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<سرمقاله
نهادها و روندهای دموکراتیک در بسیاری از کشورهای جهان با معارضات 
و فشارهای فزاینده ای  روبرو هستند. تمایالت اقتدارگرایانه را می توان به 
باال  از  کرد: رهبری  نحوی مشابه در دموکراسی های پیر و جوان مشاهده 
به پایین دوباره تفوق می یابد و مّلی گرایی اوج می گیرد و جامعۀ مدنی بر اثر 
محدود شدن حقوق سیاسی تضعیف می گردد. حقوق زنان و اقلیت ها به 
طور خاص در معرض تاخت و تاز است. نانسی فریزر، یکی از سرشناس ترین 
که این  و تفکربرانگیزترین اندیشمندان فمینیست زمانه، در مصاحبه ای 
شمارۀ گفتگوی جهانی با آن آغاز می شود، برخی از جنبه های این تحوالت 
گیرتر را به  را دنبال می کند و همزمان مسئلۀ ایجاد جنبش فمینیستی فرا

بحث می گذارد و دربارۀ ایدۀ فمینیسم 99 درصدی اش صحبت می کند.
بررسی  تنگنا«،  در  »دموکراسی  موضوع  با  ما  سمپوزیوم  اولین  مقاالت 
تحت  جهان  در  خاصی  قسمت های  در  چگونه  دموکراسی  که  می کنند 
گرفته تا سیاست های  فشار است، از وضعیت آفریقای جنوبی پسا آپارتاید 
کشوری همچون یونان تهدید می کند و حذف  که دموکراسی را در  ریاضتی 
که تحوالت  سهم زنان در روایت های انقالب مصر. نویسندگان همچنان 
ح می دهند و تحلیل  تازه ای چون چرخش اقتدارگرایانۀ سرمایه داری را شر
می کنند، برداشت ها و ایده های معطوف به تقویت روندهای دموکراتیک را 

نیز ارزیابی می کنند. 
کیخانو، یکی از برجسته ترین جامعه شناسان آمریکای التین در  آنیبال 
کار او دربارۀ امپریالیسم و استعمار  ماه مه 2018، در 87 سالگی درگذشت. 
بر  همه جا  در   »)coloniality of power( قدرت  »استعمارگری  مفهوم  و 
یاران  و  از همکاران  نفر  گذاشته است. دو  تاثیر  نسل های جامعه شناسان 

نزدیکش نگاهی به زندگی وی می کنند و میراث او را پاس می دارند.

گرد  را  مقاالتی  فقر«،  با  »مواجهه  عنوان  با  دوممان  سمپوزیوم  برای 
گون فقر را تحلیل می کنند، از تاثیر سیاست های  آورده ایم که تجّلی های گونا
علی رغم  التین  آمریکای  در  فقیر  زنان  فزایندۀ  شمار  تا  یونان  در  ریاضتی 
داشتن اقتصاد سیاسی مساعد. از شش نویسنده در سراسر جهان دعوت 
شده تا تحوالت منطقه اِی ویژۀ فقر و موانع پیِش روی سیاست های مبارزه 

با آن را روشن سازند.
کشور هند، در مقاله ای دربارۀ  سوجاتا پاتل، جامعه شناس برجسته ای از 
مدرنیته های جهانی، ماهیت و محتوای نظریۀ جهانی شدنِ  جهان را به 
بحث می گذارد. او دربارۀ مفهوم مدرنیته های چندگانه بینشی تاریخی و 
ح می کند که این مفهوم برمی انگیزد . نظری ارائه می کند و نقدهایی را مطر
از آغاز نقش مهمی در پرورش جامعه شناسی به  اندیشمندان لهستانی 
عنوان رشته ای پژوهشی داشته اند و از این رو این مسئله بینش هایی در 
تاریخ جامعه شناسی لهستان را می طلبد. اما فقط تاریخ جامعه شناسی نیست 
کشور می کند، بلکه امروزه جامعه شناسی  که ما را ترغیب به تمرکز بر این 
کشور با بسیاری از مسائل زمانۀ ما درگیر شده است. این مقاالت  زندۀ این 
با آخرین تحقیقات آشنا می کند، همچون مطالعاتی دربارۀ  را  خوانندگان 
کارگران بی ثبات کاِر جوان، مطالعاتی دربارۀ رفتار انتخاباتی اخیر لهستانی ها 
و همچنین تغییراتی در حوزۀ عمومی و پیامدهای آن برای جامعه شناسی 

امروز. 

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

کمکسردبیران:جوآنا گروبنر، کریستین شوکرت

دستیارسردبیر: آپارنا سوندار 

گا. گوست با سردبیراناجرایی:  لوال بوسوتی، آ

مشاور:مایکل بورووی

مشاوررسانهای: گوستاو تانیگوتی

سردبیرانمشاور:

کو  گوتیرز، الویسا مارتین، ساوا ساری حنفی، حفری پلیرز، فیلومین 
جن  چن،  جای  چیه جو  بنسکی،  توا  بارلینسکا،  ایزابال  شیراهاسه، 
آلیسون  خانو،  گریس  ایشیدا،  هیروشی  هاسه گاوا،  کویچی  فریز، 
کاساس، باندانا  لوکونتو، سوزان مک دنیل، الینا اویناس، لورا اوسو 
کتانبر، سلی سکالون،  پورکایاشتا، رودا ردوک، مونیر سیدانی، آیسه سا

نازنین شاه رکنی. 

ویراستارانمنطقهای

جهانعرب: ساری حنفی و منیر السعیدانی. 

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

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

اشا، حالل الدین، مهیمین چوودهاری، ام دی. اونوس علی.

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

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

اندونزی: کامانتو سونارتو، هاری نوگروهو، لوسیا راتیه کوسومادوی، 
هاری  بندیکتوس  پاتیناسرانی،  ایراواتی  رآتنا  ایندرآ  ایتریاتی،  فینا 
جولیاوان، محمد شهیبدین، دومینگوس السید لی، آنتونیوس آریو 
ادیتیا  ریانتو،  گگر  آینی،  نورول  کاسی،  پا ترسا  دایانا  هارجانا،  ستو 

پارادانا ستیادی.

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

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

کی یواسا، ریکوهو بابا. کی، میچیا گا تسوکاسا شیبا

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

دبسکا،  کاتارژینا  بوژادزیوا،  ایوونا  بارسژوسکی،  کوب  جا لهستان: 
گاالسکا، کریستف گوبانسکی، سارا هرچزینسکا، ژوستینا  پائولینا دوما
واندزل،  آنا  گبلر،  پنزا  سوفیا  مولر،  آدام  النگه،  لوژا  کوشسیسنکا، 

کک زیچ. جا

لوسیانا  زامفیرسکو،  رایسا-گابریال  روگینز،  کوسیما  رومانی: 
ک، کریستین چیرا، دنیس دن، دایانا  آناستاسوئیا، آدریانا الوینیا بلوما
آلکساندرا دمیتریش، رادو دومیترسکو، آیولین گابور، آلساندرا ایریمیه 
آنا، بیانکا میهایال، آندره آ النا مولدوونو، رارش-میهای ماشت، اوآنا 
پینازارو،  کودروت  پوآن،  کریستینا  آلینا  پارسچیو،  میوآرا  نگره آ،  النا 

سوزانا ماریا پوپا، آدریانا سوهودولئنو، 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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گفتـگوی جــهانی با کــمک ســـخـاوتمــندانۀ 
انتشارات SAGE امکان پذیر شده است.
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از نقاط جهان تحت فشار است. هشت جامعه شناس در این مجموعه  دموکراسی، در بسیاری 
که دموکراسی در کشورهای مختلف جهان با آن مواجه است،  کید می کنند  مقاالت، بر معارضاتی تا
که مردم چطور برای حقوق دموکراتیِک بیشتر مبارزه می کنند و  دربارۀ این موضوع بحث می کنند 

کردارهای سیاسی معاصر را تحلیل انتقادی می کنند. 

که بافقرمواجهاند برای جامعه شناسان همواره مسئلٔه مبرمی بوده  موضوع فقر و واقعیت افرادی 
تغییرات خاص منطقه ای  بررسی  به  از سراسر دنیا  پنج محقق  این مجموعه مقاالت،  است. در 
رویکردهای  و  می پردازند  برنامه هایی(  چنین  فقدان  )یا  فقر  کاهش  سیاست های  درخصوص 
مختلف در ساحت  های به خصوصی از نیازهای اولیه انسان مانند امنیت غذایی را تحلیل می کنند. 

این بخش مقدمه ای است بر تحوالت تاریخیجامعهشناسیلهستان و نیز نگرشی بر پژوهش 
کنونی جامعه شناختی در این کشور
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آندرئا سیلوا-تاپیا

4

سال هشتم / شمارٔه سوم / دسامبر ۲۰۱۸



<    فــــــــمــــــینــــــیســـــــم
         در عـــــصــــر نــــئــــولـــــــیــــبــــرال

 مصاحبه ای با نانسی فریزر

نانسی فریزر
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و  انتقادی  نظریه پردازان  برجسته ترین  از  یکی  فریزر  نانسی
متفکران فمینیست زمانه است. وی استاد فلسفه و علم سیاست 
در   او  است.  نیویورک  در  اجتماعی  تحقیقات  جدید  مدرسۀ  در 
که یکی از  بازتوزیع یا شناسایی؟ تبادلی سیاسی فلسفی )2003( 
هونت،  کسل  ا با  مناقشه ای  در  است،  او  پرشمار  پرمخاطب  آثار 
مفهوم نظری عدالت و بی عدالتی را می پروراند و استدالل می کند 
عدالت  و  توزیعی  عدالت  فهمید:  جور  دو  می توان  را  عدالت  که 
شناسایی . او مدعی می شود که هم بازتوزیع و هم شناسایی محور 
مبارزه با بی عدالتی های زمانۀ ما هستند. وی همچنین هم به 
کتاب ها و مقاالت بسیاری  کنشگر،  عنوان محقق و هم به عنوان 
که یکی  کرده است،  دربارۀ فمینیسم و مسائل فمینیستی منتشر 
از آنها بخت های فمینیسم: از سرمایه داری با مدیریت دولتی تا 
او  با  شیکرت،  کریستین است.   )2013( نئولیبرالیسم  بحران 
مصاحبه ای کرده است که در اینجا می خوانید. کریستین شیکرت 
گروه جامعه شناسی  از رشد در  گروه تحقیقاتی جوامع پس  مدیر 
جهانی  گفتگوی  مجلۀ  سردبیر  دستیار  و  آلمان  در  یینا  دانشگاه 

است.

کهمقالۀ»فمینیسم، کریستینشیکرت:تقریبًادهسالپیشبود
سرمایهداریومکرتاریخ«شمامنتشرشد.شمادراینمقالهبحثی
لیبرال یا ازفمینیسمجریاناصلی کهسرمایهداری اساسیمیکنید
رادر بهرهمیبرد.میتوانیدرئوسبحثخود برایاهدافخودش

اینجامطرحکنید؟
دقیقًا  نوشتم،  خاصی  بسیار  لحظۀ  در  را  مقاله  آن  من  فریزر:  نانسی
ک اوباما  که بحران مالی جهانی در حال نمایان شدن بود و بارا زمانی بود 
که مدام از امید و تغییر حرف می زد، برای ریاست جمهوری انتخاب شده 
که همه اقرار می کردند در لحظه ای بسیار تعیین کننده و  بود. دوره ای بود 
خ دهد. در  که اتفاق متفاوتی ر ک هستیم و امید زیادی وجود داشت  هولنا
گهان مرا قادر ساخت به تاریخ این لحظات و  که نا آن لحظه چیزی بود 

از  که من  کل بیندیشم. مدت زیادی بود  تاریخ فمینیسم به عنوان یک 
گرفته بود،  یا فمینیسم جریان اصلی پیش  لیبرال  که فمینیسم  مسیری 
کرده بودم با صحبت از تمرکز بیش از حد  ناخشنود بودم و قباًل هم سعی 
روی شناسایی و کم توجهی به بازتوزیع، دربارۀ آن بنویسم، اما این موضوع 

برداشتی شفاف تر از این لحظۀ بحرانی به من داد.
حس من این بود که تغییری عمده در ماهیت جامعۀ سرمایه داری وجود 
خ داده است. هنگامی  گسترش فمینیسم ر که همزمان و موازی با  داشته 
که موج دوم فمینیسم در اواخر دهۀ 60  و اوایل دهۀ 70 میالدی جوانه زد، 
به واقع دقیقًا در آستانه بودیم و گمان می کردیم هنوز در رژیم سرمایه داری 
هستیم.  دولتی  مدیریت  با  سرمایه داری  یا  دموکراتیک  سوسیال  ایمِن 
کم و بیش  که آن رژیم به ارمغان آورده است  تصور می کردیم دستاوردهایی 



مصون هستند و ما می توانیم از آنجا به جهان مساوات طلب و دموکراتیِک 
رادیکال تری برویم که فمینیسم در آن بازیکِن اصلی باشد. 

که افتاد، بحران سوسیال  دموکراسی بود در آن زمان در شرف  اما اتفاقی 
کاماًل  نمایان شدن بود و همچنین ظهور نئولیبرالیسم. نئولیبرالیسم شکل 
جدیدی از سرمایه داری بود و فمینیست ها - و نه فقط فمینیست ها بلکه 
پی  آن  به  دیر  بسیار  اجتماعی-  مترقی  جنبش های  بازیگران  از  بسیاری 
گر بخواهم ساده بگویم، ما هنوز در حال ادامۀ نوعی برنامۀ متمرکز  بردند؛ ا
بر شناسایی بودیم، بدون این که بفهمیم اقتصاد سیاسی چطور تغییر کرده 
است. دیگر فقط این نبود که ما بازتوزیع را از خاطر برده بودیم، بدون آن که 
بدانیم - یا دسِت کم بسیاری از افراد تشخیص به آن پی نبرده بودند- ما 
نوعی  آن  به  داشتیم.   اساسی  و  مثبت  تاثیری  نئولیبرالیسم  در  واقع  در 
کاریزما و مشروعیت دادیم، به آن اجازه دادیم تا از کاریزمای آزادی بخش و 
آزادیخواهمان به مثابۀ نوعی ابزار مشروعیت بخش یا بهانه ای برای رژیم 
که داشت بدعت آن  کنند؛ رژیمی  اقتصاد سیاسی واپسروی جدید استفاده 

گذاشته می شد. 
که ما، در سال های 9-2008 ظاهرًا  خالصۀ داستان این بود. از آن جایی 
که می توان - همان طور  کردم زمان آن است  در لحظۀ بحران بودیم، فکر 
از چارچوب ها  بیرون  کرد،  بلندپروازانه فکر  گفته ام-  انتهای مقاله  در  که 
اندیشید و از طریق نوعی تغییر موضع یا  اصالح مسیر، فمینیسم جدیدی 
از یک پروژۀ ضّد  نئولیبرال واقعی  بتوانیم بخشی  که در آن  کرد  را معرفی 

باشیم.
کهبهعنوانکنشگر کهبسیاریاززنانی کنم کش:میتوانمتصور
انگیزههای کارشان برای یا شدهاند شناخته فمینیست محقق یا
کشیدهاندو فمینیستیقائلبودهاند،قطعًاتحلیلشمارابهپرسش

بهآنپاسخدادهاند.
کنش های  کردم انتظار داشتم با وا که آن مقاله را منتشر  زمانی  نف:
که دسِت کم از سوی محافل  شدید زیادی روبرو شوم. واقعیت این است 
که  کمتر از چیزی  که من در آنها رفت و آمد دارم، عماًل  کادمیک فمینیستی  آ
کاماًل موافقم  گر افراد  کنش های شدید روبرو شدم. حتی ا انتظار داشتم با وا
نبودند، معتقد بودند به چیزی دست یافته ام و ِاشکالی در فمینیسم وجود 
حال  در  می کردیم  گمان  که  جهانی  که  داشت  وجود  عمیقی  حس  دارد. 
که عماًل در حال زندگی در آنیم. افراد زیادی،  ساختن آنیم، جهانی نیست 

بسیار بیش از آن چه انتظار داشتم، مایل بودند دربارۀ این تز بیندیشند.
احساس می کنم این تز نه اتهام است و نه مسئلۀ سرزنش در میان است، 
که چطور شکل مشخصی از  بلکه نیازی است مبرم برای درک این موضوع 
کند و در نبرد برای  هژمونی پیش روندۀ نئولیبرال توانست خود را برساخت 
]تسلط بر[ فهم متعارف زمانه پیروز شود. معتقدم باید درک کنیم که ممکن 
است ناخواسته چه نقشی ایفا کرده باشیم، تا بتوانیم بهتر عمل کنیم و مسیر 
را اصالح کنیم. ]در گذشته[ هیچ فمینیست سفیدپوستی دوست نداشت از 
که داشتیم، چیزی بداند، بدون آن که قصد داشته باشد  زنان سیاه پوستی 
گره خورده  که با استیالی سفیدپوستان  کند  بسیاری از مفروضاتی را تکرار 
بود و  به وضعیت متفاوِت زنان رنگین پوست ابدًا حساس نبود.  اما ما باید 
به آنها گوش می سپردیم و باید جذبشان می کردیم معتقدم در این مورد هم 
کنْش اغلب دفاعی است اما نمی توانید همیشه به  همین طور است. اولین وا

همان حالت بمانید.
کش:امامنتصورمیکنمفمینیستهایلیبرالدرموردخودفکر
نمیکنندکهازبرنامۀنئولیبرالیحمایتمیکنند،بلکهفکرمیکنندبرای

برابریجنسیتیبیشترمبارزهمیکنند...

نف: سوال اینجا است: منظور ما از برابری چیست؟ برابری یکی از آن 
مفاهیمی است که مفاهیم همراه با تفاسیر رقابتی از خود را اساسًا رد می کند. 
تفسیر لیبرال چیزی است که من تفسیر شایسته ساالر می نامم. ایده این است 
که در نهایت زنان افرادی منفرد هستند و باید درست مثل مردان فرصت و 
شانس رفتن به هرجایی را داشته باشند؛ هرجایی که استعدادهایشان آنها را 
به عنوان افراد منفرد می برد. برابری در اینجا به معنی تالش برای برچیدن 
که سبب تبعیض می شود؛ تنها مشکِل پیش روی نابرابری  موانعی است 
تبعیض است و با از بین بردن موانع تبعیض آمیز، این زناِن با استعداِد منفرد 

می توانند به اندازۀ مردان به سطوح عالی برسند.
طبقاتی  ایده آلی  این  که  است  این  بگویم  می خواهم  که  چیزی  اولین 
است. معنی واقعی آن این است که آنها می خواهند با مردان دگرجنس گرای 
که فمینیسم برای من دارد،  سفیدپوسِت طبقۀ خود برابر باشند. معنایی 
که هدفش به واقع متنوع  ایدۀ موشکافانه تر و رادیکال تری از برابری است 
تا حّد  یا در هر حال  لغو آن -  بلکه  کردن سلسله مراتب جنسیتی نیست، 
زیادی کاهش آن- است. بنابراین من حتی این ایدۀ برابری شایسته ساالر را 
واقعًا برابری نمی نامم. شایسته ساالری لیبرال به عنوان تفسیری از برابری، 
کم و بیش دستاوردهایی واقعی به دست آورده است، اما فقط برای قشر 
کثریت قریب به اتفاق زنان هیچ سقف شیشه ای  کوچکی از زنان. ا بسیار 
کردن و  کرده اند و در حال تمیز  گیر  را در هم نمی شکنند؛ آنها در زیرزمین 
ُرفت و روِب خرده های شیشۀ شکسته هستند. من یکی از کسانی هستم که 
برای پروراندن نوعی بدیل برای این فمینیسم لیبراِل شایسته ساالر تالش 

می کنم.
کش:اززمانانتخابشماریازرهبرانجناحراستدرایاالت
آیا که اینسوالدرگرفتهاست پیرامون اروپا،مناقشهای و متحده
بر»هویت«درجنبشهایاجتماعی، ازقراِرمعلومیکسویه تمرکِز
ریشۀ اقتصادی، نابرابریهای به توجه رفتن دست از بهای به
موفقیتهایجناحراستاست.اینمناقشهبرایجنبشفمینیستی
تنهاعاملبسیجکنندهاش،هویتمشترکمازناناست،

ً
کهظاهرا

چهمعناییدارد؟
کنیم.  صحبت  آن  از  مختلفی  سطوح  در  می توانیم  معتقدم  ف:  ن
جنبش هایی،  که  ایده  این  کرده ام  استدالل  همواره  مفهومی  سطح  در 
کژفهمی است.   جنبش  هویتی اند و جنبش  هایی، جنبش طبقاتی، نوعی 
که من  جنبش های مبتنی بر طبقه دو جنبه دارند. جنبۀ ساختاری دارند 
برای  هم  دیگری  راه های  اما  کنم  تئوریزه اش  بازتوزیع  برحسب  کوشیدم 
توضیح آن هست، همچنین همیشه جنبۀ هویتی هم دارند، به این معنی 
که همۀ تنازعات طبقاتی، حتی وقتی آشکارا بر این مورد متمرکز نیستند، 
با  که  کسانی   - چنین  این  چیزهایی  و  خسارت  و  دستاورد   - از  تصویری 
هم در تنازعند انتقال می دهند. تصور نمی کنم فمینیسم هم فرقی داشته 
باشد؛ انقیاد زنان در جوامع سرمایه داری دقیقًا به همان  اندازه ای مبنای 
ساختاری دارد که استثمار طبقاتی. بنابراین وقتی افراد می گفتند فمینیسم 
جنبش هویتی است و فالن چیز جنبش طبقاتی است، به ستوه می آمدم. 
که آنها  معتقدم ادعاهای ما همان قدر عمیقًا ساختاریافته و ریشه دار است 
در تباین های اولیه )primary contradictions( حرفش را می زدند. همزمان 

همۀ جنبش ها پایۀ هویتی نیز دارند.
کنون لغت تقاطعی  با وجود این، پایۀ هویتی می تواند شما را گمراه کند. ا
بر سرزبان ها افتاده است. من انتقادهایی به این طرز بیان دارم اما نکتۀ 
کشتی  در  زنان  همۀ  نه  که  است  این  اصلی  نکتۀ  است.  درست  اصلی 
کارگر در کشتی واحدی ننشسته اند  واحدی نشسته اند، نه همۀ افراد طبقۀ 
کشتی واحدی نشسته اند. تقارن های  و نه همۀ افراد رنگین پوست در در 
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ساختاری متقاطعی وجود دارد؛ تقارن قدرت و مزیت و فقدان مزیت و غیره.  
فمینیسمی که می گوید »ما قصد نداریم به این مسائل توجه کنیم، ما صرفًا 
که صرفًا برای  کرد«  به جایی خواهد رسید  در مورد زنان صحبت خواهیم 
که معتقدم فمینیسم  کاری است  قشر ممتاِز زنان سخن بگوید. این همان 
لیبرال و شایسته ساالر انجام داده اند. فمینیسم باید نسبت به طبقه و نژاد 
و سایر محورهای  عمدۀ سرکوب در جوامع سرمایه داری، به همان  اندازه 

حساس باشد.
برجستۀ متفکران از باشماری همراه 

ً
اخیرا خودتان کش:شما

مطرح را گیرتری فرا فمینیستی جنبش ایجاد مسئلۀ فمینیست،
کردهایدوایدۀ»فمینیسمبرای۹۹درصد«راپروراندهاید.ممکناست

دربارۀاینابتکاربیشتربهمابگویید؟
نف: این نوعی طرز بیان پوپولیستی است که ما از اشغال ]وال استریت[ 
کاماًل جامعه شناختی به قدر  که از منظر  گرفته ایم.  ممکن است بگویید  وام 
کافی موشکافانه نیست، اما قدرت بسیج کنندگی شگرفی دارد و بی درنگ 
رادهام  هیالری  و  گارد  ال کریستین  فمینیسم  ایده،  این  که  می دارد  بیان 
»مبارزه  طریق  از  خودتان  توصیف  روش  نوعی  تقریبًا  نیست.  کلینتون 
که مخالف فمینیسِم سقف شیشه ای  کسی  به عنوان  کلمات« است،  با 
کوششی  ایده دقیقًا  باال بکش است. این  را  را بشکن و فمینیسِم خودت 
کرده ام،  شناسایی  مقاله  آن  در  که  همان طور  مسیر.   اصالح  برای  است 
خ داد، به یک معنا فمینیسمی- یا جریان مهم  آن چه در دهه های اخیر ر
که هستر  که به نحوی در دام نوعی اتحاد یا آن طور  غالب فمینیسم - بود 
ک« با این قبیل نیروهای نئولیبرال  آیزنشتاین می گوید، »پیوندی خطرنا
بود.  خدمتشان  در  آنها  دست  در  بهانه ای  و  عذر  همچون  و  بود  افتاده 
بنابراین آنتی تز نیروهای نئولیبرال که نمایندۀ 1درصد هستند، فمینیسمی 
که نمایندۀ 99 درصد است.  این نوعی استراتژی لفظی بسیار ساده  است 
سر  در  را  خیالش  ما  از  کمی  تعداد  فقط  که   - آن  دربارۀ  جالب  نکتۀ  بود. 
کرد و به من  کششی ایجاد  که به واقع دوام آورد و  می پروراندیم- این بود 
که چشم به راِه چیزی همچون این  نشان داد چیزی در آن جا وجود داشته 

ایده بوده است تا کنار هم قرار بگیرند. نیاز واقعی برایش احساس می شد.
زنانی  اتفاق  به  قریب  کثریت  ا وضعیت  با  درصد،   99 برای  فمینیسم 
کار مزدی دارند و  که سهمی عظیم در بازتولید اجتماعی و  کار دارد  سر و 
زوال  به  رو  نئولیبرال،  مالی  سرمایه داری  رژیم  این  در  زندگی شان  شرایط 
مستلزم  آن،  قبلی  نوع  به  نسبت  که  سرمایه داری  از  شکل  این  می رود. 
کار دستمزدی در هر خانوار است، به رفاه اجتماعی و  ساعات بسیار بیشتِر 
همۀ انواع رژیم های حمایت اجتماعی در سطح مّلی می تازد و از بدهی به 
عنوان سالح استفاده می کند.  زنان در خط مقدم این تاخت و تاز به بازتولید 
اجتماعی هستند و فمینیسِت 99 درصد این جنبه ها را محور قرار می دهد و 
به واقع این جنبه ها را به مشکِل این شکل از سرمایه داری مرتبط می کند.  
 Students( که قبال در نهاد دانشجویان برای جامعۀ دموکراتیک همان طور 
گفتیم، در تالشیم برای این اسمی بگذاریم،   )for a Democratic Society
سیستم  به  کردن  پیدا  دسترسی  قید  در  لیبرال  فمینیسم  که  حالی  در  و 
که سیستم از طریق آن زندگی ما را  است، ما از راه هایی سخن می گوییم 

حیات ناپذیر کرده است.
در متحده ایاالت در سفیدپوست زنان از درصد 53 اما ش: ک
آشکارا فقط نه که نامزدی دادند، رأی ترامپ دونالد به سال2۰۱6
جنسیتزده)sexist(است،بلکهکسیاستکهخودرادرهیچنوعی
درصد ۹۹ برای فمینیسم ایدۀ نمیکند. دخیل جنسیتی برابری از

کند؟ میتواندبهاینزناندسترسیپیدا
نف: نه به همه شان، اما گمان می کنم به تعداد خوبی از آنها دسترسی 

که به ترامپ رأی  می یابد.  البته، برخی از آنها درست مانند مردانی هستند 
کلینتون نفرت دارند و  دادند؛ آنها جمهوری خواهانی هستندکه از هیالری 
که خواهان بازار آزاد هستند و  کسانی  گران و  فقط نخواستند به او و سودا
که به  از آنها مظنونین همیشگی هستند  مانند آنها رأی بدهند. بسیاری 
زنان  آنان  از  برخی  آنها.  همۀ  نه  اما  می دهند،  رأی  جمهوری خواه  حزب 
ج  طبقۀ کارگِر نواحی در حال صنعت زدایی  هستند که جابجایی تولید به خار
کرده است، و برخی از آنان زنان جنوب  کّلی نابودشان  از ایاالت متحده به 
که اغلب  ]آمریکا[ هستند. در جنوب صنعتی سازِی جدیدی در جریان بود 
که آن هم طی سال های اخیر نابود شده است.  دمار  بدون اتحادیه بود، 
کوچک نیز  از روزگار آنها نیز درآمده است. زنان روستایی و زنان شهرهای 
ک است و اعتیاد به مواد مخدر  هستند، جاهایی که بیکاری در آنجا وحشتنا
که از  که اینها افرادی نیستند  شایع است و غیره و ذلک. نکته این است 
فمینیسِم خودت را باال بکش یا از هر نسخه ای از نئولیبرالیسِم پیش رونده 

نفعی ببرند.
این که  دربارۀ  چندانی  قوم نگارانۀ  موشکافانۀ  و  جدی  مطالعات  هنوز 
چند  در  شد.  خواهد  انجام  اما  ندارد،  وجود  دادند  رأی  این گونه  آنها  چرا 
که من -نه به شکل سیستماتیک- دیدم، می توانید از این که  مصاحبه ای 
نوارهای  آنها  وقتی  آورید.  دست  به  درکی  داشتند،  احساسی  چه  مردم 
که دقیقًا قبل  کسس هالیوود )Hollywood Access( را شنیدند )  برنامه ا
»آلت  گرفتن  چنگ  به  دربارۀ  آن  در  ترامپ  که  شد  پخش  انتخابات  از 
گویی این موضوع  که  جنسی زنان« الف زنی می کرد(، چیزهایی می گفتند 
بود،  بود، بی احترامی  نیامده  کنند، خوششان  باعث شده احساس بدی 
کند، اما با توجه به چیزهای دیگر، او  و نمی خواستند او این طور صحبت 
همچنان بهترین انتخابشان بود. به عالوه گمان می کنم افرادی هم بودند 
او دربارۀ مکزیکی ها و مسلمانان را دوست  کردن  که شاید نحوۀ صحبت 
آن حد  تا  افراد  آن  به  او نسبت  که  بود  ک  گر وحشتنا ا اما حتی  نداشتند، 

بی احترامی می کرد، با این وجود از بهتر کردِن امور برای آنها حرف می زد.
که بگویم همۀ طرفداران ترامپ، نژادپرست  البته قصد من این نیست 
که واقعًا نژادپرستند،  کسانی هستند  هستند. بین رأی دهندگان به ترامپ  
اما آنها کسانی هستند که ما نمی توانیم به آنها دسترسی داشته باشیم و من 
کسانی را دارم - و فکر می کنم شمار  دغدغه شان را هم ندارم. اما دغدغۀ 
چشمگیری باشند- که چپ می تواند به سوی آنها دست دراز کند. می دانیم 
که 8/5 میلیون از آمریکایی هایی سال 2016 به ترامپ رأی دادند، در سال 

2012 به اوباما رأی داده بودند.
مهمترین نکته این است که تا زمان فرا رسیدن انتخابات ماه نوامبر، تنها 
گزینه هیالری کلینتون بود، که یعنی نئولیبرالیسم پیش رونده. برنی سندرز 

ج شده بود.  نمایندۀ چیز دیگری بود اما در آن لحظه از بازی خار
۸/5 این سمت به میتواند چگونه چپ کنید می فکر ش: ک

میلیونآمریکاییدسترسیپیداکند؟
که فمینیسم 99 درصدی  که من از آن حمایت می کنم  نف: سیاستی 
بخشی از آن است، تالش برای احیای چیزی شبیه به گزینۀ »سندرز« است 
امر مستلزم  این  استفاده می کنم(.  او به عنوان اصطالح  نام  از  )من فقط 
بین  گذاشتن  فرق  برای  تالش  و  مترقی  اجتماعی  جنبش  هر  از  استفاده 
که برای 1  که برای 99 درصد هستند با جنبش هایی است  جنبش هایی 
درصد هستند- البته این ایده خام است و باید واضح شود- و ترکیب همۀ 
که می توانستید  که با سندرز داشتید این ایده بود  آنها با هم است. آن چه 
و  کارگری  خانوادۀ  به  مربوط  و  کارگر  طبقۀ  به  مربوط  مسائل  از  بسیاری 
کنید: از جمله بیمۀ پزشکی برای همه و  مسائل معیشتی را با هم ترکیب 

انحالل بانک ها و تحصیل دانشگاهی رایگان.
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کارگر سخن می گویم منظورم فقط سفیدپوستان نیست.   وقتی از طبقۀ 
را در خود جای  زیادی  زنان  کارگر، رنگین پوستان و  ایاالت متحده طبقۀ 
این  پس  می دانند.  کارگر  طبقۀ  را  خود  پیش  از  بیش  آنها  و  است،  داده 
که به نفع 99 درصد است در نظر بگیرید و به چیزهایی  مسائل معیشتی را 
افراد  مبرم  مسئله ای  که  بزنید  پیوند  کیفری  عدالت  نظام  اصالح  چون 
که مسئله ای مبرم برای  رنگین پوست است، به آزادی باروری پیوند بزنید 

زنان است و با مسائل دیگری پیوند بزنید که هم ساختاری و هم مادی اند 
و مسائلی هویتی پنداشته می شوند- هرچند نباید این گونه باشد. بنابراین 
من معتقدم فمینیسم برای 99 درصد الگویی برای جنبش های اجتماعی 
، طرفداری از محیط 

ً
دیگر است تا از آن سرمشق بگیرند. پس بیایید مثاَل

زیست برای 99 درصد داشته باشیم. ما این جریانات را داریم، اما بیایید 
آنها را این گونه نام بگذاریم  و به شیوۀ گویایی به هم پیوندشان بزنیم.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Nancy Fraser >frasern@earthlink.net>

mailto:frasern@earthlink.net
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انقالب های  و  داخلی  جنگ های  و  طبقاتی  مبارزات  سده  یک  از  پس 
جهانی سبعانه و خونین و بی رحمانه، دولِت سرمایه دار تشکیالت جهان 
و  دموکراتیک  و  آلمان(  اساسی  قانون   26 و   23 )مواد  کرده  پیدا  وطنی 
اجتماعی شده است )مواد 20 و 28 قانون اساسی آلمان(. عدالت در جهان 

شمال، نوعی »مفهوم موجود )existing concept(« )هگل( شده است.
اشکال  به  دارایی ها  و  است  شده  اجتماعی  حدودی  تا  تولید  روابط 
مجزای بی شماری تقسیم شده است که خصوصی و عمومی را دربرمی گیرد. 
کارگر تعطیالت خود را در تفرجگاه ساحلی یکسانی می گذرانند،  سرمایه دار و 
اولی با چشم انداز دریا و دومی با چشم انداز خیابان. اما آنها باید در دریای 
واحدی شنا کنند، در ساحل واحدی بازی کنند و -از هرچیز مهم تر این که- 
کوچکی  کارگر ماشین  فرزندان خود را به مدرسۀ دولتی یکسانی بفرستند. 
را می راند و رئیس ماشینی بزرگ، اما هر دوی آنها پشت ترافیک سنگین 
آسمان خراش های  ثروتمندان  برای  نه  هنوز  چون  می کنند،  گیر  واحدی 
ج هایی فاقد ایمنی  دارای بالگردنشین به وجود آمده است و نه برای فقرا بر

کافی در برابر آتش.
با وجود این، رونق جهان شمال با بهای سنگین تخریب جنوب به دست 
آمده است. دولت رفاه محدود مّلی سفیدپوست و مرد و دگرجنس گرا بود. 

 »)existing contradiction( موجود  »تضاد  بدون  موجودی  عدالت  هیچ 
به  رسیدن  از  پیش  همه جا-  در   - دموکراسی  قطار  ندارد.  وجود  )هگل( 
رنگ پوست و جنسیت متوقف شده است.  جنبش های اجتماعی جدید از 
کرده اند و موفقیت های روزافزونی در  دهۀ60 میالدی بارها و بارها اعتراض 
دستیابی به حقوق بشر و حقوق شهروندی برای رنگین پوستان و رهایی 
زنان و حقوق معلولین و حق تعیین جنسی و حفاظت از محیط زیست و 
کارگران در مِی 1968  فرهنگی جهان وطن داشته اند. وقتی دانشجویان و 
به نیروها پیوستند، به نظر می رسید باالخره رویای یکپارچگی نقد هنری و 
نقد اجتماعی سرمایه داری مدرن )بولتانسکی( به حقیقت پیوسته است. 
خ  مطالبۀ امر غیرممکن، واقع گرایانه شد. با وجود این آن چه پس از آن ر

کار قرار داد. داد، رکود اقتصادی بود که حقوق سیاسی را در دستور 

ازبازارهایحکشدهدردولت،تادولتهایحکشدهدربازار<
که غرب  آرژانتین )1976(  کودتای نظامی خونین در شیلی )1973( و 
 experimentum( سرنوشت ساز  آزمونی  می کرد،  حمایتشان  سخاوتمندانه 
crucis( بود، همزمان پیروزی های انتخاباتی نومحافظه کاران در بریتانیای 
کرد و خودویرانگری  کبیر )1979( و ایاالت متحده )1981( روند را تسریع 
شدن  جهانی  برای  را  مانع  آخرین  سرانجام  سوسیالیسم  دیوان ساالرانۀ 

<     بــــــــــــــــــــحـــــــــران
        دمـــــــــــــوکـــــراســــی

 ItzaFineDay /دموکراسی با بحران مواجهه است تحلیل متداول این روزها در علوم اجتماعی است. فلیکر
حقوق محفوظ است.

هاوکهبرونکهارست،دانشگاه فلنسبورگ آلمان

دموکراسیدرتنگنا
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طی  فقط  دولت،  در  شده  حک  بازارهای  برداشت.  میان  از  نئولیبرالیسم 
چند سال، به دولت های حک شده در بازار تبدیل شدند. شمار زیاد )و رو 
به رشدی( از رژیم های فراملیتی تابع حقوق خصوصی جای تفوق حقوق 
حقوق  مورد  در  قبال  که  همان طور  خصوصی،  حقوق  گرفت؛  را  عمومی 
مدنی رومی صادق بود، منحصرًا در خدمت هدِف هماهنگ سازِی منافع 
غیررسمِی  حقوق  نوعی  است.  حکمرانی  قلمرو  سراسر  در  کم  حا طبقات 
از حقوق  را  شدیدًا پردگرگون، متمِم شکل گرایی حقوقی شد -که همۀ ما 
کرانه های »دولت دوگانۀ« )فرانکل( جدیِد  غیررسمی رهایی می بخشد- و 
 )dispositive( و حقوق غیررسمی وضعی )statutory( حقوق رسمی قانونی

را نمایان کرد.
به  یونان  دارایی  وزیر  بود.  یورو  گروه  پارادیمی،  نمونه های  از  یکی 
دنبال محرومیتش از ورود به این سازمان در اوج بحران 2015، به دنبال 
وکالیش  از  یورو  گروه  رئیس  بود.  تصمیم  این  برابر  در  قانونی  توجیهی 
خواست تا توضیح دهند که این گروه هیچ هنجاِر رویه ای ندارد، زیرا اساسًا 
کاری به غیر  در مناسبات قانونی قرار ندارد و اعضای می توانند تقریبًا هر 

ارتکاب قتل انجام دهند.
همنوایی اجباری با بازار مانع مداخلۀ قدرت اقتصادی دولت می شود، در 
حالی که قدرت سازمانی و نیروی پلیس دولت را دست نخورده حفظ می کند 
کارخانه« به طور مؤثر انجام  تا ]دولت[ نقش خود را به منزلۀ »تیم حفاظت 
کند و آنگاه به شکلی پایدار و  دهد و تداوم »نظم سراسری بازار« را تضمین 
محکم در دل قدرت بازار »حک )embedded(« شود )هایک(. حک شدن 
کشور  آزادانه  می توانند  سرمایه گذاران  که  می کند  تضمین  جهانی  بازار  در 
برگزیده خود را انتخاب کنند، در حالی که دولت ها در جای خود نمی توانند 
سرمایه گذارانشان را برگزینند و بنابراین وادار می شود وارد مسابقه تا پایان 
کاِرrace to the bottom( 1(  بی رحمی برای ایجاد شرایط جذاب تولید شوند.  
در نتیجه تفاوت های اجتماعی میان طبقات و مّلت ها و ملّیت ها و نسل ها 

سر به فلک می کشد.
هواداران  گر  ا است.  جهانی  جامعۀ  بازتاب  مختلف  جهات  از  فوتبال 
بازیکنان حرفه ای لیگ برتر انگلیس در سال 1985 به دو برابر حالت معمول 
رسیدند، امروزه 200 برابر بیشتر شده اند. هم راستا با افزایش درآمد بازیکنان، 
نمی توانند  فوتبال  قدیمی  هواداران  دارد.  ادامه  بلیت ها  قیمت  افزایش 
کناره می گیرند و دور می مانند و  کنند،  گذشته ]فوتبال را[ دنبال  به سیاق 
که پول بیشتری درمی آورند. همین تصویر  کسانی پر می کنند  جایگاه ها را 
که دیگر از پِس  در بیرون استادیوم ها هم دیده می شود: محله ای مخروبه 
هزینۀ ورود به جامعۀ جدید بر نمی آید، غرق در بی تفاوتی سیاسی و الکل و 
فحشای وابسته به مواد مخدر است. مشارکت در انتخابات 30 درصد است 
در حالی که در قسمت های ثروتمند شهر به بیش از 90 درصد می رسد و به 
که در صف اول پیشرفت رژه می روند.  گروه دوم دامن می زند  این توّهم 
کار درآید که در ابتدا به نظر  گر باز هم پیشرفت بسیار کمتر از چیزی از  حتی ا
کیف پول حجیمی داشته باشد.  که  می رسید، دسِت کم هنوز یکی هست 
که پیوسته رای دهندگانشان را از دست می دهند، طبیعتًا در  احزاب چپی 
هر انتخابات بیش از پیش به جناح راست متمایل می شوند- همان طور 
که در رقابت بی حّد و حصِر تطور ریشه  که هرکس از اقتصاد بازار انتظار دارد 

دارد.

نابرابریاجتماعی،نابرابریسیاسیمیآفریند<
ده ها  سلطۀ  روابط  که  چندفرهنگی  و  فمینیستی  عمدۀ  دستاوردهای 
کرده، در حال از دست دادن »ارزش متعارف« )رالز( خود  ساله را متالشی 
هستند . زنی بیکار و یهودی و لزبین و سیاه پوسِت از پیش محکوم دیگر 
کند- جایی  نمی تواند از »قیود خونی« )مارکس( محلۀ مادری خود عبور 
که او در برابر همۀ تعصبات ضّدسامی و همجنس گراهراسانه و زن ستیزانه 
که وقتی با تبعیض جنسیتی و  ممکن آسیب پذیر است، به همان میزان 

خشونت پلیس و گنگ های مردان مواجه می شود. 
بازار  اقتصاد  سیاسِی  بدیل های  عوض  در  انتخاباتی،  کارزارهای  گر  ا
نئولیبرالی، صرفًا بدیل های تکنیکی پیشنهاد دهند که راهبردهای متفاوِت 
کرده اند، دموکراسی دیگر  بازار جهانی در اقتصاد ُخرد مشخص  با  تنظیم 

وجود نخواهد داشت.
کز خرید چهرۀ مخوف بی زرق و برق  کت پر زرق و برق« )کانت( مرا »فال
امتداد  در  اردوگاه ها  در  و  دریا  در  می کند،  آشکار  لیبی  صحرای  در  را  خود 
مرزهای جنوبی ما. اتحادیۀ اروپا در اردوگاه سابق پناهندگان موریا در جزیرۀ 
کردن  کنون به مرکز تبعید بدل شده، در حال قربانی  که ا لسبوس یونان 
کرد به آن وفادار خواهد ماند. »منطقۀ آزادی و  که زمانی ادعا  چیزی است 
کارکرد اتحادیه اروپا( »با احترام به حقوق  امنیت و عدالت« )ماده 4 پیمان 
اساسی« )ماده 67 همان پیمان(، »حق پناهندگی« )ماده 18 منشور حقوق 
با اصل نان رفولمان2« )ماده 18 پیمان  اروپا( و »انطباق  اساسی اتحادیه 
که در آن از »نژادپرستی و بیگانه هراسی« جلوگیری  کارکرد اتحادی اروپا( را 
و با آن مبارزه می شود )ماده 67 همان پیمان( در سطح بین الملل تضمین 
قانون  به  لسبوس،   موریای  کمپ  در  مختلف  مرز  سه  در  اینها  می کند؛ 
کی غیر بهداشتی و  که به طرز هولنا کمپی  انضمامی برگردانده شده است، 
کمبود خدمات پزشکی و به شدت پرجمعیت است: اول، مرز دیوار  دچار 
و  نشده  پذیرفته  پناهجویان  اسکاِن  و  بازداشت  اردوگاه  شامل  که  آجری 
که اخراجشان به شکل غیرقانونی تائید شده است. مرز  تازه واردانی است 
ج های نگهبانی و نگهبانان مسلح تشکیل شده  دوم ، از سیم خاردار و بر
که محل اسکان پناهندگان را احاطه می کند و اردوگاه بازداشت در  است 
کس  که هیچ  مرکز محوطۀ مشترک آن است. سوم، دریا است و جزیره ای 
که ماهیت واقعی بازار ما را حفط  اجازه ترک آن را ندارد. به موهبت دریا 
کس وارد شو بازداشت  می کند، مرز به رکن قانون طبیعی بدل می شود. هر 
کارولین ویدمن  که  که عزیمت جرم بوده است. همان طور  گویی  می شود، 
ح جاهایی مانند موریا در سراسر اروپا  ریخته شده است، به  می گوید: » طر
 ،]Kontrollierte Zentren آلمانی:  ]به  می گویند  کنترل شده«  کز  »مرا آنها 
این  برای  ]آلمانی]  اختصاری  عالمت  نزند  حدس  می دهد  ترجیح  انسان 

عنوان چه می تواند باشد3«.

برای  جذابیت  ایجاد  منظور  به  که  می گویند  دولت  اقدامات  مجموعه  به  کار  پایان  تا  مسابقه   .1
سرمایه گذاران خارجی و داخلی و یا حفظ آنان در داخل کشور انجام می شود؛ مقررات زدایی از محیط 
که از پیامدهای جهانی سازی اقتصادی  کردم مالیات ها از جمله این اقدامات است  کم  کسب وکار و 

است.
2.   اصل بنیادین حقوق بین الملل که کشور پناهنده پذیر را از اخراج پناهجویان و بازگرداندن آنها به 

سرزمینی که در آن در معرض خطر هستند بازمی دارد.
که در آلمانی به آن  Konzentrationslager می گفتند و عالمت  3.   اشاره به اردوگاه های نازی دارد 

اختصاری اش KZ بود.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:  
Hauke Brunkhorst >brunkhorst@uni-flensburg.de>

mailto:brunkhorst@uni-flensburg.de
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<     ظـــــــهـــــــور
     ســـــــــرمــــــــــــایــــــه داری

      اقــــــتــــــدارگــــــرا
کریستینفوکس، دانشگاه وست مینستر بریتانیا

بسط  را  خود  قدرت  اخیر،  سال های  در  تندرو  راست  سیاست های   
)حزب  ترامپ  دونالد  متحده  ایاالت  در  است.  کرده  مستحکم  و  داده 
اتریش  در  )فیدز(،  اوربان  ویکتور  در مجارستان  داریم،  را  جمهوری خواه( 
ویلدرش  خیرت  هلند  در  آزادی(،  )حزب  اشتراخه  هاینتس-کریستیان 
)حزب آزادی(، در هند نارندا مودی )حزب بهارتیا جاناتا(، در ترکیه رجب 
در  آلمان،  برای  آلترناتیو  حزب  توسعه(،  و  عدالت  )حزب  اردوغان  طیب 
کاچینسکی )حزب قانون و عدالت(، در فرانسه مارین  لهستان یاروسواف 
پوتین  والدیمیر  روسیه،  در  نورد،  لگا  ایتالیا  در  مّلی(،  جبهه  )سابقا  لوپن 
)جبهۀ همۀ مردم روسیه( و غیره. چگونه می توان این تحول را به بهترین 
جامعه شناسانه  قسم بندی  کدام  منظور  این  برای  کرد؟  توصیف  شکل 

مناسب تر از بقیه است؟
کار  که مفهوم پوپولیسم باید به  یکی از پیشنهادات برجسته این است 
کتاب  ح پیشنهادی را در  گرفته شود. یان ورنر مولر  )2017( اخیرًا این طر
کتاب  این  در  او  است.  کرده  احیا  چیست؟  پوپولیسم  عنوان  با  خود، 
پوپولیسم را »تخیل اخالقی خاص سیاست« تعریف می کند، »راهی برای 
که مردِم به لحاظ اخالقی بی غش و تمامًا یکپارچه  درک جهان سیاست 
که فاسد یا در برخی موارد به لحاظ  ]...[ را در برابر نخبگانی قرار می دهد 
ضدکثرت گرا  همیشه  پوپولیست ها   ]...[ می شوند.  شمارده  پست  اخالقی 
که آنها، و فقط آنها، مردم را نمایندگی  هستند: پوپولیست ها ادعا می کنند 
طردکنندۀ  »شکل  پوپولیسم  که  می شود  یادآور  همچنین  وی  می کنند.  
سیاست هویت« است و »تهدیدی برای دموکراسی«  ایراد می کند و هدف 

آن »سرکوب جامعۀ مدنی« است.
مورالس،  اوا  برای سیریزا،  را  و مشابه  واحد  ِقسمی  رویکردهایی  چنین 
پودموس یا برنی سندرز در جناح چپ و دونالد ترامپ، خیرت ویلدرش یا 
که درست  کار می برند.  حاصل این است  مارین لوپن در جناح راست، به 
مانند نظریۀ توتالیتاریسم، راست افراطی با چپ قیاس می شود و در نتیجه 
خطر اولی کم اهمیت قلمداد می شود. به نظر مولر دونالد ترامپ و برنی سندرز 
هردو پوپولیست هستند. برنی سندرز قطعًا سیاست مدار نامتعارفی است، اما 
گرایش دموکراتیکش تردیدی داشت.    در مقایسه با ترامپ نمی توان دربارۀ 

کتاب عوام فریِب دیجیتالی: سرمایه داری اقتدارگرا در عصر  رویکرد من در 
و  است  متفاوت  است-  شده  منتشر   2018 سال  در  که   - توئیتر  و  ترامپ 
اقتصاد سیاسی انتقادی و نقد ایدئولوژی و روان شناسی انتقادی را با هم 
اقتدارگرایی جناح راست، چهار عنصر را صورت بندی  کرده است.  ترکیب 
می کند )شکل 1 را ببینید(: باور به لزوم رهبری از باال به پایین؛ ناسیونالیسم؛ 
ح وارۀ دوست/دشمن؛ و پدرساالری جنگ طلبانه )خط مشی های نظم و  طر

قانون؛ آرمانی سازی جنگ و سربازان؛ سرکوب دشمنان برساخته؛ مناسبات 
ایدئولوژیک  هدف  راست  جناح  اقتدارگرایی  محافظه کارانه(.  جنسیتی 
به  سرمایه داری  و  طبقاتی  ساختارهای  نقش  از  توجه ها  کردن  منحرف 
پناهجویان  می بندد.  کار  به  را  اجتماعی  مشکالت  علل  و  بنیان ها  مثابۀ 
همچون  غیره  و  مسلمانان  و  توسعه  حال  در  کشورهای  و  مهاجران  و 
که مقصر مشکالتی چون  گردان هایی)scapegoats(  برساخت می شوند  بال
بیکاری و دستمزد پایین و رکود اقتصادی و کاهش خدمات عمومی و بحران 
مسکن و جرم و جنایت دانسته می شوند. ترامپ مکزیک و چین را برای 
صنعتی زدایی و زوال اجتماعی مقصر می داند، بدون این که هیچ گاه یادآور 
کارگران را هم در ایاالت  متحده و هم در  که سرمایۀ ایاالت  متحده،  شود 
 )sweatshops( مقصِد سرمایۀ برون سپاری شده اش از جمله در بیگارگاه های
می کند. استثمار  مکزیکی   )maquiladora( مکیالدوراهای1  و   چینی 

شکل۱:مدلاقتدارگراییجناحراست

منبع: سی.فوکس. 2018
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گاهی است نه نوعی ساختار و نه  اقتدارگرایی جناح راست نه شکلی از آ
گون جامعه صورت  گونا که در سطوح  نوعی جامعه. روندی است می تواند 
گاهی، رفتار سیاسی  بگیرد: در سطح فرد )ساختار شخصیت اقتدارطلب، آ
و  نهادها  و  ایدئولوژی  و  گروه ها و جنبش های سیاسی  فردی(، در سطح 
جامعه به عنوان امر تام. افراط گرایی و فاشیسم جناح راست تشدیدشدۀ 
اقتدارگرایی جناح راست است که با خشونت فیزیکی و ترور به منزلۀ ابزاری 

سیاسی مدارا می کند یا فعاالنه در پی آن است.
تبیین های فرهنگ گرایانه از ظهور اقتدارگرایی جناح راست ادعا می کنند 
که نسل  کرد  که ظهور جامعۀ »پساماتریالیستی« شکاف نسلی ای را ایجاد 
قدیم در آن ارزش های محافظه کارانه را در چنگ می گیرد و برای از دست 
کند  گذشته مویه می کند. اما فرضیۀ پساماتریالیسم نمی تواند تبیین  رفتن 
راست  اتریش در سال 2017،  انتخابات فدرال  به عنوان مثال در  که چرا 
گروه های 16 تا 29 سال )30%( پرطرفدارترین حزب بود، اما  تندرو در میان 

در میان افراد باالی 60 سال سومین حزب بود.
تبیین بدیل، اقتصاد سیاسی را جدی می گیرد. رویکرد نظریه پرداز سیاسی 
انتقادی، فرانتس ل. نویمان در مقالۀ اضطراب و سیاست2 در سال 1957، 
یاری گر است. طبق این تبیین ظهور اقتدارگرایی جناح راست وابسته است 
به بیگانگی از کار )شکل 2 و 3 را ببینید(؛ رقابت ویرانگر؛ بیگانگی اجتماعی 
که آفرینندۀ ترس از زوال اجتماعی است؛ بیگانگی سیاسی از نظام سیاسی و 
سیاست مداران و احزاب سیاسی؛ و نهادینه شدِن اضطراب توسط گروه های 
گردانی را پیش  که هیزم به آتش ترس می ریزند و سیاست بال راست تندرو 

می برند.
و آمریکا متحده ایاالت در داخلی ناخالص تولید در دستمزدها سهم :2 شکل

اتحادیۀاروپادرطیزمان

شکل3:سهمسرمایهدرتولیدناخالصداخلیدرایاالتمتحدهآمریکاواتحادیۀ
اروپادرطیزمان

نئولیبرال  سرمایه داری  منفِی  دیالکتیک  نتیجۀ  اقتدارگرا  سرمایه داری 
و  نابرابری ها  ظهور  به  اجتماعی  آزادی  و  بازار  آزادی  میان  تضاد  است. 
کیفیت جدیدی تبدیل شده  بحران ها منجر شد که پس از سقوط 2008 به 
است. بورژاوزی سازی و نئولیبرال سازِی سوسیال دموکراسی و ضعف چپ 
که اهمیت سیاست طبقاتی و تحلیل  و سیاست های هویتی پست مدرن 
اقتدارگرا  و سرمایه داری  تندرو  راست  را دسِت کم می گیرند، ظهور  طبقاتی 
منتج  بیگانگی  جهانی سازی  به  نئولیبرال  سرمایه داری  کرد.  تشدید  را 
که هاروی و هارت و نگری و همچنین خودم در جاهای  شد. همان طور 
همه چیز  تقریبًا  کاالیی شدِن  سبب  نئولیبرالیسم  کرده ایم،  بحث  دیگر 
که انباشت اولیۀ مداوم از طریق سلب مالکیت و تابع سازِی  شد، به طوری 
کرده ایم. به بیان دیوید هاروی:  واقعِی جامعه تحت سلطۀ سرمایه تجربه 
گیر هم به جنبش های اشغال منتهی شد و هم به پوپولیسم  »بیگانگِی فرا
ترامپ  دونالد  نژادپرست.  و  ملی گرا  متعصب  جنبش های  و  راست  جناح 

رئیس جمهور بیگانگی است«.

کارگرانش دستمز پایینی  که  کارگاه های مونتاژ در شمال مکزیک مکیال یا مکیالدورا می گویند  1. به 
می گیرند و شرایط کاری نامساعدی دارند.

2.   این مقاله در کتاب آزادی و قانون به ترجمۀ عزت اهلل فوالدوند به زبان فارسی در دسترس است.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
>christian.fuchs@triple-c.at>

منبع داده ها: بانک اطالعاتی ساالنۀ اقتصاد کالِن کمیسیون اروپا

منبع داده ها: بانک اطالعاتی ساالنۀ اقتصاد کالِن کمیسیون اروپا

https://www.triple-c.at/index.php/tripleC/issue/view/36
https://www.triple-c.at/index.php/tripleC/issue/view/38
mailto:christian.fuchs@triple-c.at
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<      شـــــــــــهــــــــرونـــــــــــــــــــــدی
         قـــــــــــومــــــــــــی شــــــــــــــــــده

آندرئا سیلوا-تاپیا،دانشگاههومبولتبرلینودانشگاهیوستوسلیبیش،گیسنآلمان

چونان شهروندی غیرقانونی

شهروندیودولت-ملتسازیدرجهانیهمچناناستعماری<
شهروندی مفهومی مبهم است و بحث دربارۀ معنایش بسیار گسترده است. 
در حالی که برای برخی این اصالح به منزلت حقوقی محض برآمده از ملیت 
یا کشور متبوع اشاره دارد، برای برخی دیگر به معنای شکلی از هویت است. 
با در آمیختن تعاریف گوناگون و پیروی از نویسندگانی مختلفی مانند تی. اچ. 
مارشال، مارگارت سامرز، تی. کی. اومن، انگین اف. ایشین و پاتریشیا کی. وود 
و افرادی دیگر شهروندی را می توان شکلی از عضویت در فضای سیاسی و 
جغرافیایی توصیف کرد. بنابراین، مفهوم شهروندی بیانگر تعلق حقوقی و نمادین 
که  تاریخی ای  بافت  اگر  اما  ساده می نماید  تعریف  این  است.  دولت-ملت  به 

مفهوم شهروندی در آن ظهور می کند پیچیده تر می شود.    
شهروندی در شکل مدرنش دوشادوش تکوین دولت-ملت توسعه می یابد. 
شهروندی مفهومی است که هم زمان با مدرنیته، دولت -ملت سازی و حس تعلق 
پیوند خورده است. خاستگاه آن را می توان به ایدۀ دولت-ملت در اواخر سدۀ 
دولت های  استقالل  و  امریکا  انقالب  و  فرانسه  انقالب  در  که  رساند  نوزدهم 
استعماری ظهور کرد که از همان الگوی دولت-ملت سازی پیروی کرد. دولت-
ملت مدرن را دولتی مستقل تعریف کرده اند که قانون اساسی مدونی دارد و به نام 
شهروندان برابر حکم می راند. بنابرین اصول مشروعیت از یکه ساالری )یا حق 
الهی( به نمایندگی از ملتی از شهروندان برابر تغییر کرد. این مفاهیم شهروندی 
و دولت-ملت بر شیوۀ خاص )اروپامدارانه( دولت-ملت سازی استوار است که در 

آن استعمارگری حضور پررنگی داشته و دارد.  
شهروندی نامشروع راه دیگری است برای نام گذاری شهروندی استعماری 
که در نظام جهانی پدرساالرانه، اروپامدارانه و مسیحیت مرکزمان وارد شده است. 
این نظام جهانی استعماری از رهگذر سلسله مراتب نژادی/قومی عمل می کند که 
تعیین می کند کدام گروه ها سزاوار وجهه اند و کدام گروه ها نه. آنیا وایز استدالل 
می کند ما زمانی می توانیم از نژادپرستی سخن بگوییم که »شاخصی درازمدت 
و پایدار که مدعی آشکار کردن دگربودگی است و بر دسته بندی ها، ورزه ها و 
نهادهای اجتماعی به گونه ای اثر می گذارد که حقوق کمتری به دسته های خاص 
آن مقوله اعطا می کنند و فرقی نمی کند که این شاخص به تفاوت زیست شناختی 
و  قومی شده  شهروندی  این  پایدار.«  تفاوت  انواع  دیگر  یا  باشد  داشته  اشاره 
نژادی  شده را نه تنها گروه های قومی بومی و اقلیت سراسر جهان، بلکه مهاجرانی 
که از فرآیند قومی سازی/نژادی سازی در رنجند، مانند ترک های مقیم آلمان یا 
التین تبارهای مقیم ایاالت متحده، تجربه می کنند. این قومی شدن بدان معناست 
که گروه به سبب ویژگی های نژادی و فرهنگیش بی ارزش می شود و گروهای 

همگن را شکل می دهد.   

که  در این ایدۀ دولت-ملت در نظام جهانی اروپامدار، ملت ذاتی است 
استوار  آن  پایه های  بر  را  مشروعیتشان  هم  و  خود  هم  مدرن  دولت های 
و  می رسد  نظر  به  آشکار  مدرن  دولت های  و  ملت  میان  رابطۀ  می کنند. 
معموال در حیات روزمره مان به پرسش گرفته نمی شود. ما اغلب از اصطالح 
گاهی  »ملت«، »دولت« و »کشور« به جای هم استفاده می کنیم. و حتی 

شهروندی را معادلی برای همۀ آنها درنظر می گیریم. 

شهروندانمشروعونامشروع<
مردمی را که ملت چونان گروه فرهنگی همگن را یکپارچه می سازند شهروندان 
مشروع تلقی می کنند، حال  آن که به شهروندان قومی شده به چشم شهروندان 
و  قومی شدن  با  نامشروعیت  این  نمی نگرند.  »واقعی«  شهروندان  یا  مشروع 
ارزش زدایی از نژاد نوع خاصی از نابرابری است که بر کرامت افراد و فرصت های 
در دسترس آنها اثر می گذارد و به تبعیض و خوارداشت می انجامد. این نابرابری 
از دسته بندی  اما  آغاز شد،  نابرابری شهروندان  قالب  در  زایش دولت-ملت  با 
و ساختارهایی روزگار پیش از دولت-ملت یا استعمار پیروی می کند. راهبران 
دولت -ملت  سازی یا جنبش های استقالل هویت ملی همگنی را ارتقا دادند که 
بسیاری از خاص بودگی ها را به یک سو نهاد، مانند اتفاقی که برای ماپوچه ها 
)مردم بومی شیلی( افتاد یا شمال شرقی های  هند )که معرف گروه های قومی 
مختلفی در هندند، اما به همان شیوه گرفتار کلیشه ها و طرد و وازنش شده اند( 
و آنچه امروز بر سر مهاجران قومی شده )مانند مهاجران ترک آلمان( می آید. 
ماپوچه ها در شیلی و شمال شرقی های هند که در مناطقی می زیند که توسعۀ 
صنعتی کمتری به خود دیده اند، فرصت های شغلی و آموزشی کمتری نیز دارند. 
هر دو گروه با دولت و پلیس کارشان به درگیری )حتی در مورد شمال شرقی ها 
درگیری مسلحانه( کشیده است و هویتشان با هویت ملی هژمونیک روبه رو شده 
بقیۀ جمعیت مواجه  اذیت  و  آزار  و  با خشونت  است. همچنین شمال شرقی ها 
شده اند، خاصه وقتی که شمال شرقی را ترک می گویند و به شهرهایی چون 

دهلی، بمبئی یا بنگلور مهاجرت می کنند. 
شهروندان مشروع و نامشروع، به رغم رسمیت یافتن قانونی هر دو، دو نوع 
شهروندند. با این حال، بعد تعلق تنها اولی را به رسمیت می شناسد و دومی را 
به شهروند درجه دوم تنزل می دهد. شهروندان نامشروع از چیزی بی بهره اند، 
فرهنگ و رفتارشان ناکامل انگاشته می شود و این تلقی تبعیض و خوارداشتی به 

بار می آورد که از چشم بقیۀ جامعه دور می ماند.      

پیامدهایشبرایدموکراسی<
شهروندی مفهومی است که به افراد اشاره دارد اما وقتی رنگ وبوی نژادی و 
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قومی می گیرد، فردیت سوژه ها رخت برمی بندند. شهروند نژادی شده و شهروند 
نامشروع را چونان جزئی از یک گروه وصف می کنند -»مهاجران«، »اعراب«، 
»مسلمانان«، »بومیان«، »هندی های شمال شرقی«- نه به هیچ روی چونان 
در  است.  گذاشته شده  کنار  برای سپیدپوستان  فردیت  منفرد خودآیین.  سوژۀ 
نتیجه، ناکامی های اروپاییان سپیدپوست یا اروپاییان به اشتباهات فردی نسبت 
داده می شود؛ آنان از این امتیاز برخوردارند که شهروند منفرد باشند. این امتیاز را 
تحت عنوان »امتیاز سپید« مفهوم پردازی کرده اند. از سوی دیگر، ناکامی های 
نژاد،  ملت،  فرهنگ،  به  را  نامشروع،  شهروندان  اشتباهات  استعمارشوندگان، 
قومیتشان نسبت می دهند، نه به خود فرد چونان شهروندی خودآیین. شهروندان 
نامشروع همواره زندانی قومیت و نژادشان اند، حال آن که بهره مندان از امتیاز 
سپید چنین نیستند. امتیاز سپید همیشه نقش گرایشی رؤیت ناپذیر را ایفا می کند؛ 

قومیت و نژاد صاحبان امتیاز هرگز مورد اشاره و تصدیق نیست. این امتیاز وجود 
ندارد و این واقعیت است که آزادی مندرج در فردیت را وارد صحنه می کند. 
نگریسته  خودکرده  اموری  به چشم   امتیاز،  ناکامی های صاحبان  و  دستاوردها 

می شود نه جزئی از تعلق قومی و نژادیشان.    
جدی  تقاضایشان  اگر  خاص  گروه های  تجربۀ  نشدن  شناخته  رسمیت  به 
گرفته نشود ممکن است به تضاد و حتی خشونت بینجامد. در جهان کنونی مان، 
نمی توانیم بیش از این دربارۀ دولت-ملت هایی که همگنی فرهنگی، نژادی یا 
قومیتی دارند فکر کنیم. گوش سپردن به کسانی که خاموش شده اند، ِدینی است 

تاریخی  که برای تعمیق دموکراسی بایستی پرداخت شود. 

نامه هایتان را به این آدرس بفرستید:  
Andrea Silva-Tapia >andrea.silva-tapia@sowi.uni-giessen.de>

گروه  »شهروند نژادی شده و شهروند نامشروع را چونان جزئی از یک 
وصف می کنند، نه به هیچ روی چونان سوژۀ منفرد خودآیین.«

mailto:andrea.silva-tapia@sowi.uni-giessen.de
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<     مــــــــغــــــــــالـــــــــــــــطۀ
        دمـــــــــوکـــــــــــــــراســـــی

هلنگویاندلوو، دانشگاه ویتواترزرند، افریقای جنوبی

در افریقای جنوبی پس از سال ۱994

در سال های اخیر، افریقای جنوبی با جنبشی دانشجویی مواجه شده 
از حیث ستیزه جویی و  این سو  از شورش دانشجویی 1976 به  که  است 
کرد  خشونت بی  سابقه بوده است. جنبش نه به شهریه در سال 2015 ظهور 
کیفیت و رایگان،  و تا سال 2016 ادامه یافت. حول دسترسی به آموزش با
و دگرگونی نهادهای آموزش عالی و استعمارزدایی از آنها تقاضاهایی شکل 
گرفت. پای این جنبش به همۀ دانشگاه های دولتی باز شد و ویژگی بارزش 
بود.  برون سپردۀ دانشگاه  کارمندان  و  اتحاد بی سابقه میان دانشجویان 
کامی های دموکراسی و مغالطۀ ایدۀ  کانون این نزاع مواجهۀ مستقیم با نا
که پس از سال 1994 مردم افریقای جنوبی را با  »ملت رنگین کمانی« بود 

آن فریفتند.    

که حکومت های منتخب  گرچه مفهوم دموکراسی تفاسیر مختلفی دارد 
مردم، انتخابات آزاد و منصفانه و برقراری حقوق بشر و حقوق فردی را دربر 
می گیرد، از نظر بسیاری از مردم افریقای جنوبی، معنای دموکراسی عمیقا در 
کثریت ریشه دارد. این مردم، افزون بر تحمل سده ها  طرد تاریخی جمعیت ا
برده داری و استعمار، 46 سال مبارزه با نظام نژادپرستانۀ آپارتاید را پشت سر 
که عامدانه سیاهان را از فضاهای اجتماعی-فرهنگی  گذاشته اند، نظامی 
و فرصت های اقتصادی جدا و طرد می کرد. سیاه پوستان افریقای جنوبی 
ایدۀ  مهم تر،  این  از  بودند.  دوخته  چشم  دموکراسی  انضمامی  معانی  به 
که اسقف دزموند توتو، از چهره های برجستۀ مبارزه  کمانی«،  »ملت رنگین 
مردم  آپارتاید،  رفتن  با  که  دارد  آن  بر  داللت  کرد،  مطرحش  بار  نخستین 
کرده بود ملتی واحد می شوند،  که نژاد آن ها را از هم جدا  افریقای جنوبی 
ملتی که دسترسی برابری به منابع اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی دارند.   

جنبش نه به شهریه مبارزه ای است که حول این دریافت شکل گرفت که 
دموکراسی نمایشی مضحک است و ملت رنگین کمانی افسانه. گرچه بیشتر 
که به لحاظ تاریخی در دست سپیدپوستان بود، مانند دانشگاه  نهادهایی 
خود  به  دیگ،  دانشگاه های  و   )UCT( تاون  کیپ  دانشگاه  و  ویواترزلند 
که با افزایش شمار دانشجویان سیاه پوست جمعیت دانشجویان  می بالند 
کرده اند، این ادعا از واقعیت فرسنگ ها فاصله دارد.  را از این رو به آن رو 
و  است  کشور  دانشگاه های  گران ترین  از  یکی  همچنان  دانشگاه  دو  این 
خشونت فرهنگی و معرفتی در اعماق آن ریشه  دوانده است. افزون براین، 
گرچه شمار دانشجویان سیاه پوست افزایش یافته است، نهادهای آموزش 
عالی همچنان به شکلی نظام مند دانشجویانی را که وضع وحال اجتماعی، 

جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی اسف باری دارند طرد می کنند. 
 ،1994 سال  از  پس  می رفت،  انتظارش  چنان که  جنوبی،  افریقای  در 
گرفته اند؛  گشایش های دموکراتیک بهره  گروه هایی پیش از این مطرود از 
کنگرۀ ملی افریقا شعار خود را »زندگی  گروه آزادی بخش، یعنی  مهم ترین 
که زندگیشان در همۀ  بهتر برای همه« قرار داده بود. مردم انتظار داشتند 
کیفیت آزادانه، چنان که  سپهرها بهتر شود -از جمله دسترسی به آموزش با
در منشور آزادی آمده است، دسترسی به مسکن، آب، برق، فرصت های 
که در »خط مشی نامۀ برنامۀ بازسازی  شغلی و بهداشت مناسب- رخدادی 

کتاب، شورش و نوشتن، رهاورد جنبش نه به شهریه و مجموعه مقاالتی است از فعاالن دانجشویی
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به  اعتراض  موج های  است.  آمده  آن  کلی  نمای   »)RDP( توسعه  و 
که به ویرانی شهرک های سیاه پوست انجامید،  خدمت رسانی پساآپارتاید 
کشتار ماریکانا در سال 2012، و اعتراضات  کارگران مانند  خشونت ورزی با 
کامی دولت افریقای جنوبی در فراهم  نه به شهریه و موارد دیگر، نشانگر نا

آوردن انتظارات دموکراتیک است.   
گسترده تر جدا  دانشگاه ها افریقای جنوبی را نمی توان از نظم اجتماعی 
و  تجزیه  را   1994 سال  از  پس  دموکراسی  بحران  که  درصددیم  گر  ا کرد. 
کره بر سر گذار دموکراسی در افریقای جنوبی را به  تحلیل کنیم، بایستی مذا
کره بر سر استقالل  خواهی های این سو و آن سوی افریقا بازنگریم.  سان مذا
کره تالشی مذبوحانه  کره به واقع به معنای تغییر جایگاه طرف های مذا مذا
برای دست یافتن به »گذاری صلح آمیز« است. نتیجه آن که مردم افریقای 
که خشونت  جنوبی تنها برای بهره گیری از حق رأی و سازمان یابی -حقی 
دامان قدرت  به  تهدید می کند- دست  را  آن  پساآپارتاید همچنان  دولتی 
راهبردی،  منابع  و  اقتصادی  قدرت  دیگر،  سوی  از  می شوند.  سیاسی 
-و  سابق اند  مالکان  دستان  در  همچنان  معادن  و  بانک ها  زمین،  مانند 
سلطۀ نظام برترانگار سپیدپوستان را تداوم بخشیده اند. این امر همچنان 
نزدیک 80 درصد جمعیت سیاه پوست را از اقتصاد طرد می کند. بنابراین 
صحبت از دموکراسی در افریقای جنوبی پس از سال 1994 بدون مواجهه با 

نابرابری های اقتصادی ساختاری غیرممکن می گردد. 
جنبش نه به شهریه سربرآورد تا با پرسش از طرد و مطالبۀ دسترسی برابر 
کیفیت رایگان، دگرگونی و استعمارزدایی از پروژۀ دانشگاهی و  به آموزش با
فرهنگ دانشگاه روبه رو شود. جالب آن که، دانشگاه هایی مانند فورت هیر 
)که بسیاری از چهره های برجستۀ مبارزه در آن درس خواندند( از زمانی که 
به یاد داریم دراین مبارزه حضور داشتند. با این حال، پدیدۀ مسئله آفرین 
رسانه های  سوی  از  سپیدپوستان  دانشگاه های  دیگری-رمانیتک سازی 
برترانگار سپیدپوستان افریقای جنوبی- بایستی پیش می آمد که مبارزه در 
که در دانشگاه ویتس آغاز شد.  گیرد، مبارزه ای  کانون توجه بین المللی قرار 
از آن مهم تر، جنبش نه به شهریه چند ماه پس از جنبش رودز-باید-پایین -

بیاید در دانشگاه کیپ تاون مسائلی را دربارۀ دگرگونی برنامۀ درسی و نظام 
آموزش عالی گسترده تر و استعمارزدایی از آن ها پیش می کشد. این مبارزات 
به نحوی بازگشت ناپذیر با پروژۀ استعمارزدایی پیوند خوردند و این مبارزات 
به جزئی از نقد پروژۀ جهانی تجاری سازی و بازاری سازی دانشگاه ها بدل 
شد که به قیمت بازماندن پیشرفت هستی شناختی و معرفت شناختی تمام 

شد. 
که  که از قدیم خاص سپیدپوستان بوده اند مدعی اند  گرچه نهادهایی 
نظام مند  ساختاری  طرد  کرده اند،  دگرگون  را  دانشجویانشان  جمعیت 
همچنان مشغول بازتولید نابرابری های نژادی است. شهریه های گزاف به 

که بضاعت مندان -دانشجویان اغلب سپیدپوست و مرفه و  این معناست 
معدودی از سیاه پوستان طبقه متوسطی- به این دانشگاه ها دسترسی دارند، 
حال آن که بیشتر دانشجویان سیاه پوست به شکلی نظام مند طرد می شوند 
و ایدۀ ملت رنگین کمانی بر باد می رود. افزون براین، هیئت علمی دانشگاه 
-هم بین المللی ها و هم افریقایی ها- همچنان سپیدپوستند و نیز برنامۀ 
درسی دانشگاهی همچنان اساسا اروپامدارانه است. این امر ناهمخوانی و 
کامی بیشتر هیئت های علمی دانشگاه  تضادهای فرهنگی به بار می آورد. نا
و  هستی شناختی  معرفت  تولید  افریقامدارانۀ  روش های  کارگیری  به  در 
شهرک های  سیاه پوست  دانشجویان  کثریت  ا همچنان  معرفت شناختی 

فقیرنشین را با چالش مواجه می سازد.    
کامی های گشایش های دموکراتیک  جنبش نه به  شهریه ظهور کرد تا با نا
رؤیای ملت  به  واقعیت بخشیدن  و  انضمامی  به دموکراسی  در دستیابی 
و دولت چالش  دانشگاه ها  برای  گرچه جنبش  رویارو شود.  رنگین کمانی 
این  مشخصۀ  داشت.  نیز  را  خودش  خاص  چالش  آورد،  پیش  بزرگی 
جنبش در مراحل آغازینش وحدتی فراسوی وابستگی  های سیاسی، نژاد و 
جدایی های طبقاتی بود. با این حال، از همان آغاز، از دموکراسی درونی 
گرچه جنبش  حول مسائل ایدئولوژیک و پرسش از جنسیت محروم بود. 
بر  و  گرفتند  دست  به  را  امورش  رشتۀ  جنبش  مردان  کردند،  آغاز  زنان  را 
کردند. با این حال،  مبارزه سوار شدند و زنان و ناهمجنس ها را تضعیف 
که  که همان نظام پدرساالرانه ای  گرفتند  زنان جنبش نه به شهریه تصمیم 
ایجاد  امر در جنبش شکاف  بازتولید نکنند. این  را  با آن مبارزه می کردند 
کرد، چنان که بسیاری صداهای مخالف را تفرقه افکنانه انگاشتند. افزون 
گردیدند. پلیس ضدشورش  بر این، دولت و دانشگاه بس سرکوبگر و خشن 
در محوطه های دانشگاهی مستقر شدند و دستشان برای اعمال زور باز بود. 
فعاالن دانشجویی هدف قرار گرفتند، دست گیر شدند و برخی نیز از دانشگاه 
اخراج شدند. نظر به سرشت سرکوبگر دولت غیردموکراتیک، جنبش ناچار 
عقب نشست و برای پی گرفتن مبارزه  گزینه های دیگری را امتحان کرد.     

خ به سر می برد. برخی فعاالن دانشجویی  کنون در برز جنبش نه به شهریه ا
گرچه دولت  همچنان در زندان ها می پژمرند و برخی دادگاهی می شوند. 
می کند،  حرکت  فقرا  برای  رایگان  آموزش  ارائۀ  سوی  به  جنوبی  افریقای 
کیفیت و استعارزدودۀ رایگان ادامه دارد. دموکراسی  مبارزه برای آموزش با
همچنان پیشامدی است که در دهۀ 1990 در خیابان های افریقای جنوبی 
خ می دهد. این مبارزه با آزاد شدن چهرۀ برجستۀ جنبش، نلسون ماندال  ر
کثریت مردم افریقای  و دیگر زندانیان سیاسی از رابن ایلند پایان یافت. نزد ا
جنوبی، دموکراسی همچنان مغالطه است و ملت رنگین کمانی افسانه. نزد 
گروه های  فعاالن جنبش نه به شهریه، مبارزه ادامه دارد و برای زنان و دیگر 
حاشیه ای، مبارزه در راستای دموکراسی در سده های پیش رو ادامه خواهد 

یافت.    

نامه هایتان را به این آدرس بفرستید: 
Hlengiwe Ndlovu >hlengiepn@gmail.com>

mailto:hlengiepn@gmail.com
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<  دمـــــــوکراسی در      
    آتـــــــــــــــــــن

گراسیموسکوزلیس، دانشگاه آتن، یونان

و  ساده  است  ممکن  مستقیم  دموکراسی  دربارۀ  صحبت  روزها  این 
به غایت محدود  یافتن  کاربست  برای  قابلیتش  که  بنماید، چرا بی پیرایه 
اخیر  نوشتارگان  آن گونه که در  فراپارلمانی،  کنترل دموکراتیک  ایدۀ  است. 
یافت می شود، به ادعایی رادیکال می ماند که با عناصر آرمان شهری همراه 
که  که در آن ها بازیگران خارجی -سازمان های بین المللی  است. در رژیمی 
ساختار دموکراتیکی ندارند- شرایط را دیکته می کنند چگونه »دموس« یا 
را اعمال می کنند؟ شرایط در  با واسطه  کنترل حتی  همان مردم قدرت و 
دموکراسی  به  که  نیست  شرایطی  استوارند،  »تفاهم نامه«  بر  که  یونان، 
-نمایندگان مردم- نمی توانند مستقل  پارلمان  امکان نقش آفرینی دهد. 

عمل کنند؛ تصمیماتشان تا حد زیادی از پیش تعیین شده است.      
حق  مانند  است،  شده  بی اعتبار  بعضا  ملی  کمیت  حا که  واقعیت  این 
و  سرشت  که  است  بحرانی  فرآوردۀ  تصمیمات،  گرفتن  برای  پارلمان 
که ریاضت اقتصادی را  پیامدهای مالی داشت: بدهی یونان. این بحران 
کرده است ، در حقیقت بحرانی مالی  کمیت ملی را بی اعتبار  تحمیل و حا
گیر شده است؛ منتها این بحران  که اقتصادگرایی فرا است -از این روست 
خود دالیل اجتماعی-سیاسی و نیز ایدئولوژیک دارد. قابلیت و نیز ضرورتش 
گیر شدن ایدئولوژی  کردن دولت اجتماعی تنظیم گر، فرا معلول خلع سالح 
کنترل نشدۀ اجتماعی و سیاسی  ویرانگر و بالمعارض لیبرال، ساختاربندی 
مناسبات میان بخش های اقتصاد و و خاصه، تثبیت سرمایه و سازمان دهی 

بلوک قدرت اقتصادی است. بنابراین، همبستگی خاص نیروها راه بحران 
کرد.        کرد، پروراندش و از آن بهره برداری  را باز 

جای  است،  ساده انگارانه  اصطالحی  نولیبرال«  »سلطۀ  اصطالح  گرچه 
دارد که نشان دهیم افول دموکراسی چگونه از همان آغاز با شیوع گفتمانی 
مشروعیت  و  تحقق  را  سلطه  از  نوع  این  که  شد  همراه  )»نولیبرالیسم«( 
می بخشد و آن را می گستراند. به طور خاص، از چشم انداز بحران یونان، 
بی روح  و  سرد  حقیقت  قالب  در  وضوح  به  دموکراسی  ژرف  واسازی 
گفتمان،  نولیبرالیسم سربرمی آورد. مجموعه تحوالت مربوط به رواج این 
و  سرمایه دارانه  بازتولید  پویۀ  پیامدهایش،  نیز  و  ظهورش  و  بروز  شرایط 
اقتدارگرایی  تقویت  در  جملگی  کوتاه مدت،  شدۀ  تحمیل  جریان های  نیز 

اجتماعی دست به دست هم می دهند.    
که دربارۀ آن بسیار صحبت شده و مشخصۀ  در زیر برخی از محورهای را 
فهرست   )2015 تا   2010( است  سیاسی  تغییرات  از  پیش  پنج سالۀ  دورۀ 

کرده ام: 
سازمان 	  سپهر  در  مداخالتش  و  اقتصادی  قدرت  گهانی  نا افزایش 

میزان  و  نوع  مشخصه اش  که  قدرتی  تولید،  ورای  اجتماعی 
منافع  و  است  یافته  راه  »نخبگان«  در  که  است  رسوایی هایی 

اقتصادی را با عالیق سیاسی گره زده است.      

اعتراضات علیه اقدامات ریاضتی در مقابل مجلس قانون گذاری یونان. فلیکر/کانترز. حقوق اثر محفوظ 
است. 
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رسانۀ 	  )خاصه  فرهنگی  ورزه های  و  رسانه  کامل  شدن  تجاری 
که حول بنیان های حزبی سازمان  جمعی و مطبوعات انحصارگرا 

می یابند (. 
سیاسی 	  نمایندگی  فرآیندهای  تجاری  و  بازاری  بازسازی  و  افول 

فرآورده های  چونان  و  می جویند  »تبری«  سیاست  از  که  )احزابی 
نمایندگیشان  تلویزیون  »ستاره های«  و  می شوند  معرفی  تجاری 

می کنند(.
را چونان 	  راهنماست«(  کاالها )»بازار  کور  گردش  که  رواج منطقی 

اصل اساسیش تحمیل می کند، فرآیندی که تحت عنوان »مدیریت 
قوۀ  و  مجریه  قوۀ  تقویت  دوره  یک  طی  و  تحمیل  دموکراسی« 
قضائیه به قیمت تضعیف قوۀ مقننه )از رهگذر تصمیمات وزارتی 
که سرشتی سیاسی و  تأیید قوۀ مقننه و مداخالت قضایی  بدون 

خودسرانه دارند( پیاده  شد.
ملی 	  اجتماعی  کلۀ  شا حیث  از  هم  دولت  کمیت  حا از  ثبات زدایی 

و هم از حیث وابستگی های بین المللی )از رهگذر توجیه هر روزه 
»ملزومات ترویکا«(.

کنترل دموکراتیک دسترسی ندارند و 	  که به  کوچکی  ایجاد جزایر 
مانند  پارلمان اند،  چشم  از  دور  و  دورند  تبلیغاتی  جاروجنجال  از 
)در  بروکسل  در  آنچه  از  بزرگی  بخش  و  ملی،  و  پولی  خط مشی 
حقیقت تحت عنوان »وضع استثنائی«( در موردش تصمیم گیری 

شد.   
خ داد، برخی از این محورها نیز تغییر   وقتی در سال 2012 تغییر سیاسی ر
کردند. بدین سان، هدف نیرومند و واضح تقویت فرآیندهای دموکراتیک 
وارونه  را  آخرین محور  که جریان  -خط مشی محوری سیریزا- موفق شد 
که همچنان  کامل بازنگرداند، چرا کنترل پارلمانی را به طور  کند، هر چند 
»نهادها«  اصطالحا  به  متعهد  کز  مرا یا  خارجی  کز  مرا را  تصمیمات  بیشتر 

دیکته می کنند. 
گیر و پشتگرم به  اساسا، این وضع سیاسی تازه پویه های پیش از این فرا
که   - امنیتی  نیروی  اقتدارگرایانه  امنیتی، مراقبت و سرکوبگری  اقدامات 
کرد و به جامعه  گروه های نازی داشتند-  را محدود  همکاری آشکاری با 
در  دموکراسی  دهد.  رشد  را  دموکراتیک  کنش های  وا که  می دادند  امکان 

حیات اجتماعی و سیاسی بار دیگر »طبیعی« گشت.      
نولیبرال همچنان  گفتمان  آن ها  که در  این حال، دو حوزه می ماند  با 
شرایط را رقم می زنند و از این رهگذر اثرگذاری خط مشی بازیابی را دشوارتر 
مجموعه ای  واقعیت:  از  کلبی مسلکانه  تعریف  این  نخست  می سازند. 
نه  کنند  فهمشان  می توانند  نه  »مردم«  که  اقالمی  و  مالی  داده های  از 
فراسوی مسئولیت پذیری  و  ج اند  کنترل خار از  معنا  این  به  و  قضاوتشان 
دوم  حوزۀ  جمعی.  تصمیم گیری های  یا  دموکراتیک  برنامه ریزی های 

واسازی سپهر عمومی و بدین ترتیب ناممکن شدن شکل گیری افکار عمومی 
که در دست عده ای  گفتمان سلطه جویانۀ رسانه  بر پایۀ قضاوت صحیح. 
صحنۀ  در  تغییر  رغم  به  که  است  نظامی  همچنان  است  انگشت شمار 
و  مشورت  و  می دهد  قرار  خود  انحصار  در  را  واقعیت«  »برساخت  سیاسی 

دادوستد استدالل ها نامتعارف گشته است.     
که  کردن حرکت در این دو حوزه، به یادمان می آورد  ناتوانی در وارونه 
سازمان دهی  جنبه های  به  که  آن قدر  دموکراتیک  فرآیندهای  واسازی 
اجتماعی که بایستی »همه جانبه شان« انگاشت و عناصر بحران دموکراسی 
کنونی تلقی شده اند ربط دارد به مدیریت نولیبرال بحران مربوط  در عصر 

نیست.  
از سوی دیگر، تا جایی که به بدنام ترین گفتمان که دموکراسی را بر اساس 
گفتمان قائل به محدودیت ذاتی  بحران اقتصادی توجیه می کند، یعنی 
حقوق، ربط پیدا می کند، این تصویر تغییر کرده است. این امر، چنان که هم 
بحران پناهندگان و هم سوءاستفادۀ تروریست ها از تقاضا برای )انتخابات 
و رفراندوم ها( نشان می دهد، نه تنها به حقوق اجتماعی، بلکه به حقوق 
سیاسی نیز اشاره دارد. در پنج سالۀ نخست بحران، حکومت ها به تحدید 
رادیکال )کار، رفاه اجتماعی، سالمت( ادامه دادند و نیز تقاضاهای سیاسی 
)کنترل و افکار عمومی( را منکر شدند و این ایده را پروراندند که همۀ اینها در 
بحبوحۀ نبود منابع اقتصادی اموری »تجملی« و غیرضروری اند. حکومت 
جدید، با اولویت دادن به اصل دموکراتیک فراموش شدۀ همبستگی، نشان 

می دهد که این بحران صرفا نوعی دستاویز بود.       
کافی تغییر نکرده است و بحران واقعی و  که منظره به اندازۀ  در جایی 
ایدئولوژیک همچنان به بازیگریش ادامه می دهد، بحران دامن هر آنچه با 
سازمان دهی حیات جملگی شهروندان و با بینش ها، چشم اندازها، قوالب 
نسل های  و  خود  اجتماعات  و  خانواده ها  برای  شهروندان  امید  و  ذهنی 
که نبود  آینده سروکار دارد را می گیرد. این موضوع بسیار جدی است، چرا
ک حاضر و آماده ای است برای ایستارهای تمامیت خواه و  چشم انداز خورا

ضددموکراتیک. 
قدرت نیروهای نونازی تهدیدی را به نمایش می گذارند. در حقیقت این 
که معرف  تهدید روزبه روز جدی تر می شود و با نمودهای سازمان سیاسی 
»کالهبرداری«  قالب  در  که  پدیده ای  است،  یونان  برای  بدیع  پدیده ای 
گفتمان  که ویژگی اقتصاد زیرزمینی و بزهکاری روزانه است.  ظاهر می شود 
نیروهای سیاسی خاص که ملی گرایی و عوام فریبی و حتی وجوهی از گفتمان 
نیرومند«  )»شخصیت های  قدرت  و  منافع  خصوص  در  غالب  نولیبرال 
و نیز »تصمیم گیری اثرگذار«، بدون توجه به مقررات نهادی و تنگناهای 
که  کرده است،  »دیوان ساالرانه«( را می پروراند نقش بسیار منفی ای را ایفا 
»سیاست های«  از  یکی  به  بلکه  میان تهی  لفاظی  سوی  به  اغلب  نه تنها 
گر متمایل شده است. بنابراین دموکراسی، که در شرایط  دارودسته ای مدارا

فعلی ضعیف شده است، هشیاری می طلبد. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Gerassimos Kouzelis >gkouzelis@pspa.uoa.gr>

mailto:gkouzelis@pspa.uoa.gr
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<  رسـانۀ اجتماعی
      و دمــــــوکــــــراســــی

هریاتیعبدالکریم، دانشگاه مالزیا صباح )UMS(، مالزی

    تــــــــــــــــیــــــــــــــــــغی دو دمــــــــــــــــــــــــــــــه؟

یکی از اثرات چشمگیر رسانۀ اجتماعی بر جامعه  بی گمان میزان تمسک 
شهروندان عادی به آن چونان ابزار قدرت برای تعیین سرنوشتشان است. 
که مردمانی  کنونی عمل باوری اینترنتی است  مشخصۀ حیات اجتماعی 
گوشی های  با  آسانی  به  می توانند  دارند  خاصی  زندگی  طرز  یک  هر  که 
هوشمندی که در دست دارند با هم مرتبط شوند. این رخداد بی گمان راه را 
کشورشان  برای مشارکت و درگیرشدگی شهروندان در بحث عمومی دربارۀ 
گمنام ماندن هموار می کند. این امر  و جهان بیرون و در عین حال نسبتا 
نیست  هنجار  یا  فرهنگ  آن ها  در  بیان  آزادی  که  کشورهایی  در  خاصه 

ارزشمند است.  

از  از این تحوالت جدید مستثنا نیست. امروزه، مردم مالزی  مالزی نیز 
رسانۀ اجتماعی استفادۀ دینی می کنند تا حرف خود را در همۀ موضوعاتی 
که  آنان عادت شده است  برای  کنند.  بیان  نبود  ح  این مطر از  که پیش 
که احساس قوی ای نسبت به آن دارند  نظر بگذارند، دربارۀ موضوعاتی 
روی صفحۀ شخصی  رسانۀ اجتماعیشان ویدئوها و نشانی تارگاه بگذارند 
مانند  اجتماعی  رسانه های  بیاغازند.  را  آنالین  بحثی  دوستان  میان  در  و 
بسی  مالزی  مردم  میان  در  جملگی  یوتیوب  و  گران  اینستا فیس بوک، 
از  مالزیایی ها  درصد   81 و  دارد  قرار  رأس  در  فیس بوک  اما  محبوب اند. 
فیس یوک استفاده می کنند و از این میان تقریبا 90 درصد با گوشی هوشمند 

گوشی های همراه و رسانۀ اجتماعی به بخشی جزئی ناپذیر کنشگری سیاسی بدل شده است.
کوتو. حقوق اثر محفوظ است.  فلیکر/سا
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به آن دسترسی دارند. 
را  است  کرده  »آزاد«  را  مالزیایی ها  حد  چه  تا  اجتماعی  رسانۀ  این که 
قوانین  رغم  به  آن ها  کرد   که  مشاهده  صراحتی  میزان  در  سادگی  به 
محدودکنندۀ این بحث ها در بیان آزادانۀ دیدگاه هایشان دربارۀ حکومت 
و مسائل حساس، مانند دین و قومیت، دارند. این شرایط برای افراد جوی 
سالم و سرزنده پدید می آورد تا درگیر مسائلی شوند که بر آن ها اثر می گذارند. 
که  همچنین جدا از سیاست، رسانۀ اجتماعی مالزیایی ها را قادر می سازد 

هویتی جهانی-محلی برای خود دست وپا کنند و آن را ابراز کنند. 
از رهگذر  بر رسانه دارد، خواه  کنترل شدیدی  که دولت  کشورهایی  در 
برای  ارتباطی  مجاری  قانون گذاری،  رهگذر  از  خواه  مستقیم  مالکیت 
دیدگاه های بدیل محدود می شود. از این رو، مردم ناچار می شوند که از طریق 
که رسانه های  گشته است  رسانه های جدید به زیرزمین وارد شوند. معلوم 
اجتماعی در سروشکل دادن به افکار عمومی در قیاس با بنگاه های خبری 
که در آن مجاری ارتباطی به شدت  بسیار اثرگذارترند. مورد بهار عربی بود 
از  و رسانۀ جریان اصلی  را به حکومت  اعتمادشان  و مردم  محدود شدند 
دست دادند. رسانه های اجتماعی به تنها سرچشمۀ اطالعات برای مردم 
بدل شدند و نیز فضایی که در آن می توانستند دیدگاه هایشان را بیان کنند. 
انتخابات  سیاسی  سونامی  اصطالحا  در  اجتماعی  رسانۀ  مالزی،  در 
دولت  هژمونی  که  سونامی ای  است،  داشته  سهم   2008 سال  سراسری 
ائتالف ملی را نرم نرمک در هم شکست. رقیب دولت ائتالف ملی که چندی 
بعد به »اتحاد امید« مشهور شد، همچنان زیرزمینی فعالیت می کرد، زیرا از 
رسانۀ جریان اصلی طرد شد. نیروهای سایبر و حامیان نیرومند اتحاد امید 
رسانۀ اجتماعی را به ابزاری برای اشاعۀ دیدگاه هایشان در میان مردم بدل 
ساختند. آنان با استفاده از صفحه های هوادارن مسائل مشکل آفرین مانند 
کاالها  و خدمات، هزینۀ باالی زندگی و فساد دولت ائتالف ملی را  مالیات 
امر به بحث در میان شهروندان  این  کردند.  به شکل نظام مند برجسته 
حامیان  که  تارنمانویس هایی  کرد.  خلق  عمومی  سپهری  و  انجامید 
افکار  به  دادن  سروشکل  برای  تارنماهایشان  از  امیدند  اتحاد  پروپاقرص 
عمومی آن گونه که خود می خواهند بهره می برند. در چهاردهمین انتخابات 
کنار توییتر و فیس بوک به ابزار پویش  سیاسی  سراسری، واتس اپ هم در 
شد. واتس اپ برخالف فیس بوک امکان ارتباط شخصی میان افراد را میسر 
می کند. در میان افرادی که در گپ گروه واتس اپشان دربارۀ پیام های اتحاد 
گرفته است.  شاید این راهبرد  امید بحث می کنند سپهری عمومی شکل 
کرد و آن را بارها به  که در آن اتحاد امید بر مسائل خاص تمرکز  هماهنگ 

گذاشت، سبب سقوط دولت 61 سالۀ ائتالف ملی شد. ائتالف ملی  بحث 
در  را  اصلی  جریان  رسانۀ  که  چرا آورد  روی  اجتماعی  رسانۀ  به  کندی  به 
از  کرسی  که 113  ارتباطی اتحاد امید این بود  دست داشت. برآمد راهبرد 
کرد، حال آن که ائتالف ملی در  کرسی مجلس نمایندگان را از آِن خود   222

کند.          انتخابات 9 مه 2018 موفق شد که 79 کرسی را حفظ 
آزادی مطبوعات و دموکراسی  از رسانۀ جمعی،  وقتی نوبت به پرسش 
که رسانۀ اجتماعی  می رسد، رسانۀ اجتماعی تیغی دودمه است. در حالی 
گشوده است، مسیر  درهای بیشتری را به روی آزادی بیان و تقویت خود 
را برای پیدایش اخبار جعلی و شیوعش هموار می کند. اخبار جعلی در میان 
مالزیایی ها به مسئلۀ مهمی بدل شده است. در انتخابات سراسری اخیر، 
خبری  گزارش های  جای  به  اجتماعی  رسانه های  در  انتخاب کنندگان 
معتبر غرق در اخبار جعلی شدند. رسانۀ اجتماعی با تحریف کامل اطالعات 
به  مفرط  اتکای  می گیرد.  شهروندان  از  را  حقیقت  دانستن  حق  سرانجام 
رسانۀ جمعی چونان منبع منحصربه فرد اطالعات به طور مضاعف در توفیق 
همه جانبه  را  وقایع  به ندرت  شهروندان  که  چرا دارد،  نقش  جعلی  اخبار 
وضع  رهگذر  از  مسئله  به  پرداختن  برای  دولت  کوشش  می کنند.  بررسی 
»قانون مبارزه با اخبار جعلی« در سال 2018 در تعریف واضح اخبار »جعلی« 
کوتاهی  که این قانون عمر  توفیقی نداشت. در هر صورت، چنین می نماید 
که قصد دارد آن را ملغا  کرده است  که دولت جدید اعالم  داشته باشد، چرا

سازد.    
سیاسی  تعصب  که  می نماید  خ  ر زمانی  اجتماعی  رسانۀ  دیگر  تهدید 
حامیان طبقۀ مسلط بر دیدگاه های دیگر در فضای سایبری حکمفرماست. 
سایبری اند،  زورگویی  معرض  در  دیگری اند  جایگاه های  در  که  آن هایی 
که از شرکت در بحث دموکراتیک دلسرد می شوند و برخی دیگر  به حدی 
از  برخی  گر  ا حتی  خورده اند.  یکه  سیاسی  متعصبان  خصمانۀ  کنش  وا از 
هم داستان  سیاسی  متعصبان  باشد،  درست  می شود  ح  مطر که  نکاتی 
می شوند و این کاربران را به ابتذال محکوم می کنند و حقشان و آزادی بیان 
کتی و نامعقولیت در سطح  نظراتشان را از آن ها دریغ می کنند. این بی نزا
مردم عادی شوروشوق آنها برای ورود به بحثی سالم دربارۀ مسائل عمومی 

را فرومی خواباند.     
راستین  دموکراسی  برای  اثرگذاری  ابزار  صورتی  در  اجتماعی  رسانۀ   
کت و سواد رسانه ای در میان شهروندان نخست به هنجار  که نزا می گردد 
که معنای ارتباط عقالنی را  و فرهنگ بدل شود. شهروندان را باید واداشت 
که می توان از رهگذر دادوستد ایده ها ملت  کنند. تنها پس از آن است  فهم 

را به شکلی اصیل بازسازی کرد.     

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:  
Haryati Abdul Karim >haryati@ums.edu.my>

mailto:haryati@ums.edu.my
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<    عـــــــقب نـــــــشـــــینی  
     دمـــوکراتیک

استبانتورسکاستانیوس،دانشگاه ملی کوردوبا و هیئت پژوهشی ملی علمی و فنی )CONICET(، آرژانتین

 در آرژانتین

جمهوری آرژانتین به شکلی چشمگیر از دموکراسی عقب نشسته است. 
که با فروپاشی  دیکتاتوری های  کنیم  گر از نظریه های دموکراسی استفاده  ا
نظامی به چارچوب های تحلیلی مسلط برای نیروهای چپ گرا و ترقی خواه 
این  پیچیدگی  و  بسط  فهم  شدند،  بدل  التین  امریکای  و  آرژانتین  در 
که فرآیند اجتماعی  عقب نشینی دشوار می شود. دموکراتیک شدن معاصر 
گسترش نیروهایی عمومی است، از سه مسیر مهم تشکیل شده است: بردار 
فنی-سیاسی، بردار فنی-اقتصادی و بردار فنی-ارتباطی. هر یک از آن ها از 
که رخدادهای مهمی را وصف  چند بعد تشکیل شده است. در اینجا مایلم 
کنم که در سال 2018 عقب نشینی ساختاری دموکراسی در آرژانتین را سرعت 
بخشیده است. این رخدادها با بعد سرکوبگر بردار سیاسی پیش گفته و یکی 
خورده  پیوند  پیرامونی  کشوری  فنی-اقتصادی  بردار  مهم  بسیار  ابعاد  از 

است: میزان استقالل دولت در تعریف خط مشی اقتصادی کالنش.       
را  یکدیگر  که  اصلی اند  رخداد  دو  سرکوبگر،  سیاسی  بعد  این  به  نظر 
منظور  به  حکم  صدور  به  کشور  مجریه  قوۀ  تصمیم   )1 می کنند:  تقویت 

دگرگون سازی آموزه ای و کارکردی نیروهای مسلح  و 2( حمایت خود دولت 
از استقرار پایگاه های نظامی ایاالت متحده در بخش های مختلف قلمروی 

کشور.    
نظر به رخداد نخست باید گفت اساس دگرگونی ای  که قوۀ مجریه با حکم 
شمارۀ 2018/683 ایجاد کرد اعطای اختیار به نیروهای مسلح برای انجام 
امنیت  میان  دیوار  رخداد،  این  با  است.  کشور  داخل  در  امنیتی  اقدامات 
داخلی و دفاع ملی برداشته شد و عزم دولت برای جرم انگاری اعتراضات 
کم( در دسامبر 2015   کمبیموس )ائتالف حا که از زمان پیروزی  اجتماعی 
کری با این اقدام  در سراسر کشور گسترده شد، استوار شد. دولت موریسیو ما
مواد  قاچاق  با  »مبارزه  خدمت  به  را  مسلح  نیروهای  که  است  آن  پی  در 
کار خط مشی خارجی  با دستور  که  آورد  برنامۀ ضدتروریستی« در  و  مخدر 
ایاالت متحده نیز هم راستاست. با اجرایی شدن حکم جدید، حکم شمارۀ 
ملی  دفاع  قوانین  از  متشکل  حقوقی  چارچوب  و  شد  ملغی   2006/1691
 )2001( ملی  اطالعات  قوانین  و   )1992( داخلی  امنیت  قوانین   ،)1998(

بحران اقتصادی جدید برای دموکراسی در آرژانتین تنگناهای تازه ای 
پیش آورده است.

فلیکر/الکس پرایموس. حقوق اثر محفوظ است.
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که رهاورد سه دهه دموکراسی گستری بود، بر وفاق  ترک خورد. این قوانین 
تاریخ ملی بی سابقه است،  گستردگی در  بزرگی و  از حیث  که  چندحزبی، 

استوار بود.   
و اما رخداد دوم. دولت از استقرار پایگاه های نظامی ایاالت متحده در 
که به دست فرماندهی یگان  کرده است، پایگاه هایی  کشور حمایت  ک  خا
شده  شناسایی  محل  سه  کنون  تا  می شوند.  اداره  متحده  ایاالت  جنوبی 
)اوسوایا(  تیرا دل فوئگو  گوئه(،  پارا و  برزیل  )آرژانتین،  است: مرز سه گانه 
آمدن  می کند:  تقویت  را  دیگر  رخداد  دو  رخداد  سومین  نئوکن.  استان  و 
کشور به منظور انجام عملیات های مشترک  ک  نیروهای امریکایی به خا
اعالم  کشور  دو  هر  مقامات  چنان که   .2018 سال  در  داخلی  نیروهای  با 
کرده اند، این عملیات ها با هدف ارائۀ اطالعاتی »دربارۀ قاچاق سالح های 
کشتار جمعی« اجرا می  شوند. آمدن نیروهای خارجی نیازمند تصویب کنگرۀ 

کم  تقاضای تصویب نکرده است.      ملی است، اما حزب حا
افزون بر این رخدادها، الزم است به موج دومی از رخدادها نظر افکنیم 
کلی  به  اقتصادی خرد  گذاشتن خط مشی  برای  ملی  که سبب شد دولت 
که  کف بدهد. مرادم خط مشی بدهی سنگین خارجی است  استقاللش را از 
کری به نمایش گذاشته است. در اینجا دو شاخص مهم عبارت اند  دولت ما
که  از افزایش بدهی خارجی نسبت به تولید ناخالص ملی و نوع تعهداتی 
به طلبکاران داده شده است. به شاخص نخست که می نگریم درمی یابیم 
مالی  ارزش  جدید  رژیم  چارچوب  در  کمبیموس  که  باشیم  شاهد  احتماال 
سریع ترین رشد بدهی خارجی را در سراسر تاریخ این کشور رقم زده باشد. در 
دو دوره زمامت دولت کرشنر )2003-2015( مقصد و مقصود خط مشی های 
با  مصممانه  کرۀ  مذا رهگذر  از  خارجی  بدهی  کاهش  دولت  اقتصادی 
کرات راه را برای ارتقای اقتصادی  وام دهندگان بود. موفقیت نسبی این مذا
گذاشتن مدل  کنار  کرات تا حد زیادی راه را برای  کرد. این مذا مولد هموار 
که از سال  1976  تا 2001 برقرار بود. از دسامبر  کرد، مدلی  ارزش مالی هموار 
ج چونان ابزار اصلی  کری به وام ستانی مفرط از خار 2015 به این سو، دولت ما
کردن نظام ارزش مالی بازگشته است. نسبت بدهی خارجی به تولید  برقرار 
که 14/2 درصد بود، یعنی پایین ترین  ناخالص ملی از سال 2011 - زمانی 
سطح بدهی از زمان احیای دموکراسی در سال 1983-  روبه افزایش بوده 
است. از آن زمان به این سو، بدهی شروع به افزایش کرده است و به واسطۀ 
که  حدی  به  است  کشیده  فلک  سربه  وام ستانی  افزایش  خط مشی های 

ناخالص داخلی رسیده است.  تولید  در ژوئن سال 2018 به 65/5 درصد 
گزارش، ضریب بدهکاری در آرژانین از سطح پایین به  بنابراین، در زمان 
کل بدهی ها به  کردنش دشوار است. جمع  که مهار  سطحی رسیده است 
که  ارز داخلی و خارجی معادل تقریبا 133 میلیارد دالر امریکا رسیده است 
کشور را از سال 2016 تا 2018 به بزرگ ترین وام ستان در میان اقتصادهای 

نوظهورجهان تبدیل کرده است.   
اما در خصوص رابطۀ میان طلبکاران، مهم ترین رخداد در این چرخۀ 
جدید بدهکاری تن دادن به سلطۀ صندوق بین المللی پول )IMF( بود، 
آن هم پس از چهار ده سال تسویۀ بدهی با آن سازمان. بازگشت به صندق 
بین المللی پول با تقاضای وامی اضطراری تحقق یافت. تفاوت این وام کالن 
که آرژانین از صندوق  )50 میلیارد دالر امریکا( با وام های اضطراری سابق 
بین المللی پول می گرفت این است که این بار نه تنها مالیات و اهداف پولی 
ریاست جمهوری  بدین ترتیب،  گرفت.  قرار  نظارت  تحت  نیز  تورم  بلکه 
کری در عمل مدیریت اقتصاد ملی را به صندوق بین المللی پول سپرد.  ما
کری با این کار به بازوی اجرایی برنامۀ مداخله جویانۀ پول مدارانه  دولت ما

و نولیبرال صندوق بین المللی پول بدل شد.  

را  ملی  کمیت  حا مفرط  وام ستانی  و  داخلی  نظام سازی  خط مشی  دو 
می فرساید و سبب شده است مقاومت و تظاهرات مردمی سراسر سرزمین 
اجتماعی  کنشگران  از  گسترده ای  طیف  معترض  نیروهای  درنوردد.  را 
از  را  آنها  سرکوبگر  اجتماعی  دگرگونی  این  که  دربرمی گیرند  را  آسیب دیده 
جامعه طرد کرده است. گرچه موازنۀ قدرت میان مدافعان دموکراتیک شدن 
گروه دوم سنگینی  کالن به نفع  و مدافعان رژیم جدید مالکیت خصوصی 
گفتنی  کشور در میان مدت پیش بینی ناپذیر است.  می کند، آیندۀ سیاسی 
است که صرف توصیف فرآیند کنونی فرسایش دموکراسی کفایت نمی کند. 
نکتۀ مهم تبیین این پدیده از چشم اندازی چندبعدی در باب دموکراسی 
که ذیل نظریۀ اجتماعی تازه ای دربارۀ مالکیت و تغییر اجتماعی- است 
به  دست  که  می دهد  امکان  ما  به  تبیینی  ابزار  این  می گنجد.  تاریخی 
بازتعریف برنامۀ چپ گرایانۀ جدیدی برای تغییر اجتماعی زنیم که به بازی 
که  اجتماعی تصاحب و تملکی که در آن غوطه ور شده ایم بپردازد. ناچاریم 

پیش از آن که از دموکراسی چیزی نماند بدان دست یابیم.       

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:     
Esteban Torres Castaños >esteban.tc@conicet.gov.ar>

mailto:esteban.tc@conicet.gov.ar
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<   کـــــنــــار گــــذاشــــتن
     زنــــــــــــان

ایمیآوستینهولمز، دانشگاه امریکایی قاهره، مصر  و پژوهشگر مهمان در دانشگاه هاروارد، ایاالت متحده آمریکا

    از انـــــــقــــــــــــلــــــاب مــــــصــــــــــــــــــر

بهار عربی با آن منظرۀ مسحورکننده اش از اعتراض مردمی در میدان تحریر 
بار دیگر ما را به مطالعۀ انقالب ها عالقه مند کرده است. به رغم فوران نوشته ها، 
چنین می نماید که زنان در عمل کنار گذاشته می شوند. کتاب اچ. ای. هلیر، 
انقالب نافرجام، با فهرستی از 27  چهرۀ مهم انقالب مصر آغازشده است. در 
این فهرست، تنها نام یک زن آمده است و و بقیه مردند. روی جلد کتاب فیلیپ 
اما در تحلیلش  آمده است،  زنی  پر کشاکش، تصویر  انقالبی  مارفلیت، مصر: 
حضور زنان چندان پررنگ نیست. دانشوران دیگر زنان را اساسا قربانیان آزار 
رخدادهای  به  دادن  در سروشکل  قهرمانانی که  نه  تلقی می کنند  یا خشونت 
به  راجع  نوشتارهای  دریای  این  در  زنان  یافتن  برای  دارند.  نقش  تعیین کننده 
بهار عربی، بایستی زیررشته هایی که به مطالعات جنسیت اختصاص دارند را 
جست وجو کرد، چراکه آن ها در کتاب هایی که مدعی به دست دادن نمایی کلی 
از این ناآرامی ها هستند یافت نمی شوند. من که از سال 2008 تا کنون در قاهره 
زندگی می کنم در تمامی اعتراضات، تحصن ها و هر رخدادی که شاهدش بودم 
حضور زنان را به چشم دیده ام. اما زنان از تاریخ انقالب مصر کنار زده می شوند. 
نسل های آینده ممکن است بر این باور باشند که زنان در رخدادهای معروف به 
بهار عربی کنشگرانی بی اهمیت بودند. اما باوری نداریم که تا این حد از حقیقت 

دور باشد.      
و  مبارک  دیکتاتوری  زمان  از  بلکه  نکردند،  دفاع  زنان  از حقوق  فقط  زنان 
بحبوحۀ سال های ناآرامی و طغیان و تا این روزها که رژیم خود را در دوران 
مقدم  خط  در  اغلب  است،  کرده  مجدد  پیکربندی  سیسی  ریاست  جموری 

در سال 2005 سه  بیندازیم.  به پشت سر  نگاهی  بودند.  انقالبی  فعالیت های 
زن، در تالش برای جلوگیری از کالهبردی و گنجاندن عنصری از پاسخگویی 
انتخابات  رصد  برای  دادند  تشکیل  را  گروهی  مصر،   اقتدارگرای  نظام  در 
ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان. آن ها خودشان را »شایفنکم« نامیدند  که 
ترجمه اش می شوند »ما می بینمتان«. یکی از پایه گذاران گروه به نام بوثینه کامل 
مدتی بعد نخستین زنی بود که در تاریخ مصر مدرن نامزد ریاست جمهوری شد. 
پیش از انقالب، »مرکز ندیم« تنها مرکزی در مصر بود که به درمان قربانیان 
شکنجه اختصاص یافت و بنیان گذارش یک زن بود: دکتر آیدا صیف الدوله. و 
حدس بزنید چه کسی آن ویدئویی که یک هفته پیش از 25 ژانویۀ 2011 پخش 
شد و میلیون ها نفر را به خیابان ها کشاند و به اعتراض واداشت را ساخت ؟ بله 

یک زن: اسماء محفوظ  از جنبش جوانان 6 آوریل.   
پس از برکناری مبارک، کشور به مدت یک سال و نیم به دست حکومتی 
نظامی معروف به »شورای عالی نیروهای مسلح« اداره می شد. در جای دیگر هم 
استدالل کرده ام که یکی از رادیکال ترین تقاضای انقالب پایان دادن به حکومت 
نظامی بود. این خواسته راجع به اصالح یا تغییر یا کنار گذاشتن فالن دیکتاتور 
از مسندش نبود بلکه فراخوانی بود به تغییری بنیادی در ساختار دولت: معرفی 
حاکمیتی غیرنظامی در کشوری که ارتش از زمان شکل گیریش به سال 1952 
اداره اش می کرد. ارتش مصر بر سربازگیری همگانی از میان مردان استوار است. 
اتفاقی نیست که بسیاری از فعاالن مهم در این گروه های ضدارتش زنان بودند. 
گروه »نه-به-محاکمات-نظامی« خواستار پایان یافتن ورزۀ احضار غیرنظامیان 

فلیکر/لوخا. حقوق اثر محفوظ است.
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به دادگاه های نظامی شدند. برخی از چهره های اصلی این گروه زن بودند، از 
جمله شهیره ابولیل و منا صیف. گروهی دیگر بسیاری از موارد نقض حقوق 
بشر از سوی ارتش را با فیلم های ویدئویی در فضاهایی عمومی برمال کرد. این 
گروه عسکر کاذبون خوانده می شد، یعنی سربازان دروغ  گو هستند، و یکی از 

پایه گذارانش سالی توما، زنی از مسیحیان قبطی بود.  
اغلب این زنان بودند که با صحبت دربارۀ خشونت ناگفتنی و هولناکی که هم 

بر زنان و هم بر مردان رفت تابوها را شکستند. این سمیرا ابراهیم بود که سکوت 
بازداشت شده می گرفت شکست.  زنان  از  ارتش  باکرگی که  آزمایش  را دربارۀ 
هبه مورایف  که سرپرست دیدبان حقوق بشر برای مصر بود و تنها زنی که در 
فهرست هلیر آمده است، پویش پایان دادن به آزمایش باکرگی را رهبری کرد. 
همچنین زنان نقش مهمی در حمایت از حقوق مردان داشته اند. دالیا عبدالحمید، 
 ،»)EIPR( یکی از پژوهشگران مرکز »پیشگامی مصریان برای حقوق فردی
از جمله معدود افرادی در مصر بود که سرکوب اجتماع دگرباشان در پاییز سال 
که  مردانی  روی  اجباری  مقعدی  آزمایش های  جمله  از  کرد،  تقبیح  را   7102

مشکوک به هم جنس خواهی  بودند.  
زنان در صف مقدم اعتراضات رسانه ای قرار دارند. لینا عطاءاهلل پایه گذار و 
سرویرستار »مدی مصر« بود، تارگاهی خبری که روزنامۀ گاردین در سال 5102 
آن را عامل زنده نگه داشتن آزادی مطبوعات وصف  کرد. مدی مصر یکی از 
نخستین تارگاه هایی بود که در سال 7102 بسته شد و تا کنون سانسور شده 

است.   
نسل جدید فعاالن نوبه ای نقش اصلی را به برخی از زنان برجسته داده است. 
فاطمه امام در کمیتۀ تهیۀ پیش نویس قانون اساسی شرکت داشت و موفق شد 
که نام نوبه را برای نخستین بار در قانون اساسی مصر بیاورد. وی به عنوان 
تارنمانویس و پژوهشگر، همچنان به آگاهی افزایی دربارۀ مسائل حساس، از جمله 
دست اندازی ارتش به خاک نوبه که هم مرز سودان است، ادامه می دهد. در بهار 
سال 7102 سهام عثمان، زنی جوان از اسوان، نخستین زنی بود که اعالم کرد 
قصد دارد نامزد ریاست اتحادیۀ کل نوبه شود، البته تحت فشار شدید ناچار شد 

از تصمیمش صرف نظر کند.  
سرانجام این که، یکی از نام بردارترین حقوق دانان مدافع حقوق بشر ماهینور 
المصری است. شهرت او به سبب دفاعش از حقوق همۀ مصریان از جمله 12 
زن حامی اخوان المسلمین است، گرچه خود وی منتقد صریح اللهجۀ آن است. 
همچنین وی از پناهندگان سوری دفاع کرده است و اصرار دارد که نزدیک آنها 
در ایستگاه های پلیس بخوابد تا مطمئن شود که آنان مورد شکنجه و بدرفتاری 
قرار نمی گیرند. در سال 4102، وی جایزۀ حقوق بشر لوداویک تراری را از آِن 

خود کرد؛ نلسون ماندال در سال 5891 همین جایزه را گرفت.  
ادا  موضوع  این  دربارۀ  را  مطلب  حق  گزارش  این  مانند  کوتاهی  گزارش 
نمی کند. شمار زنان آن قدر زیاد است که نمی توان به همۀ آنان اشاره کرد. کتاب 
نرمین عالم، زنان و انقالب مصر، جایی است که می توان تحلیلی مفصل تر را در 
آن جست. اما امیدوارم نشان داده باشم که زنان صرفا مدافع حقوق زنان نبودند. 
تاریخ  از  زنان  گذاشتن  کنار  بودند.  گسترده تر  مبارزه ای  جدانشدنی  جزء  آن ها 
انقالب یا تنزل دادن آن ها به رشتۀ مطالعات جنسیت، به معنی تداوم بخشیدن 

به ساختارهای پدرساالرانه ای است که آنان برضدش قیام کردند.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Amy Austin Holmes >holmes@aucegypt.edu>

بثینه کامل )در عکس مشخص است( بر فراز میدان تحریر، در روز 28 ژانویه 2011. او نخستین زنی بود که 
در مصر کاندیدای ریاست جمهوری شد. حق نشر: امی آستین هولمز

mailto:holmes@aucegypt.edu
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<    حــــکـــــــمــــــــرانی
         جــــــــــــــهــــــــــــــانــــــــــــــی:

کنش  و  مالی  بر دادوستدهای  مالیات گذاری  انجمن  پایه گذاری  از  و  برلین   ،)WEED( توسعۀ جهانی  و  بوم شناسی  اقتصاد،  انجمن  پیتروال، عضو هیئت مدیره 
شهروندان )Attac( در آلمان 

 مـــــــــــــــفــــــــــــــهومی بــــــــــــــرای نــــــــــــــظام جـــــــــــــــــــــهانی
دموکراتیک؟

کرد: زمام داری جهانی. این مفهوم  کار  در دهۀ 1990، مفهومی آغاز به 
به  و  می دهد  نوید  را  بین المللی  نظام  از  دموکراتیک تری  و  جدید  نوع 
جهانی شدن چهره ای انسانی می بخشد. سیر این مفهوم درس های جالبی 

به ما می دهد.   
نخست این که: حکمرانی با حکومت فرق دارد. ریشۀ فرانسوی این واژه، 
اصل،  در  است.  سامان دادن  و  گرداندن  هدایت  کردن،  معنای  به  گاورنر، 

نکات کلیدی زیر با این مفهوم پیوند خورده اند:
فرآیند اقتصادی جهانی شدن از سامان بخشی سیاسی گریزان بوده است. 
دلیل این امر نیز توفیق نولیبرالیسم است که مبتنی است بر خودتنظیم گری 

بازار، آزاد سازی، خصوصی سازی و تنظیم زدایی. 
که حل  گرمایش جهانی،  مشکالت جهانی تازه ای سربرآورده اند، مانند 

ج است. آن از توان دولت-ملتی واحد خار
مشکالت بین المللی دیرین مانند امنیت جمعی، رقابت تسلیحاتی، منع 

گسترش سالح های هسته ای و جز آن نیاز به رویکردهایی تازه دارند. 
الزم است که از رهگذر ترکیبی از توافق های رسمی و الزام آور، استانداردهای 
که مجموعا  غیرالزام آور، موافقت های داوطلبانه و شبکه های چندجانبه 

نوعی رژیم را شکل می دهند، اشکال تازۀ تنظیم سیاسی پدید آید.
نظام  در  کنشگران  میان  تعامل  از  جدیدی  نوع  امور  این  جملگی 
و  کسب وکار  بخش  چندجانبه،  نهادهای  حکومت ها،  یعنی  بین المللی، 
شبکه سازی،  گفت وگو،  همکاری،  گنجانش،  می طلبد.  را  مدنی  جامعۀ 

کره و برقراری موازنه میان منافع ابزارهایی کلیدی اند.   مذا
 با پایان یافتن جنگ سرد، به نظر می رسید این مفهوم بخت واقعیت 
کرد. حکمرانی جهانی با روح زمانه سازگار درآمد  یافتن و عملی شدن پیدا 
و محبوب گشت. همایش سازمان ملل در ریو )1992( -بزرگترین همایش 
تاریخ، که 100 تن از سران دولت ها در آن حضور داشتند و جامعۀ مدنی در آن 
حضوری گسترده داشت- را شاید بتوان نمادی از این رخداد تلقی کرد. ریو 
دستاورد روایت »جهان واحد« بود که توانست هم با جهان وطن گرایی و هم 

با بین المللی گرایی جناح چپ به شکلی برابر ارتباط برقرار کند.  
با این حال، نومیدی و سرخوردگی به سرعت از راه رسید. در نخستین 
جهانی شدن  که  شد  آشکار  شد،  برگزار  بعد  سال  پنج  که  ارزیابی  همایش 

تصویرساز:   آربو
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دموکراسیدرتنگنا

نعمت  وفور  از  است.  نایستاده  عهدوپیمانش  پای  نولیبرال  سرمایه داری 
خبری نبود؛ برخی برندۀ داستان بودند و برخی دیگر از قافله جا ماندند. 
در  بازندگان  از  بسیاری  جالب آن که  آمدند.  پدید  بسیاری  بازنده های 
از این  که بسیاری  کنون  ا که تنها  اقتصادهای پیشرفته بودند، رخدادی 
نتایجش  و  ابعاد  همۀ  می توان  پیوسته اند  افراطی  راست  به  بازندگان 
در  جهانی  تجارت  سازمان  نشست  در  بزرگ  اعتراض  چنان که  دید.  را 
که متوجه نقاط  سیاتل به سال 1999 نشان می دهد، هر روز شمار افرادی 
ضعف جهانی شدن، از جمله برابری اجتماعی، زیست محیط و دموکراسی 

می شوند، زیادتر می شود.         
در سال  گیر شد.  فرا بازاری سرمایه دارانه  اقتصاد  پویۀ  به دیگر سخن، 
2008، این باور که بازارهای مالی کارآمدند و می توانند خود را تنظیم کنند، 
به  و  شد  مهارگسیخته  مالی  سرمایه داری  شد.  بدل  اسطوره  به  بی شک 
بزرگ ترین بحران مالی از زمان رکود بزرگ به این سو انجامید. حکمرانی 
جهانی نتوانست بر این فرآیند اثر گذارد چه رسد که روند حوادث را بازگرداند.

اما تنها در سپهر اقتصادی نبود که رویکرد حکمرانی جهانی به وعده اش 
کارگر نیفتاد. در  وفا نکرد. روح حکمرانی جهانی در مناسبات بین المللی نیز 
سال 1997 ناتو در مقابل روسیۀ تحت زمامت یلتسین نیروهایش را در شرق 
گسترش داد. وقتی ناتو، در سال 1999، جنگش در یوگوسالوی سابق را 
بدون اذن سازمان ملل آغاز کرد مجموعۀ کاملی از اعمال برآمده از سیاست  
قدرت یک جانبه و نقص حقوق بین الملل شروع شد. این روند پس از 11 
به پشتوانۀ  به عراق  تروریسم«، حمله  با  سپتامبر و تحت عنوان »جنگ 
کوزوو در سال 2008 تحت حمایت ناتو،  ائتالف جهانی، استقالل یکجانبۀ 
و تغییر رژیم در لیبی در سال 2011 ادامه یافت. همۀ این رخدادها برخالف 

رویکرد حکمرانی جهانی است.  
که اثر معکوس به بار آید.  نظر به چنین پیشینه ای، جای تعجب ندارد 
که مرزهای نظم پس از  به طور خاص، روسیه و چین به خود اجازه دادند 
گذرا نبود بلکه بر دگرگونی  جنگ سرد را زیر پا بگذارند. این امر پدیده ای 
به نظم  گزار  کنون شاهد  ا ما  بود.  استوار  بین المللی  و ژرف نظام  بنیادی 
جهانی چندمحوری هستیم. ویژگی های اساسی این نظام جهانی از این 
سرمایه داری  بازگشت  ابرقدرت ها،  از  یکی  به  چین  شدن  تبدیل  قرارند: 
گرانش اقتصادی به سوی  کانون  دولتی روسیه چونان قدرتی بزرگ، تغییر 

آسیا و افول )نسبی( سلطۀ ایاالت متحده و کشورهای غربی. 
گونی  تازه واردها در ترکیب های مختلفی سازمان  یافته و حول مسائل گونا

با هم ائتالف کرده اند، مانند »سازمان همکاری شانگهای« یا BRICS. آنها 
نهادهای مالی چندجانبه ای تأسیس کرده اند، مانند »بانک سرمایه گذاری 
زیرساختی آسیا )AIIB(« و آن را به جای صندوق بین المللی پول و بانک 
جهانی نشانده اند و پروژه های اقتصادی و زیرساختی عظیمی مانند جادۀ 
ابریشم جدید را در سر می پرورانند. این ماجرا با ظهور ساختارهای موازی در 
اقتصاد جهانی همراه شده است، مانند پیشنهاد نظام های بدیل سوییفت 
کارت  نظام  نیز  و  است-  جهانی  مالیۀ  الکترونیکی  عصبی  دستگاه  –که 
اعتباری از سوی چین و روسیه که انحصار جهانی مسترکارد، ویزا و امریکن 
رهگذر  از  تجاری  موافقت نامه های  است.  شکسته  هم  در  را  کسپرس  ا
گرفتند و  واحدهای تهاتر دوجانبه به نحوی روزافزون جای دالر امریکا را 
کردند. به دیگر سخن،  یکی از ستون های هژمونی ایاالت متحده را خراب 
ایدۀ  بر  که  کنشی  کنش به جهانی شدن در میان است، وا از وا نوع بدیلی 
گزینشی«  »جهانی زدایی  نوعی  که  مؤلفه ای  است.  استوار  جبرانی  قدرت 

است.  
طبق  است.  همراه  جدید  خطرات  با  قریب الوقوع  جهانی  نظم  البته، 
جاافتاده  بازیگران  و  تازه واردان  میان  رقابت  شرایطی،  چنین  در  معمول 
و یک جانبه گرایی  ترامپ  آمدن دولت  با  بی ثباتی می انجامد.  و  به تضاد 
افراطیش برای »اعتالی دوبارۀ امریکا«، خطرات خصلت تازه ای به خود 

گرفته است. 
کارگر نیفتاد، سه دلیل اصلیش از این  گر بپرسیم چرا حکمرانی جهانی  ا

قرار است:
از 	  برآمده  سیاسی  اقتصادی  در  قدرت  برمناسبات  چشم بستن 

خاموش  خشونت  مارکس  تعبیر  به  یا  جهانی شده  سرمایه داری 
مناسبات اقتصادی؛

چشم بستن بر مناسبات قدرت در نظام بین المللی؛ و 	 
همچنان 	  چارچوب  چونان  دولت -ملت  سکون  گرفتن  دست کم 

مسلط برای سازمان دهی جامعۀ سرمایه دارانه.   
حکمرانی جهانی از همان آغاز مفهومی آرمان گرایانه  بود. با این حال، ایدۀ 
همکاری بین المللی همچنان اعتبار دارد و نباید از چشم نظریۀ اجتماعی و 
گر قرار است بدیل های ممکن  و شدنی  کسیس انتقادی دور بماند. اما ا پرا
گیرد نگاهی موشکافانه تر به این که چه کسی با چه کسی و علیه چه  شکل 
کسی همکاری می کنند و نیز ارزیابی واقع گرایانه از موازنه قدرت بایسته و 

ضروری است.   

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Peter Wahl >peter.wahl@weed-online.org>

mailto:peter.wahl@weed-online.org
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<     حــــــــــــد اعـــــــــــــــلـــــــــــــــای
      روشـــــنــــــــــفـــــــــــــــکـــــری

نیکوالسلینچ، دانشگاه ملی سن مارکوس، پرو

آنیبال کیخانو حد اعالی روشنفکری انتقادی 
در پرو و آمریکای التین بوده و همواره بر اساس 
در  که  هنگامی  است.  کرده  رفتار  خود  اصول 
یک  عنوان  به   1970 و   1960 دهٔه  سال های 
وضعیت  از  انتقاد  شد،  ح  مطر جامعه شناس 
هیچ گاه  کیخانو  بود.  خود  اوج  در  موجود 
مجذوب وعده های مارکسیسم-لنینیسم نشد؛ 

 Shining( وعده هایی که در حزب کمونیستی پرو
در   . درآمد  شکلش  وحشیانه ترین  به   )Path
سال های دهٔه 1990، در اوج نفوذ بانک جهانی 
فرودست سازی  پول،  بین المللی  صندوق  و 
گروه های خاص اجتماعی   )subalternization(
کرد و این اقدام او در نهایت سهمی  را محکوم 
کلی جاری در پرو  اساسی در توضیح فرآیند های 

 Creative( آنیبال خی خانو در سال 2015. تحت مجوز کریتیو کامانز
.)Commons
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و آمریکای التین معاصر ایفا کرد.
کیخانو بیشتر به عنوان استاد و پژوهشگر در 
نیز چند  و  لیمای پرو  دانشگاه سن مارکوس در 
دانشگاه دیگر در امریکای التین و ایاالت متحده 
 Sociedad مشغول بود. او با مشارکت در نشریٔه
y Política ]جامعٔه سیاسی[ در دهٔه 80 میالدی 
حضور کوتاه و غیر منتظره ای در سیاست داشت؛ 
به همین سبب دولت نظامی ژان والسکو آلواردو 
کرد و باعث شد به عنوان  او را به مکزیک تبعید 
با  عمیقا  که  شود  شناخته  مردمی  روشنفکری 
کش مردم پرو و آمریکای التین متعهد است.  کشا
کرد  کیخانو به طور حتم زندگی اش را وقف این 
تا دریابد چه چیزی باعث می شود تا فرایند های 
سیاسی و اجتماعی که به جامعٔه ما شکل دهند، 
سازوکارهای  تا  کرد  تالش  و  باشند  اینگونه 

دگرگونی شان را بکاود.
بعد  کیخانو  مشارکت  از  ُبعد  اولین 
معرفت شناسانه است. وی توضیحی »برخاسته 
منطقه  اجتماعی  فرآیندهای  برای  جنوب«  از 
دوگانٔه  از  را  خود  او  کار،  این  در  می کند.  ارائه 
جامعه شناسی  از  عاریه  که  سنت/مدرنیته 
کرده و دالیل خود را برای ارائٔه  کارکردگراست رها 
روایت  عنوان  به  تاریخی-ساختاری  ناهمگنی 
که در  ح می کند. او اشکالی از تولید را  اصلی مطر
جوامع امریکای التین در کنار هم و حول سرمایه 
سازمان یافته اند را به عنوان پدیده ای می بیند 
که نه تنها ملی، بلکه فرا ملی و در نهایت جهانی 

است.
وابستگی  وضعیت  با  کیخانو  نتیجه  در 
اشاره  از  او  گرچه  شد.  درگیر  التین  آمریکای 
امتناع  وابستگی«  »نظریٔه  اصطالح  به  یک  به 
می ورزید، ولی آشکار است که او بخشی از روایتی 
که رائول پربیش و »کمیسیون اقتصادی  است 
آغاز   1950 دهه  در  کارائیب«  و  التین  امریکای 
کردند؛ روایتی که کاردوسو و فالتو و در نهایت ری 
مائورو مارینی در دهٔه 1960 و 1970 ادامه دادند. 
در  و حضورش  زمان  آن  مباحث  در  او  مشارکت 
پروژه های مختلف برنامه ریزی شهری و نیروی 
از  جهانی  توصیفی  با  و  دهه  سه  از  پس  کار، 
آمریکای التین با استفاده از مفهوم استعمارگری 

قدرت، به شکلی استادانه به اوج خود رسید.
ولی کیخانو درمسائل پیرامون هویت آمریکای 
التین نیز سهم بسیار مهمی داشت: از مشارکت 
در  ]کولیفیکیشن1[    cholificación  فرآیند در  او 
احیای  تا  گرفته  پرو   70 دهٔه  اولیٔه  سال های 
)متفکر  ماریاتگوئی  کارلوس  خوزه  نوشته های 
بزرگ آمریکای التین در دهٔه 1970و مارکسیست 
با  او  خاص  هم دردی  وهمچنین  انتقادی( 
مشکالت اقوام بومی و مفهوم »زندگی شایسته« 
که بسیاری از جنبش های قومی   )buen vivir(

در حال حاضر ترویجش می کنند.
نژاد  مفهوم  بر  هویت  مسئلٔه  در  او  مشارکت 
استوار است. در نگاه کیخانو این مفهوم در اقدام 
اروپایی ها در استعمار آنچه آمریکا نامیده می شود 

طبقه بندی  در  مرکزی  عنصری  و  دارد  ریشه 
سلسله مراتب اجتماعی به شمار می آید که امروزه 
نژاد  حول  هویت  است.  شده  گیر  فرا منطقه  در 
ساخته شده است؛ و سلطه نیز همین گونه است. 
مفهوم  کنار  در  نژاد  مفهوم  کیخانو[  از  ]پیش 
وابستگی، عامل اساسی در ساخت استعمارگری 
که  کیخانو معتقد است  قدرت به شمار می آمد. 
بیرونی  سلطه ای  متضمن  قدرت  استعمارگری 
مستعمره  یک  بر  امپراطوری  یک  سلطه  یعنی 
همچنین  مستلزم  اما  است،  نومستعمره  یا 
نخبگان  سلطه  یعنی  است،  داخلی  سلطه ای 
کم برسایر افراد جامعه   دقیقا به دلیل ساخت  حا
نژادی متفاوت. بنابراین استعمارگری قدرت به 
چالش اصلی در مسیر ایجاد دولت های واقعا ملی 

و چندملیتی در آمریکای التین تبدیل می شود. 
آنبال  نظری  خالقیت  دیدیم،  که  همان طور 
اجتماعی  اندیشه  سنت  در  او  جایگاه  کیخانوو 
برجسته ای  چهرٔه  به  را  او  منطقه،  در  مستقل 
در جامعه شناسی پرو و قارٔه آمریکا بدل ساخته 

است.

که در آن بومیان،  کولیفیکیشن حاصل فرآیندی است  1. پدیده 
کرده و بعضی از عناصر  برخی عناصر فرهنگ بومی خود را رها 
را  استعماری[  ]فرهنگ  غربی  فرهنگ  به  مختص  فرهنگی 

می پذیرند. م.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Nicolás Lynch >nicolaslynch54@gmail.com>

mailto:nicolaslynch54@gmail.com


سال هشتم / شمارٔه سوم / دسامبر ۲۰۱۸

2۹

دریادبودآنیبالکیخانو2۰۱۸-۱۹2۸

<   مـــــــســـــــرت یـــــک
      ســـــلــــــــــحــــــــــشور

گا،دانشگاه مستقل ملی مکزیک، مکزیک کلسوساالیزا را

کیخانو، قهرمان هزاران نبرد، هنگام  آنیبال
کاستاریکا  دانشگاه  افتخاری  دکترای  اهدای 
بیشتر  هنگامی  او  شگفتی  بود.  شده  غافلگیر 
از  مملو  که  تاالری  در  حاضر  افراد  تمام  که  شد 
کردند. او  جمعیت بود، ایستادند و او را تشویق 
به گرمی از مقامات و دانشگاهیان برای خواندن 
کرد و سپس قدردانی اش را با  کتاب هایش تشکر 
که این تقدیر به دلیل  بیان این ایده ادامه داد 
شخص  آنچه  »به  که  است  زندگی  شیؤه  یک 
می نویسد و به آنچه فکر می کند معنا می بخشد.« 
کمال خشوع و سادگی این جمله را  او سپس در 
بیان  برای حاضرین  زندگی اش  به عنوان شعار 
و  آن«  خالف  و  کن  زندگی  درون  »در  که  کرد 
که قدرت، استثمار و خشونت  افزود »در جهانی 
را در خود جمع می کند، جز این راه دیگری برای 

زندگی کردن وجود ندارد.«
را در سال های بسیار دور  کیخانو  آنیبال  من 
که  کردم  و هنگامی مالقات  میانٔه دهه 70   در 
بود.  آمده  زادگاهم  به  تبعیدی  یک  عنوان  به 
امپریالیستی  ضد  تفکراتی  و  دغدغه  کیخانو 
اجتماعی  دانش  اساس  بود  معتقد  داشت، 
آمریکا،  مردم  دغدغه های  و  خواست ها  بر  باید 
زنان،  با تالش های  و  باشد  استوار  آفریقا  و  آسیا 
پناهندگان  و  آوارگان  مهاجران،  فقرا،  جوانان، 
سراسر دنیا  همدل بود؛ همٔهاین موارد سبب شد 
نهایت  در  تا   کند  طی  را  مختلفی  مسیرهای  تا 
شخصیت شناخته شده ای شود و در مکان هایی 
که دانشگاهیان به ندرت پا  از او استقبال شود 

می گذارند.
ارتش  به  دیکتاتور  فوجیموری  که  هنگامی 

دست  در  را  دانشگاه  کنترل  تا  داد  دستور 
که در سال 1990 به وطنش پرو  کیخانو  بگیرد، 
بازگشته بود، مجبور شد به دلیل سابقٔه طوالنی 
مبارزه طلبی ش، کرسی استادی در دانشگاه سن 
مارکوس را رها کند. بنابراین بار دیگر به دانشگاه 
بینگهمتون، و به پاریس و دیگر مکان ها پناه برد؛ 
و تنها در آغاز دهٔه دوم قرن حاضر بود که دانشگاه 
کرسی ای  سخاوتمندانه  پرو  در  پالما  ریکاردا 
که  بود  دانشگاهی  این  و  داد  اختصاص  او  به 
گذراند.  آن  در  را  نبردش  آخر  سال های  کیخانو 
زندگی اش در حال سازماندهی  تمام  در  کیخانو 
و مشارکت در رویدادهای دانشگاهی، سیاسی و 
کمک به مردم بود  آموزشی و پیوسته به دنبال 
کیخانو  او راه نداشت.  و در این راه خستگی بر 
همیشه تعیین کننده و سازنده بود و همبستگی 
فراوانی نشان می داد. وی با همکاری بسیاری 
درخشانی  فصول  دانشگاهیان  و  نخبگان  از 
صمیمی اش  دوستان  مانند  همکارانی  نوشت؛ 
کازانوا که در  ایمانوئل والراشتاین و پابلو گنزالس 
کنار او در مجمع اجتماعی جهانی شرکت کردند.

که  کیخانو به استعماری شدن قدرت  نگرش 
به واسطٔهآن در تمام نقاط جهان شناخته شده 
که هم سیاسی و  است ریشه در دغدغه ای دارد 
هم دانشگاهی است. در واقع می توانم بگویم که 
این نگاه او شامل یک بانگ اخالقی و خواست 
بود  افراد  عزت نفس  و  بصیرت  بردن  باال  برای 

قدرت های  حکمرانی  تحت  این  از  بیش  تا 
خارجی یا داخلی نباشد. این بانگی برای رجوع 
به معرفت و ابزار و سالحی بی امان برای یافتن 
مسیرهای درست تحول است به نفع مظلومین، 

محرومین، طردشدگان و ترک شدگان جهان.
داد  نشان  خاص  حرارتی  با  کیخانو  آنیبال 
متحول  شانزدهم  قرن  از  چگونه  جهان  که 
شده است و نژادپرستی و برده داری به نیروی 
بدل  سرمایه دارانه  توسعه  اقتصادی  محرکٔه 
کیخانو نیز همچون اسالفش  شده اند؛ این گونه 
خوزه  ویژه  به  و  فانون  فرانتس  سزر،  امه 
به  اصیلی  تاریخی  معنای  ماریاتگوئی  کارلوس 
چرخٔه  این  تقبیح  و  فهم  بخشید.  کارهایش 
پایان  امروز  به  تا  که  ازخودبیگانگی  و  ستم 
نیافته است، زمینٔه ثابت زندگی او شد. به دور از 
روند ها و تجلیل ها، بدون احساس درد از دوران 
یا  شخصی  محرومیت  نشدن،  فهم  یا  تنهایی 
مسرت  او   زندگی  خالصٔه  سیاسی،  محکومیت 
که شاد بود زیرا  کسی بود  یک سلحشور بود. او 
می دانست برای هدفی تالش می کند که بزرگ تر 
از خود اوست. و او از زندگی، زیبایی، خانواده و 
دوستانش، با تمام سختی هایی که عمر درازش 
اجازه  می برد.  لذت  داشت،  همراه  به  او  برای 
دهید الگوی بی بدیل، عزم راسخ و شرافتش را 

ستایش کنیم.

»شعار زندگی او این بود: در درون زندگی کن 
و خالف آن.«
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<     خــــــــــصــــــــیصه هــــــــای اصلی
      فــــــــــــــــــقــــــــــــــــر در دوران

     پساآپارتاید
جاشوابادلندر، دانشگاه ماساچوست در امهرست، ایاالت متحده امریکا

کثریت سیاه پوست آفریقای جنوبی با  که هرچند ا اشاره به این مطلب 
پایان دوران آپارتاید در سال 1994 به آزادی سیاسی دست یافت، آزادی 
اقتصادی واقعی هنوز محقق نشده است به یک بدیهه گویی تکراری بدل 
کلی یا در زمینٔه  شده است. هرچند این ترجیع بند اغلب به صورت خیلی 
طیف  من  اینجا  در  می شود.  ح  مطر مشخص  بسیار  پدیدٔه  یک  مطالعٔه 
کنم  پس از پایان آپارتاید  گرد آورده ام تا ثابت  کنار هم  وسیعی از شواهد را 
کرده و چه  در رابطه با مسئلٔه فقر مادی سراسری در آفریقا چه چیزی تغییر 

چیزی تغییر نکرده است.

شیوعفقردرآفریقادردورانپساآپارتاید<
نسبت  که  است  این  آفریقا  در  فقر  مورد  در  نکته  اساسی ترین  و  اولین 
جمعتی گروهی از افراد که به طور معمول به عنوان »کم درآمد« طبقه بندی 
می شوند، در طی دوران پساآپارتاید تغییر چندانی نداشته است. این ارقام 
به تعریف خط فقر بستگی دارند، ولی معموال 50 الی 65 درصد جمعیت 
درصد  تنها  مالِی  شرایط  آمار،  این  به  توجه  با  می شوند.  شناخته  »فقیر« 
مربوط  نتایج  است.  داشته  بهبود   1994 سال  به  نسبت  مردم  از  اندکی 
که شیوع فقرهمچنان به شدت بر خطوط  به سرشماری نشان می دهند 

با  ؛  ترسیم می کنند  که طبقه بندی سرشماری ها  نژادی ای منطبق است 
آفریقایی  فقر  زیر خط  افراد  فقر 73 درصد  از خط  تعریف  آخرین  به  توجه 
سیاه پوست، 48 درصد رنگین پوست، 12 درصد هندی/آسیایی و 2 درصد 

سفیدپوست اند.
اجتماعی  مالی  کمک های  توسعٔه  دلیل  به  بیشتر  فقر  در  اندک  کاهش 
که مبالغ نقدی ماهیانه است  کالن دولتی در دوران پساآپارتاید بوده است 
که بالقید به گروه های خاص از فقرا پرداخت می شود. در حال حاضر به طور 
معمول بیش از نیمی از درآمد 40 درصد از فقیرترین خانوارها در افریقای 

جنوبی با همین کمک ها تامین می شود.
بهبود عمدٔه دیگری که در شرایط مادی دوران پساآپارتاید صورت گرفته، 
برنامه های  اجرای  با  به جنبه های غیر درآمدِی فقر مادی مربوط است. 
عمومی گسترده دسترسی به آب لوله کشی، برق و مدرسه به طرز چشم گیری 
کاهش  که میزان سوتغذیه و مرگ ومیر نیز  بهبود یافته و این در حالی است 
گرفته در این موارد  چشمگیری داشته است. بخشی از بهبودهای صورت 
نشان دهندٔه بی توجهی شدید و محرومیت در دوران آپارتاید است، هرچند 
نمی توان منکر پیشرفت های اساسی، به خصوص در مناطق روستایی شد.

کلرک و نلسون ماندال در مجمع جهانی اقتصاد در  فردریک ویلیام د 
داووس در سال 1992.

 حق تکثیر: مجمع جهانی اقتصاد.
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و  شهرها  حومٔه  در  مادی،  پیشرفت های  این  علی رغم  حال،  این  با 
یاد  »بانتوستان1«  نام  با  آن  از  آپارتاید  دوران  در  که  جایی  در  مخصوصا 
می شد، فقر شدید همچنان جوالن می دهد. وقتی شاخص های محرومیت 
می  استفاده  جنوبی  آفریقای  مختلف  مناطق  در  فقر  میزان  ترسیم  برای 
بانتوستان  مرزهای  با  اغلب  مناطق  محرومترین  که  درمی یابیم  شوند، 
گذشت دو  منطبقند؛ این امر نشان از میراثی است ماندگار و پابرجا، پس از 
که این مناطق به صورت رسمی به عنوان بخشی ازافریقای  دهه از زمانی 

جنوبی بازدرآمده اند.
البته مشکل فقر تنها مربوط به مناطق روستایی نیست. هرچند شانس 
خود  روستایی  همتایان  به  نسبت  غیررسمی  شهری  مناطق  در  خانوارها 
برای خروج از فقر کمی بیشتر است، ولی این خانوارها نیز با محدودیت های 
کارگران شهری  آپارتاید  برنامه ریزی دوران  ساختاری مهمی مواجهند. در 
سیاه پوست و خانواده هایشان مجبور به مهاجرت به حاشیه های دوردست 
محروم  شهری  توسعه یافتٔه  کز  مرا آسایش  و  شغل  از  و  شدند  شهرها 
شدید  حمایت های  واسطٔه  به  نیز  پساآپارتاید  دوران  در  الگو  این  ماندند. 
پابرجامانده است  و سیاست های دولتی  مالکیت شخصی  قوانین حقوق 
کمک های دولتی در ساخت خانه ها در زمین های  و همین به اختصاص 
ضعف  دلیل  به  شرایط  است.  شده  منجر  شهرها  درحاشیٔه  ارزان قیمت 
مجبورند  کارگران  و  شده  وخیم تر  هم  این  از  عمومی  حمل ونقل  سیستم 
راه باشند و  کار و منزل ساعت های طوالنی در  برای رفت وآمد بین محل 
هزینه های هنگفتی پرداخت کنند؛ این شرایط به پرداخت »مالیات حمل و 
کارگران منجر شده است. به نظر می رسد  نقل« بالفعل، تا 40 درصد حقوق 
کنان مناطق حاشیه ای برای  کار سا »شهرهای آپارتایدی« همچنین اصوال 

یافتن شغل را سخت تر می کنند.

شغلهایبسیاراندکودستمزدهایبسیارپایین<
کارآمد در آفریقای جنوبی به شکلی وسیع تر علت اصلی استمرار  بازار کار نا
فقر در دوران پساآپارتاید است. بیکاری توجه رسانه ها و سیاست گذاران را 
خ غیرعادی آن عجیب نیست. بنابر  که با توجه به نر به خود جلب می کند 
خ عدم اشتغال بین 25 و 30 درصد در  تعریف محدود بیکاری درجهان، نر
نوسان بوده است. طبق تعریف وسیع که در مورد آفریقای جنوبی معنادارتر 

خ بیکاری حول 40 درصد در نوسان بوده است. است، نر
کرد.  که نباید به بیکاری جمعی در این مقیاس، بی توجهی  واضح است 
کارگرِی  پایین  از حقوق بسیار  را  اغلب توجهات  این موضوع  این حال  با 
خ محاسبه شده  کرده است. طبق آخرین نر آفریقای جنوبی دور  رایج در 
برای خط فقر در آفریقای جنوبی، نیمی از خانوارهایی که عضو شاغل دارند 
که هیچ عضو شاغلی  زیر خط فقر به سر می برند ) 88 درصد خانوارهایی 
ندارند، زیر خط فقرند(. هرچند در دهک های باالیی حقوق ها افزایش پیدا 
کرده اند، در شرایط واقعی میانٔه دست مزدها از سال 1994 تغییری نداشته 
کارگران  که  است. شواهد مردم نگارانه به شکلی فزاینده از آن حکایت دارد 
گر این امر  در آفریقای جنوبی پی در پی شغل خود را ترک می کنند، حتی ا
به معنای بیکار شدن باشد؛ زیرا حقوق بسیار پایین، هزینه های مادی و 
روانِی این شغل ها )مانند هزینه های رفت وآمد و تجربه های بی احترامی( 

را توجیه نمی کند.
خ باالی بیکاری و حقوق پایین چیست؟ یک توضیح مطلوب،  علل نر
کیفیت آموزشی است. بر اساس این نظریه، آفریقای جنوبی با یک  ضعف 

کارگران  کارفرماها همواره به  که  »عدم توازن مهارتی« مواجه است و با این 
که  کج کارکرد است  آنقدر  پایه  آموزش  نظام  دارند،  نیاز  بیشتری  بامهارت 
علی رغم  که  دارد  صحت  موضوع  این  ندارد.  را  کارگران  این  تولید  یارای 
کز آموزشی، نظام آموزش پایه در آفریقای جنوبی  رشد چشم گیر ثبت نام مرا
کالس  در بحرانی مستمر به سر می برد و به طور مثال از هر 10 دانش آموز 
چهارم، 8 نفر قادربه درک مطلوب متون نیستند. ولی با آموزش نمی توان 

همه چیز را توضیح داد.
بخش  کار  نیروی  تقاضای  کمبود  داشت،  نظر  در  باید  که  مسئله  یک 
 Influx( خصوصی است. با پایان یافتن آپارتاید و پایان کنترل بر جابه جایی
که تا پیش  control( در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990، سیاه پوستانی 
از این اجازٔه خروج از باتوستان خود را نداشتند، می توانستند به امید یک 
زندگی بهتر به شهرها روی بیاورند و بنابراین عرضٔه نیروی کار رشد شدیدی 
پیدا کرد. در این برحه تقاضا برای نیروی کار هم گام با عرضه رشد پیدا نکرد 
و این امر موجب شکافی ساختاری در اشتغال شد که تا به امروز ادامه داشته 
شکایت  سختگیرانه ای  قوانین  از  همواره  کسب وکارها  درحالی که  است. 
کرده است، داده های  کارگران را به امری پرخطر تبدیل  که استخدام  دارند 
خصوصی  بخش  در  کارگران  جابه جایی  خ  نر که  می دهند  نشان  اجرایی 
را  کار  نیروی  تقاضای  کمبود  همزمان،  است.  باال  بسیار  جنوبی  آفریقای 
 )fixed investment( همچنین می توان با سطح پایین سرمایه گذاری ثابت
که در اواخر دوران  کسب وکار  گسترش  در بخش خصوصی مرتبط دانست. 
آپارتاید با خرید شرکت های دیگر و نه از طریق سرمایه گذاری بهره ور صورت 
می گرفت با تجزیٔه شرکتها، خرید سهام سهام داران بزرگ و خروج سرمایه از 
کشور جایگزین شد، ولی عدم توجه به سرمایه گذاری بهره ورانه در داخل 

همچنان پابرجا ماند.

بیثباتکاریوفقرپویا<
آفریقای جنوبی از سال 1994 روندهای جهانی برون سپاری و »دالالن 
و  متزلزل  گونه های  رواج  به  امر  این  و  است  کرده  دنبال  را  کار«  نیروی 
جنوبی  آفریقای  در  فقر  پویای  تحلیل  است.  شده  منجر  بی ثبات کاری 
که 40 درصد از خانوارهای غیر فقیر »آسیب پذیر« بوده و در  نشان می دهد 
معرض خطر باالیی  قرار دارند که در آینده به زیر خط فقر بروند. این تحلیل 
همچنین نشان می دهد که 80 درصد خانوارها به دلیل احتمال ناچیز خروج 

از فقر در گروه »فقیران همیشگی« قرار گرفته اند.
که آزادی های اساسی اقتصادی  برای بدیهه گویی دانستن این مطلب 
هنوز در آفریقای جنوبی محقق نشده است یک دلیل بسیار خوبی وجود 
که در  گویاست. با این حال، نکته ای  که  زباِن واقعیت  دارد و آن این است 
مورد آفریقای جنوبی توجه بیشتری را می طلبد این است که برای حل این 
که پس از دهه ها  مسئله نیاز به بازسازی بنیادین اقتصاد آپارتایدی است 
کمک های اجتماعی و  افزایش  که  پابرجاست. تردیدی نیست  همچنان 
خدمات ابتدایی به منزلٔه اقداماتی پیشرو تلقی می شوند. با این حال، علت 
کار آن است و  کارآمدی اقتصادی در افریقای جنوبی بازار نیروی  اصلی نا
برای از میان بردن وابستگی به مسیر آپارتایدی، اقدامات مداخله ای باید بر 

این حوزه تمرکز داشته باشند.

کثریت   جمعیت   سیاه پوست   را   بدان جا   1. بانتوستان ها   مناطقی   بودند   که   دولت   آپارتاید   تعیین   کرده    و   ا
 منتقل   کرده   بود   تا   اجازه   ندهد   آن ها   در   مناطق   شهری   آفریقای   جنوبی   زندگی   کنند .  م.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Joshua Budlender >jbudlender@umass.edu>

mailto:jbudlender@umass.edu
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<     رفــــــــــاه پــــــــــس از طــــــــرح
        نــــــــــجات مــــــالی:

گلو، دانشگاه کرت، یونان واسیلیساراپا

چشــــــــــــم اندازهای جــــــــدید فقر 
در یونان

برای  یونان  دولت  طاقت فرسا،  و  تحمیلی  ریاضت  سال  هشت  از  پس 
ح »راهبرد رشد برای آینده«  ح نجات مالی آماده شد و طر دوره پس از طر
اروپا و صندوق  کمیسیون  و  یورو  گروه  توافق  با  که  کرد. طرحی  ترویج  را 
گفتگوهایی دربارٔه اشکال بهبود یافتٔه نظارت  بین المللی پول و به همراه 
ح  مالی بر یونان پس از خروج از برنامه های حمایتی مالی دنبال شد. این طر
کید داشت و سعی داشت تا اولویت هایی را  بر مالکیت یونان بر اصالحات تا

برای »رشد جامع و منصفانه« در دستورکار بگنجاند.
ح مذکور در چارچوب زمان-مکان  در این یادداشت کوتاه با قرار دادن طر
بزرگتر و با مقایسٔه آن با یافته های پژوهش های اخیرم دربارٔه فقر در شهرهای 
ح در موفقیت آمیز بودن سیاست موردنظر  یونان، به ارزیابی مدعای این طر
ح نجات مالی« را می توان  می پردازم. بحث ها پیرامون »دوران پس از طر
فرصتی ویژه در راستای رسیدن به دوران »پسا رفاه« دانست؛ یک راهبرد 
غیرمتمرکزسازی خدمات اجتماعی که در بسیاری از کشورهای دنیا با شتاب 
کار و  بازار  متفاوت در حال تحقق است و به منظور اصالح مقررات زدایی 

کمیسیون اروپا اتخاذ شده است. دوران  کاهش حقوق اجتماعی از سوی 
 )social safety nets( ح های تورهای ایمنی اجتماعی پسارفاه در طراحی طر
و شمول اجتماعی )social inclusion(، بازسازی روابط دولت محلی، بازار 
کردن مسئولیت های سیاست  و جامعٔه مدنی را شامل می شود. غیرمتمرکز 
اجتماعی موجب ایجاد عرصه های سیاسی برای راهبردهای رقیب می شود. 
از یک طرف، هدف در یک راهبرد نئولیبرال تبدیل مؤسسات داوطلبانه 
مشتریان  و  انسانی  سرمایٔه  سرمایه گذاران  به  مشتریان شان  و  محلی  و 
مسئولیت پذیر خدمات اجتماعی است. از سوی دیگر، هدف راهبردهای 
که در آن رفاه و جامعٔه مدنی  پیشرو مقابله با این پروژٔه باال به پایین است 
تحت سلطٔه بازار در می آیند. در ائتالف  مدافع )advocacy coalition( هدف 
این است که با ادغام دانش و مطالبه های توده مردم ، به دارایی ها و منابع 
مالی محلی دسترسی داشته و بتوانند فعالیت هایشان را در زمینه های جدید 
مانند سالمت، مراقبت اجتماعی، مسکن، اقتصاد دیجیتالی و بوم شناسی 

شهری توسعه بخشند.

کارتن خوابی در خیابان ها به یک واقعیت  بر دیوارهای خانه های خالی فقر نوشته شده است در حالی که 
روزانه تبدیل شده است.
گلو عکس: وسیلیس اراپا
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کاهش عمدی  ح نجات مالی نخست در یونان شامل  دو توافق نامٔه طر
که از  کارگران بود. زوال رقت انگیز شرایط زندگی  کار و دارایی  ارزش نیروی 
سال 2010 آغاز شد در دو سال اخیر متوقف شده است ولی با توجه به ساختار 
کامل ترمیم  کنونی سرمایه داری اروپایی، این وضعیت را نمی توان به طور 
خ فقر در  کنیم، نر گر با توجه به استانداردهای سال 2008 محاسبه  کرد. ا
گر  که ا سال 2016 نزدیک به 50 درصد است. این درواقع به این معناست 
کنیم، نیمی  کشور استفاده  استانداردهای سال 2008  از  در محاسباتمان 
خ فقر را بر اساس  گر نر از جمعیت یونان در فقر به سر می برند. ولی حتی ا
کنیم، تقریبا نیمی از جمعیت زیر  کنونی محاسبه  استانداردهای درآمدی 
کار  بیکاری به سر می برند.  یا  و  کشور در فقر، محرومیت شدید  25 سالٔه 
که از  کرده است به طوری  پاره وقت در میان جوانان به شدت افزایش پیدا 
کارمی کند و از  هر چهار فرد شاغل زیر 25 سال، یک نفر به صورت پاره وقت 
هر پنج جوان شاغل، یک نفردر زمرٔه شاغلین فقیر است. یونان در شرایطی از 
ج شده است که نابرابری تشدید شده و وضعیت  ح های نجات مالی خار طر
زندگی نیمی از جمعیت جوانش فقیرانه یا متزلزل و بی ثبات است. بیشتر 

کنین شهر ها از فقر جدید متاثر شده اند. از همه نسل جوان، مهاجران و سا
در جنوب  بی خانمانی  و  فقر  کتاب »چشم انداز متضاد  در  که  همانطور 
اروپا: تامالتی از آتن« که به تازگی به همراه کستاس گونیس منتشر کرده ام، 
اقدامات  چطور  که  می دهد  نشان  اخیر  پژوهش  یافته های  است،  آمده 
موقتی در راستای رفع مشکالت، بر سیاست های محلی ضدفقر حکم فرما 
خدمات  گذاری  وا در  اجتماعی«  همبستگی  »درآمد  ح  طر معرفی  شده اند. 
کمک های درآمدی بسیار ناچیز  اجتماعی نقش اساسی داشته است ولی 
کار اجباری در برابر  است و با پیش شرط های بسیار  و در قالب سختگیرانٔه 
کمک )workfare( پرداخت می شوند.. با توجه به نبود منابع، مؤسسات 
مدنی و محلی،  به ناچار و به منظور جذب سرمایه گذاری های خصوصی، 
ح های نجات  کید داشت که طر شمول اجتماعی را بازطراحی کردند. باید تا
مالی نه تنها اشکال حمایتی ای که از قبل ضعیف و نابسنده بودند را از بین 
برد، بلکه مسیر مشخصی را به سوی خصوصی سازی کمک های عمومی و 

فعالیت خیریه ای ترسیم کرد.
تقسیم  اغلب یک  که  بود  این  بود،  ناراحت کننده  از همه  بیش  آن چه 
مصنوعی بین »فقرای جدید« و دیگراِن به حاشیه رانده شده دیده می شد؛ 
که شهروندان طبقه متوسط با آن هم ذات پنداری  فقرای جدید فقرایی اند 
که خطر مبتال شدن به این نوع فقر و سرنوشت مشترک را در  می کردند )چرا 
خود می دیدند(، و منظور از دیگراِن به حاشیه رانده شده معتادان، بیماران 
از این حیث، نقص  ذهنی، مهاجران غیر قانونی و خانه به دوشان است. 
سیاست گذاری های محلی نه تنها ناتوانی آن در حل فقر مادی بوده است، 
نمادین  تقسیم بندی های  وضع  موجب  همچنین  سیاست ها  این  بلکه 
گناه و ترس  میان نیازمندان به عنوان ابزاری در جهت احتراز از احساس 

شده است.

در مقابل، تکثرگرایی در جامعٔه مدنی باعث زیرسوال بردن منطق بازار 
امیدبخش  فضای  یک  است.  شده  فقرزدایی  در  مرسوم  فعالیت های  و 
کنده شده است تا به  کم و بیش سازمان یافته پرا میان بسیاری از فعاالن 
که در طبقه بندی های اجرایی قرار نمیگیرند.  تامین نیاز افرادی بپردازند 
حمایت غیر رسمی سپری در مقابل تشدید به حاشیه رانده شدن بوده است 
قبال  در  اروپا  مذبذبانٔه  سیاست  برخالف  محلی،  همبستگی  ح های  طر و 

مهاجرت، در شهرهای یونان پذیرای مهاجران بوده اند.
کافی  تغییر  برای  خیر«  »نیت  یا  خودجوش«  »اقدامات  وجود،  این  با 
بوروکراتیک فعالیت  باید در یک محیط بسیار  که  زمانی  نیست؛ به ویژه 
که اتحادیه اروپا به اقدامات توده های مردم با دیدٔه  داشت و در شرایطی 
که جامعٔه مدنی به صورت  تردید می نگرد. برخالف باور معمول، در جایی 
تاریخی فعال بوده است، در جایی که بخش داوطلب جامعه، انجمن های 
تخصصی، تجمع کنندگان و اقدامات توده های مردم با یکدیگر همکاری 
بین المللی  یا سازمان های مدافع  با جنبش ها  که  نیز در جایی  و  می کنند 
این  با  است.  برده  زمان  سال ها  دانش  انباشت  است،  شده  برقرار  ارتباط 
روحیات  می شوند.  گرفته  نادیده  همچنان  ظرفیت ها  این  بیشتر  حال، 
دست نشانده پروی )clientelist( و اقتدارگرایانه همچنان در میان اعضای 
از سازمان های جمعی به عنوان  که  کم وجود دارد؛ بدین نحو  احزاب حا
کرده و  ملحقات دولت استفاده می کنند، از تخصص اجتماعی ارزش زدایی 

صداهای مخالف را خاموش می کنند.
به »راهبرد رشد جامع و منصفانه« یونان می توان به عنوان تالشی در 
جهت اصالح سیاست غیر واحد و رسیدن به توافق با نهادهای اروپایی بر 
ح ریزی و  سر آیندٔه دوران پسا رفاه نگریست. سازمان های جامعٔه مدنی طر
ح مذکور  کره با کمیسیون اروپا را به دلیل عدم شفافیت نقد کرده اند. طر مذا
در قبال کاهش فقر اهداف مشخصی ندارد و بدون ارزیابی تأثیرات اجتماعی 
کمک هدف مند سخن  ارزش واالی  از  کنونی،  پایین  حمایت های سطح 
می گوید. به طور مشابه، در مورد اولویت های »ادغام اجتماعی و اقتصادی 
جوانان« و »اقتصاد جامعه محور« نیز اقدامات انضمامی و عینی پیش بینی 
نشده است. حیرت آور است که به مسئلٔه مبرم ادغام پناهندگان و مهاجران 
اروپایی  کمیسیون  با  کره  مذا اصلی  حوزه های  است.  نشده  اشاره  تقریبا 
چانه زنی  بازیابی  شامل  عمدتا  حوزه ها  این  شده اند؛  شناسایی  ح  طر در 
با  بوده اند.  کارگری  فعاالن  دغدغٔه   که  است  پایه  حقوق  و  دسته جمعی 
که از قبل با قرض دهندگان اروپایی توافق  این حال، تغییر برخی قوانین 
قوانین  همچون  قوانینی  منظور  بود؛  خواهد  دشواری  بسیار  کار  کرده اند 
کم درآمد و جوانان خوداشتغال و نیز به  کارگری و مالیات قشر  اصلی ضد 
گرفتن  کاهش مستمری های شهروندان است. با در نظر  تعویق انداختن 
این چنین شرایط ناخوشایندی، تنها نقطٔه خوش بینی تالش های محلی 

برای کسب امتیازات اقتصادی و سیاسی جامعٔه مدنی است.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
 Vassilis Arapoglou >arapov@uoc.gr>

mailto:arapov@uoc.gr
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<    چـــــــــــــــرا زنـــــــــــــــان
        فــــــــــــقــــــــــــــــــــیر بیشتری

جولیانامارتینزفرانزونی، دانشگاه کاستاریکا و عضو کمیته پژوهشی فقر، رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی )RC19( انجمن بین المللی جامعه شناسی

 در آمریکای التین زندگی می کنند؟

علی رغم رشد اقتصادی، برپایی رقابت های انتخابی و چرخش به چپ، 
خ فقر زنان در آمریکای التین از 114 نفر به ازای هر 100 نفر مرد به 127 نفر  نر
کار برای میلیون ها زن در سراسر  کرده است )شکل 1(. اشکال  افزایش پیدا 

منطقه چه بوده است؟

زمینه<
آمریکای التین در حال خروج از یک »چرخش به چپ« یا »موج صورتی« 
گشته و تا میانٔه دهٔه 2010 ادامه  که از سال 1998 آغاز  )Pink Tide( است 
زمینٔه  پیشرو  سیاست های  برای  انتخابی  رقابت های  وجود  است.  یافته 
کارگری  کرده و تقاضا برای سیاست های اجتماعی و  نفوذ بیشتری محیا 

پیشرو را تشدید کرد.
از  شهروندان  سرخوردگی  سیاسی  نتیجٔه  چپ  به  جهت  تغییر  این 
وعده های تحقق نیافتٔه دولت های محافظه کار قبلی بود. این سرخوردگی 
کرد. احزاب چپ و رهبرانشان، هر چند  با یک جهش اقتصادی تالقی پیدا 
کنده، خواست خود برای تغییر را به ویژه در شرایط زندگی، بیان  به طور پرا
کردند. تا سال 2000، پیامد های اجتماعی و سیاست های عمومی در سراسر 

منطقه ترقی یافت.

اقدامدولتی<
از  موجی  شد،  اجرا  صورتی  موج  دوران  در  که  اقتصادی  سیاست های 
رفتن  باال  موجب  که  داشت  دنبال  به  را  کار  بازار  سیاست  در  اصالحات 

حقوق پایٔه حقیقی و تشدید رسمی سازی شد. سهم هزینه های اجتماعی 
ج بیشتر شد و از 49 درصد در سال 2000 به 58 درصد در سال  کل مخار از 
کمیسون اقتصادی  گزارش  2014 رسید. این آمار از حیث سرانه نیز بنا بر 
کارائیب، از 687 دالر در سال 2000 به 1619 دالر در سال  آمریکای التین و 
گرچه میزان افزایش در کشورهای مختلف یکسان  2014 افزایش پیدا کرد. ا
کلی در تمام منطقه و هم در برنامه های جدید و هم در  نیست، این روند 

برنامه های اصالح شده دیده می شد.
دولتی  منابع  به  زنان  دسترسی  صرف  اجتماعی  هزینه های  بیشتر 
از  توجهی  قابل  تعداد  می شد.  خدمات  و  نقدی  پرداخت های  طریق  از 
می گرفت.  هدف  را  مادران  و  زنان  التین  آمریکای  در  دولتی  مداخله های 
ح واریز مشروط پول  گرفته در سیاست ها ، با طر به موجب تغییرات صورت 
کمک های مالی، سهم  )Conditional Cash Transfer( و افزایش پوشش 
کرد. در نتیجٔه این مداخله ها به خود زنان،  زنان دارای درآمد افزایش پیدا 
و نه به عنوان وابستگان همسرانشان، مزایای مربوط به کهنسالی پرداخت 
تدریج  به  و  کرده  پیدا  افزایش  زایمان  مرخصی   مدت  همچنین،  می شد. 
که مراقبت از  گونه ای  تغییراتی در سازماندهی مراقبت صورت پذیرفت به 
کار مادرانه و زنانٔه بی دستمزد و از خانواده فراتر رفت. زندگی زنان با  یک 

مشارکت بیشتر در بازار کار متحول شد. 

کاروشمولدولتی< بازار
طی سال های دهٔه 2000 ، به دلیل وجود سقف برای اشتغال زنان دارای 
یافت:  کاهش  کار  بازار  در  زنان  دانشگاهی، مجموع مشارکت  تحصیالت 
زنان تحصیل کرده در مقاطع بسیار باال در سنین 24 الی 59  مشارکتی تقریبا 
خ مشارکت زنان  کردند. افزایش رشد نر کار تجربه  90 درصدی را در نیروی 
کار بود. با این  کمتر تحصیل کرده در بازار  کار نیازمند شمول زنان  در بازار 
بودند.  مواجه  ساختاری  موانع  با  کار  بازار  به  وورد  برای  زنان  این  حال، 
کلی تغییر برای تمام زنان ناتمام ماند ولی نابرابری در پرداخت در  الگوی 

بین خود زنان نیز ایجاد شد.
کار هم برای  در سال های اولیٔه دهه 2000 میالدی، شمول زنان در بازار 
زنان با درآمد باال و هم زنان با درآمد پایین به دالیل مختلف ثابت ماند. 
کار جنسیتی، باروری باالتر و در  در میان بدترین شرایط، به دلیل تقسیم 
سن کم تر، منابع محدود برای دسترسی به خدمات دولتی یا خرید خدمات 
خ مشارکت به باالترین حد خود رسید. عدم  مراقبتی از بازار خصوصی، نر
تغییر در تقسیم کار جنسیتی بدان معنی بود که نیروی کار زن با تحصیالت 

شکل ۱. نرخ فقر مردان نسبت به زنان در سنین ۲۰ الی ۳۹

منبع: بر اساس گزارش کمیسون اقتصادی آمریکای التین و کارائیب
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باال، از راه کاهش و به تعویق انداختن باروری و خرید خدمات مراقبتی از بازار 
کار رسیده بوده اند. خصوصی به نرخی مشابه مردان در مشارکت در نیروی 

توافقاتتغییریافتٔهخانواده<
به دنبال انقالب جمعیت شناختی دوم، خانواده ها در آمریکای التین نیز 
گزینه های  کردند. روابط سببی متنوع به معنی  تحوالت عمیقی را تجربه 
بیشتر ورود و خروج خانوادگی و توزیع بهتر حقوق و مسئولیت ها بود. هرچند 
نیز بی ثبات بوده و در معرض  کمتر بود، ولی آن ها  این خانواده ها  تعداد 

فروپاشی قرار داشتند.
در سراسر منطقه، با تضعیف توافقات خانوادگی و فزونی خانواده های 
گونه های  تک نفره، هم باشی )cohabitation(، زوج های هم جنس و سایر 
سهم  کاهش   2 شکل  رفتند.  تحلیل  هسته ای  خانواده های  خانواده، 
خانوارهای  سهم  رشد  مقابل  در  را  والدی  دو  و  مردسرپرست  خانوارهای 
به  گرایش  خانواه  واحد  در  تعریف،  بر  بنا  می دهد.  نشان  زن سرپرست 
در  موجود  خانوادگی  تحوالت  دارد.  وجود  تعارض  همچنین  و  همکاری 
خانواده هایی که افراد بالِغ خانواده یکدیگر و فرزندان شان را پرورش داده و 
نیز از یکدیگر و فرزندان در مقابل آسیب های احتمالی در جامعه محافظت 
کهنه و  می کنند، بعد همکاری را به چالش می کشد و وجود تعارض های 
جدید در آن ها برجسته می کند. یکی از پیامدهای این تحوالت فزونی تعداد 

کنار پدر خود، در زیر یک سقف زندگی نمی کنند. فرزندانی است که در 

دارد.  درگیر  برای همٔه طرف های  تحول خانواده ها داللت های مهمی 

کودکان  که حداقل 60 درصد نیاز مصرفی  گزارش های ملی نشان می دهد 
کمک های مالی غیر دولتی تامین می شود.  و جوانان در آمریکای التین از 
که  کودکان به زندگی مادرانشان،  تامین نیازهای اقتصادی و نگهداری از 
آن  داده،  غذا  کودکانشان  به  زنان  است.  وابسته  کودکانند،  قیم  معموال 
انجام میدهند و فهرست  را  را پرورش می دهند، مراقبت های پزشکی  ها 
کودکان را پیش می برند. این ایجاد  کردن  بزرگی از وظایف مربوط به بزرگ 
که به صورت نهان در داخل خانواده روی می دهد  ارزش و مصرف  نیاز، 
گزارش  با فعالیت های خانگی و مراقبتِی بدون مزِد زنان مرتفع می گردد. 
پیمایش های زمان/مصرف منطقه ای، نشان می دهد که این شرایط بدون 
توجه به سطح درآمد، سن و توافقات خانوادگی، در خانواده ها برقرار است.

کار  در  مشارکت  ولی  شد  تغییر  دست خوش  کار  بازار  در  زنان  مشارکت 
مردان  برابر  سه  الی  دو  بین  همچنان  زنان  نکرد.  چندانی  تغییر  خانگی 
مراقبتی بی مزد مشغولند. همچنین، هنگام  و  کارهای خانگی  انجام  به 
زندگی  پدرانشان  با  جدایی  از  پس  کمی  کودکان  خانواده،  هم پاشیدن  از 
می کنند. این تقسیم نابرابر و ادامه دار کار خانگی بر دسترسی زنان به منابع، 
کار )مانند  کار خانگی، مشارکت زنان در بازار  تاثیر منفی می گذارد. زحمات 
کارهای دستمزدی( را محدود می سازد و برای انطباق با نیازهای  ساعات 
خانواده، تفکیک شغلی جنسیتی را تشدید می کند.  تفاوت ها در درآمد توان 
کار مزدِی )باز هم زنانه( در  کار خانگی بی مزدشان به  زنان را برای تبدیل 

خانه محدود می کند.

داللتها<
نقش های  پذیرفتن  به  پدران  بی قیدی  خانواده،  تغییریافتٔه  توافقات 
فراتر از روابط زناشویی و مشارکت مستقیم اندک دولت در سالمت مادی 
خلق  را  سازگار  دولتی  قوانین  و  سیاست ها  به  نیاز  هم  کنار  در  کودکان، 
نیازهای  به  پاسخ  به  قادر  که  توسعٔه سیاست  هایی  می کنند. دولت ها در 
)اغلب  سرپرست  تک  خانواده های  خانواده ها،  در  طالق  روزافزون  تعداد 
رشد  و  هم جنس  شریک های  دونان آور،  خانواده های  مادرسرپرست(، 
کودکان و زنان در معرض فقر باشد، با چالش های فراوانی روبرواند.  تعداد 
افزون بر این، به رسمیت شناختن قانونی و حقوق برابر این طیف عظیم 
که  از توافقات خانوادگی مستلزم مداخله های دولتی است، مداخله هایی 
کمک های نقدی ضدفقر، بتواند بعد همکاری را در میان توافقات  فراتر از 
بازیگران  تمامی  برای  موضوع  این  کلی  طور  به  کنند.  اعمال  خانوادگی 

سیاسی من جمله احزاب چپ گرا یک چالش جدید به حساب می آید.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Juliana Martínez Franzoni >juliana.martinez@ucr.ac.cr>

شکل ۲: آمریکای التین: تغییرات خانوارهای مردسرپرست و زن سرپرست طی 
سال های ۱۹۹۷ الی ۲۰۱۴ م.

منبع: بر اساس داده های  کمیسون اقتصادی آمریکای التین و کارائیب

mailto:juliana.martinez@ucr.ac.cr
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فابیانکسل،دانشگاه دویسبورگ اسن، آلمان

    در  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــایــــــــــــــٔه     
  دولـــــــــت رفـــــــاه

در دسامبر سال 2017، هیئت مدیرٔه بانک غذای محلی )تفل( در اسن 
محدود  را  مرکز  این  به  مهاجر  کاربران  دسترسی  گرفت  تصمیم  )آلمان( 
کند. این بانک غذا با ارجاع به رفتار ناشایست احتمالی یک مهاجر جوان، 
کرد. این  دسترسی افراد فاقد پاسپورت آلمانی را به این مرکز ممنوع اعالم 
کردن دسترسی اقوام خاص به یک بانک غذای  تصمیم مبنی بر محدود 
گرفت و به دلیل نژادپرستی نهان در آن،  محلی در کل دنیا مورد بحث قرار 
تغییری  از  نشان  شده  یاد  مورد  است.  شده  وارد  آن  بر  شدیدی  نقدهای 
در مسئلٔه اجتماعی دارد. به جای تمرکز بر تفاوت ها و روابط میان »باال و 
که شکاف میان غنی و فقیر در آن بسیار  پایین« در یک شهر مانند اسن 
ج« به عنوان یک موضوع جدید  تفاوت میان »داخل و خار شدید است، 
آلمانی  »مستمری بگیران  بین  اینجا  در  تقابل  کنون  ا است.  شده  ح  مطر
ضعیف و نیازمند« و »مرد جوان گستاخ غیر آلمانی« است. این چنین تغیری 
حتی به رغم پیشینه یک جامعٔه دموکراتیک، باید به صورت عمومی و نیز 
علمی بحث و بررسی شود. در هر صورت، آن چه در این باره بدیهی پنداشته 
می شود، وجود بانک های غذای محلی در شهرهای بزرگ اروپایی است. 
شگفت انگیز است که در بحث های صورت گرفته، صرفا به اختصار به این 
کشوری مانند  که در قرن بیست و یکم چرا مردم در  پرسش پرداخته است 
کشورهای اروپایی و امریکای شمالی، باید به صورت روزانه  آلمان، یا سایر 

به بانک غذا مراجعه کنند.
کمک ها در قالب غذا فقط به صورت آمار داخلی  در آلمان، آمار رسمی 
انجمن های ملی، مانند انجمن بانک غذای آلمان موجود است. انجمن 
گزارش داده است  با شمارش سازمان های عضو  تنها  آلمان  بانک غذای 
گر همٔه  ا آلمان وجود داشته است.  که در سال 2016، 934 بانک غذا در 
کاالهای اساسی به »نیازمندان« را در نظر  کنندٔه  سازمان های دیگر توزیع 
بگیریم، به یک نظام بزرگتر تسکین فقر )poverty relief( در سراسر اروپا، 
نوانخانه ها،  به  نفر  میلیون ها  آلمان،  در  تنها  می رسیم.  آن،  از  فراتر  و 
کز توزیع غذا و سایر بانک های غذا مراجعه  لباس فروشی، مرا خیریه های 
ایالت   16 از  ایالت  پنج  در  فقط  که  داد  نشان  ما  خود  پژوهش  می کنند. 
آلمان، حدود 5000 الی 6000 سازمان یافت می شود. از دهه 90 میالدی )و 

<    »اقـــــــــــتــــــــــصـــــاد
       خــــــــــــــیـــــریــــــــــه«:

کز توزیع غذا و سایر بانک های  تنها در آلمان، میلیون ها نفر به نوانخانه ها، خیریه های لباس فروشی، مرا
غذا مراجعه می کنند.

.)Creative Commons( تحت مجوز کریتیو کامانز 
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درخصوص آمریکا حتی زودتر از این( یک نظام جدید تسکین فقر مستقر 
شده است. این نظام را می توان یک »اقتصاد نوین خیریه ای« خواند.

که  اصطالح »اقتصاد نوین خیریه ای« توصیف گر یک نظام توزیع است 
کمک داوطلبان  کاالهای اساسی به صورت رایگان یا با تخفیف، به  در آن 
کارمندانی با دریافتِی اندک، به »فقرا« یا »نیازمندان« عرضه می شوند.  یا 
این نظام کاالهای روزانٔه مصرف کنندگان را به یکی از این سه طریق تامین 
که به دالیلی مانند جزئیات  کاالهایی  کز صنعتی؛  می کند: تولید اضافٔه مرا
و  نیستند؛  فروش  قابل  دیگر  بازاریابی  اهداف  و  استانداردسازی  قانونی 

کاالهایی که دیگر مورد نیاز خانواده ها نیستند.
که سرمایه یا  گروه هایی از مردم اند  مخاطب »اقتصاد نوین خیریه ای« 
کاال را ندارند. با این  منابع الزم برای مشارکت در نظام سرمایه داری توزیع 
کاالهای اساسی برای  حال، هدف در این اقتصاد نوین در درجه اول توزیع 
اقتصاد، اشکال حمایتی ای  این  ترتیب،  روزانٔه مردم است. بدین  زندگی 
گذشته منحصرا بر عهدٔه دولت های رفاه  که در  را تحت تاثیر قرار می دهد 
که در نیمٔه قرن بیستم در اروپا یا  و سازمان های مربوطه اش بود )آنگونه 
آمریکای شمالی می شناختیم شان( . در نظام تامین اجتماعِی دولت رفاه، 
شکاف ها در عرضٔه نیازهای مادی مبتنی بر دعاوی حقوقی، در درجٔه اول از 
طریق کمک های نقدی تامین و با خدمات اجتماعی تکمیل می شود. ولی 
»اقتصاد نوین خیریه ای« در کنار بیمه های اجتماعی اجباری، ساختارهای 
برای  یارانه ای  عنوان  به  نیز  را  مادی  غیر  کمک های  عرضه،  یا  و  رفاهی 
نیازمندان عرضه و گاهی حتی جایگزین آن ها می کند. در حالت جایگزینی، 
افراد به این خدمت جدید معیشت یار ارجاع داده می شوند که با کمک های 
مردمی تامین می شود. در دسترس بودن بر حق افراد مبتنی نیست، بلکه 
است(.  وفاداری  مستلزم  )که  خیریه ای  هدایای  دریافت  بر  است  مبتنی 
»اقتصاد نوین خیریه ای« با تغیر شیوه حمایت گری، در حال تبدیل »کاهش 
که کمک کننده های کمک های  فقر« به »تسکین فقر« است. بدین ترتیب 
 Hauke( غریبه ها«  میان  »همبستگی  اساس  بر  نه  معنوی  و  مادی 
Bunkhorst( که بر اساس دلسوزی عمل می کنند. مشخصٔه اصلی »اقتصاد 
حق  یک  نه  و  است  دیگران  بیچارگی  به  موقتی  توجه  خیریه ای«  نوین 

رسمِی دریافت حمایت.
که، همانند آن چه به طور  اما این صرفا نوعی نظام تسکین فقر نیست 
و  وفاداری  بر  تنها  می دانیم،  سرمایه داری  ظهور  اولیٔه  روزهای  از  تاریخی 
دلسوزی استوار باشد. »اقتصاد خیریه ای نوین« را باید به عنوان یک نظام 
که با  اقتصادی ثانویه نیز شناخت. اقتصاد خیریه ای با ارتباط تنگاتنگی 
کاالهای اضافی از بازاراولیه به نظام ثانویه را تسهیل  بازار اولیه دارد انتقال 

کاالها نیز مزیت اقتصادی  کنندٔه  کاال برای افراد اهدا  می کند. این انتقال 
مثال  برای  می برند.  برابری  سود  اقدام،  این  ازای  در  نیز  آن ها  زیرا  دارد، 
فروخته  غذای  قبال  از  می کنند،  عرضه  تخفیف دار  غذای  که  آن هایی 
کار هزینه های مربوط به  کسب می کنند، زیرا )1( این  شده همچنان سود 
کاهش داده و احتماال شامل تخفیف مالیاتی  امحای غذای باقیمانده را 
ح حامی مالی یا مشارکت کنندٔه  که در این طر هم بشود؛ و )2( شرکت هایی 
رسمی باشند با اهدای کمک به عنوان شکلی از مسئولیت اجتماعی شرکت، 

می توانند تصویر عمومی شرکت را بهبود داده و بهره ببرند.
بنابراین »اقتصاد نوین خیریه ای« نشان گر سایه ای بزرگ و درحال رشد از 
دولت رفاه است. با نک های غذا، نوانخوانه ها، فروشگاه های لباس خیریه 
و مشابه آن ها، بر خالف تصور عموم، تنها اقدام داوطلبانه در جامعٔه مدنی 
در  که 90 درصد سازمان ها  نشان می دهد  ما  پژوهش  یافته های  نیست. 
کمک مادی و هم طیف وسیعی از خدمات  »اقتصاد نوین خیریه ای« هم 
اقتصاد  بین  قوی  ارتباط  یک  بنابراین،  می دارند.  عرضه  را  اجتماعی 
خیریه ای و دولت رفاه رسمی وجود دارد که از تأمین مالی اقتصاد خیریه ای 
کمک های  نیز مشخص است؛ آنچه دیده می شود اغلب ترکیبی از اهدای 
یا  و  درآمد  عضویت ها،  حق  عمومی،  بخش  سرمایٔه  مالی،  تأمین  مالی، 
داوطلبانه  کمک های  کنندگان  اهدا گذشته،  آن  از  است.  خدمت  هزینٔه 
اغلب در جایی که مقررات موجود دولت رفاه اعمال می شود، قبل از اهدای 
کمک به بررسی صالحیت فرد می پردازند. به سخن دیگر، آن چه »اقتصاد 
نوین خیریه ای« را به نظام های خدماتی دولت رفاه پیوند می زند همچنین 
ارزیابی موقعیت فرد توسط بخش دولتی است. این موضوع در همکاری 
غیر مستقیم میان مقامات رفاه و امور اجتماعی بخش عمومی و خدمات 
کز  کارکنان در مرا »اقتصاد نوین خیریه ای« مشهود است. به عنوان مثال، 
کاریابی و مؤسسات استخدامی، افراد نیازمندی که برای اخذ مزایای دولتی 
کز توزیع غذا، ارجاع می دهند.  کز خدماتی، مانند مرا اقدام می کنند را به مرا
از واحد  آن  که در  برقرار شده است  رابطٔه جدید همبستگی  بنابراین یک 
کارکنان بخش  کمک می رود.  کوچک تر، قبل از واحد بزرگتر بعدی انتظار 
حتی  یا  )و  مکمل  عنوان  به  را  خیریه ای«  نوین  »اقتصاد  خدمات  دولتی 
هیچ  اقتصاد  این  هرچند  می بینند؛  رفاه  دولت  اصلی  مزایای  جایگزین( 

اساسی در حقوق اجتماعی ندارد.
کار  »اقتصاد نوین خیریه ای« را می توان به عنوان مثالی خوب از تقسیم 
که مرزها و منطق  میان بین سه بخش جامعٔه مدنی، اقتصاد و دولت دید 
اقدامات شان مخدوش شده است. بنابراین ما در مسیر یک تحول اساسی 

در اشکال سنتی حمایت از افراد نیازمند قرار داریم.

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:
Fabian Kessl >fabian.kessl@uni-due.de>

mailto:fabian.kessl@uni-due.de
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<    گـــــــفـــــــتـــــــمان امنیت
        غـــــــــــــــــذایـــــــــی:

مصطفیکوچ، دانشگاه رایرسون، کانادا و عضو کمیته های جامعه شناسی مهاجرت )RC31( و غذا و کشاورزی )RC40( انجمن بین المللی جامعه شناسی 

چالـــــــش هـــــــای بــــــــــــــرای قـــــــرن بیـــــــست ویـــــــــــکم

امنیت غذایی در میانٔه دهه 80 میالدی در دوران بحران مالی جهانی به 
عنوان یک گفتمان پدیدار شد و به منظور توجه به مسئلٔه موجود بودن غذا 
ح گردید. یکی  و دسترسی همه به آن به عنوان یک اولویت بین المللی مطر
کشاورزی سازمان  از آشناترین تعاریف از امنیت غذایی را سازمان خواربار و 
ملل )فائو( در سال 1996 و در مجمع جهانی غذا ارائه داده است. بر اساس 
که تمام افراد، در تمام  این تعریف، امنیت غذایی »هنگامی تامین است 
کافی، سالم و مقوی ، به صورت فیزیکی، اجتماعی و  زمان ها، به غذای 
نیازهای مربوط  آن غذا  که  به نحوی  باشند،  اقتصادی دسترسی داشته 
به رژیم غذایی و ترجیحات غذایی برای یک زندگی سالم و فعال را تامین 

کند.«
سازمان های  توسط  گسترده  طور  به  غذایی  امنیت  آن که  علی رغم 
بین المللی مانند فائو به رسمیت شناخته شده است، لکن امنیت غذایی 
که در طی سالیان داشته، مفهوم  با تعاریف متعدد و اولویت های مختلفی 
گفتمان امنیت غذایی  تصورات  گیج کننده ای است. سرگشتگی مفهومی 

رقیب درباره روش مدیریت دسترسی به غذا در اقتصادهای بازار و همچنین 
تغییرات را در نحوه سازماندهی نظام غذایی را بازتاب می دهد؛ یعنی همان 
که شرایط تامین غذا را در نیمٔه دوم قرن بیستم  فعالیت ها و سیاست هایی 

تعریف می کنند.
از دهٔه 80 میالدی، در فضای لیبرالیسم بازاری، تشدید روابط اقتصادی 
جهانی و بازسازی ساختار اقتصاد و دولت، در مفهوم سازی امنیت غذایی 
خ داده است. سیاست های نئولیبرال که به عنوان راه حلی بر  بازبینی هایی ر
بحران اقتصاد دهه 80 به کار گرفته شده بودند، موجب کاهش بودجه های 
کاری،  شرایط  در  تغییراتی  اعمال  و  اجتماعی  برنامه های  به  مربوط 
و  خصوصی سازی  مقررات زدایی،  اقتصاد،  در  دولت  نقش  کوچک سازی 
آزادسازی تجارت شد. این تغییرات منجر به کاهش در کارهای اتحادیه ای 
در بخش تولید و اشتغال متزلزل و بی ثبات، پاره وقت و بیشتر در بخش غیر 
که به  کرد  رسمی و خدمات  شد. نزول برنامه های اجتماعی شرایط را بدتر 

خ فقر و ناامنی غذایی افزوده شد. سبب آن بر نر
راست گرای  زبان  از  تغییر  یک  شامل  نئولیبرال  غذایی  امنیت  گفتمان 
کاال و ناامنی  که غذا را به عنوان یک  گذشته به یک زبان بازارمحور شد 
غذایی را به عنوان یک شکست شخصی و نه قصور نظام غذایی-کشاورزی 
که در سال 1993 تدوین شده  می پنداشت. در یک سند از بانک جهانی 
است، این تغییر به وضوح قابل مشاهده است: »هر چند در عمل غذا یک 
انتقال  و  رفاه  دولت  اجتماعی  کارکردهای  شدن  کوچک  با  است.«  کاال 
کارکردهای  استانی،  و  محلی  دولت های  به  ملی  اجتماعی  برنامه های 
اجتماعی حمایت و مراقبت به طور روزافزون به سازمان های جامعه مدنی و 
خانواده ها محول شدند. سازمان های انسان دوستانه مانند بانک های غذا 
کردند تا خال به جا مانده از اجرا نشدن برنامه های اجتماعی دولت را  شروع 
کردند  کنند. بانک های غذا ابتدا در سال 1967 در ایاالت متحده ظهور  پر 
و برخالف مؤسسات رفاه اجتماعی، شفاف و مسئولیت پذیر نبودند؛ ولی با 
این حال به عنوان سازوکارهای مهم تأمین اجتماعی برای عرضٔه »مازاد 

غذا« به »مازاد جمعیت« در سراسر دنیا شروع به گسترش پیدا کردند.
که برای مصرف انسانی تولید شده اند  در یک اقتصاد بازار، محصوالتی 
تاریخ بهترین زمان مصرف، به فروش نمی رسند به  انقضای  از  ولی قبل 
حل  برای  راهکاری  عنوان  به  مازاد  این  بازتوزیع  می شوند.  تبدیل  مازاد 
به ظاهر  این دغدغٔه  در  ولی  است.  ترویج شده  فقر غذایی  و  اسراف غذا 
والزامات  اجتماعی  حمایت های  کاهش  در  دولت  نقش  از  شرفتمندانه، 
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بازاریابی شرکت های غذایی-کشاورزی در رشد ناامنی غذایی چشم پوشی 
برای  شده  تولید  غذای  از  درصد   40 تا  که  موضوع  این  هرچند  می شود. 
و  می رود  هدر  یا  می شود  ریخته  دور  بشقاب  و  مزرعه  بین  انسان  مصرف 
کند، ولی  کاهش این اتالف می تواند تمام ناامنی غذایی در دنیا را برطرف 
آن  به  نابرابری در دسترسی  بلکه  نیست؛  کمبود غذا  ناامنی غذایی  علل 
است. در حال حاضر، اغلب غالت و دانه های روغنی به جای غذا به عنوان 
غذای حیوانات، زیست سوخت و محصوالت صنعتی مانند شربت فروکتوز 
کاهش غذای اتالفی مستلزم یک بازبینی  ذرت مصرف می شود. بنابراین 
انتقادی است تا بررسی شود که چگونه الزامات سودآوری در نظام غذایی-
کشاورزی و یارانه های بخش های خاص همزمان موجب خلق مازاد غذای 

و همچنین گرسنگی می شوند.

پیشرفت،جهانینبود<
در سال 1996در مجمع جهانی غذا عهدی بسته شد تا تعداد افراد دچار  
کند. در آن زمان تعداد افراد  کاهش پیدا  سو تغذیه تا سال 2015 تا نصف 
افراد مبتال به ناامنی غذایی 799 میلیون نفر تخمین زده می شد. در سال 
کنش به این  2009 تعداد این افراد به 1.023 میلیارد نفر رسید. فائو در وا
آمار،  روش شناسی اش را در سال 2012 تغییر داد. حتی با این روش شناسی 
تا  می توانست  فقط   2018 سال  در  سوتغذیه  دچار  افراد  تعداد  نیز  جدید 
به  خاورمیانه  و  آفریقا  در  همچنین،  کند.  پیدا  کاهش  نفر  میلیون   815
دچار  افراد  تعداد  رشد  شاهد  مسلحانه،  درگیری های  و  جنگ ها  دلیل 
سوتغذیه ایم. در دهه های اخیر، درگیری های مسلحانه در سایر بخش های 
کرده  جهان میلیون ها نفر را به مازاد جمعیتْ  بدون امنیت غذایی تبدیل 
است. بنابر تخمین های فائو در سال 2017، حدود 60 درصد از 815 میلیون 
که به شکل بلندمدت و حاد از سوتغذیه و ناامنی غذایی  جمعیت جهان 
رنج می برند، در کشورهایی زندگی می کنند که در آن ها درگیری وجود دارد. 
حدود 75 درصد از کودکانی که به سبب سوتغذیه از رشد کامل باز می مانند، 
و  زیرساخت  تخریب  همچنین  می کنند.  زندگی  جنگ زده  کشورهای  در 
نفر  میلیون ها  جنگ،  موجب  به  دولتی  اصلی  نهادهای  و  داخلی  اقتصاد 
کرده است و همزمان تالش در راستای نگه داشتن  را مجبور به مهاجرت 
کشورهای همسایه را به  تحرکات جمعیت درون همان منطقٔه مشخص، 
کستان  کمپ های مهاجرتی بدل ساخته است. 6 میلیون مهاجر افغان در پا
و ایران و 5.6 میلیون مهاجر سوری در ترکیه، اردن، لبنان، عراق و مصر تنها 
دو مثال اخیر از تحرکات جمعیتی منطقه ای اند. مهاجران خود از سوتغذیه و 
ناامنی غذایی حاد و بلندمدت رنج می برند و همزمان در ابتالی کشورهای 

میزبان به ناامنی غذایی و بی ثباتی سیاسی نیز نقش ایفا می کنند.

تهدیدهایآتیبرایامنیتغذایی<
انتظار می رود جمعیت جهان تا سال 2050 به 9 میلیارد نفر برسد. با توجه 
کشورهای در حال توسعه به سمت الگویی مشابه  به تغییر الگوی مصرف 
الگوی اسراف کارانه در کشورهای ثروتمندتر و با توجه به این که درگیری ها 
مسلحانه در سراسر جهان موج های جدید مهاجرتی را سبب می شود، سطح 
یافتن  بر  کنون  تا ما  تالش  شود.  وخیم تر  می تواند  دنیا  در  غذایی  ناامنی 
راه های افزایش ظرفیت تولید و بهبود دسترسی بخش های آسیب پذیر به 
غذا بوده است. تالش ها در جهت افزایش ظرفیت تولید به واسطٔه روش های 
کشاورزی صنعتی منجر به تمرکز بیش ازپیش مالکیت در دستان کشاورزانی 
با بهره بری باالتر شد و در نتیجه میلیون ها رعیت و زمین دار کوچک مجبور 
کنند. همچنین مصرف روزافزون مواد شیمیایی  شدند به شهرها مهاجرت 
کشاورزی مشکالت عظیم زیست محیطی مانند فقر  در تولید محصوالت 
ک، آلودگی هوا و آب و از دست رفتن تنوع زیستی را به بار آورده است.  خا
گل خانه ای محصول فعالیت های  گازهای  تخمین زده می شود 13 درصد 
کشاورزی است. پیامدهای رو به ازدیاد تغییرات آب وهوایی تهدید دیگری 
برای سیاست های  با جست وجو  تولید در دنیا است. همزمان  بر ظرفیت 
جدیدی که موجود بودن غذا و دسترسی به آن را تسهیل می کنند و موجب 
کاهش اتالف و دورریز غذا می شوند، شاید نیاز باشد تا در رژیم غذایی مان، 
گیر  که در قرن اخیر فرا الگوی مصرفمان و سامان نظام غذایی-کشاورزی 

شده است نیز بازنگری کنیم.
کمیت غذایی )food sovereignty(، در تالش  جنبش در حال ظهور حا
برای ایجاد یک نظام غذایی جایگزین کشاورزان، کارگران و مصرف کنندگان 
کید بر نقش دولت ها  کمیت غذایی با تا کرده است.حا غذا را به هم متصل 
کات مشترکی با  در تعریف شرایط تهیٔه غذا درون مرزهای ملی/محلی ادرا
مقاومت  از  درکی جدید  و همزمان  دارد  امنیت غذایی  اولیٔه  گفتمان های 
گفتمانی متفاوت از تفاسیر  کمیت غذایی در  در برابر جهانی سازی دارد. حا
از حقوق بشر به رسمیت  را به عنوان یکی  امنیت غذایی، غذا  نئولیبرال 
بر زمین، آب  افراد محلی/بومی  کنترل  بر اهمیت مالکیت و  و  می شناسد 
بر  کارآمدی  جای  به  تولید  فرآیندهای  در  داشته،  کید  تا ژنتیکی  منابع  و 
تاب آوری و پایداری تکیه دارد و استفاده از غذا به عنوان یک سالح را رد 
کمیت غذایی نیز همچون امنیت غذایی پویا و روان  گفتمان حا می کند.  
که  بوده و با تواریخ متغیر اقتصادی و سیاسی شکل می گیرد. دیدن نقشی 
کمیت غذایی در بازسازی تصور عمومی از اولویت های نظام غذایی و  حا

بازتعریف امنیت غذایی ایفا می کند تماشایی خواهد بود.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Mustafa Koç >mkoc@ryerson.ca>

mailto:mkoc@ryerson.ca
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دیدگاههاینظری

<   مــــــدرنــــــیتۀ
        جــــــــــــهــــــــــــــــــــــــانی

سوجاتاپاتل، مؤسسه مطالعات پیشرفته هند، عضو کمیته های تحقیقی تاریخ جامعه شناسی، توسعۀ شهری و منطقه ای، جامعه شناسی مفهومی و اصطالح شناسی، 
جامعه شناسی تاریخی و عضو هیئت مدیرۀ کمیتۀ تاریخ جامعه شناسِی انجمن بین المللی جامعه شناسی

از اواخر دهۀ 90 میالدی، اصطالح »مدرنیتۀ جهانی« به شکل فزاینده ای 
در متونی استفاده شده است که دربارۀ سرشت و محتوای نظریه های جهانی 
شدن به مناقشه می پردازند. خود این اصطالح دو مفهوِم جهانی شدن و 
کرده و نظریه های هریک را دوباره عبارت بندی  مدرنیته را با هم ترکیب 

کرده است تا از نو به یکدیگر مرتبطشان سازد.
نظریه های مدرنیتۀ جهانی در ابتدا از بحث های جامعه شناسی جریان 
تغییرات  ارزیابی  در  را  کالسیک  نظریه های  ربط  که  یافت  تکوین  اصلی 
معاصر در جهان شمال به پرسش می گرفتند. این پرسش به شکل گیری 
نظریه های  آیا  که  بود  این  آنها  از  یکی  که  شد،  منجر  دیگر  پرسش های 
کالسیک  موقعیت های  که  میالدی   60 و   50 دهه های  مدرنیزاسیون 
گرفتند،  اروپایی سرمشق  از تجربیات  و  دادند  قرار  الگو  را  جامعه شناختی 
که در سراسر جهان  می توانند همچنان برای درک مدرنیته ای مفید باشند 
که الگوی مدرنیزاسیون،  مفصل بندی شده است. خیلی زود مشخص شد 
در واقعیت تجربۀ اروپایی را یکدست و هژمونیک می کند، با این استدالل 
که سازمان های نهادی و ویژگی های فرهنگی که نمایندۀ روند مدرنیزاسیون 
در اروپا هستند، خود را در سراسر جهان تکرار می کنند. تحقیقات نشان داد 
با  را  که نظریۀ همگرای مدرنیته  که الزم است چشم اندازی است  چیزی 
که  که تفاوت ها را به رسمیت بشناسد، تفاوت هایی  کند  نظریه ای جابجا 

تشکیل دهندۀ تجربۀ مدرن در مناطق مختلف جهان است.
سرآغاز  اصلی  جریان  جامعه شناسی  درون  در  موقعیت  این  پذیرش 
قبیل  از  متفاوت،  تبارهای  با  از چشم اندازها  گستره ای  به  بود.  مشکالت 
وبری ها و مارکسیت ها و ساختارگراها و پساساختارگراها مجال مداخله در 
که بیرون  کنار سایر چشم اندازهایی قرار داد  این موضوع را داد و اینها را در 
از جهان شمال پرورانده شده بودند و نظریات بومی و یا جنوبی نام داشتند. 
ورود این نقطه نظرهای تازه و بدیع، دامنه و حیطۀ موضوع را بسط داد و 
آن را به منزلۀ حوزۀ مطالعاتی و حوزۀ اندیشۀ مجزایی تأسیس نمود.   در 
که با عنوان مدرنیتۀ جهانی مشخص شده  حال حاضر حوزۀ تحقیقی ای 
و  و معرفت شناختی  از موضوعات هستی شناختی  در شمار وسیعی  است، 
کنکاش می کند و به موجب آن  روش شناختِی نظریه های اساسِی مدرنیته 
بنیان های رشتۀ جامعه شناسی را بار دیگر در معرض مناقشه می گذارد. من 
که  کوتاه به سه دسته از چشم اندازهایی اشاره می کنم،  در این یادداشت 
نظریه های  اینها  شدند.  پدیدار  میالدی  دهۀ90  اوایل  و  دهۀ 80  اواخر  از 
مدرنیته های چندگانه و نظریه های بومی و جنوبی و همچنین نقطه نظرات 

مکتب استعمارزدایی است.

مدرنیتههایچندگانه<
گونه های مختلف بسیاری دارد و بسیاری  نظریۀ مدرنیته های چندگانه 
کرده است. شموئل آیزنشتاد این اصطالح  از نویسندگان را به خود مشغول 
که از بسیاری جهات معمار این موضع فکری  کسی  کرد،  را مفهوم پردازی 
بود و مدرنیته را به مطالعات تمدن پیوند داد؛ اما این چشم انداز طرف هایی 
کردِن صفت تمدنی به مدرنیته  از متّصف  که  کرد  نیز به خود مشغول  را 
متصل  هم  به  را  چشم انداز  این  محققان  که  چیزی  می ورزند.  امتناع 
می کند، فرضیه های زیر است: الف( فقط یک مدرنیته وجود ندارد بلکه 
که مدرنیته منفرد نیست بلکه  مدرنیته های بسیار وجود دارد، بدین معنا 
باشند،  نهادی مدرنیته مشابه  گرچه شاید اصطالحات  متکثر است؛ ب( 
تفاوت های آن با پیش زمینه های فرهنگی متمایِز هر جامعه نسبت دارد و 
ج( برای درک این تفاوت ها الزم است نظریه های کالسیک جامعه شناختی 

دوباره چارچوب بندی شوند.
بنابراین تحقیقات دربارۀ مدرنیته های چندگانه اول از ایده ها و مواضع 
پرسش های  متمایزی  شیوه های  باب  در  تا  می گیرند  وام  اروپایی  فکری 
ح کنند که تجربه های مدرنیتۀ مختلف اروپایی شکل  تاریخی و فلسفی طر
که آیا این تفاوت ها برای شکل دادن به  گرفته اند. سپس بررسی می کنند 
چارچوبی برای ارزیابی تفاوت ها در سراسر جهان،  فرمول بندی ای عرضه 
تشکیل دهندۀ  اجزای  دربارۀ  تا  می کوشند  محققان  دوم،  خیر.  یا  می کند 
نشان  آیزنشتاد  کنند.  تحقیق  آن  جوانب  با  قیاس  در  مدرنیته  هستۀ 
می دهد که هستۀ مدرنیته عاملیت انسانی است. او این عامیت را با صفات 
گر هستۀ عاملیت  ق و آزاد توصیف می کند. سوم، ا

ّ
خودمختار و عقالنی و خال

انسانی، عقالنیت است، چرا این هسته خود را در سراسر جهان به شیوه ای 
متفاوت بروز داده است؟ آیزنشتاد استدالل می کند که این هسته -عاملیت 
انسانی عقالنی- در دینداری های متفاوِت تمدن های محوری منشاء دارد. 
که خصائص  به هر تقدیر، ابتدا در تمدن محوری مسیحی- اروپایی بود 
مدرنیته پدیدار شد و بعدها منتشر گردید.  این مدل غربی در قالب و الگوی 
گزینش شد، تفسیر مجدد  اصلی اش پذیرفته نبود و خصائص فرهنگی اش 
ویژگی های  فرهنگی،  خصائص  این  زیرا  شد،  فرمول بندی  نو  از  و  گردید 
هستۀ  ویژگی های  نتیجه،  در  دربرداشتند.  را  محوری  تمدن  هر  پذیرفتۀ 
جدید ظاهر شدند؛ بعدها نسخه هایی از مدرنیته را تشکیل دادند. بنابراین، 
که از لحاظ جنبه های اصلی نهادی شدن، مانند ساختارهای  همان طور 
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سراسر  در  همیشه  شهرسازی،   و  آموزشی  ساختارهای  یا  صنعتی  و  شغلی 
جهان همگرایی وجود دارد، همزمان تفاوت هایی هم وجود خواهد داشت، 
که پویایی های نهادی و مسائل مرتبط با آن، به  تفاوت هایی در شیوه ای 
مثابۀ عاملیت و ساختار پرورش می یابند، عاملیت و ساختاری که با یکدیگر 

در تعاملند.  
که تز مدرنیته های چندگانه در چرخش فرهنگی نظریۀ  مشخص شده 
که  اجتماعی معاصر سهم داشته است. طبق آن چه ذکر شد، واضح است 
روندهای مادی به ندرت در بحث  از مدرنیته بازنمایی پیدا می کنند. عالوه 
که این تز از تاریخی گری دفاع می کند، به استعمار و  بر این، با وجود این 
نقش آن در سازماندهی مدرنیته و روندهای استثمارگرانه اش و رابطه اش یا 
نظام های دانش به خصوص نظام های دانش در علوم اجتماعی ارجاعی 
به  را  این مسائل  ح می شوند  ادامه مطر که در  نمی دهد. چشم اندازهایی 

عهده گرفته اند.

نظریههایبومیوجنوبی<
باید  اجتماعی  علوم  که  می کنند  آغاز  فرضیه  این  با  بومی  نظریه های 
خودمختاری  خود،  مناطق  در  معرفت شناختی  موضوعات  تنظیم  برای 
قدرت  که  هستند  کانل  ریوین  استدالل  این  موافق  آنها  باشد.  داشته 
نابرابر میان متروپل و حاشیه، علوم اجتماعی را سامان داده است و این 
موضوع به تعمیِم )universalization(  نظریه های شمال و نقطه نظرات و 
چشم انداز ها و مسائل آنان انجامیده است. در تحقیقات جنوبی دو مفهوم 
هاندونجی  پاولین  که  است  »برون گرایی«  اولی  می سنجد.  را  روند  این 
ج معنی  مفهوم پردازی اش کرده است و آن را علوم اجتماعی متمایل به خار
می کند. دیگری »وابستگی دانشگاهی« است که سید فرید العطاس بیانش 
که دانش غرب به بقیۀ جهان تحمیل  می کند. مفهوم اخیر اذعان می دارد 
می شود. بنابراین غیرزمینه مند و نامرتبط می ماند. پس این محققان از نیاز 
بومی  روایت ها/فرهنگ های  درون  از  بدیل  جامعه  شناسی های  ایجاد  به 

بحث می کنند. 
خالل  از  غرب  در  اجتماعی  علوم  گر  ا که  می دارد  اذعان  بومی  نظریۀ 
تعامل با نظام های فلسفی اش رشد کرد، پس این امکان هست که از خالل 
فرهنگ ها و نظام های فلسفی دیگر  نیز رشد کند. این نظریه می خواهد خود 
را با بیانی معرفت شناختی اظهار کند تا جایگزین قدرت بیاِن معرفت شناختی 
غرب شود. این نظریه باور دارد که می تواند اصول/تجریدهایی حساس به 
کند و به فرمول بندی راه های »بدیل«  تاریخ و زندگی اجتماعی بومی خلق 
 universal( عام  »جامعه شناسی  زبان  از  ج  خار در  جامعه شناسی  انجام 
که جامعه شناسی غربی/شمالی  کند، به همان نحو  کمک   »)sociology

راه های برای انجام جامعه شناسی فرمول بندی کرد.
کیوو وو  گرایش تشخیص پذیر در این چشم انداز وجود دارد. اولی را آ سه 
که  کرد  تصریح  وی  داد.  بسط  و  ح  شر نیجریایی  جامعه شناس  کینزوال،  آ
می توان جامعه شناسی را از حکایات و اساطیر و ضرب المثل های مردمانش، 
به همراه »قوانین حکمت حقیقی آفریقایی« ساخت. او و همکارانش نظریۀ 
که از شعر قبیلۀ یوروبای نیجریه اقتباس  کردند  جامعه شناختی ای تولید 
که  این شعر نشان می دهد  اذعان داشتندکه اصول درون  آنها  بود.  شده 
جسمانی  »نفس  عنوان  به  فرد  چون  و  است  فرد  اجتماعی،  حیات  واحد 
به مصاحبت با افراد دیگر نیاز دارد«، زندگی جمعی بر پایۀ منافع مشترک 
گون  گونا برای هستِی فرد اهمیت دارد. این موضع فکری به سبب مسائل 
گرفته  پرسش  به  می کرد  نمایندگی  که  معرفت شناختی  و  روش شناختی 
شد، از جمله استفاده از فرهنگ عاّمه برای ساخت نظریۀجامعه شناختی 
و »درستی« ترجمه ها و تفاسیرش و این که آیا می توان فرمول بندی اش را با 

روش های علمی به پرسش گرفت یا نه. 
گرایش دوم در مطالعات بومی کوشیده است تا به آخرین پرسش - دربارۀ 
کشیده شدن با روش های علمی- پاسخ دهد؛ با اشاره  قابلیت به پرسش 
که نباید تصدیق شود تنها علم در جهان، علم غربی است. سید  به این 
هم  که  می کند  دفاع  خودمختاری  اجتماعی  علوم  از  -که  العطاس  فرید 
بسترمند و هم انتقادی باشد- با پرسش از این که آیا فرهنگ های متمایز 
انتقادی  علمی  کارهای  تاسیس  برای  می توان  را  آنها  معرفت شناسی  و 
می کند.  تنظیم  نو  از  را  بومی  نظریۀ  پرابلماتیک  کرد،  استفاده  جدید 
که نظام های دانش بومی مانند نظام دانش اسالم،  مدعای او این است 
کار تجربی را  که می توانند  در درون خود نوعی صالحیت نقد علمی دارند 
که از این اصول می توان برای تاسیس  به پرسش بکشند. او اظهار می کند 
ح می کند  که وی مطر کرد. پرسشی  راه های انجام جامعه شناسی استفاده 
این است: اسالم چطور برای تاسیس دانش جدید، پایه ای متافیزیکی و 
معرفت شناختی فراهم می کند، بی آن که در قید جامعه شناسی اسالمی و 
کردِن علم، به  گیرد؟ چنین مداخله ای به معنی رها  فیزیکی اسالمی قرار 
ویژه وابستگی هایش به تفکر انتقادی و تحقیقی نیست، بلکه در عوض به 
معنای وسعت بخشیدن به بوم نقاشی آن و به شمار آوردن انگاشت های 

جدید صالحیت انتقادی از فرهنگی  غیرغربی است.
سرچشمه  اسمیت  توهیوای  لیندا  کار  از  بومی  نظریۀ  در  سوم  رویکرد 
که جایگزین  که روی علم غربی متمرکز است. او اذعان می دارد  می گیرد 
کردن شیوه های علمی علم ضروری است، زیرا این شیوه ها سوژه را به ابژۀ 
تحقیق تبدیل می کنند. علم غربی با دخیل نکردن مردم و ادیان جهان 
بازآفرینِی  لزوم  او  آنها تحمیل می کند.  را به  به دانِش خودی، »حقیقت« 
که به ارزش های  روش شناسی علم را نشان می دهد و از علمی دفاع می کند 
راه های  به  که  می خواهد  محققان  از  وی  است.   حساس  افراد  فرهنگی 
صدای  و  بیندیشند  عینی گرا  تحقیقی  روندهای  قدرِت  بی ثبات سازی 

زیردستان/بومیان را در روند تحقیقات بگنجانند.  
کادمیک در جنوب را  به پرسش می کشند.  گرایش شیوه های آ این سه 
موضع  می کند،  دنبال  را  مارکس  رهنمود  که  استعمارزدایی  چشم انداز  از 
آن که  جای  به  اجتماعی  علوم  این که  بر  مبنی  است،  برآمده  انقالبی تری 

صرفًا دربارۀ جهان بیندیشد، به تغییر آن نیاز دارد.

چشماندازاستعمارزدایی<
که به آن برنامۀ تحقیقاتی استعمار/ نظریه/چشم انداز استعمار زدایی - 
که از منطقۀ آمریکای التین  مدرنیته نیز می گویند- جنبشی فکری است 
آغاز شده است.  این نظریه از ترکیب چشم اندازهایی از جمله نظریه های 
اجتماعی  جنبش های  نظریه های  و  آزادی بخش  الهیات  و  وابستگی 
که بیان گر تجربۀ آمریکای التین هستند.  بوم نقاشی این  استنباط شده 
نظریه وسیع است: استدالل می کند که انجام نقد معرفت شناختی و بنابراین 
روش شناختی نظریه های اروپایی مدرنیته ضروری است تا به این شکل، 
از  شود.  مفصل بندی  بتوانند  بدیع  و  تازه  معرفت شناختی  فکری  مواضع 
فرمول بندی مجدد علوم اجتماعی از طریق ایجاد مفروضات جدیدی دفاع 
که می تواند تحقیق دربارۀ مدرنیته را تا »مرزهای دقیق اندیشه«  می کند 

گسترش دهد.
در  اصلی  خطای  مسیر  می کند  که  آغاز  نکته  این  اظهار  با  نظریه  این 
نظریه های معاصر مدرنیته و در جامعه شناسی، زدودن تجربۀ استعماری 
از زبان نظری شان است.  این نظریه استدالل می کند که این نامرئی بودن، 
نظریه های معاصر مدرنیته را قوم  مدارانه کرده است. و برای این قوم مداری 
اروپامداری برای استعمارُزداها،  اروپامداری می نامد.  را  نام می گذارد و آن 

دیدگاههاینظری
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کردن شیوه های علمی علم غربی ضروری است، زیرا این  »جایگزین 
شیوه ها سوژه را به ابژۀ تحقیق تبدیل می کنند .«

که همۀ شاخه های علوم اجتماعی را در خود جای داده  اپیستمه ای است 
و به طور خاص در رشته های تاریخ و جامعه شناسی آشکار است.  سه مقوله 
 coloniality( قدرت  استعمارگری   « می دهند:  شکل  را  نظری  موضع  این 
»درون بودگی/بیرون بودگی  کرد،  تئوریزه  کیخانو  آنیبال  که   »)of power
کرد و »تفاوت  که انریکه داسل مفهوم پردازی   »)interiority/exteriority(
که والتر میگنولو پروراند. هر سه مقوله   »)colonial difference( استعماری

با هم همپوشانی دارند.
قوم مدارانه  افسانۀ  دو  پایۀ  بر  قدرت  استعمارگری  کیخانو،  نظر  طبق 
تطورگرایی،  سو  یک  از  دوگانه انگاری.  و  تطورگرایی  است:  شده  ساخته 
که از ابتدایی به مدرن در  تاریخ را همچون روایتی خطی سامان می دهد 
حال حرکت است. این حالت خطی که طی دوره های اولیۀ مدرنیتۀ اروپایی 
مفهوم پردازی شده، به تفسیر تاریخ های غیراروپایی جهان تحمیل شده 
که قوم مداران برای تمیز  است.  دوگانه انگاری ابزار و افسانۀ دیگری است  
می برند.  کار  به  غیراروپایی  جامعۀ  و  تاریخ  از  اروپا  جامعۀ  و  تاریخ  دادن 
مقابل  در  را  دیگری  دانش  دوگانه انگاری،  طریق  از  قوم مداری  بنابراین، 
قرار  می کنند.  قلمداد  خود[  ]با  دوگانه  مناسباتی  حکم  در  و  خود  دانش 
گرفتن در این دوگانه، سلسله مراتبی است: تاریخ و جامعۀ اروپایی را )با این 
کردند( در جایگاه برتر قرار  که مدرنیته را خلق  استدالل که ابتدا آنها بوده اند 

می دهد و بقیه را در جایگاه پست تر.
استعمارگری قدرت نشان می دهد که قوم مداری نظریه ها را برای توجیه 
کنترل منابع  کار و  کنترل بر: الف( اقتصاد از طریق تصاحب زمین و استثمار 
طبیعی؛ ب( کنترل اقتدار از طریق نهادهای ارتشی و پلیسی و قدرت سیاسی؛ 
ج(کنترل بر جنسیت و سکسوالیته از طریق نظام خانواده و آموزش؛ د( و 

کنترل بر سوبژکتیویته و دانش از طریق بسط نظام های معرفت شناختی/
دانش، ایجاد کرده است.

مفهوم تفاوت استعماری والتر میگنولو )جدا کردن مدرنیته از استعمارگری 
دانش(،  در  بیشتر  تفاوت های  و  تقسیمات  ایجاد  برای  آن  کاربست  و 
که »استعمارگری قدرت« بنیان نهاده و آن را  پرابلماتیکی را ادامه می دهد 
به منزلۀ ابزار معرفتی ای بسط می دهد که  فضای فکری و سیاسی اروپاییان 
کمک می کند تا  که این مفهوم  را مستثنی می کند. میگنولو نشان می دهد 
شی ء انگاری جهان استعماری و مردمانش و انقیاد تخیل ها و دانش ایشان 

درک کنیم. 
کیخانو را از نو چارچوب بندی  انریکه داسل اصطالح افسانۀ تطورگرایِی 
ح شده  می کند تا نشان دهد تاریخ معاصر به مثابۀ نظریۀ درون بودگی مطر
گونه ای  ک قرار داده است تا افسانۀ آن را به  و تاریخ منطقه اِی اروپا را مال
که الزم است، برنامۀ  کند. وی نشان می دهد چیزی  جهانی و خطی ایجاد 
تحقیقاتی مدرنیته به منزلۀ نظریۀ بیرون بودگی است، راهی برای دریافت 
دوبارۀ  است  الزم  استعمارزدایی.  نقطه نظر  از  و  اروپا  از  بیرون  از  جهان 
ح و برای آنها بر  مفروضات فلسفی و اجتماعی و تاریخی در علوم اجتماعی طر
گردد. در اینجا هدف به شدت  پایۀ صداهای غیرمستعمره آلترناتیوی ارائه 
جاه طلبانه ای وجود دارد:  این نظریه قصد دارد اپیستمۀ علوم اجتماعی 
که در اواخر سدۀ هجدهم تأسیس شد،  را همان طوری از نو سامان بخشد 
دستورالعمل های  پرسش ها  و  تخصص ها  و  قالب ها  دوبارۀ  ح  طر برای  و 
تحقیقاتی تازه ای خلق کند تا از این طریق بنیان های اصلی علوم اجتماعی 

را از نو چارچوب بندی کند.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Sujata Patel >patel.sujata09@gmail.com>

دیدگاههاینظری
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<          مــــــــــــــــــــا )کــــــجــــــا(
      اهـــــمــــــیت داریم؟

مارتابوکول، دانشگاه بن، آلمان و دانشگاه ورشو، لهستان

نگاهی بر سرگذشت جامعه شناسی لهستان

تاریخ جامعه شناسی در لهستان از همان ابتدا 
 )consequentiality(پیامدگرایی میان  تنش  با 
برطرف  شد.  آغاز  محلی  مشارکت  و  بین المللی 
مبانی  بر  زیرا  است  دشوار  تنش  این  کردن 
و  گذاشته  تاثیر  آن  دانشگاهی  هویت  ژرف 
زندگی نامه نگاری،  روش  در  راهبردهایش  در 

پژوهش، نظریه  و نهاد نمود پیدا می کند.
بخشی از ادامٔه تنش به این واقعیت برمی گردد 
کادمیک در لهستان در اصل  که جامعه شناسی آ
اجتماعی  اندیشه های  هرچند  است.  وارداتی 
لهستان  قدیمی  مرزهای  در  پرشماری  اصیل 
موجود  نوزدهم  قرن  و  هجدهم  قرن  اواخر  در 
لهستان  کشور  خوِد  دوران  این  بیشتر  )در  بود 
این ها  ولی  نداشت(،  وجود  قالبی  هیچ  در 
که فرایند  معموال علم شخصی بودند. هنگامی 

با  همزمان  تقریبا  جامعه شناسی  نهادینه سازی 
بسیاری از کشورها در لهستان آغاز شد، علم نوین 
گرایش خاص به سرعت شروع  در محدودٔه چند 
به نمو کرد. این روند با به هم تنیده شدن آن چه 
اغلب سنت های جامعه شناسانٔه ملی می نامیم 
ملی سازی  شد.  آغاز  معرفت،  نشر  همراه  به 
ارزیابی  اجتماعی،  گذشته در علوم  به  معطوف 
مشارکت نویسندگانی همچون لئون پتراژیسکی 
گامپلوویچ را دشوار می سازد. مفاهیم  یا لودویک 
بسیار اصیل آن ها نه تنها با اثر متقابل شناخت 
محلی و توجهات سیاسی در محیط اطراف شان 
هم خوانی داشتند، بلکه همچنین نشان دهندٔه 
مشارکت ایشان در اجتماع علمی فراملی بودند. از 
سوی دیگر، تأثیر عالمان اروپای شرقی و مرکزی 
در رشد علوم اجتماعی به عنوان یک کل، دقیقا 
از  کل بیش  نامتوازنی در  گونٔه  به این علت به 

عالمان  دسترسی  موانع  که  است  بوده  سایرین 
اروپای  در  به شبکه های علمی  اجتماعی  علوم 
امپراطوری پیش از سال 1918 به نسبت اندک 

بوده است.
این تجربٔه دوگانه که افراد هم به محلی گرایی 
ویژه ای  توجه  فراملی  علمی  شبکه های  هم  و 
داشته باشند مشمول حال اولین جامعه شناسان 
نیز  غرب  در  تحصیل کرده  لهستانی  دانشگاهی 
کی و استفان زانافسکی  بود، به ویژه فلوریان زنانیا
بازسازی شدٔه  دولت-ملت  در  فعالیت شان  که 
غربی  جامعه شناسی  زمان  آن  در  بود.  لهستان 
جهانی شده بود؛ به یک علم جدید، اسلوب تفکر 
جدید، مسیرشغلی جدید، سبک نخبگی جدید 
بدل  سیاست گذاری  در  ارزشمند  متحد  یک  و 
شده بود. یک علت بدیهی دیگر برای استقبال 

جامعهشناسیدرلهستان

جامعه شناسان  از  تن  دو  کی،  زنانیا فلوریان  و  پتراژوسکی  لئون 
شاخص در لهستان.
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که  از بخشی از این همه چیزهای بدیع آن بود 
غرب  با  رابطه  حفظ  موجب  آن ها  به  عنایت 
می شد. تمام فرهنگ لهستان در قرن نوزدهم را 
که محور  کرد  می توان به مانند داستانی تعریف 
ج از مرزهای محلی  آن تالش برای تعلق به خار
است. جامعه شناس شدن یک راه برای تحقق 

این هدف بود.
جامعه شناسان  از  نسل  اولین  هرچند 
و   1920 دهٔه  سال های  در  لهستان  دانشگاهی 
1930 عمومیت جامعه شناسی غربی را به عنوان 
کار پذیرفتند، ولی پذیرش این امر برای  ضرورت 
نسل بعد دیگر به این سادگی نبود. در دوران تیرٔه 
جنگ جهانی دوم و استالینیسم، ارتباط با جامعٔه 
 )Belonging( بین المللی قطع شد و مسئلٔه تعلق
مقابل  در   )Consequentiality( پیامدگرایی  و 
را  خود  روشنی  به  حاشیه گرایی  و  محلی گرایی 
درهای   1950 سال  در  که  هنگامی  داد.  نشان 
دنیا  روی  به  دوباره  لهستان  جامعه شناسی 
بازشد، نیاز بود تا راهبرد تعلق مورد بازبینی قرار 
گیرد. خوشبختانه معلوم شد که جامعٔه لهستان 
غرب  برای  سوسیالیسم  حکمرانی  دوران  در 
بسیار جالب بوده و نزدیک کردن این دو دنیا به 
ماموریتی برای جامعه شناسان )جهان وطن ترین 
اجتماعی(  عالمان  میان  در  غرب گراترین ها  و 
که نسبت به سایر  تبدیل شد؛ جامعه شناسانی 
آزادی زیادی برخوردار  از  کشورهای بلوک شرق 
بودند،. برای بیش از سه دهه بهترین راه تعلق 
تأثیرپذیری  )با  التقاطی  نظریه،  در  که  بود  آن 
و  وطن  ساخت  لهستانی  مارکسیسم  از  شدید 
استانداردهای شوروی( و در پژوهش  از  به دور 
محلی گرا باشند. غرب در آن زمان با آغوش باز 
که از شرق وحشی آمده  پذیرای غریبه های بود 
همین  به  و  بودند  متمدن  تعجب  کمال  در  و 
دلیل اغلب از انگلیسی دست وپاشکسته، نوشتار 
کادمیک غیرمعمول، نقص در شکل نظریه و  آ
که اغلب خام بود،  از روش تحقیقی  همچنین 

گر نقطه ای در تاریخ  با تسامح زیاد می گذشتند. ا
قرن بیستم وجود داشته باشد که جامعه شناسی 
لهستان، به تعبیر ادوارد سعید، شرق شناسی زده 
شده بود، شاید همان زمان باشد. از سوی دیگر، 
برخی جامعه شناسان مانند استانیسالو اسوسکی 
تعلق  جهان  دو  هر  به  همزمان  تا  شدند  موفق 

داشته باشند.
این سنت که در آن یک جامعه شناس صرفا به 
واسطٔه لهستانی بودن می توانست پیامد گرایی 
کند، در دهٔه  کسب  اعتبار جهانی  و  بین المللی 
امر  این  دلیل  رسید.  خود  اوج  به  میالدی   80
جنبش  با  لهستانی  محلی گرایی  که  بود  آن 
»همبستگی«اش، به روشنی برای همگان حائز 
همچنین  لهستان  جامعه شناسی  بود.  اهمیت 
میدانی  لحاظ  از  و  الهام بخش  نظری  لحاظ  از 
چالش برانگیز بود. لکن این اثر بدیع بودن خیلی 
زود از میان رفت. خوشبختانه در کمتر از ده سال 
و با تحوالت نظام مند در جامعٔه لهستان فرصتی 
دوباره برای پیامدگرایی بین المللی به لهستان 
ارزانی شد. بعد از سال 1989 توجه همگان به 
سوی لهستان جلب شد، هرچند لهستان فقط 
نه  و  بود  پساسوسیالیستی  کشورهای  از  یکی 

مستقال نوع خاصی از جامعه.
جامعه شناسی  که  گفت  می توان  نوعی  به 
که اخیرا به  لهستان باید قدردان بحرانی باشد 
دموکراسی این کشور ضربه زد. سال 2015، توجه 
کرد.  رو به افول در تحول لهستان را دوباره احیا 
ج از لهستان پرسیده می شود  کنون از ما در خار ا
که  خ داد  از سال 1989 چه اشتباهی ر که پس 
کار به اینجا کشیده شد و با پاسخ به این پرسش 
بحث  در  دیگر  بار  می توانیم  محلی،  اساسا 
عمومی پیرامون بحران دموکراسی و حکمرانی 
ضدانقالب های  فرهنگی،  جنگ های  قانون، 
بار  ما  محلی گرایی  کنیم.  مشارکت  پوپولیستی 

دیگر برای همگان سودمند است.
این  که  کنیم  فرض  دهید  اجازه  ولی 

لهستان  در  ضددموکراسی  عکس العمل های 
حل می شود و ثبات سیاسی به لهستان بازگشته 
به  که  بازگردد  وضعیتی  به  لهستان  جامعٔه  و 
نظر می آمد در سال 2007 به آن رسیده بودند؛ 
یعنی ثبات یک نواخت. در آن صورت ما به چه 
لهستان  جامعه شناسی  بپردازیم؟  می توانیم 
تابه امروز پژوهشگر خودسرانٔه انحرافات خیالی 
بود  جامعه ای  مطالعٔه  علم  بیشتر  و  واقعی،  و 
از  ما  است.  می دانسته  غیرمعمول  را  خود  که 
گرایی لهستانی بهره برده ایم، ولی چیزی  استثنا
این  بخواهیم  خود  جامعه  برای  واقعا  باید  که 
که این جامعه در نهایت دیگر یک استثنا  است 
مجبور  ما  که  معناست  بدان  این  ولی  نباشد. 
و  دست  برای  دیگری  راه های  تا  بود  خواهیم 
پنجه نرم کردن با الزامات صد سالٔه مهم بودن 

درجهان، پیدا کنیم.
بر  فشاردیرینه  نیست.  آسانی  چالش 
پیامدگرایی بین المللی که ریشه در سرگردانی های 
طور  به  دارد،  نوزدهم  قرن  روشنفکران  اخالقی 
غیرمنتظره ای مورد حمایت مدیریت نئولیبرال 
این  است؛  گرفته  قرار  عالی  آموزش  و  علوم 
کنونی به  وزارت خانه را دولت محافظه کار ملی 
سهولت از پیشینیان لیبرالش گرفت. در کتابم با 
نام »جامعه شناسی در لهستان: آیا ادامه دارد؟« 
میان  تنش  حل  که  داشته ام  بیان   )2016(
پیامدگرایی بین المللی و مشارکت محلی تنها راه 
برای جامعه شناسی لهستان بود تا به حیات خود 
ادامه دهد و مهم باشد. برای تحقق این هدف، 
واقعِی  غیر  گاهی  جذابیِت  برابر  در  مقاومت 
همان  به  بین المللی  پیامدگرایی  مشوق های 
گاهی  که رسیدن به این خودآ اندازه مهم است 
که دلیل اهمیت جامعٔه ما منحصر به فرد بودن 

آن برای دیگران نیست.

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:
Marta Bucholc >mbucholc@uni-bonn.de> 

جامعهشناسیدرلهستان

mailto:mbucholc@uni-bonn.de


سال هشتم / شمارٔه سوم / دسامبر ۲۰۱۸

45

<    کــــــــــــارگـــــران جـــــــوان
       بـــی ثبــات کــار

 )RC44( کارگری کمیته جنبش های  گارداوسکی، دانشگده اقتصاد ورشو، لهستان؛آدامروزوویکی، دانشگاه وروشلو، لهستان و عضو  یانژارژاستی وژولیوس
انجمن بین المللی جامعه شناسی؛ ورا ترمپمن، دانشکده کسب وکار دانشگاه لیدز، انگلستان

   در لـــــــــــــهــــــســــــتــــــان و آلـــــــــمــــــان

اطمینان  عدم  افزایش  مؤید  بسیاری  شواهد 
ریشٔه  که  است  اروپا  در  جوان  نسل  زندگی  در 
پاره وقت  اشتغال  فزونی  در  اطمینان  عدم  این 
خ عضویت در  کاهش نر غیرداوطلبانه و موقت، 
گذار از مدرسه  کارگری و مشکالت  اتحادیه های 
 ]PREWORK[ پیش کاری  پروژٔه  است.  کار  به 
کشور اروپایی آلمان و لهستان به اجرا در  در دو 
کشور آلمان نمایندٔه )به تعبیر هال  آمده است1. 
که از  و سوسکیس( اقتصاد بازار هماهنگ است 
گذشته به عنوان اقتصادی شناخته شده است 
با  می کند.  تضمین  را  کارگران  کاری  امنیت  که 
کار در سال های دهه  این حال، اصالحات بازار 

2000 در آلمان نیز به شدت بر گسترش مؤسسات 
کاریابی، فزونی کار موقت، دوگانه سازی بازار کار، 
برخی  گذاری  وا برای  چانه زنی  و  دستمزد  رکود 
حقوق در ازای امنیت شغلی توسط اتحادیه های 
که به اقتصاد  گذاشت. در لهستان  کارگری تأثیر 
بازار آزاد نزدیک تر است، موج های اخیر تزلزل و 
کار و  بی ثبات سازی با هدف منعطف سازی بازار 

از طریق تغییر قوانین صورت پذیرفت.
کار محرومند؛  کشور در بازار  جوانان در هر دو 
اشتغال  باالی  سطوح  شامل  مسئله  این 
فقر  روزافزون  احتمال  لهستان(،  )در  موقت 

این  همچنین  و  است  آلمان(  )در  فقر  در  کار  و 
باالی  احتمال  معرض  در  کشور  دو  هر  در  افراد 
که  می پنداریم  ما  دارند.  قرار  اقتصادی  طرد 
از  می توان  را  جوانان  حاصله  بی ثبات کاری 
حیث اشتغال نامطمئن، از دست دادن حداقل 
اجتماعی  حک شدگی  زندگی،  برای  دستمزد 
اجتماعی  حقوق   ،)Social embeddedness(
حاصل  بی ثبات کاری  ذهنی  احساس  و  کامل، 
اجتماعی  ادغام  و  قؤه تشخیص  از دست دادن 
نگریست. با این حال، علی رغم این موارد منفی، 
بی ثبات کاری  علیه  جوان  قشر  جمعی  بسیج 
زندگی  از  آن ها  کلی  رضایت  و  است  محدود 

جامعهشناسیدرلهستان
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ح  همچنان بسیار باال است. پس این سوال مطر
که روز به  کاری  که رابطٔه میان شرایط  می شود 
و  اجتماعی  گاهی  بی ثبات تر می شود، خودآ روز 
آیا  کدام است؟  زندگی قشر جوانان  راهبردهای 
در آلمان و لهستان کارگران جوان، بی ثبات کاری 
را  آن  آیا  یا  می بینند؟  مشکل  یک  منزلٔه  به  را 
یک هنجار و به عنوان یک بخش قابل انتظار 
که باید خود را  کاری شان درک می کنند  محیط 

با آن وفق دهند؟
پروژٔه پیش کاری در دو سطح به دنبال پاسخ 
بود: 1( بررسی پیامد شرایط کار و زندگی بی ثبات 
گاهی اجتماعی-سیاسی  گون خودآ گونا بر ابعاد 
پیمایش های  از  استفاده  با  بی ثبات کار  کارگران 
از  استفاده  با  تلفنی  مصاحبه های  بر  مبتنی 
رایانه در لهستان و آلمان که بر روی تعداد نمونٔه 
کشور( ، از افراد  تصادفی باال )هزار تمونه در هر 
بررسی   )2 و  بود؛  شده  انجام  ساله   30 الی   18
و  افزایش  به  رو  بی ثبات  اشتغال  میان  رابطٔه 
و  جوانان  شغلی  زندگی/الگوهای  راهبردهای 
ج  خار بسیج  ازحالت  )و  کردن  بسیج  اشکال 
مصاحبٔه   120 انجام  با  جوانان  جمعی  کردن( 
لهستان  در  بی ثبات کار  جوان  کارگران  با  روایی 
)60 نفر( و آلمان )60 نفر( در سنین بین 18 و 35 
که اشتغال غیر استاندارد دارند، بی کارند یا  سال 
کاری آموزش حرفه ای به سر  در اشکال بی ثابت 

می برند.
این مطالعه هنوز پایان نیافته است ولی برخی 
ارائه اند.  قابل  همین جا  تا  تجربی  مشاهدات 
از  جوانان  ذهنی  ک  ادرا کیفی  پژوهش  این 
تزلزل  با تعریف  را روشن می کند.  بی ثبات کاری 
قراردادهای  با  کار  معنای  به  بی ثبات کاری  و 
پایین، 48.8   ازای حقوق  به  کار  یا  کوتاه مدت 
درصد   31 و  لهستانی  جوان  کارگران  از  درصد 
گفتٔه خود شرایط  کارگران جوان آلمانی طبق  از 
کاری متزلزل و بی ثبات را تجربه کرده اند. با این 
گاهی اقتصادی جوانان در دو  حال، سطح خودآ

کشور یکسان نیست.
آلمانی  و  لهستانی  جوانان  بی ثبات  وضعیت 
تصورات  بر  شگرفی  تأثیر  ما  انتظارات  خالف  بر 
فرض  است.  نداشته  اقتصاد  از  آن ها  هنجاری 
دائم  غیر  کاری  قرارداد  داشتن  که  بود  این  ما 
و  اقتصاد  در  دولت  مداخلٔه  بر  بیشتر  کید  تأ به 
که  مساوات خواهی منجر خواهد شد. شاخصی 
پانزده  شامل  کردیم  استفاده  پژوهش  این  در 
تفاوت  متغیر  پنج  تنها  لهستان  در  بود.  متغیر 
کاری  قراردادهای  با  افراد  پاسخ  بین  معناداری 
می  دهند.  نشان  بی ثبات کار  کارگران  و  دائمی 

غیردائم  قراردادهای  که  کارمندانی  همچنین، 
قراردادهای  با  افرادی  با  مقایسه  در  دارند 
گرایش های لبیرال نشان  دائم، در بعضی ابعاد 
است.  آشکارتر  تفاوت ها  آلمان،  در  می دهند. 
از  دائم  غیر  قراردادهای  دارای  افراد  حمایت 
درصد    33.8( کمتر  اندکی  دولت گرایی  اصول 
تمایل شان  همزمان  و  درصد(   24.8 مقابل  در 
گروه  کمی بیشتر از  به مساوات خواهی اجتماعی 
دیگر است )به ترتیب 69.1 درصد در مقابل 65 
درصد(. دیدگاه های اقتصادی جوانان لهستانی 
ترکیبی از حمایت جدی از »سرمایه داری داخلی« 
کنترل  و  لهستانی  شرکت های  )ارجحیت 
به  قوی  نسبت  به  تمایالت  و  اقتصاد(  دولتی 
که53.4 درصد  اولترالیبرال است به این ترتیب 
بازنشستگی  بیمه  لهستانی  مصاحبه شوندگان 
بازنشستگی  بیمٔه  اجباری  ح  طر بر  را  اختیاری 
ترجیح می دهند؛ این آمار در آلمان 12.3 درصد 
مدیریت  ح های  طر از  آلمانی  جوانان  است. 
جبران  کار،  در   )co-determination( مشارکتی 
اختالف درآمد با سیاست های مالیاتی و حرکت 
درصد   88.7 )موافقت  اروپا  در  کارگران  آزادانٔه 
مصاحبه شوندگان آلمانی در مقابل 66.6 درصد 
مصاحبه شوندگان در لهستان( حمایت می کنند؛ 
اقتصادی  گاهی  خودآ موارد  این  به  توجه  با 
بازار هماهنگ   آلمانی بیشتر به اقتصاد  جوانان 
ناسازگاری های  برخی  علیرغم  است.  نزدیک 
به  لهستانی  جوانان  دیدگاه های  توجه،  قابل 

اقتصاد بازار آزاد نزدیک تر است.
از  عمیق تری  بینش  کیفی  پژوهش 
مرتبط  تجربه های  زندگی نامه ای  صورت بندی 
زندگی  مهارت  نوع   6 ما  می دهد.  ما  به  کار  به 
کنار  گون  گونا اشکال  به  مربوط  کار  با  مرتبط 
کردیم. برای  آمدن با بی ثبات کاری را بازسازی 
که  بی ثبات کار  آبی  یقه  )کارگران  کار  نیروی 
پیش بینی اند(  قابل  و  باثبات  کار  یک  مشتاق 
پذیرفته شده  هنجاری  لحاظ  از  شغلی  انعطاف 
نیست؛ ولی در جست و جو برای رسیدن به ثبات 
کاری و محدودیت های  در سایر حوزه های غیر 
انعطاف  با  خواست هایشان  بر  خودگذاشته 
از  گروهی  آمده اند.  کنار  و  یافته  وفق  شغلی 
»متخصصان« که معموال کارگرانی یقه سفید و به 
دنبال کار تمام وقت، ثابت، با درآمد باالتر و آیندٔه 
شغلی مطلوب اند، با قلمداد کردن بی ثبات کاری 
به  گذار  راستای  در  الزم  تجربٔه  یک  عنوان  به 
گروه  و  می بخشند  مشروعیت  آن  به  کار  باراز 
خاطر  به  سالمندان،  میان  در  ویژه  به  دیگر، 
آن  از  افراد،  زندگی  برنامٔه  کردن  مخدوش 

دارد  وجود  دیگری  رویکردی  می کنند.  انتقاد 
گذاشته  نمایش  به  »خالقان«  گروه  توسط  که 
کارهای  انجام  به  اغلب  افراد  این  می شود؛ 
شغل های  مردم نهاد،  سازمان های  در  پروژه ای 
و  می ورزند  مبادرت  فرهنگی  بخش  و  خالقانه 
انعطاف پذیری را به عنوان هزینٔه ضروری برای 
رهایی از روال کار یکسان در شغل های شرکتی یا 
کارخانه ای می دانند. »کارآفرینان« که پروژه های 
گونی را تجربه می کنند، بی ثبات کاری را به  گونا
به  وابستگی  عدم  برای  ضروری  هزینٔه  عنوان 
در  می بینند.  دولت  و  خانواه  کارفرما،  حمایت 
بی ثبات کاری  به  »بازداشته شده«  نوع  نهایت 
انتقاد دارند ولی به دلیل موانع روانی و یا عدم 
پرداخت  آن  برای  باید  که  پذیرش هزینه هایی 
نوع  و  نمی پردازند  آن  با  تقابل  به  فعاالنه   کنند 
»کنارکشیده« که با ویژگی دوری مصاحبه شونده 
اهمیت  تمایز است،  قابل  کار  از دنیای معمول 
هیچ گاه  یا  و  داده   دست  از  را  زندگی نامه ای 

نداشته اند.
گرفته نشان  کیفی صورت  بررسی های کمی و 
احساس  کشور  دو  هر  در  جوانان  که  می دهد 
تزلزل و بی ثبات کاری دارند ولی معموال تزلزل و 
بی ثبات کاری خود را نقد نمی کنند و به چالش 
به  جوانان  اغلب  می رسد  نظر  به  نمی کشند. 
آن  و  کرده اند  عادت  بی ثبات کاری  و  تزلزل 
را  آن  که  دلیل  این  به  یا  می بینند،  موقت  را 
از زندگی شان می دانند و یا به  مرحله ای خاص 
دلیل سرمایه گذاری  هایی که فکر می کنند عاقبت 
روزی ثمر خواهد داد. نقدها ضعیف است و به 
ندرت منتج به بسیج کارگری یا سیاسی می شود. 
»عادی  پیشرفت  شاهد  ما  دیگر،  سخن  به 
بسیاری  که  بی ثبات کاری  ایم  و  تزلزل  سازی« 
شبه طبیعی  شرایط  همچون  آن  با  جوانان  از 

برخورد می کنند.

»کارگران  پیش کاری  پروژٔه  از  بخشی  عنوان  به  مقاله  این    .1
تطبیقی  مطالعٔه  یک  آلمان:  و  لهستان  در  بی ثبات کار 
گاهی اجتماعی  کار، خودآ جامعه شناختی درباره شرایط زندگی و 
و مشارکت مدنی« با حمایت بنیاد پژوهش آلمان و مرکز علوم ملی 
ترپمن،  ورا  آلمان شامل  تیم پژوهش در  تهیه شد.  لهستان  در 
ژول-ماری لورنزن، الکساندرا سیهاس و دنیس نیومان می شود. 
گارداوسکی، آدام روزوویکی،  اعضای تیم لهستان نیز ژولیوس 
درابینا-روزویچ،  کساندارا  ا اندرژزوک،  مگدالنا  ژارژاستی،  یان 

گاتا کراساوسکا هستند. ک، ا یاتسک برسکی، متئوش کاروال

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:
Adam Mrozowicki )نویسنده اصلی(
>adam.mrozowicki@uwr.edu.pl>,
Jan Czarzasty >jczarz@sgh.waw.pl>,
Juliusz Gardawski >jgarda@sgh.waw.pl>,
Vera Trappmann >V.Trappmann@leeds.ac.uk>
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<   چــــــرا مردم به احزاب
          جناح راستی رأی می دهند؟

کاتارژانادبسکا،ساراهرژینسکا،یوستیناکشینسکاوکامیلترپکا، دانشگاه ورسا، لهستان

گفت وگوی جهانی  چنان که آرلی هخشیلد در 
سال 2016 توضیح داد، جامعه شناسان بایستی 
که  مقاله  این  عنوان  در  ج  مندر پرسش  برای 
نه تنها دربارۀ فرآیندهای اقتصادی و احساسات 
زندگی نامه های  دربارۀ  بلکه  نوظهور  اجتماعی 
بیابند.  پاسخی  است  احزاب  این  هواداران 
تیم پژوهشیمان )که عالوه بر نویسندگان متن 
محقق  گدوال  ماچی  پروفسور  از  است  متشکل 
کا،  گلوا مایا  چانکوفسکی،  استانیسالو  و  اصلی 
زوفیا سیکورسکاو و میکوالی سیسکا( به شهود 
بینش افزای مشاهبهی رسیدند، تیمی که دالیل 
حزب  عدالت«،  و  »قانون  از  روبه رشد  حمایت 
کم لهستان از سال 2015 به این سو، را کاوید.  حا
قانون و عدالت حزبی است به لحاظ اجتماعی 
محافظه کار، از حیث ارزشی محافظه کار و از بعد 
اقتصادی دولت گرا. گرچه این حکومت اروپاستیز 
و ملی گرا با انتقادات زیادی هم از جانب اتحادیۀ 
اروپا و هم از جانب بخش های لیبرال تر جامعۀ 
لهستان مواجه شده است، حمایت از آن پیوسته 
افزایش می یابد: در نظرسنجی هایی که در پایان 
گرفته شده است، این حمایت به 50  سال 2017 

درصد رسید.   

معرفیمطالعهمان<
انجام  لهستان  مرکز  در  شهری  ما  مطالعۀ 
لهستانی  )در  »میاتسکو«  لقب  که  است  گرفته 
حزب  است.  گرفته  کوچک«(  »شهر  معنای  به 
کم در سال 2015 در میاتسکو تقریبا 50 درصد  حا
آراء را از آِن خود کرده است، حال آن که  میانگین 
کشوری 37 درصد است. گزارش ما تحت عنوان 
»تغییر خوشایند: اقتدارگرایی جدید در سیاست 
کوچک« منتشر  لهستان از چشم اندازی شهری 
از  عدالت  و  قانون  حزب  سیاستمداران  شد. 

زمان آغاز پویش ریاست جمهوری از ایدۀ »تغییر 
خوشایند« بهره گرفته است.      

با  حامیان  سیاسی  اتهامات  کاوش  برای 
میاستکو  مقیم  مصاحبه شوندۀ   30 از  یک  هر 
نخست  مصاحبۀ  دادند:  انجام  مصاحبه  دو 
مربوط  دومی  و  بود  زندگی نامه ای  مصاحبه ای 
بود به دیدگاه هایشان دربارۀ مسائلی چون سقط 
جنین یا خط مشی های دولت رفاه. روش شناسی 
و  طبقه  تمایز  دربارۀ  بوردیو  پیر  نظریۀ  بر  ما 
چمیسالف  و  گدوال  ماچی  سوی  از  آن  کاربست 
گروه  کورا متکی بود. پاسخ گویانمان را به دو  سا
متوسط.  طبقۀ  و  کارگر  طبقۀ  کردیم:  تقسیم 
»بازندگان  اصطالحا  با  ما  که  است  گفتنی 
که به افرادی اشاره دارد  دگرگونی« -اصطالحی 
که تغییرات سرمایه دارانۀ پس از سال 1989 به 

زیانشان تمام شده بود- مصاحبه نکردیم.

دوموضوعجنجالبرانگیز:سقطجنینو<
پناهندگی

کارگر  طبقۀ  به  وابسته  مصاحبه شوندگان 
کامل سقط جنین مخالف  با ممنوعیت  عموما 
کارگر میانسان به باال مدافع اصالح  بودند. زنان 
زنان  بودند.  جنین  سقط  ممنوعیت  قانون 
انتخاب  آزادی  به  نیاز  مدافع  متوسط  طبقۀ 
کردن  بزرگ  فشارهای  بر  و  بودند  زنان  برای 
استقبال  رغم  به  فشردند.  پای  بیمار  کودکی 
اصالح  گزینۀ  از  مصاحبه شوندگان  از  برخی 
مقررات ممنوعیت سقط جنین، چنان می نمود 

جنین  سقط  با  مخالفت  وزنۀ  کلی  به طور  که 
سنگینی می کرد. 

پذیرفتن  با  مصاحبه شوندگانمان  بیشتر 
بودند.  مخالف  لهستان  در  پناهندگان 
استدالل  چنین  کارگر  طبقۀ  مصاحبه شوندگان 
و  کنند  کار  نمی خواهند  پناهندگان  که  کردند 
آن ها  دوخته اند.  چشم  اجتماعی  مزایای  به 
تأمین  نظام  برای  پناهندگان  که  خطری  بر 
مزایایی  از  برآمده  بی عدالتی  و  دارند  اجتماعی 
گذاشتند.  انگشت  می شود  آن ها  نصیب  که 
آن ها وضعیت پناهندگان را با جنگ پیوند زدند 
حمایت  آن ها  از  باید  که  می پذیرفتند  معموال  و 
ک لهستان به  که در خا کرد، اما مخالف بودند 
استدالل  نفرشان  دو  تنها  شود.  کمک  آن ها 
کردند که پذیرفتن پناهندگان در جامعۀ لهستان 
به کسی آسیب نمی رساند، چون شمار کسانی که 

حکومت سابق پذیرفته بودشان اندک  بود.   
مصاحبه شوندگان طبقۀ متوسط بیشتر چنین 
استدالل می کردند که تازه واردان از فرهنگ های 
مقتضیات  پذیرش  به  مایل  و  آمده اند  مختلف 
ندرت  به  نیستند.  اروپایی  و  لهستانی  فرهنگ 
و تجربۀ مشترک  با جنگ زدگان  به همبستگی 
پناهندگان و جامعۀ لهستان از جنگ و بی ثباتی 
مصاحبه شوندگان  گفتۀ  به  شد.  اشاره  سیاسی 
آن  به  که  باید »در جایی  پناهندگان  لهستانی، 
تعلق دارند و در آن جا و مکان دارند« بمانند. به 
که با طرد و  نظر برخی، ایدۀ اروپا ایده ای است 

جامعهشناسیدرلهستان

عمومی  حمایت  جلب  به رغم  عدالت«  و  »قانون  حزب  دولت 
اعتراضات گسترده ای را نیز برانگیخت. فلیکر/حزب سکوی مدنی 

و حزب دهقانان. حقوق اثر محفوظ است.   

http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2016/09/v6i3-farsi.pdf
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»خلوص«  از  صیانت  می شود؛  تعریف  وازنش 
تنها  که  پناهندگان  که  است  آن  مستلزم  اروپا 
می شوند  شناخته  قومیشان  و  دینی  پیشینۀ  با 
اجازۀ ورود نیابند. یکی از مصاحبه شوندگان زن 
که  داد  پیشنهاد  را  راه حل  این  طبقه متوسطی 
گر پناهندگان  مرزها سروسامان یابند و باز شوند: ا
ناچارند در لهستان باشند، باید از جامعۀ لهستان 

جدا شوند.     

حاکمیت< با مرتبط نهادهای تخریب
مردمساالرنۀقانون

به  کرد  شروع  حکومت   ،2015 دسامبر  در 
که  گذاشتن مانع بر سر راه دادگاه قانون اساسی 
مأموریت داشت بررسی کند  فالن قانون با قانون  
اساسی مطابقت دارد یا نه. حکومت سابق پنج 
سپتامبر  اساسی  قانون  دادگاه  برای  را  قاضی 
کرده بود، درست یک ماه پیش  2015 انتخاب 
کثریت مجلس  از انتخابات مجلس نمایندگان. ا
تریبون  حزب  از  بودند  ائتالفی  که  نمایندگان، 
مدنی محافظه کار-لیبرال و حزب دهقانان، حق 
پنج  اما  کنند،  انتخاب  قاضی  سه  که  داشتند 
واقعیت  این  رغم  به  کردند.  انتخاب  را  قاضی 
)قانونی  قاضی  سه  انتخاب  دادگاه  این  که 
انتخاب دو قاضی  کرد و  را تأیید  انتخاب شده( 
)غیرقانونی انتخاب شده( را بی اعتبار اعالم کرد، 
مجلس نمایندگان حزب مسلط قانون و عدالت 
پنج قاضی جدید را نامزد کرد و انتشار تصمیمات 
قضات  تحلیف  مراسم  کرد.  متوقف  را  دادگاه 
تازه منتخب در حضور رئیس جمهور آندژی دودا 
نه تنها به بحران قانون اساسی بلکه به تظاهرات 
خیابانی در واسا و دیگر شهرهای بزرگ لهستان 
انجامید. به این پرسش که آیا اقدامات حکومت 
بود  مشروع  اساسی  قانون  دادگاه  خصوص  در 
پاسخ هایی حزبی می دهند نه طبقاتی: حامیان 
بودند  اعمالش  مدافع  عدالت  و  قانون  حزب 
به  را  »تکثر«  اقدامات  این  که  بودند  مدعی  و 
از  بازگرداند؛  مدنی  تریبون  سلطۀ  زیر  دادگاه 
به  بود  تعرضی  اقدامات  این  مخالفانش  نظر 
مردم ساالری و کوششی موفقیت آمیز برای تعلیق 

کنترل قانون اساسی بر حکومت.      
عدالت:  و  قانون  حزب  اجتماعی  خط مشی 

عنوان  به   2016 آوریل  در   »500 »مثبت  برنامه 
و  قانون  دولت  اجتماعی  خط مشی  سرسبد  گل 
عدالت معرفی شد. بی گمان این برنامه یکی از 
است.  دولت  این  سیاسی  اقدامات  مهم ترین 
کودکان:  منافع  خدمت  در  است  برنامه ای  این 
هر خانواده 500 زلوتی )نزدیک 120 یورو( برای 
فقیر  )خانواده های  می گیرند  سوم  و  دوم  فرزند 
را می گیرند(.  این پول  برای فرزند نخست هم 
در  مهم  تغییری  نشانۀ  برنامۀ  این  اجرای 
 1989 سال  از  است:  کمونیستی  پسا لهستان 
که دولت لهستان در مقیاسی  نخستین بار بود 
کوشیده هم به طبقۀ متوسط و هم به  گسترده 

طبقۀ کارگر نفع برساند.
برنامۀ  اجرای  از  شرکت کنندگان  بیشتر 
تن  چند  مگر  کردند  حمایت  کودکان  مستمری 
مخالفان  به  وابسته  طبقه متوسطی های  از 
رأی«  »خرید  نوعی  را  اقدام  این  که  لیبرال 
کردند. این مستمری ها نظر موافق بیشتر  تلقی 
جلب  را  طبقه متوسطی  مصاحبه شوندگان 
کرد. آنان رواج این برنامه ها را نمادی از قدرت 
نه  کودکان  مستمری  پرداخت  و  کشور  جدید 
که  »بهنجار«  اقدامی  بلکه  ولخرجی  و  اسراف 
کشورهای پیشرفته غربی است و  ویژگی نوعی 
نشانه ای از پیوستن لهستان به آنها تلقی کردند. 
کارگر نیز مدافع  شرکت کنندگان  وابسته به طبقۀ 
مهمی  بخش  گرچه  بودند،  کودکان  مستمری 
محلی  مقامات  که  بودند  هم داستان  آنها  از 
از  برخی  مستمری های  ج  خر نحوۀ  بر  بایستی 

مستمری بگیرها نظارت کنند.  

عدالت< و قانون حزب از حمایت علل
چندالیهایاند

به  بازتوزیع  برنامۀ  آوردن  با  عدالت  و  قانون 
نمایندگی  را  حکمرانی  از  جدیدی  مدل  صحنه 
که حامیان  می کند. نتیجۀ پژوهش ما این بود 
افکارعمومی  آنچه  از  عدالت  و  قانون  حزب 
فرض می کنند، متنوع ترند. در این مقاله تالش 
کنیم این تفاوت های اجتماعی  می کنیم بررسی 
چه  به  را  راستی  جناح  احزاب  ظهور  و  چیستند 

عواملی می توانیم نسبت دهیم.    
که نه تنها حمایت  پژوهش ما نشان می دهد 

مالی از فقرا حمایت مردم از حزب قانون و عدالت 
بود چون  این حزب موفق  بلکه  برانگیخت،  را 
همۀ  گون  گونا ارزش های  و  نیازها  اعمالش  در 
را در نظر می گیرد. سیاستمداران حزب  طبقات 
کرامت  به  کارگر  طبقۀ  نیاز  به  عدالت  و  قانون 
پاسخ  گونه  این  شدن  به رسمیت شناخته  و 
»نخبگان«  مفرط  مصرف گرایی  از  که  می دهند 
انتقاد  مردم  قیمت خالی شدن جیب  به  سابق 
طبقه  گرایش های  با  آنها  همچنین  می کنند. 
نظم  و  کمیت  حا به  عالقه شان  و  متوسط  
همنوا هستند. مطالعۀ ما الگوی جالبی را نشان 
با  همیشه  سیاسی  اظهارات  و  افکار  می دهد: 
هم پوشانی  مصاحبه شوندگان  شخصی  تجربۀ 

ندارند.   
کرده  شروع  عدالت  و  قانون  حزب  هم زمان، 
)مانند  مردم ساالرانه  نهادهای  کردن  ویران  به 
دادگاه قانون اساسی(، نهادهایی که جملگیشان 
انجام  خوشایند«  »تغییر  و  مردم ساالری  نام  به 
گرفت. این پژوهش از این واقعیت پرده برداشت 
که هواداران قانون و عدالت خود را »مردم ساالر« 
بر  ذاتا  که  را  لیبرالش  شکل  اما  می کنند،  تلقی 
می کنند.  رد  است  استوار  خودمحدودسازی 
»اقتدارگرایی  را  جدید  پدیدۀ  این  گدوال  ماچی 
کنون  ا گدوال  گفتۀ  به  می نهد.  نام  جدید« 
این  -مشخصۀ  هستیم  جدیدی   پدیدۀ  شاهد 
»اقتدارگرایی جدید« تغییر رادیکال سپهر عمومی 
روزنامه های  نه  دارد  سلطه  آن  بر  اینترنت  )که 
قدیم( و رابطۀ خاص میان رأی دهندگان و رهبر 

کم است.     حزب حا
که  می دهد  نشان  پژوهشمان  نتایج 
احزاب  موفقیت  دربارۀ  همیشگی  توضیحات 
جناح راستی دیگر خریداری ندارد. این یافته ها 
کرده است و  توجه عمومی چشمگیری را جلب 
که هم  کشیده است  بحث عمومی ای را پیش 
را درگیر بحث  روشنفکران جناح راستی و چپی 
لهستان  جامعۀ  در  چنددستگی  و  شقاق  دربارۀ 

است.  

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید: 
Katarzyna Dębska >k.debska@is.uw.edu.pl>,
Sara Herczyńska >sara.herczynska@gmail.com>,
Justyna Kościńska >j.koscinska@is.uw.edu.pl>, 
Kamil Trepka >k.trepka@is.uw.edu.pl>

جامعهشناسیدرلهستان
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<      آتــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــۀ 
      جــــامعه شناسی

ماِچیگدوال، دانشگاه ورشوی لهستان

در حوزۀ عمومی جدید

گذشته  در نوامبر 2017، دو سال از انتخاباتی 
که به حزب قانون و عدالت فرصت تشکیل  بود 
قواعد  از  بسیاری  آن که  با  داد.  را  خود  دولت 
نقض  سال  دو  این  طی  دموکراسی  لیبرال 
رای دهندگان  از  درصد   40 از  بیش  است،  شده 
این  در  می کردند.  حمایت  دولت  از  همچنان 
در  خوب  »تغییرات  من  گزارش  که  بود  هنگام 
از  لهستان  سیاست  در  نواقتدارگرایی  میاستکو: 

چشم انداز شهری کوچک« انتشار یافت. 
که  بود  تحقیقی  اساس  بر  که  گزارش  این 
-یعنی  لهستان  مرکز  در  واقع  کوچکی  شهر  در 
را  داغی  بحث   بود،  شده  انجام  میاستکو- 
روزنامه نگاران و سیاست مداران  که  برانگیخت 
داشتند.   مشارکت  آن  در  هفته ها  دانشمندان  و 
ارجاع  محل  به  آن  تفاسیر  و  مفاهیم  از  برخی 
دائمی بحث های جاری دربارۀ سیاست و جامعه 
جای  به  من  این،  وجود  با  است.  شده  تبدیل 
می خواهم  گزارش،  این  موفقیت  بزرگداشت 
بیندیشم.  آن  اجتماعِی  امکان  شرایط  دربارۀ 
حضور  راهبرد  دربارۀ  بازاندیشی  برای  کار  این 
تقویت  برای  و  عمومی  حوزۀ  در  جامعه شناسی 
نقش آن نه فقط در توصیف روندهای اجتماعی 
بلکه در تاثیرگذاری بر آنها می تواند مهم باشد.  
اشاره  لهستان  بستر  به  عمدتًا  این که  وجود  با 
می کنم، این امر منحصر به روندهای موجود در 

لهستان نیست.

جامعهشناسیدرلهستان

جامعه شناسی  از  خوبی  نمونۀ  گدوال،  جدید  اقتدارگرایی  کتاب 
مردم مدار است.
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حوزۀعمومیجدید<
به  جامعه شناسی  گسترۀ  دربارۀ  تفکر  برای 
منظور افزایش تاثیر آن بر مباحثات عمومی باید 
گرفت.  نظر  در  را  عمومی  حوزۀ  اخیر  تغییرات 
از  است  عبارت  خالصه  طور  به  تغییرات  این 
انتقال از سلطۀ مطبوعات به هژمونی اینترنت. 
با  ارتباط  در  دست کم   - پیشین  عمومی  حوزۀ 
بود  یافته  سازمان  مطبوعات  حول  سیاست- 
و  -روزنامه نگاران  فرهنگی«  »میانجی های  و 
مباحثات  در  سیاست مداران-  و  متخصصان 
گسترش  می کردند.  ایفا  اساسی  نقشی  عمومی 
لحاظ  به  هم  را  چاپی  مطبوعات  اینترنت، 
اقتصادی و هم به لحاظ قدرت نمادین در هم 
شکست. در لهستان این روند سریع و چشمگیر 
گازتا  روزنامه  بزرگترین  مثال،  عنوان  به  بود. 
بین  خود  خوانندگان  از  درصد   75 ویبورچا 

سال های 2005 تا 2017 از دست داد.
اینترنت،  تسلط  تحت  عمومی  حوزۀ  در 
است.  بیشتر  محتوا  تولید  کندگی  پرا
وب کست های بزرگ و وب سایت های تخصصی 
حوزۀ  این  فردی  تولیدکنندگان  نیز  و  کوچکتر 
یوتیوب  کاربران  مانند  می کنند  اداره  را  عمومی 
می آورند.  گرد  را  زیادی  مخاطبان  اغلب  که 
این  بین  اجتماعی  توجه  جلب  برای  رقابت 
و  کنش  وا سرعت  بر  تکیه  با  تولیدکنندگان 
سخت تر  اخالقیات  و  رسوایی  و  بیشتر  درگیری 

می شود.

ضعفمیانجیهاوجامعهشناسی<
موانع رو به ضعف برای ورود به حوزۀ عمومی 
ازدیاد  و  غلط  اطالعات  گسترش  به  منجر 
به  ارجاع  وسیلۀ  به  که  می شود  گفتمان هایی 
عدول  پاسخگویی  نوع  هر  از  عمدًا  حقیقت، 
وجود  به  را  »پساحقیقت«  مفهوم  و  می کنند 
توجه  جلب  برای  بی رحمانه  رقابت  می آورند. 
اجتماعی، در حال بیرون انداختن روزنامه نگاری 
طوالنی تر  فرآیند  سبب  به  رقابت  دایرۀ  از 
پیچیده  مطالب  تولید  و  اطالعات  جمع آوری 
موجودیت  تضمین  روش  و  راه  است.  درآن 
بسیاری از رسانه ها، ایجاد مخاطبان وابسته به 
که با نوعی حس برتری اخالقی به  هویت است 
رسانه وصل می شوند و مشارکت چندان زیادی 
همین طور  و  عمومی  مسائل  دربارۀ  بحث  در 

مبارزه تمدنی نمی کنند. 
سیاست و مباحثه دربارۀ امور عمومی نیز خود 
را با این شرایط وفق می دهند و سیاست مداران 
به »مبارزان رسانه ای« بدل می شوند که نمایندۀ 
دیدگاه های رادیکال هستند و اظهاراتی می کنند 

که کلیک خور )clickable( باشد. 

و  تهاجمی  و  سریع  ارتباطاتی  در  مخاطبان 
فضا  همچنان  اما  می کنند،  مشارکت  اخالقی 
مهم  عمومی  مسائل  به  مربوط  دانش  برای 
نتایج تحقیقات  با  را  آنها  وجود دارد و همزمان 
مواجه می کند. رقابت شدید بین تولیدکنندگان 
به این معنی است که مباحثات عمومی به عقیم  
گرایش دارند و در محدودۀ تفسیر فوری  ماندن 
روزنامه نگاری  پول  و  دوره  می کنند.  حرکت 
سنتی رو به اتمام است. در این موقعیت دانش 
واقعیت  از  جدیدی  تفسیر  که  جامعه شناختی 
بسیاری  کنش  وا و  عالقه  با  می دهد،  ارائه 
مواجه می شود و بر مسیر مباحثات عمومی تاثیر 

می گذارد.

اهمیتانجامکارجامعهشناسی<
بر  من  چیست؟  دانشی  چنین  خلق  قواعد   
خطر  آن،  مقبولیت  و  میاستکو  گزارش  اساس 

فرمول بندی چند تز را به جان می خرم. 
اول از همه، لحظه ای که متن منتشر می شود 
منابع  دربارۀ  گزارش  لهستان،  در  دارد.  اهمیت 
منتشر  زمانی  عدالت  و  قانون  حزب  از  حمایت 
استفاده  قباًل  که  توضیحاتی  از  برخی  که  شد 
شدند.  متقاعدکننده  کمتر  و  کمتر  می شدند، 
گرچه حزب  که  برای مثال دیدگاه رایج این بود 
قانون و عدالت وعدۀ تصفیه حساب با نخبگان 
به  تمایل  با  تازه ای  نخبگان  خوْد  می دهد،  را 
که الجرم در دام حمایت از  ترک  فساد می آفریند 
آرمان هایش می افتد. به هر تقدیر چنین چیزی 
از  صد  در   40 حمایت  از  هنوز  حزب  و  نداد  خ  ر
را  این پدیده  گزارش  این  مردم برخوردار است. 
دیگر-  مسائل  -درکنار  نواقتدارگرایی  مفهوم  با 
توضیح می دهد؛ مفهومی که نشان دهندۀ نقش 
مسیر  از  حراست  در  و  نخبگان  کنترل  در  رهبر 

تغییرات سیاسی است.  
برای مطالعه ای که می خواهد تاثیرگذار باشد، 
مهم  اجتماعی  جاری  روندهای  با  همزمانی 
جامعه شناسان  به  تمامًا  امر  این  البته  است. 
بستگی ندارد، اما نمی توانیم مسئلۀ سرعت تولید 
را نادیده بگیریم. این تولیدات باید بسیار سریع تر 
کادمیک باشد تا مسائلی را که  از تولیدات سنتی آ
برای مخاطبان  دارند،  مناسبت  در حال حاضر 
برای  گر  ا بود  ایده آل  کنند.  بازگو  گسترده تری 
ژرفا بخشیدن به تحقیق دربارۀ هواداران حزب 
چندین  در  دیگری  عدالت،  تحقیقات  و  قانون 
محل انجام می دادیم و تعداد مصاحبه شوندگان 
را افزایش می دادیم و جزئیات کامل آن را با دقت 
که نتایج این  ح می دادیم. مشکل این است  شر
کوشش ها ممکن است، به عنوان مثال، پس از 
که  زمانی  برسد،  سرانجام  به  بعدی  انتخابات 

دیگر صرفًا تاریخی شده اند. 

مسئلۀ مهم دوم ارتباط با دانِش فهم متعارف 
پیچیده تر  کادمیک  آ گفتمان های  است. 
می شوند و مسئله های تحقیق و نتایجشان به 
برای  حتی  که  می شوند  ارائه  و  تدوین  نحوی 
خوانندۀ تحصیلکرده نیز کلنجارآمیز است. وقتی 
داشته  اجتماعی  تاثیر  است  قرار  دانش  ایجاد 
ارجاع  گسترده ای  قضاوت های  به  باید  باشد، 
گر - و شاید مخصوصًا زمانی که- با  دهد، حتی ا
به نظر می آید  آن قضاوت ها مخالف هستیم.  
که مهم باشد آنها را به عنوان شواهدی از نابالغی 
غیره  و  ذهنی  محدودیت های  و  بی خبری  و 
قضاوت هایی  همچون  آنها  با  بلکه  نکنیم،  رد 
وارسی  و  تحقیق  به  منوط  که  کنیم  برخورد 

هستند. 
میاستکو،  در  ما  تحقیقات  مورد  در 
قضاوت های مردمی متعددی راجع به هواداران 
حزب قانون و عدالت وجود داشت. یکی از این 
هواداران  که  بود  نکته  این  به  باور  قضاوت ها 
که  کسانی هستند  حرب قانون و عدالت عمدتًا 
عمیقی  آزردگی  حس  دسِت کم  یا  شده اند  طرد 
دارند. مصاحبه های زندگی نامه ای این قضاوت 
دربارۀ  پاسخگویان  کثریت  ا زیرا  نکرد،  تائید  را 
و  اهداف  به  دستیابی  منظر  از  زندگی هاشان 
عقیدۀ  کردند.   صحبت  موفقیت  منظر  از  حتی 
که  گرفتیم، این فرضیه بود  که در نظر  دیگری 
اساس حمایت از حزب قانون و عدالت، قدردانی 
 Family+(  +500 خانواده  ح  طر بودجه های  از 
500( )مزایای ماهیانۀ تقریبًا 150 یورویی برای 
که به  فرزندان دوم به بعد( است.  پاسخگویانی 
ح  حزب قانون و عدالت رای داده بودند، این طر
ح ندادند،  را از منظر ارضای نیازهای شخصی شر
بلکه آن را به منزلۀ شاهدی بر یکپارچگی دولت 
و نشانه ای از این نکته تفسیر کردند که لهستان 
حمایت  جامع  سیاست های  اجرای  در  باالخره 
کشورهای  به  پیوستن  حال  در  خانواده،  از 

توسعه یافته است. 
باید  جامعه شناختی  دانش  سوم، 
مباحثات  که   دهد  نشان  را  پیچیدگی هایی 
عمومی از آن بی بهره هستند. مردم ساده سازی ها 
گر دانشی باشد  را دوست دارند، اما نه همیشه! ا
باشد،  عقایدیشان  و  تجربه ها  با  ارتباط  در  که 
کند، عالقمند  کند یا درگیرشان  اما آنها را عمیق 
گزارش  که  خواهند شد. به عنوان مثال افرادی 
از  متنوعی  انتقادات  به  خواندند،  را  میاستکو 
که نمایندگان هواداران  نخبگان عالقمند شدند 
و  قانون  حزب  متوسِط  طبقۀ  و  پایین  طبقۀ 
عدالت بیان کرده بودند.  نقد اولی ]طبقه پایین[ 
بر مبنای اشاره به بیگانگی نخبگان و فاصلۀ آنها 
از مردم عادی بود. نقد دومی، یعنی نقد طبقۀ 
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که نخبگان از رسالت اخالقی   متوسط، این بود 
آمدن  کنار  طریق  از  تا  شده اند  منحرف  خود 
کنند. بعد از مدتی بسیار  خود با فساد، حکومت 
موضوع  که  بود  موقعیت  اولین  این  طوالنی، 
تنوع طبقاتی در مباحثات عمومی در لهستان به 

چشم می خورد. 
افراد بر خالف کلیشه ها به محتوای پیچیده و  
دشوار عالقه دارند. ولی این امر باید چیزی بیشتر 
ساده سازی  باشد.   علمی  پیچیدگی  نمایش  از 
پیام، که عبارت است از همه فهم کردِن دانش با 
هدف ایجاد کشمکش و رقابت برای جلب توجه 
که جامعه شناسان باید  اجتماعی، راهی نیست 
بپیمایند. در عوض باید پیچیدگی را نشان داد تا 
گفتمان عمومی  سبب تحریک و اختالف نظر در 

شود. 

نقشجامعهشناسی<
طنین  با  دانشی  که  جامعه شناسی ای  از 
کسب  می توانیم  چه  می کند  ایجاد  اجتماعی 

پاسخی  هیچ  این که  تشخیص  با  من  کنیم؟ 
کند،  راضی  را  جامعه شناسان  همۀ  که  نیست 
که برای من مهم  گزینه هایی را فهرست می کنم 

هستند.
دارد  را  این  شانس  جامعه شناسی  نوع  این 
برقرار  موازنه  ارتباطات  کنونی  اشکال  با  تا 
به  دارند  گرایش  ارتباطات  کنونی  اشکال  کند، 
کشمکش های آیینی منتهی شوند و وحشی گری 
می کند.  حکومت  آن  در  پیام  ساده سازی  و 
را  سیاست مداران  و  روزنامه نگاران  نمی توانیم 
کنیم. آنها در شرایط  برای این وضعیت مالمت 
سادگی  به  نمی توانند  که  می کنند  کار  خاصی 
دلیلی  هیچ  این،  وجود  با  بزنند.  چانه  و  چک 
وجود ندارد که جامعه شناسان نتوانند این قواعد 
را تعدیل کنند و دانشی مهیا کنند که با گرایشات 
در  منفی ای  گرایشات  کند؛  برقرار  موازنه  منفی  
ارتباطات عمومی ما مکررًا خود را نشان می دهد. 
که  است  این  جامعه شناسی  مهم  وظیفۀ 

برایشان  که  ببخشد  واقعی  صدای  افرادی  به 
دارد.  وجود  اندکی  فضای  عمومی  حوزۀ  در 
که فضایی  برای من به طور خاص مهم است 
کنم و چشم اندازها و  برای طبقات عامه ایجاد 

تجاربشان را نشان دهم. 
سوال سوم این است که چگونه جامعه شناسی 
عمومی  حوزۀ  بازیگران  سایر  مقابل  در  را  خود 
دم دستی ترین  من  عقیدۀ  به  می دهد.  قرار 
با  تقابل   در  را  جامعه شناسی  که  است  این  کار 
کنیم.  درک  سیاست مداران  و  روزنامه نگاران 
دانشی  و  حساسیتش  سبب  به  جامعه شناسی 
رقابت  از  استقاللش  که مهیا می کند، همچنین 
برای جلب توجه اجتماعی و فاصله اش از فشار 
کشمکش های سیاسی، متفاوت است. این نوع 
جامعه شناسی شاید با گذاشتن محدودیت هایی 
بر قدرت شرکت کنندگان دیگِر حوزۀ عمومی در 
تعریف واقعیت اجتماعی، وزنۀ تعادلی برای آنها 

باشد.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Maciej Gdula >gdulam@is.uw.edu.pl>
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