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ساری حنفی

گفت وگوی جامعه شناسانه 
با آلن کیله  

لویی بندیکت آر اگناسیو
جان اندرو جی ایوانجلیستا 
فیلومین سی گوتیرز
فیبی زوئی ماری یو سنچز

جامعه شناسی 
فیلیپین 

جفری پله یرز
کالوس دوره 
ساری حنفی

کووید-19: 
پاندمی و بحران

بخش آزاد
< فضای شهری جنسیتی در بنگالدش

< انترناسیونالیسم کارگری و گردش آزاد سرمایه
< مواجه﹦ پرتغال با راست افراطی

مارلن فان دن اکر
ماریسول ساندوال
سباستین سوینیانی
مارک آندریویچ 
جک لینچوآن کیو
تانر مرلیز
مندی تروگر

رسانه و 
سرمایه داری دیجیتال
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< سرمقاله
پاندمی و بحران »کووید-19« مباحثات و تحّوالت را در بسیاری 
از کشورها در سراسر جهان تحت الشعاع قرار داده است. نقاط معروف 
به کانون های بحران یا شکاف میان کشورهای شمال و جنوب جهانی 
نشان می دهد که نابرابری های اجتماعی تا چه اندازه اهمیت دارند. نه 
سیاسی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  تحّوالت  بلکه  درمانی  خدمات  فقط 
از  برخی  در  بود.  خواهند  نگرانی  مایۀ  آتی  سال های  در  نیز  پیِش رو 
منجر  عمیقی  مستمر  اجتماعی  بحران  به  اقتصادی  بحران  کشورها 
شده است و/یا سیاست های بازدارنده، دموکراسی را در معرض خطر 
قرار داد ه اند. مجلۀ گفت وگوی جهانی در این شماره آغازگر مجموعه  
مقاالتی دربارۀ این پاندمی و معنای آن برای جامعه و جامعه شناسی 
بوده است و از نویسندگان کشورها و مناطق مختلف دعوت می کند تا 
بینش هایشان را ارائه دهند. برای فتح باب این مجموعه، سه نویسنده 
تأمالت خود را دربارۀ کووید-19 و تأثیرات آن به اشتراک گذاشته اند.

در بخش »گفت  وگوی جامعه شناسانه«، ساری حنفی با آلن ِکیله، 
بنیان گذار جنبش و مانیفست همزیستی شراکتی مصاحبه ای انجام داده  
است. کیله دیدگاه نئولیبرال را نقد می کند، ریشه های »کونویویالیسم« 
همزیستی  که  می دهد  نشان  و  می دهد  شرح  را   )Convivialism(
افرادی  و  تهی« عمل می کند  و چگونه همچون »دال  شراکتی چرا 
را گرد هم می آورد که به خلق »جهان پسا-نئولیبرال« امید دارند و 

اهتمام می ورزند.
در سال های گذشته شاهد اعتراضات زیادی علیه گرایش های ضّد 
دموکراتیک و تحّوالت نئولیبرال و تأثیرات نابرابری های اقتصادی و 
جدید  اشکال  و  اجتماعی  جنبش ها  بوده ایم.  بازار  بر  مبتنی  اجتماعی 
اعتراض ظهور یافته اند و سیاست های هستۀ قدرت را در بسیاری از 
از  مقاالتی  با  ما  پروندۀ  نخستین  طلبیده اند.  مبارزه  به  مناطق جهان 

لیانوس، خورخه روخاس هرناندس، گونیل  نای لینگ سام، میشالیس 
فرانسه،  به درک وضعیت هنگ کنگ،  ماجد،  ریما  و  هانسن روخاس 

شیلی، لبنان و عراق کمک می کند.
پروندۀ دوم نشان می دهد که چگونه رسانه و ارتباطات با انگیزۀ سود 
جامعۀ ما را شکل می دهند. مقاالتی که مارلن فان  دن اِکر و سباستین 
و  دیجیتالی شدن  مختلف  اثرات  و  جنبه ها  آورده اند،  گرد  سوینیانی 
رسانه های  کاربران  -از  می دهند  پوشش  را  ارتباطات  بازاری شدن 
اجتماعی در مقام کارگران بی مزد و نقش داده  در مالکیت و انباشت 
ساختار  تغییر  و  چین  در  جدید  دیجیتال  کارگران  تا  گرفته  سرمایه 
سیستم های رسانه ای- و نشان می دهند که این روندها چقدر هماهنگ 

با دگرگونی سرمایه داری در جاهای مختلف جهان پیش می روند.
بخش »چشم انداز نظری« نیز به موضوع تکنولوژی های اطالعاتی 
و ارتباطاتی می پردازد. فرانسیس نیامجو تأملی دارد روی ایدۀ آفریقای 
و  »ناتمامی  هستی شناسی  در  که  انسان ها  دربارۀ  مرکزی  و  غربی 
مرکب بودگی انسان بودن« جای می گیرد و نشان می دهد که استفاده 

از تکنولوژی چگونه بر این ایده اثر می گذارد. 
در بخشی از مجله که روی جامعه شناسی کشور یا منطقه ای خاص 
متمرکز است، فیلومین گوتیِرز مسئولیت دعوت از همکاران فیلیپینی 
عهده  بر  جامعه شناسانه  مهم  یافته های  و  موضوعات  ارائۀ  برای  را 
گرفته است. حاصل آن مجموعۀ تحسین برانگیز یادداشت هایی دربارۀ 

مطالعات شهری و جامعه شناسی مردم مدار و موارد دیگر است.
مقاله هایی که در بخش آزاد مجله گنجانده شده است، به مباحث 
مهم جامعه شناختی از جمله جنسیتی کردن فضای باز، بین المللی گرایِی 
کار، سرمایه داری مالی و واکنش به پوپولیسم جناح راستی می پردازد.     
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< گفتگوی جهانی را به 17 زبان در وب سایت انجمن بین المللی جامعه شناسی بخوانید.
< مقاله هایتان را به globaldialogue.isa@gmail.com بفرستید.

بریگیت آولن باخر و کالوس دوره،
 سردبیران نشریۀ گفت و گوی جهانی 

https://www.isa-sociology.org/en/


سردبیر: بریگیت آولن باخر، کالوس دوره.
کمک سردبیران: جوآنا گروبنر، کریستین شیکرت.

دستیار سردبیر: آپارنا سوندار 
سردبیران اجرایی:  لوال بوسوتیل، آگوست باگا.

مشاور: مایکل بوراووی
مشاور رسانه ای: خوآن لخاگارا 

سردبیران مشاور:
ساواکو  مارتین،  الویسا  گوتیرز،  فیلومین  پله یرز،  ژفره  حنفی،  ساری 
فریتز،  بنسکی، چیه جو جی چن، جان  توا  بارلینسکا،  ایزابال  شیراهاسه، 
کویچی هاسه گاوا، هیروشی ایشیدا، گریس خانو، آلیسون لوکونتو، سوزان 
مک دنیل، الینا اویناس، لورا اوسو کاساس، باندانا پورکایاستا، رودا ردوک، 

مونیر سعیدانی، آیسه ساکتانبر، سلی سکالون، نازنین شاه رکنی. 
ویراستاران منطقه ای 

جهان عرب: )تونس( منیر السعیدانی، فاطمه الرضوانی، حبیب الحاج 
سالم؛ )الجزایر( صوریه مولوجی قروجی؛ )مراکش( عبدالهادی الحلحولی، 

سعید الزین؛ )لبنان( ساری حنفی.   
آرژانتین: مگدالنا لُمس، پیالر پی پویگ، مارتین اورتاسن

بنگالدش: حبیب الحق خوندکار، حسن محمود، جوول رانا، آس روکیا 
اختر، توفیکال سلطانا، آصف بن علی، خیر النهار، کازی فدیعه اشا، حالل 
زورالرحمان،  اونوس علی، مصطفی  ام دی.  الدین، مهیمین چوودهاری، 

جیلیک ساها، ماریا سردار، تحمید االسالم. 
برزیل: گوستاو تانیگوتی، آنجلو مارتینز جونیور، آندریزا گالی، دمیتری 
نتو، جسیکا مازینی  سربونسینی فرناندز، گوستاوو دیاس، خوزه گویرادو 

منِدس.
فرانسه/اسپانیا : لوال بوسوتیل.

هند: راشمی جین، نیدهی بانسال، پراگیا شارما، مانیش یاداو.
اندونزی: کامانتو سونارتو، هاری نوگروهو، لوسیا راتیه کوسومادوی، 
فینا ایتریاتی، ایندرا راتنا ایراواتی پاتیناسرانی، بندیکتوس هاری جولیاوان، 
محمد شهیب الدین، دومینگوس السید لی، آنتونیوس آریو ستو هارجانا، 

دایانا ترسا پاکاسی، نورالعینی، گگر ریانتو، ادیتیا پارادانا ستیادی.
محمد  سید  شهرابی،  عباس  دولتی،  نیایش  جوادی،  ریحانه  ایران: 

مطلبی،  فائزه خواجه زاده.
ژاپن: ساتومی یاماموتو.

قزاقستان: آیگول زابیروا، بیان اسماگامبت، آدیل رودینوکف، الماش 
تلسپایوا، کوآنیش تل، آلماگل موسینا، آکنور ایمانکول.

لوبینسکا،  الکساندرا  کامال،  مگدالنا  کوشچینسکا،  یوستینا  لهستان: 
آدام مولر، جاناتان سکوویل، الکساندرا بیرناتسکا، یاکوب بارسشوفسکی، 
اگنیشکا شپولسکا، ایگا واژینسکا، الکساندرا سن، سارا هرچینسکا، زوفیا 

پنتزا-گابلر، ، ایوونا بویاجیوا، ورونیکا پیک.
رومانی: رالوکا پوپسکو، رایسا-گابریال زامفیرسکو، ایلیان گابور، بیانکا 

میهیال، الکساندرا موسور، میوآرا پارسچیو، ماریا استویچسکو.
روسیه: النا زدراوو میسلووا، آناستیسیا دائور، والنتینا ایسائوا. 

یوم-مین  هونگ،  پو-شانگ  لو،  تائو-یونگ  لی،  وان- جو  تایوان: 
هوانگ، بان-کی لین، یو-چیا چن.

ترکیه: گل چورباجیوگلو، ایرمک اوِرن.

< شورای سردبیری
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گفتـگوی جـهانی با کــمک ســـخـاوتمــندانه 
انتشارات SAGE امکان پذیر شده است.
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اجتماعی و تظاهرات  در سال های گذشته، کشورهای زیادی در سراسر دنیا شاهد خیزش جنبش های 
توده ای بوده اند. این اعتراضات و جنبش ها که پیش از هر چیز در خیابان ها بروز یافتند، با موضوعات و 
مطالبات گوناگونی علیه گرایش های  ضدّ   دموکراتیک و تحّوالت نئولیبرال و اثرات نابرابری های اقتصادی 
و اجتماعی مبتنی بر بازار دست به گریبان بودند. این پرونده شامل چهار مقاله است که بر اشکال خاصی 
تأمل دارند که این جنبش ها و اعتراضات اجتماعی در لبنان، عراق، فرانسه، شیلی و هنگ کنگ به خود 

گرفته اند.

گفتگوی جهانی از این شماره سلسله مباحثی را دربارۀ کووید -19 آغاز می کند تا در باب معنا و پیامدهای 
پاندمی برای کشورها و مناطق مختلف، برای کلّیت جامعه و برای جامعه شناسی بحث کند. در این بخش، 
این  در  جامعه شناسی  مسئولیت های  و  چالش ها  دربارۀ  را  خود  بصیرت ها  و  بینش ها  جامعه شناسی  سه 

روزها ارائه می کنند.

این بخش بینشی از جامعه شناسی فیلیپین به دست می دهد. اعضای جامعۀ جامعه شناسی فیلیپین 
با تمرکز بر مسائلی همچون شهری شدن و حکمرانی، جنبش دگرباشان، خشونت در جنگ علیه مواد 
پژوهش هایشان  دربارۀ  میندانائو  منطقۀ  حاشیه ای شدن  و  فقرا  میان  در  مردم مدار  جامعه شناسی  مخدر، 

سخن می گویند.



 

< در این شماره
سرمقاله

گفت وگوی جامعه شناسانه <
مانیفست کونویویالیستی: ایدئولوژی سیاسی جدید: گفتگویی با آلن کیله

ساری حنفی، آلمان

اعتراضات و جنبش ها  <
توسعۀ جهانی و جنبش های محلّی

یوهانا گروبنر، اتریش

اعتراضات هنگ کنگ 2020-2019: نگرشی نئوفوکویی
نای لینگ سام، بریتانیا

سیاست تجربی و جلیقه زردها
میشالیس لیانوس، فرانسه

بیداری اجتماعی علیه نابرابری نئولیبرال
خورخه روخاس هرناندس و گونیل هانسن روخاس، شیلی

فهم خیزش  اکتبر در عراق و لبنان
ریما ماجد، لبنان

سرمایه داری دیجیتال <
رسانه ها و ارتباطات در سرمایه داری دیجیتال: چشم اندازهای انتقادی

مارلن فان دن اکر و سباستین سوینیانی، آلمان

استثمار دیجیتال: پیوند ارتباطات و کار
ماریسول ساندوال، بریتانیا و سباستین سوینیانی، آلمان

خودکارسازی سرمایه داری
مارک آندریویچ، استرالیا

زمان مندی و ساخت طبقۀ کارگر دیجیتال در چین
جک لینچوآن کیو، هنگ کنگ

رقابت آمریکا و چین؟ فناوری دیجیتال و صنایع فرهنگی
تانر مرلیز، کانادا

بازار آزاد برای مطبوعات آزاد پساسوسیالیستی؟
مندی تروگر، آلمان

چشم انداز نظری  <
فناوری اطالعات و ارتباطات به مثابه جوجو: الهامات آفریقایی

فرانسیس نیامجو، آفریقای جنوبی

جامعه شناسی فیلیپین  <
جامعه شناسی کردن در فیلیپین

فیلومین سی گوتیرز، فیلیپین

مطالعات شهری در فیلیپین: جامعه شناسی به مثابه یک لنگر
لویی بندیکت آر اگناسیو، فیلیپین 

گذر از تعارضات با عینک کوئیر
جان اندرو جی ایوانجلیستا  ، فیلیپین

روایت های ناساز از جنگ فیلیپین علیه مواد مخدر
فیلومین سی گوتیرز، فیلیپین

موفقیت جامعه شناسی مردم مدار در فیلیپین
فیبی زوئی ماری یو سنچز، فیلیپین

ورود میندانائو به جامعه شناسی جریان اصلی فیلیپین
ماریو خویو اگوخا، فیلیپین

کووید-19: پاندمی و بحران <
جامعه شناسی جهانی در عصر پاندمی

جفری پله یرز، بلژیک

کووید-19: نخستین درس های پاندمی کنونی
کالوس دوره، آلمان

جامعه شناسی در جهان پساکرونا 
ساری حنفی، لبنان

بخش آزاد  <
فضای شهری جنسیتی در بنگالدش

لوتفون نهار التا، استرالیا

انترناسیونالیسم کارگری و گردش آزاد سرمایه
راکل وارال، پرتغال

مواجهۀ پرتغال با راست افراطی
الیزیو استانکی، پرتغال
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»جوانان روز به روز نسبت به قریب الوقوع بودن این خطرات بوم شناختی
آگاه تر می شوند، اما به روشنی درک نمی کنند که ما نمی توانیم بدون به 

پرسش کشیدن هژمونی نئولیبرالیسم و بدون دمیدن حیاتی جدید به تخّیل 
دموکراتیک، با این خطرات مواجه شویم.«

آلن کیله
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< مانیفست کونویویالیستی؛ 
جـدیــد سیــاسی  ایـــدئولــوژی    

سرنوشت ساز در عقیدۀ مردم جهان فعال بوده است. دهه هاست که 
هژمونِی  تحت  بود-  گفته  گرامشی  که  -همان طور  و  تأثیر  تحت 
جهانی  تصّور  از  را  ما  که  کرده ایم  زندگی  نئولیبرالی  ایدئولوژی 
سرمایه داری  دستورات  به  تمامًا  و  بازمی دارد  جهانمان  این  از  غیر 
نهاده ایم.  گردن   )speculative capitalism( سفته بازانه1  و  رانتی 
دائمًا  ایجاد می کند که  نابرابری های دَورانی  ایدئولوژی ماهیتًا  این 
در  جز  می کنند.  خالی  خود  محتوای  از  را  دموکراتیک  آرمان های 
شوند،  خالص  دیکتاتورهایشان  شّر  از  دارند  سعی  که  کشورهایی 
و کمتر  میان جوانان کمتر  در  به خصوص  آرمان ها  این  به  »باور« 
همه  در  تقریبًا  دموکراسی  اکنون  است.  فاجعه بار  مسلمًا  می شود. 
دهۀ  اروپای  در  که  است  تهدید  معرض  در  همان قدر  جهان  جای 
1930 بود. این گونه هرچیزی که جزئی از تفکر انتقادی است، اول 

از همه جامعه شناسی، در خطر از بین رفتن قرار می گیرد. 

ساری حنفی: ممکن است مانیفست کونویویالیستی را برای 
خوانندگان ما توضیح بدهید؟

است  ذکر  شایان  آن،  محتوای  دربارۀ  از صحبت  پیش  ِکیله:  آلن 
جامعه شناسان،  فیلسوفان،  )اقتصاددانان،  روشنفکر   300 حدود  که 
مختلف،  کشور   33 از  هنری  شخصیت های  و  اجتماعی(  فعاالن 
دومین مانیفست کونویویالیستی )Convivialist Manifesto( را امضا 
شکل  را  کونویویالیستی«  »بین الملل  نوعی  شالودۀ  آنها  کرده اند. 
مانیفست  نویسندگان  معّرف جمع  تا  انتخاب شده  که  )نامی  دادند 
و  تشکیالت  هیچ  بدون  و  غیررسمی  کاماًل  که  بین المللی  باشد(. 
سازماندهی )و فقط با قدری نیک خواهی( و بدون بودجه، در بسط 
مانیفست به بالغ بر 300 امضاء اولیه از سوی سایر روشنفکران و 
فعاالن و هنرمندان، و مهمتر از همه، در برانگیختن تغییر مسیری 

ِکـیــــلـه آلــن  بــا  گـــفـتـگــــویــی 

آلن کِیله، استاد بازنشستۀ دانشگاه نانتر الدفانس 
پاریس غربی و ویراستار La Revue du MAUSS  ]مجلۀ 
نقد و بررسی موس[ )جنبش ضّد فایده گرایی در علوم 
اجتماعی( است. او به انتقاد رادیکالش از علم اقتصاد 
معاصر و فایده گرایی در علوم اجتماعی مشهور است. 
ساری  است.  کونویویالیستی  مانیفست  مبتکر  ِکیله 
به  جامعه شناسی،  بین المللی  انجمن  رئیس  حنفی، 
 Internationale( مناسبت انتشار نسخۀ دوم این مانیفست
 convivialiste, Second Manifeste convivialiste. Pour
un monde post-néolibéral ]بین الملل کونویویالیستی، 
مانیفست دوم کونویویالیستی، برای جهانی پسانئولیبرال، 

فوریه 2020[( با او مصاحبه  کرده است. 

آلن ِکیله. امتیاز عکس: آلن ِکیله.
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فرهنگ ها و ادیان گوناگون، چه در میان کشورها و چه در داخل 
آنها، می توانند با هم همزیستی کنند به ما نمی گویند. 

تهی  دال  دستِ کم  می توان  را  »کونویویالیسم«  اصطالح  بنابراین 
به  امید  مظهر  که  دانست  مانا...(  معادل  اشتراوس  لوی  قول  )به 
ایدئولوژی سیاسی جدیدی است که در آن همۀ کسانی که آرزوی 
به رسمیت  را  دارند می توانند خود  را  ساختن جهان پسا-نئولیبرال 
بشناسانند و هریک آرزوها و عالیقشان را ذیل این اصطالح قرار 

بدهند. 

گزینۀ  بهترین  »کونویویالیسم«  اصطالح  اما  س.ح: 
اصطالح شناختی برای نامیدن یک ایدئولوژی جدید سیاسی 

است؟

مسئله  است؟  واقعًا  نئولیبرالیسم  آیا  و  است؟  درستی  کلمۀ  آ.ک: 
و  انگلیسی  در   )conviviality( خوش مشربی  است؟  درستی  کلمۀ 
با یکدیگر  با دوستان و خوش گذراندن  فرانسوی، هنر غذا خوردن 
و  نسبتًا »مهربان  است. پس کلمۀ خوش مشربی داللت مفهومی 
از خود می راند.  را  ما  احتمالی  از حامیان  دارد که برخی  دوستانه« 
با  زندگی  فلسفۀ  برای  بهتری  اصطالح  ما  نظر  به  حال،  این  با 
یکدیگر )conviviality( وجود نداشت که در این پرسش یاری مان 
)آن طور که  اساس  بر  باید  کند که مردم چطور می توانند و چطور 
مارسل موس گفته است( »مخالفت بدون سالخِی یکدیگر« با هم 
با  که  محققانی  از  برخی  است؟  این  اصلی  مسئلۀ  کنند.  همکاری 
آنان تماس گرفتیم با بیان این که امروز مسئلۀ اساسی نه هژمونی 
نئولیبرالیسم بلکه ظهور پوپولیسم است، از امضاء صرف نظر کردند. 
نئولیبرال و به نوعی روی دیگِر  پوپولیسم در واقع نتیجۀ هژمونی 
آن است. برای متقاعد شدن دربارۀ این موضوع، فقط باید بار دیگر 

دگرگونی بزرِگ کارل پوالنی را خواند. 

س.ح: اصول بنیادی کونویویالیسمکدامند؟

به  نیست.  امید  نماد  و  تهی  دال  فقط  »کونویویالیسم«  آ.ک: 
فکری  شخصیت های  که  خرسندم  نکته  این  از  خودم،  سهم 
و  سوسیالیستی  یا  لیبرال  نسبتًا  گرایش  با  برخی  متنوعی،  بسیار 
سّنت های  البته  و  و  آنارشیستی  یا  کمونیستی  گرایش  با  سایرین 
دینی گوناگون، توانسته اند روی پنج ارزش یا اصل نهایی توافق 
بپردازم: اصول طبیعت  آنها  به جزئیات  نمی توانم  اینجا  کنند، که 
فردّیت  مشترک،  اجتماعی بودن  مشترک،  انسانیت  مشترک، 
بدون  مخالفت  اساس  بر  )»همکاری  خاّلق  مخالفت  و  مشروع 
سالخی یکدیگر«(. این پنج اصل فضای ارزش شناختی مشترکی 
و  ممکن  سیاسی  انتخاب های  زمینۀ  حدود  که  می کند  ترسیم  را 
اما  می کنند.  تعدیل  را  یکدیگر  آنها  می کند.  مشخص  را  مشروع 
مطلق  گفت  می توان  که  هستند  الزام آوری  امر  تابع  جملگی شان 
است: آن هم چیرگی بر افراط و بلندپروازی احمقانه است. بشریت 
زمان بسیار اندکی برای یادگیری نحوۀ کنترل میل باطنی اش به 
کمک  جامعه شناسی  اولیۀ  وظیفۀ  شاید  دارد.  احمقانه  بلندپروازی 

به انجام آن باشد.

س.ح: چرا ایدئولوژی نئولیبرال این چنین قدرتمند است؟

آ.ک: بی گمان منابع عظیم ماّدی، اقتصادی، مالی، نظامی، پلیسی، 
رسانه ای و گاهی تبه کارانه حمایتش می کنند. اما عامل نه  چندان 
وجودی  علّت  که  دارد  وجود  هم  دیگری  اساسِی  اما  درک شده 
هیچ  و  جایگزین  ایدئولوژی  هیچ  امروز  به  تا  است:  کونویویالیسم 
مجموعۀ کمابیش منسجمی از ایده ها، مفاهیم، نظریات و ارزش ها 
وجود نداشته است تا بتواند ذیل نامش همۀ آن افراد بی شماری را 
گرد آورد که آرزوی چیزی را دارند غیر از جهانی که فقط با منطق 
مالی و سفته بازانه اداره می شود. جهانی که، نیک می دانیم، در آستانۀ 
اقلیمی و زیست محیطی است. در  درافتادن در فجایع جبران ناپذیر 
کشورهای ثروتمند، جوانان روز به روز نسبت به قریب الوقوع بودن 
این خطرات بوم شناختی آگاه تر می شوند، اما نمی بینند، یا به روشنی 
به پرسش کشیدن هژمونی  بدون  نمی توانیم  ما  درک نمی کنند که 
به تخیل  این منظور، حیاتی جدید  به  بدون آن که،  و  نئولیبرالیسم 

دموکراتیک بدمیم با این خطرات مواجه شویم.

بگذارید به شیوۀ نمونۀ آرمانی بگوییم که ایدئولوژی نئولیبرال حول 
شش گزارۀ ذیل شکل یافته است: 1( هیچ جامعه ای وجود ندارد، 
فقط افرادند. 2( طمع خوب است. 3( هرچه جامعه  ثروتمندتر باشد، 
 trickle-down effect( چکانی  قطره  اثر  زیرا  است،  بهتری  جامعۀ 
مطلوب  طریقۀ  تنها   )4 کرد.  خواهد  منتفع  را  همه  ]فرونشست[( 
مالی  بازار  جمله  از  و  آزاد  بازار  انسانی  سوژه های  میان  هماهنگی 
ندارد،  وجود  محدودیتی  هیچ    )5 است.  خودتنظیم گر  سفته بازانۀ  و 
ندارد. شگفت آور  لزومًا یعنی بهتر. 6( هیچ جایگزینی وجود  بیشتر 
است که هیچ یک از این گزاره ها استحکام نظری و تجربی واقعی 

ندارند. و با این حال ما نمی دانیم در برابر آنها چه باید بکنیم.

س.ح: شما این موضوع را چگونه تبیین می کنید؟

است  این  مانده ایم  عاجز  نئولیبرالیسم  برابر  در  این که  دلیل  آ.ک: 
یعنی  آنهاییم،  وارث  که  مهم  مدرن  سیاسی  ایدئولوژی های  که 
به  را که  آنهایی  )و  آنارشیسم  لیبرالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم و 
مشکالتی  به  نمی توانند  دیگر  کرده ایم(  ترکیب  خودمان  دلخواه 
دسِت کم سه  امر  این  روبرو شویم.  آنها  با  باید  امروز  که  بپردازند 
گونه های  در  دست کم  ایدئولوژی ها،  این  جملگی   )1 دارد:  دلیل 
هر  از  بیش  و  پیش  انسان ها  که  فرضند  این  بر  مبتنی  اصلی شان 
چیز موجوداِت نیازمندند و تضاد میان آنها به سبب کمیابی ماّدی 
تولیِد هر چه  اولین ضرورت،  استنتاج می رسند که  این  به  است و 
بیشتر است.2( این »راه حل« تا زمانی می توانست منطقی باشد که 
می رسید  نظر  به   استثمارشدنی  بی نهایت  تا  و  تمام نشدنی  طبیعت 
پی  آن  به  اقتصادانان  اکنون  که  مزمن  رکود  در خطر  )مادامی که 
برده اند نبودیم ]شرایطی که در اقتصاد بازارمحور رشد ناچیزی وجود 
دارد[(. اکنون می دانیم که این گونه نیست. 3( این ایدئولوژی ها در 
درک ما به مثابه موجوداتی نیازمند، نادیده می گیرند که منبع دیگر 
به  میل  است،  مهم  ماّدی  کمیابی  اندازۀ  به  دسِت کم  که  ِتضاد، 
و  زن  روابط  به  اشاره  نتیجه،  در  است.   )recognition( شناسایی 
مرد به کنار، حتی هیچ چیز دربارۀ راه های ممکنی که در متن آنها 
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آن  مانیفست سودمندی/اعتبار  این  دربارۀ  تأمل  آیا  س.ح: 
آیا تحقیقی در  برای جنوب جهانی را تصدیق کرده است؟ 

این کشورها انجام شده است؟

آ.ک: پاسخ من بله و خیر خواهد بود. بله، زیرا شمار چشمگیری از 
امضاکنندگان متعلّق به جایی اند که شما جنوب جهانی می نامید و به 
این دلیل که تعدادی از دوستاِن جنوب از مانیفست اّول )2013( در 
طرح کونویویالیسم همکاری داشته اند. و خیر، زیرا متأسفانه اغلب 
کارهای نوشتاری و پیش نویس در شمال انجام شده اند. اکنون یک 
توسط  همزیستی شراکتی  تأمل  غنی سازی  و  تخصیص  مهم،  گام 
جنوب است. ترجمه هایی به زبان های پرتغالی و اسپانیایی )عالوه بر 
انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی و ژاپنی( انجام شده و انتظار می رود که 
دوستان آنها را به آرژانتین، برزیل و مکزیک، و همچنین امیدوارم، 
به هند، آفریقا و جز اینها ببرند. به ویژه ترجمه  به عربی به دالیل 
برسیم.  اصلی  نکتۀ  به  بگذارید  اما  بود.  خواهد  مهم  بسیار  متعّدد 
می توانم بگویم که مانیفست دوم سنِگ بنای اجماع پسا-نئولیبرال 
است. همین هم  و سیاسی  اقتصادی  زیست محیطی،  روی مسائل 
همۀ  تا  بگیرد  انجام  باید  زیادی  کارهای  هنوز  اما  است.  خوب 
جنسیتی،  پسااستعماری،  دیدگاه های  سوی  از  طرح شده  بحث های 
می شود  این  شود.  گنجانده  فرهنگی  و   )subaltern( فرودستی 
مانیفست سوم کونویویالیستی )که خود آن هم سرانجام به بازنگری 
متّمم  را  آن  می توانیم  که  چیزی  دست کم  یا  داشت(،  خواهد  نیاز 
مانیفست های کونویویالیستی بنامیم. و اینجا مشارکت جنوب کاماًل 

ضروری خواهد بود.

س.ح: آیا به گسترش کونویویالیسم خوش بینید؟

فلسفه  بنیان  کونویویالیستی  دوم  مانیفست  من  نظر  به  آ.ک: 
اما  داریم.  نیاز  آن  به  فوریت  به  اکنون  که  زده  رقم  را  سیاسی ای 
پیش رفت  برای  اکنون  نمی کند.  سیاست گذاری  سیاسی  فلسفۀ 
بیشتر الزم است که »کارآفرینان سیاسی« کنترل آن را به دست 
بگیرند و در هر کشور به طور مشخص نشان دهند که تقریبًا هرکس 
)کارمندان عادی، کارگران بی ثبات کار، کاسبان و کارفرمایان ُخرد، 
جمعیت های جداسازی شده و جز اینها( از کونویویالیسم چه بهره ای 
بیشتری  افراد  اجتماعی،  رسته های  این  همۀ  در  اگر  برد.  خواهد 
»من  بگویند  یکدیگر  به  و  خودشان  با  کردن  فکر  به  کنند  شروع 
یک همزیست  شراکتی هستم«، آنگاه ما مجالی خواهیم داشت تا 

از بالیی که در انتظارمان است جلوگیری کنیم.

کونویویالیستی تان  مانیفست  برای  آلن،  متشکرم  س.ح: 
بهترین ها را آرزو دارم. 

کار  به  سرمایه  انباشت  از  شکلی  دربارۀ  اقتصاددانان  که  است  اصطالحی  سفته بازانه  سرمایه داری   .1  
می برند که مبتنی بر معامالت پرریسکی است که از نوسانات قیمت ها کسب سود می کند. این معامالت 
عمدتًا در بازارهای سهام، ارز و امالک و مستغالت رواج دارد و حبا ب های اقتصادی در این بازها اغب 

با سفته بازی ها مرتبطند. )م(

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید: 
Alain Caillé <alaincaille90@gmail.com>
Sari Hanafi <sh41@aub.edu.lb>

 س.ح: جامعه شناسِی شما خواستار پیوند جامعه شناسی با 
فلسفۀ اخالق است؟

کالسیک های  نمی توانم  من  بله.  چیزها،  سایر  کنار  در  آ.ک: 
را  اینها  جز  و  دورکیم  و  وبر  و  توکویل  و  مارکس  جامعه شناسی، 
نوع  از  البته  سیاست،  و  اخالق  فیلسوفان  از  غیر  چیزی  مقام  در 
منحصربه فرد آن، بخوانم. فالسفه ای که، برخالف هابز و روسو )که 
گفتند: »بیایید همۀ واقعیت ها را کنار بگذاریم«(، دغدغۀ واقعیت ها 
و تاریخ مندی آنها را دارند. همچنین دغدغۀ انسان شناسی را دارند. 
چیز  چه  ببینیم  آن که  بدون  بفهمیم  را  اکنونمان  می توانیم  چگونه 
به  من  رو،  این  از  است؟  مانده  آن  در  گذشته  اجتماعی  اشکال  از 
اولیه  جوامع  می دهد  نشان  ما  به  او  دارم،  عالقه  موس  مارسل 
زمینۀ  در  آنها  مشارکت  یا  اعضایشان  هدایای  تناسب  به  چگونه 
آن چه سّنت پدیدارشناختی دهش )donation( می نامد، خود را برای 
که  زمینه ای  می کنند.  سازماندهی  اعضایشان  به  شناسایی  توزیع 
این  بدون  کالسیک ها  است.  آن  تجلّی  معروفترین   )mana( مانا 
جذاب  ما  برای  دیگر  و  نمی گفتند  سخن  ما  با  اخالق  فلسفۀ  بُعد 
واقعیات  تعیین  خواست  به  را  خود  که  جامعه شناسی ای  نمی بودند. 
واقعیات؟ چگونه؟ چرا؟(،  )کدام  پایان ناپذیر  یعنی کار  محدود کند، 
خشک و بی روح می شود و خود را به بی  اهمیت بودن محکوم خواهد 

کرد.

اخالقی اند  کارفرمایان  جمله  از  مذهبی  مقامات  س.ح: 
یا  گفت وگو  آنها  با  دارید  قصد   .)moral entrepreneurs(

همکاری کنید؟

از  جلوگیری  برای  ما  شانس  تنها  که  است  این  من  عقیدۀ  آ.ک: 
فجایع زیست محیطی، اقتصادی، مالی، اجتماعی، سیاسی و اخالقی 
که تهدیدمان می کند، آگاهی جهانی از بزرگی و فوریت موضوعات 
در معرض خطر است. در برابر خسارات ناشی از سرمایه داری مالی 
اکنون حاکم است )توجه دارید که من چیزی  و سفته بازانه ای که 
بسیج  به  موفق  باید  نمی گویم(،  عام  به شکل  دربارۀ سرمایه داری 
افکار اکثریت مردم در کشورهای هرچه بیشتری شویم. نمی گویم 
آسان است یا شانس بزرگی برای موفقیت داریم، اما بدیهی است 
داشت.  نخواهیم  شانسی  هیچ  مذهبی  مقامات  حمایت  بدون  که 
نسبتًا  قول هایی  نقل     دوم«  »مانیفست  که  است  دلیل  همین  به 
جهانی  صلح  برای  بشر  برادری  عنوان  با  اعالمیه  ای،  از  طوالنی 
به   2019 سال  فوریۀ  چهارم  در  که  می آورد  یکدیگر،  با  زندگی  و 
امضای مشترک پاپ فرانسیس، از طرف مسیحیان و احمدالطّیب، 
نمی بینم  دلیلی  و  رسید.  مسلمانان  طرف  از  )مصر(،  االزهر  شیخ 
که پروتستان ها، بودایی ها، یهودیان و امثال اینها، و مقامات اخالقی 
نتوانند به این اعالمیه بپیوندند. شاید باید بکوشیم بی درنگ چیزی 
مانند نوعی »مجمع جهانی بشریت مشترک« ایجاد کنیم، متشکل 
از نمایندگان جامعۀ مدنی جهانی، فلسفه، علوم به اصطالح »دقیق«، 
علوم انسانی و اجتماعی و متشکل از جریان های گوناگون اخالقی 
بدانند.  کونویویالیسم  اصول  ذیل  را  خود  که  دینی ای  و  معنوی  و 
نقش  اینجا  می تواند  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  من  نظر  به 

برجسته ای ایفا کند.
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لیانوس در مقاله اش دربارۀ این شکل خودجوش و  کرد. میشالیس 
غیرحزبی جنبش بینشی به ما می دهد که درک جامعه شناختی مان از 
سازماندهی، ساختار و موفقیت کنش و بازاندیشی سیاسی جمعی را 

به مبارزه می طلبد.

پس از چهل سال سیاست های نئولیبرالی و اعتراضات مستمر و 
جاری در شیلی، نوعی هشیاری آزادی بخش جدید در میان شیلیایی ها 
شکل گرفت که در اکتبر 2019 اعتراضات گسترده و خالقانه ای را 
به راه انداخت. خورخه روخاس هرناندس و گونیل هانسن روخاس به 
شرح  بحران اجتماعی ناشی از نئولیبرالیسم در کشور، فرصت یکتای 
تاریخی که شیلی با آن روبرو است و اعتراضات اجتماعی می پردازد؛ 
اعتراضاتی که به فراخوان رفراندوم برای ایجاد قانون اساسی جدید 

منتهی شد.

این پرونده را با بررسی ریما ماجد دربارۀ خیزش های اکتبر 2019 
تکمیل می کنیم که در عراق و لبنان اتفاق افتاد. ماجد این خیزش ها 
به  معروف  سیاسی  نظام  از  برخاسته  انقالبِی  فرایند  منظر  از  را 
دموکراسی توافقی تحلیل می کند. بازیگران اجتماعی در جستجوی 
مرکز  فرقه ای،  قدرِت  تقسیم  نظام  رّد  ضمن  باید  گمشده  »ما«ی 
توجه اجتماعی و سیاسی خود را بر مطالبۀ عدالت اجتماعی اقتصادی 

حفظ کنند. 

پیش از شیوع کووید-19 و اعمال محدودیت بر حرکت و حق 
اجتماع، کشورهای بسیاری در سراسر جهان شاهد افزایش اعتراضات 
اجتماعی بودند که در راهپیمایی ها و تظاهرات ظهور پیدا کرد. این 
مطالبات  و  مسائل  به  شد،  اظهار  خیابان ها  در  ابتدا  که  اعتراضات 
مختلفی می پرداخت. این محفل علمی شامل پنج مقاله است و دربارۀ 
اشکال خاصی می اندیشد که این جنبش ها و اعتراضات اجتماعی در 

لبنان، عراق، فرانسه، شیلی، پرتغال و هنگ کنگ به خود گرفته اند.

او  می شود،  آغاز  نای لینگ سام  از  مقاله ای  با  علمی  محفل  این 
خیابان های  در   2019 ژوئن  در  که  می کند  بررسی  را  اعتراضاتی 
هنگ کنگ اتفاق افتاد. سام این اعتراض را از منظر نوفوکویی تفسیر 
می کند و نشان می دهد چگونه تحت شرایط اقتدارگرایی غیرلیبرال، 
اعتراضات با اوج گرفتن به جنبش اجتماعی بدل می شوند چگونه از 
خالل تأکید فزایندۀ حاکمیت بر کنترل از طریق استفادۀ نامتناسب 
مثبت  زیست سیاست  چطور  و  سربرآورد  پیکار  پلیس،  خشونت  از 
شورشیان خط مقّدم در حفاظت از زندگی در برابر مرگ )قریب الوقوع( 

به اوج خود رسید.

فرانسه  سراسر  در  زردها  جلیقه  اعتراضات   ،201۸ نوامبر  در 
شکل گرفت که ساختار و عملکرد تازه ای در جنبش اجتماعی ابداع 

< تـوسـعـ﹦ جـهـانـی 
مــحـلــی  جــنــبــش هـــای  و    

یوهانا گروبنر، دانشگاه یوهانس کپلر اتریش و کمک ویراستار م︖ل﹦ گفت وگوی جهانی
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< اعتـراضـات هنـگ کنـگ
 :20۱۹-2020  

    نگـرشـی نئـوفـوکـویـی

اعتراضات ژوئن 2019 هنگ کنگ را الیحۀ استردادی برانگیخت 
و  شهروندان  برگرداندن  قانونی  نظام  می شد،  تصویب  اگر  که 
بازدیدکنندگان هنگ کنگ به سرزمین اصلی چین به منظور پیگرد 
جزایِی تحت حاکمیت این کشور )و نه تحت حاکمیت نظام قانونی 
برانگیخت  را  اهالی  بیم  امر  این  را مجاز می شمرد.  ]هنگ کنگ[( 
که هنگ کنگ »میزان باالی خودمختارِی« تحت چارچوب »یک 
از  پیش  چارچوب  این  بدهد.  دست  از  را  خود  نظام«  دو  کشور 
عنوان  به  چین  اصلی  سرزمین  به  هنگ کنگ  شدن  بازگردانده 
»منطقۀ ویژۀ اداری« در سال 199۷، به موجب اعالمیۀ مشترک 
چین و انگلیس در سال 19۸4 و قانون اساسی 1990 چین تضمین 
این چارچوب به هنگ کنگ قوۀ مجریه و مقّننه و  شده بود. ذیل 
قوۀ قضاییه ای مستقل داده می شود و همچنین حق داشتن رئیس 
رایزنی های  یا  انتخابات  اساس  بر  مرکزی  دولت  اجرایی که  ستاد 

محلّی منصوب می کند.

اعتراضات و جنبش ها

نای لینگ سام، دانشگاه لنکستر انگلستان

شدن  بیشتر  با   2003 سال  از  خودمختاری  دادن  دست  از  بیم 
اصلی چین  تاز حیات حاکمیتی »یک کشورِی« سرزمین  و  تاخت 
مدام تشدید شده است. یکی از مثال ها شروع وضع قوانین به نفع 
در سال 2003  براندازی  با  مبارزه  مادۀ 23 الیحۀ  از  بود که  چین 
تا الیحۀ سرود ملّی ]چین[ در سال 2019 را در بر می گرفت. این 
مانند  هنگ کنگ  دموکراتیک  عناصر  عقب   به  برگشت  با  اقدامات 
رّد انتخابات مستقیم برای ریاست ستاد اجرایی در سال 2015 و رّد 
صالحیت شش نمایندۀ مجلس دموکراسی خواه از تصّدی پست در 
سال 201۷ همراه شد. این دست اندازی  از سوی حیات یک کشوری 
با پیگیری فوری الیحۀ استرداد در سال 2019 برجسته تر شد. دولت 
رسیدگی  حتی  چین  مرکزی  دولت  حمایت  با  اداری  ویژۀ  منطقۀ 
تصویب  برای  و  گرفت  نادیده  را  کمیته  مرحلۀ  در  معمول  قانونی 
الیحه آن را مستقیمًا به قوۀ مقننۀ هم رأی با چین بُرد. در مواجهه 
با چنین فوریتی ابتدا یک و سپس دومیلیون نفر به ترتیب در نهم و 

تظاهرات کنندگان در حال محافظت از خود با چتر در برابر گاز اشک آور پلیس، هنگ کنگ سال 2019. عکس از جو لی.
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حمایت  با  شورش  ضّد  پلیس  ببینید(.  را   2 )جدول  است  چرخیده 
دستگیری های  و  اشک آور  گاز  از  استفاده  با  اجرایی  ستاد  رئیس 
ماشین آب پاش  و  زورمندانه  و ضرب و شتم وحشیانه  خودسرانه/ 
شیمیایی و حتی تیراندازی، واکنش خشن تری نشان داده  است. آنها 
که  زده اند  برچسب »سوسک«  معترضان  به  و  گمارده اند  جاسوس 
تباهِی  به  امر  این  برد.  بین  از  را  آنها  می توان  امنیت  حفظ  برای 
سناریوی »خشونت خشونت می آفریند« افتاده  است و معترضان وارد 

تجربۀ ترس/ناامیدِی شخصی و عمومی شده اند.

پلیس  نامتناسب  خشونت  به  واکنش  در  خط مقّدم  معترضان 
زندگی شان  کردن  مسلّح  با  هنگ کنگ  و  خود  آیندۀ  از  بیم شان  و 
مقاومت می کنند. امتناع آنها از جابجا شدن زمینۀ باروری را برای 
رشد هویت هنگ کنگی فراهم می کند. برخی از شورشیان آماده اند تا 
جان خود را فدا کنند زیرا می خواهند از حیات خودمختار هنگ کنگ، 
چنان که در چارچوب »دو نظام« تنظیم شده، دفاع کنند/ آن را نجات 
دهند. برخی در نبرد در منطقۀ جنگی گونه با پلیس وصیت هایشان 
در  را  ندارند(  قصد خودکشی   می کند  تصریح  که  یادداشت هایی  )و 
که  قبیل اند  این  از  تأمالت شخصی  گذاشته اند.  کوله پشتی هایشان 
»زندگی ام فدای جامعۀ هنگ کنگ «، »دفاع از هنگ کنگ با خون 
خودم«، »مرگ در ازای آزادی«. این شیوه های مسلّح کردن حیات 
و  امید/ترس  صورت  به  هنگ کنگ  شورشیان  زیست سیاست  در 
طرزی  به  )قریب الوقوع(  مرگ  و  خون  و  اشک  و  خشم  و  شوک 
شورمندانه بیان می شوند. مقاومت، زیست سیاست ضربۀ روانی، ایثار، 
قانونی،  پیگرد  بازداشت،  دستگیری،  جسمی،  آسیب های  از  ترس 

حبس، مفقود شدن و خودکشی را دربرمی گیرد.

زیست سیاست مثبت: حفاظت از حیات در برابر مرگ  <
)قریب الوقوع(

را در جهت  زیست سیاست شورشی معترضان تالش های مثبت 
حفاظت از حیات، فرا می خواند. سردمداران جنبش چتر، که پیش تر 
در سال 2014 رخ داد، فهمیدند که رهبران ممکن است تحت پیگرد 
قرار بگیرند یا زندانی شوند. این تجربه به جنبش فعلی کمک کرده 
بی رهبر  راهبرد  جنبْش  این  کند.  عمل  رسمی  رهبر  بدون  تا  است 
بودن را به کار می گیرد و رو ش های پراکندۀ »آب  باش1« و کمک 
مانند  اینترنتی  اپلیکیشین های  از  استفاده  می کند.  پیاده  را  متقابل 
هماهنگی  و  اطالعات  اشتراک گذاری  منظور  به  ایردراپ  و  تلگرام 
اقدامات/تصمیمات درمیان خودشان، این راهبرد و فنون را تسهیل 

کردند.  مسالمت آمیز شرکت  راهپیمایی های  در  ژوئن  ماه  شانزدهم 
با واکنش های دیرهنگام رسمی و وحشی گری پلیس، اعتراضات به 
طور منظم ادامه دارند. معترضان پنج خواسته داشتند: بازپس گیری 
الیحۀ استرداد؛ توقف »آشوبگر« خواندن تظاهرات کنندگان؛ صدور 
عفو برای همۀ معترضان دستگیرشده؛ انجام تحقیقات مستقل دربارۀ 
انتخابات  برای  همگانی  رأی  حق  اعطای  و  پلیس؛  وحشی گری 
سرانجام  قانون گذاری.  شورای  و  هنگ کنگ  اجرایی  ستاد  ریاست 
الیحه در چهارم سپتامبر 2019 پس گرفته شد. با وجود این، به سبب 
وحشی گری های مکّرر پلیس و امتناع رئیس ستاد اجرایی از برآوردن 
به  اوج گرفتن  با  چهار خواستۀ دیگِر معترضان )جدول 1(، مقاومت 

جنبشی اجتماعی بدل شد. 

این مقاله برای تحلیل این اعتراض در جایگاه جنبشی اجتماعی، 
روی  آن  تمرکز  که  می بندد  کار  به  را  نئوفوکویی  دیدگاهی 
زیست سیاست حیات/مرِگ حاکم است. به نظر فوکو، حاکم خود را 
صاحب حق حکومت بر قلمرو می داند و زیست سیاست حیات/مرگ 
مراتب حاکمیت  کار می گیرد.  به  امنیت/صحت خود  برای حفظ  را 
در جوامع مدرن متفاوت است و این مراتب را بیشتر در زمینه های 
با  تا در بسترهای دموکراتیک.  اقتداراگرای غیرلیبرال می توان دید 
اداری  شروع حیات یک کشوری در هنگ کنگ، دولِت منطقۀ ویژۀ 
با  مشترک  حاکمیت  به  متعّهد  ثبات/امنیت هنگ کنگ  حفظ  برای 
هنگ  معترضان  است.  شده  چین  اصلی  سرزمین  تک حزبی  رژیم 
کنگی در حاشیۀ این حکومت مشترک اقتدارگرا زندگی می کنند و 
مقاومت  زیست سیاست  بنابراین  ندارند.  مانور  برای  چندانی  فضای 
مرگ  تا  حیات  که  است  خط مقّدمی  شورشیان  متضمن  ایشان 
)قریب الوقوع(شان را مسلّح  می کنند؛ و حامیان پشت صحنه ای که به 
حفاظت از حیات شورشیان در برابر مرگ )قریب الوقوع( اذعان دارند. 

مرگ  < تا  حیات  مسلّح کردن  زیست سیاست شورش: 
)قریب الوقوع(

حاکمیتی  حیاِت  پیشروِی  با  مواجهه  در  قانون(  )و  پلیس 
»یک کشوری« سرزمین اصلی چین و دامن زدن به اعتراضات سال 
2019، نقش حاکم را در زیست سیاست ایفا می کنند: الف( تضعیف 
حیات اعتراضی در سطح خیابان؛ ب( ایجاد رعب از طریق دستگیری 
خشونت  با  جسمی  ایجاد صدمات  ج(  محاکمه؛  و  قانونی  پیگرد  و 
نامتناسب. پس از آن که دولت مرکزی چین معترضان را محکوم به 
»نزدیک بودن به تروریست ها« کرد و رئیس ستاد اجرایی هنگ کنگ 
اعتراضات  ببینید(،  را   1 )جدول  نداد  پاسخی  آنها  خواستۀ  پنج  به 
خشن تر  زورمندانه/  شیوه های  سمت  به  مسالمت آمیز  شیوه های  از 

بازپس گیری الیحۀ استرداد
توقف »آشوبگر« خواندن تظاهرات کنندگان

صدور دستور عفو برای همۀ معترضان دستگیرشده
انجام تحقیقات مستقل دربارۀ وحشی گری پلیس

تأمین حق رأی همگانی برای انتخابات رئیس ستاد اجرایی هنگ کنگ و شورای 
قانون گذاری

جدول 1: پنج مطالبۀ معترضان هنگ کنگی، سال 2019

مثال ها ماهیت اعتراض

ابزارهای مسالمت آمیز
سرود/برگزاری  خواندن  انسانی،  زنجیرۀ  تظاهرات، 
پوستر/ ساختن  عمومی،  مکان های  در  نشست ها 
از  ]مملوء  لنون  دیوار ها/تونل های  مجسمه، 

دیوارنگاری ها[، حمایت بین المللی و امثالهم.

اسپری های رنگ، چراغ  قّوه های لیزری، نبرد در سطح 
خشونت های  سنگرسازی،  بنزینی،  بمب های  خیابان، 
خصوصی/عمومی، پرتاب آجر، آتش زدن فروشگاه های 
تجاری که چین ذینفع آنها است، محاصرۀ دانشگاه ها 

و امثالهم.

ابزارهای زورمندانه

جدول 2: اشکال مسالمت آمیز و زورمندانۀ اعتراض
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می کند.

 )cloud-funded( این جنبش مبتنی بر جمع سپاری مالی در بستر ابر
و  نسلی  و  شغلی  مرزهای  ورای  متقابل  کمک  گروه های  و  است 
جنسیتی و نژادی  تقویتش می کنند. این حامیان گرد می آیند تا از 
حیات شورشیان در برابر مرگ )قریب الوقوع( محافظت کنند. یک مثال 
کارزار بچه ها را محافظت کن است که گروهی از »مو نقره ای ها« 
جوانان خط مقّدم  از  محافظت  و  مراقبت  برای  سالمند(  )شهروندان 
و  پلیس ضّد شورش  بین  می گیرند  تصمیم  برخی  انداختند.  راه  به 
صف اول خط مقدم قرار بگیرند؛ در حالی که دیگران پالکاردهایی با 
جمله هایی مانند »به بچه های ما شلیک نکنید« در دستشان است. 
این اقداماِت حافظ حیات را زنجیره های تأمین زیست سیاسی تقویت 
ماسک های  آب،  غذایی،  وعده های  مالی،  کمک های  که  می کنند 
داده ها،  از  چتر، حفاظت  از هویت/ایمنی(،  محافظت  )برای  صورت 
حمل ونقل رایگان، کمک پزشکی، مراقبت های اجتماعی، مشاورۀ 
افراد خط مقدم را فراهم  پناه دادن به  باز برای  حقوقی و خانه های 

می کنند.

زنجیرۀ  ایجاد  الف(  از:  عبارتند  دیگر  مثبت  زیست سیاست های 
انسانی سی مایلی در طول دو طرف بندر هنگ کنگ، تا نمادی باشد 
از آرزوی آزادی؛ ب( سازماندهی عزای عمومی برای کشته شدگان، 
به منظور کمک به تسکین روح جمعی و تجدید تعهدات؛ ج( نهایی 
هنگ کنگ  آِن  از  شکوه  مانند  جدیدی  آهنگ های  ضبط  و  کردن 
ایجاد  د(  متحد کردن جنبش؛  و  روحیه  تقویت  برای  روز  پنج  طی 
تقویت  برای  انتخاباتی  حمایت های  و  جدید  کارگری  اتحادیه های 
انرژی اعتراضات خیابانی. شیوه های مشابه اقدامات برای ارتقاء حیات 
را می توان در سطح )فرا(محلّی و )فرا(ملّی مشاهده کرد. طرفداران 
عهده داِر  تا  می دهند  حامیان  دیاسپورا/  دست  به  دست  هنگ کنگ 

اعتراضات و جنبش ها

حمایت بین المللی و دیپلماسی مردم به مردم شوند؛ دیپلماسی ای که 
اجتماعات محلّی، قوۀ مقننۀ ملّی، رسانه های جهانی و سازمان های 
بین المللی را به قصد »همبستگی با هنگ کنگ« در این پیکار مّدنظر 

قرار می دهد.

نتیجه گیری <

این مقاله رویکرد نئوفوکویی را در مورد اعتراضات 2019-2020 
هنگ کنگ به کار می بندد. چشم انداز زیست سیاست حاکمیت برای 
شرایط  تحت  اعتراضات  این  که  چرا  است،  مهم  اعتراضات  فهم 
اقتدارگرایی حاکمیت مشترک میان دولت منطقۀ ویژۀ اداری و رژیم 
تک حزبی سرزمین اصلی چین رخ می دهد. این امر بحران سال 2019 
را برجسته می سازد که در آن اجرای کامل تِر حیات »یک کشوری« 
از  نظام«  »دو  حامی  شهروندان  از  برخی  امتناع  با  هنگ کنگ  در 
تسلیِم »خودمختاری باالی« خود همراه شده است. از خالل تأکید 
خشونت  نامتناسب  به کارگیری  طریق  کنترالز  بر  حاکمیت  فزایندۀ 
پلیس، پیکاِر »یک کشور و دو نظام« ظهور و بروز پیدا کرده است. 
این اقدم حاکمیت با زیست سیاسِت شورشِی حیات/مرِگ معترضان، 
روبرو شده است که با اقدامات زیست سیاسی مثبت حامیان در مقابله 

با سیاست جابجایی هنگ کنگ در این پیکار همگام است. 

سپاسگزاری
مایلم از بریگیت آولن باخر و باب جسوپ و ویرجینیا پک و جو لی و گروه اتحاد لنکستر با هنگ کنگ بابت 

حمایتشان در نگارش این مقاله و ارائۀ عکس ها تشکر کنم.
 

1. این راهبرد برگرفته از یکی از مصاحبه های بروس لی است که می گوید: »آب باشید دوستان من« و 
اشاره به بی شکلی و سیال بودن دارد. )م(

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

تظاهراتی توده ای در هنگ کنگ، سال 2019. عکس از ویرجینیا پک.
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< سیاست تجربی 
    و جـــــــلـــیـــــــــقــــه زردهــــــــا۱

اعتراضات و جنبش ها

میشالیس لیانوس، دانشگاه ُروان فرانسه

زمان،  آن  طی  گرفت.  قرار  جهان  خبرهای  صدر  در  بعد  هفته  دو 
جرقه های  اولین  از  زردها  جلیقه  بود.  جریان  در  تماشایی  تحّولی 
پرسش  به  سمت  به  بی درنگ  سوخت،  مالیات  افزایش  به  مربوط 
حاال  آنها  کردند.  پیشروی  معاصر  جوامع  ساختار  کِل  کشیدن 
 citizen-initiated( ابتکار شهروندان  به  همه پرسی  برپایی  خواستار 
ابزاری برای دادن کنترل کامل تصمیمات  referendum( به منزلۀ 
مهم به »مردم« در همۀ حیطه های حکمرانی بودند. در عین حال، 
آنها تصریح کردند که »مردمند« و به ایشان اهانت شده و انگار قرار 
است با خموشی در آستانۀ خط فقر زندگی کنند و حتی در حالی که 
می گیرند.  نادیده شان  »نخبگان«  فرانسه اند،  جامعۀ  قلب  تجسم 
خود  که  شد  قوی تر  زمانی  ویژه  به  اجتماعی  مشروعیت  احساس 
را »غیرسیاسی« و »صلح طلب« معرفی کردند، زیرا اغلب آنها قباًل 
احزاب  به  نسبت  و  بودند  نکرده  شرکت   تظاهراتی  هیچ  در  هرگز 
سیاسی نگاهی بی تفاوت یا خصمانه داشتند. بر همین اساس آنها از 
مواجهه با سرکوب وحشیانۀ پلیس شوکه شدند و برآشفتند، زیرا آنها 

توان  از  عمیقًا  فرانسه  جامعۀ  ظاهر شدند.  ناگه  به  زردها  جلیقه 
ُپر  بود.  ناآگاه  باشد،  داشته  می توانست  جنبشی  چنین  که  بالقوه ای 
واضح است که نهادهای سیاسی مستقر و رسانه ها دربارۀ این جنبش 
پایین سفیدپوست،  زیرا طبقات  نبود،  بدگویی کردند. جای شگفتی 
و  شده  جداسازی  نژادی  اقلیت های  میان  بی حسی  منفعل  حائالن 
شگفتی  مایۀ  آن چه  می شدند.  تلقی  متوسط  طبقۀ  متعّدد  الیه های 
است این است که جنبشی خودجوش و غیرحزبی، از درون ساختار 
مستقر قشربندی سیاسِی جامعه ای پساصنعتی پدیدار گشت و در آن 
برنده  نادر  به همزمانی  است  مربوط  امر  این  یقینًا  انداخت.  شکاف 
شدن یک حزب سیاسی جدید )La République En Marche( در هر 
با رئیس جمهوری  انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی فرانسه،  دو 
که قباًل هرگز برای هیچ سمتی انتخاب نشده بود. امیدها برای بهبود 

باال بود و نیز سرخوردگی های بعدی که به دنبالش آمدند.

این جنبش در 1۷ نوامبر 201۸ در حوزۀ عمومی ملّی پدیدار شد. 

حضور پررنگ پلیس در تظاهرات پاریس، سال 2019. عکس از میشالیس لیانوس
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خودشان را شهروندان متعهد به قانونی می دانستند که برای اولین 
بار در حال اعمال حق اعتراضشان بودند. 

آنها  اعتراضی،  جایگاه جنبش  در  زردها  جلیقه  اهمیت  از  جدای 
ابداع  را در ساختار و عملکرد جنبش های اجتماعی  مرحلۀ جدیدی 
کرده اند. وجوه ابتکاری متعّدد ایشان مجموعه ای از مفروضات دربارۀ 
پرسش  به  را  موفقیت کنش سیاسی جمعی  و  ماهیت، سازماندهی 
می کشد. برای نشان دادن اهمیت جامعه شناختی این نوآوری ها، به 

اختصار به پنج نکتۀ متّصل خواهم پرداخت:

1. امتناع از هر پیوندی با احزاب سیاسی و جنبش های 
متشّکل

است.  آن  بودن  خودجوش  پدیده  این  جزء  شگفت آورترین 

اعتراضات و جنبش ها

جلیقه زردها ذیل رویکرد یا نظریۀ سیاسی خاصی گرد هم نیامدند. 
آنها حتی در یک چشم انداز سیاسی نامنسجم هم اشتراک ندارند. با 
وجود این، آنها به شکل غریزی احساس می کردند که به هیچ یک 
از ساختارهای »قالب بندی« سیاسی نباید اعتماد کرد. در چشم آنها 
یا  بود فاسد  به دنبال آن  یا  هرکسی که قدرت را در دست داشت 
فسادپذیر بود یا، در بهترین حالت، در درجۀ اول به دنبال پیش برد 
معنی  آن  به  امر  این  »مردم«.  منافع  نه  بود،  خود  شخصی  منافع 
نیست که آنها به سمت »پوپولیسم« حرکت کردند. برعکس، آنها نه 
فقط اقتدارگرایی بلکه حتی سلسله مراتب را درون جنبش نپذیرفتند. 
شدند،  افراد  از  انبوهی  اجتماع  به  تبدیل  بی درنگ  تقریبًا  ایشان 
همان طور که اغلب خودشان می نامند، »خانواده ای« از اشخاصی که 
غیورانه از حق خود بر تصمیم گیرِی جداگانه دربارۀ هر موضوعی که 
با آن موافق یا مخالفند، پاسداری کردند. آنها از هرچارچوب یا بستر 

سیاسی اجتماعِی تعیین شده به طور خودجوش گریختند. 

2. کثرت ایدئولوژیک

ایدئولوژیک  همگونی  در  استعدادشان  به  اجتماعی  جنبش های 
مشهورند. در حالی که تنش ها و ضدّیت ها همواره در جنبش بروز 
پیدا می کند، اغلب مسلّم انگاشته می شود که آن تنش ها حول محور 
متعاقب  کنش  و  ایدئولوژی  وحدت بخِش  چارچوب  یک  بر  کنترل 
آن می گردند. جلیقه زردها باز هم استثنایی آشکار از قانون همگنی 
نبودند  ایدئولوژی سیاسی خاصی همگرا  نه فقط حول  آنها  بودنند. 
مطالباتشان  برای  تکثرگرایانه  بنیانی  توانستند  حال  عین  در  بلکه 
ایجاد کنند. این امر امکان پذیر شد چون آنها هم قاطعانه سیاست های 
این که  با   زیرا  از جنبش خود دور نگه داشتند و همچنین  را  حزبی 
اغلب در مورد موضوعات خاص با هم اختالف نظر شدید داشتند، 
همزیستی با یکدیگر را به طور خودجوش پذیرفتند. توضیح ایشان 
آنها »در یک منجالب« گیر کرده بودند و چیزی که  تجربی بود. 
اراده به تغییر آن بود. شاید  اهمیت داشت شباهت عینی شرایط و 
با  همواره  آنها  اما  باشد  متفاوت  شرایط  آن  مورد  در  توضیحاتشان 
نظامی سروکار داشته اندکه قدرتمندان در آن به قدر کافی »مردم« 

را محترم نداسته اند تا زندگی درخوری برایشان فراهم کنند. 

3. ساختار عصب مانند و خودمختاری

جنبش خود را پیرامون گروه های تا حّدی هم پوشان سازماندهی 
از  یک  هر  شدند.  پدیدار  حضوری  یا  آنالین  شکل  به  که  کرد 
چند  یا  یک  یا  آنالین  گروه  چند  یا  یک  از طریق  شرکت کنندگان 
میدان در بحث ها و مناقشات و تجمعات و اقدامات اعتراضی دخیل 
فرانسه  کلِّ  که   )neuronal( عصب مانند  ساختار  این  بسط  بودند. 
دربر می گرفت،  را  آن(  دوردسِت  استعماری  )از جمله سرزمین های 
خصیصۀ اساسی جلیقه زردها بود.  آگاهی شان از خودمختاری فردی 
کانون  عنوان  به  میدان ها  انتخاب  در  می داد،  آنها  به  اینترنت  که 
همگرایی اجتماع بازتاب پیدا می کرد. فرضیه مفهومی در هر دو مورد 
این است که کانون های خودمختار تالقی تضمین می کند که فقط 
شبکه، فی نفسه قدرت را حفظ می کند. هیچ رأس اداره کننده و هیچ 

زیردست اجراکننده ای وجود ندارد.

یکی از تظاهرکنندگان موضعش را اعالم داشته است، پاریس سال 2019. 
عکس از میشالیس لیانوس
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اعتراضات و جنبش ها

اعتراض  جنبش  طوالنی ترین  این  بی تردید  است.  زردها  جلیقه 
سیاسی همه جانبه در تاریخ اخیر است. جلیقه  زردها هرگز یوتوپیای 
ویژه ای نداشتند که پی اش را بگیرند و طرح سیاسی ای که اجرایش 
کنند. برعکس، متقاباًل دربارۀ اولویت ها و ایده های کثرت گرایانه  شان 
گشوده ماندند. این امر به آنها امکان داد که به سطح بی سابقه ای 
تصرف سهمی  جای  به  آنها  کنند.  پیدا  دست  جمعی  بازاندیشی  از 
تغییر سیاسی  به سمت  پیشرفت  روی  مستقر،  نظامی  در  قدرت  از 
قطعیت  عدم  به  کار  این  انجام  برای  آنها  کردند.  تمرکز  سراسری 
نتیجه وقعی ننهادند. چنان که هرگاه با ایشان مصاحبه کردم گفتند 

که »باید ادامه بدهیم، نتیجه اش را خواهیم دید«.

برخی از تجمعات و راهپیمایی ها و اعتراضات جلیقه زردها ، اگر 
چه نه به پرشماری قبل، همچنان در جاهای مختلف فرانسه ادامه 
بود.  ماندگار جنبش چه خواهد  اثر  بدانند که  دارد. همه کنجکاوند 
هر چه رخ دهد، یک نتیجه قطعی است. جلیقه زردها ثابت کرده اند 
است.  امکان پذیر  جمعی  سیاسی  بازاندیشی  از  جدیدی  سطح  که 
منزلۀ  به  سیاسی،  موجودیت  و  اجتماع  و  فردی  تجربۀ  میان  آنها 
پیش انگاشتی از دموکراسی مستقیم در مقیاسی بزرگ، پیوند تازه ای 

برقرار کرده اند.  

1. این مقاله بر اساس تحقیقات تجربی گسترده  از ابتدای جنبش جلیقه زردها نوشته شده است. برای 
تحلیل بیشتر به اینجا و اینجا و اینجا مراجعه کنید.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Michalis Lianos <michalis.lianos@univ-rouen.fr>

دموکراسی مستقیم  .4

این خصوصیات، طبیعتًا بنیانی نمادین ایجاد کردند که به تجهیز 
مشارکت کنندگان  آن  در  که  انجامید  سیاسی  موجودیت  نوعی 
ثابت قدم و برابر پیش شرط تلقی می شدند نه هدفی یوتوپیایی. مایۀ 
شگفتی است که جنبشی متشّکل از معترضینی با تحصیالت متوسط 
و از طبقۀ پایین که اولین تجربۀ  اعتراضی شان را از سر می گذراندند، 
بی درنگ ادعا کردند که نظام های نمایندگی مشارکت و تصمیم گیری 
منسوخ و خطرناکند. آنها دو شیوۀ قدرتمند را برای بیان آن ادعا به 
کار بردند. اّول، هر نوع نمایندگی جنبش را توسط هر کسی در هر 
در  نهادهای سیاسی  رد کردند. علی رغم فشار شدید همۀ  سطحی 
جهت اجبار آنها به انتخاب نمایندۀ دائمی، آنها فقط »سخنگویان« 
میدان را به شکل موردی انتخاب کردند. هیچ کسی نبود که بتواند 
از طرف جلیقه زردها صحبت کند و هر تالشی برای انجام این کار 
به خیانت به جنبش منتهی می شد. دوم، به این نتیجه رسیدند که 
خواستار  ایشان  کند.  تغییر  باید  معاصر  جوامع  سیاسی  ساختار  کّل 
رایج سازی همه پرسی به ابتکار شهروندان در هر حیطه ای بودند. آنها 

تصمیم بگیرند و »نخبگان« صرفًا تصمیمات ایشان را اجرا کنند.

مدارا با عدم قطعیت  .5

امروز )23 فوریه 2020( شصت و هفتمین هفته از آغاز جنبش 

https://lundi.am/Une-politique-experientielle-IV-Entretien-avec-Michalis-Lianos
https://www.researchgate.net/project/Experiential-Politics-Gilets-Jaunes-Yellow-Vests-Kitrina-Gileka
https://univ-rouen.academia.edu/MichalisLianos/Yellow-Vests---Gilets-jaunes---%CE%9A%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CE%B1%20%3E
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< بیداری اجتماعی 
نئـولیــبـرال  نـابــرابــری  عــلـیـــه    

اعتراضات و جنبش ها

خورخه روخاس هرناندس، مرکز تحقیقات آب در کشاورزی و استخراج شیلی و گونیل هانسن روخاس، دانشگاه کنسپسیون شیلی

قاشق زنی برای جلب توجه، بخشی از اعتراضات در شیلی بود. 
عکس از دیه گو کورنا/ وبسایت فلیکر.

 برخی حقوق محفوظ است.

به   )estallido social( شیلی  در  کنونی  اجتماعی  اعتراضات 
شعر،  موسیقی،  دیواری،  نقاشی های  گرافیتی،  با  خاّلقانه ای  طور 
ترانه، جلسات و مباحثات جمعی همراه است. از این رو نارضایتی 
زیبایی شناسی  از  تازه ای  نوع  با  شیلی  مردم  تاریخی  انباشته شدۀ 
و  تبعیض  اجتماعی،  سوء استفاده  نارضایتی،  دهه ها  می شود.   ابراز 
»شیلی  می شود:  تقبیح  چنین  این  شعارهایی  در  اجتماعی  عدالت 
بیدار شد!«، »...تا آن زمان که کرامت انسانی عادت روزمره شود!«، 
ریخته!«،  »ترسم  کرد!«،  خواهد  دفن  را  نئولیبرالیسم  »شیلی 
خصوصی  بازنشستگی  های  »صندوق  است!«،  بس  »سوءاستفاده 
اجتماعی حفاظت نمی کند!«، »ما  از حقوق  متوقف شود!«، »بازار 
در جنگ نیستیم!«، »قانون اساسی جدید!«، »بدون ما زنان هیچ 
جدید  دموکراسی  »ما  بود!«،  نخواهد  کار  در  سیاسی ای  توافق 
به  دسترسی  »حق  همه!«،  برای  رایگان  »آموزش  می خواهیم!«، 
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اعتراضات و جنبش ها

سال  2006 شاهد »اعتراضات پنگوئن« بودیم، جنبش دانش آموزان 
دبیرستانی که خواستار نظام آموزش عمومی بهتری بودند. جنبش 
دانشجویی مؤثّر و عظیمی با مطالباتی در جهت آموزش دانشگاهی 
رایگان در سال 2011 شکل گرفت. هر دو جنبش  به طرز وسیعی 
با عموم مردم سازگار بود. در سال 201۸، جنبش »نه به مدیران 
بازنشستگی  نظام  علیه   )No+APF( بازنشستگی«  صندوق های 
خصوصی پدید آمد. جنبش های قومی و به ویژه نمایندگان جوامع 
اساسی،  قانون  در  خود  شناخته شدن  رسمیت  به  خواستار  ماپوچه 
بازگشت سرزمین و خودمختاری بی چون و چرا به عنوان اقلیت های 
تازه ای  اعتراضی  و  محیط زیستی  جنبش های  همچنین  قومی اند. 
علیه ساخت ابرپروژه هایی وجود دارد که به از بین رفتن اکوسیستم 
پاتاگونیا  در  هیدروآیزن  ابرپروژۀ  می شود.   منجر  زیستگاه ها  و 
شهروندان  اعتراضات  عالوه،  به  شد.  جنبش  این  نماد  مهمترین 
متروکه  به اصطالح  مناطق  در  زیست محیطی،  سیاست های  علیه 
و  پوچونکاوی  کوئینترو،  شهرک های  در   )zonas de sacrificio(
آلوده شان  به شّدت  باالی صنعتی  تراکم  کرونل دیده می شود که 
کرده است و نرخ بیماری بسیار باالیی دارند.  سال 2019 نیز سال 
برابری  به  رسیدن  برای  و  جنسی  سوءاستفادۀ  علیه  زنان  جنبش 
جنسیتی بود. این مثال ها نشان می دهد که جامعۀ شیلی با شناخت 
سویه های تاریک مدل مشهور ]نئولیبرالیسم[ به تدریج احساساتش 

تحریک شده و اقدام به سازماندهی فعاالنه از پایین کرده است. 

اصالحات اجتماعی و قرارداد/معاهده اجتماعی <

شیلی در این وضعیت به اصالحات اجتماعی ژرفی برای رسیدن 
و  را جبران کند  نواقص موجود  دارد که  نیاز  رفاه  نوعی دولت  به 
 Mesa( مطالبات معترضان را تأمین نماید. هیئت وحدت اجتماعی
گوناگون  سازمان های  از  متشّکل  انجمنی   ،)de Unidad Social
جامعۀ  فعال  مشارکت  با  اجتماعی  معاهده ای  خواستار  اجتماعی، 
نخواهد  برقرار  صلحی  اجتماعی  عدالت  »بدون  شعار  ذیل  مدنی 
اکثر شهرداری های شیلی در 22 دسامبر 2019  است.  شد« شده 
شهروندان  روی  موفقی  پیمایش  مردم  مبرم  مشکالت  دربارۀ 
فعاالنه شرکت  میلیون شیلیایی  نیم  و  دو  آن  در  دادند که  ترتیب 
کردند و نتایج از این قرار بود: 91/3 درصد قانون اساسی جدیدی 
 2020 آوریل  در  همه پرسی  در  مایلند  درصد   ۸9/9 می خواهند؛ 
شرکت کنند؛ اکثریت بزرگی طرفدار مجلس مؤسسانی هستند که 
به طور دموکراتیک انتخاب شوند. همه پرسی نیز سه اولویت مهم 
را نشان می دهد: مستمری بهتر، یک نظام خدمات درمانی بهتر و 
دسترسی تضمین شده به نظام آموزش عمومی بهبودیافته. بنابراین 
معاهده ای اجتماعی می تواند سهمی اساسی در حّل بحران کنونی 

مدل نئولیبرالی داشته باشد. 

این مطالبات اجتماعی قباًل جزئی از دموکراسی های قرن بیستم 
برچیدند.  تاحدی  را  آنها  نئولیبرال  جهانی  استراتژی های  اما  بود، 
به  می دهد،  نشان  جهان  کنونی  مباحثات  و  تحوالت  که  آن طور 
دست  پوپولیسم  با  مقابله   ، مردم  زندگی  کیفیت  تضمین  منظور 
راستی و تحقق توسعۀ کشورها باید دوباره در قرن بیست و یکم 
در  را  آنها  و  پرداخت  رفاه  دولت  تاریخی  دستاوردهای  این  به 

سیاست های فعلی از نو سر و سامان داد.

آب رایگان و همگانی«، »بزرگترین ترسم این است که همه چیز 
»برای  و  است!«  بودن  عادی  »مشکل  بماند!«،  باقی  همین طور 

حق زندگی در صلح!«

بیداری دردناک <

در روز 1۸ اکتبر 2019 شیلی زیر و رو شد. خشم فروخورده طوری 
آزاد شده است که هم گسترده است و هم خاّلقانه. اکنون پس از 
چهار ماه اعتراض مداوم، می شود روحیۀ تازۀ جمهوری خواهانه ای 
 40 از  پس  شیلیایی ها  است.  برگشت ناپذیر  که  کرد  احساس  را 
اثرات منفی مدل غالب مرکانتیلیستی  از  آگاه شدن  سال در حال 
خصوصی سازی  اجتماعی،  نابرابری  نئولیبرالی اند:  بی مقررات  و 
منابع  و  درمانی  خدمات  آموزش،  مستمری ها،  اساسی،  خدمات 
طبیعی. دولت با خشونت پلیس پاسخ داده است. بیش از 400 نفر 
به دلیل استفاده از سالح های گرم بینایی خود را از دست داده اند 
و به زنان تجاوز شده  است. شکنجه و هزاران بازداشت خودسرانه 
اتفاق افتاده است. کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد 
و سایر سازمان های بین المللی تأیید کرده اند که حقوق بشر به طور 
از دولت شیلی خواسته اند که  گسترده در حال نقض  شدن است و 

فعاالنه عمل کند.

این بیداری جامعۀ شیلی خودبه خودی نیست، بلکه حاصل یک 
روند پیچیدۀ انباشت فزایندۀ تجربه های منفی و ناخشنود اجتماعی 
به  و  شده  تهی  درون  از  سال   40 از  پس  نئولیبرال  نظام  است. 
ساخته  آشکار  را  جبران ناپذیری  صدمات  و  است  رسیده  بحران 
است که کشور برای ترمیم آنها دوران دشواری را پیِش رو خواهد 
داشت. از خالل اعتراضات و سیل جدید اطالعات، نوعی هشیاری 

آزادی بخش تازه در میان مردم شیلی دارد پرورانده می شود.

نابرابری های اجتماعی و زیست محیطی و جنبش های  <
اجتماعی

از  سریع تر  شیلی  در  ساختاری  و  اجتماعی  نابرابری های 
مستمری های  پایین،  دستمزدهای  کرد:  پیدا  رشد  بازار  وعده های 
غیرانسانی، خصوصی سازی نظام سالمت و آموزش و به دنبال آن 
گران  بسیار  اساسی  خدمات  کار،  شدن  بی ثبات  هزینه ها،  جهش 
تمرکز  و  زندگی  باالی  فوق العاده  هزینه های  خصوصی شده،  و 
ورود  برای  دشواری  شرایط  جوانان  این  بر  عالوه  ثروت.  مفرط 
به بازار کار دارند، تبعیض علیه زنان همچنان وجود دارد و حقوق 
مردم،  اندک  مشارکت  نمی شود.  شناخته  رسمیت  به  هنوز  بومیان 
مشکالت زیست محیطی و آسیب پذیری مربوط به تغییرات اقلیمی 
و همچنین کمبود آب و منابع نیز منجر به مشکالت مضاعفی در 

زمینۀ ارائۀ خدمات اساسی می شود.

از دست  به  ناگزیر  فردی سازی  و  سیاست های خصوصی سازی 
می شود.  منجر  آینده  دربارۀ  اطمینان  عدم  همچنین  و  معنا  رفتن 
اعتراضات و ظهور جنبش های اجتماعی جدید نتیجۀ آن است: در 
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بحران مشروعیت دولت و احزاب سیاسی <
نئولیبرالیسم  از  برآمده  دولت  ضعف  از  پرده  اجتماعی  بحران 
و  حداقلی  دولت  خواستار  همواره  نئولیبرالیسم  برداشت. 
خصوصی سازی و فردی سازی جامعه بوده است. پیامدهای مخّرب 
شیلی  محافظه کار  دولت  می شود.  احساس  امروز  دکترین  این 
اضطراری  وضعیت  اعالم  خشونت،  با  و  است  شده  دست پاچه 
اعتراضات  میان  آن که  بدون  می دهد،  نشان  واکنش  سرکوب  و 
دموکرات و صلح آمیز شهروندان با غارت، آتش افروزی و خشونت 

مخّرب گروه های کوچک و منزوی آشکارا تفاوت قائل شود.

مرکز مطالعات مردم مدار )Centro de Estudios Públicos( در 
به  اعتماد مردم شیلی  پیمایش  دربارۀ  را  زیر  نتایج  بستری،  چنین 
نهادهایشان در دسامبر 2019 منتشر کرد: فقط 5 درصد به دولت، 3 
درصد به پارلمان، 2 درصد به احزاب سیاسی و ۸ درصد به دستگاه 
خشونت  هم  مردم  اتفاق  به  قریب  اکثریت  دارند.  اعتماد  قضایی 
کرده اند.  رد  را  اعتراض  از  عنوان شکلی  به  و هم خشونت  پلیس 
6۷ درصد خواستار قانون اساسی جدیدند و 56 درصد معتقدند که 
کنونی  مشکالت  حّل  برای  مهمی  ابزار  جدید  اساسی  قانون  این 
خواهد بود. ۸۷ درصد طرفدار رهبرانی اند که بتوانند گفتگو و اجماع 
اجتماعی و سیاسی را ترویج کنند. به گفتۀ پاسخ گویان، دولت باید 
فوراً به این سه موضوع توجه کند: 64 درصد از پاسخ گویان حقوق 
بازنشستگی، 46 درصد از سالمت و 3۸ درصد از آموزش ]عمومی[ 
نام برده اند. این پیمایش مشروعیت دموکراسی را به منزلۀ نظامی 

سیاسی برجسته می کند. 

اعتراضات و جنبش ها

بازسازی  < و  جدید  اساسی  قانون  به  رسیدن  برای 
دموکراسی 

و  دولت  که  شد  باعث  پایدار  و  نیرومند  اجتماعی  اعتراضات 
 2020 اکتبر   25 همه پرسِی  سر  بر   2019 نوامبر   15 در  مخالفان 
برای ایجاد قانون اساسی جدید به توافق برسند. نمایندگانی که این 
قانون اساسی جدید را تنظیم خواهند کرد در روز 11 آوریل 2021 
انتخاب خواهند شد و باید حائز سه معیار مهم باشند: توازن میان 
مردان و زنان، عدم وابستگی به احزاب سیاسی و نمایندگی کردن 

]خواسته های[ اقلیت های بومی.

شیلی با این همه پرسی و استراتژی های آیندۀ وابسته به آن، با 
مشارکت جملگی بازیگران اجتماعی فرصت تاریخی یکتایی برای 
اجتماعی موجود  حّل صلح آمیز و دموکراتیک مشکالت سیاسی و 
دارد. با این همه، یکی از موانع احتمالی، امتناِع بخش محافظه کار 
از حمایت از این روند به هدف جلوگیری از تدوین قانون اساسی 
جدید و نوسازی نهادها و نظام بازنشستگی، سالمت و آموزش و در 
نتیجۀ آن حفظ قدرت موجود و ساختارهای بازار است. امید است 
که دسِت آخر مطالبات جنبش های شهروندان در روندی صلح آمیز 
و دموکراتیک و در همه پرسی موفقیت آمیزی با مشارکت گستردۀ 

همۀ بخش ها تجلّی پیدا کند. 

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید: 
Jorge Rojas Hernández <jrojas@udec.cl>
Gunhild Hansen-Rojas <hansen-rojas@udec.cl>
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فـهـــــــــــــــــــــــــــم   >
       خـــیــزش اکـــتــبــر 

       در عـراق و لـبـنـان

اعتراضات و جنبش ها

ریما ماجد، دانشگاه آمریکایی بیروت لبنان و عضو کمیته های پژوهشی گروه های مسّلح و حّل منازعه )RC01(، نژادپرستی، مّلی گرایی، 
جنبش های  و  اجتماعی  طبقات   ،)RC32( جامعه  و  جنسیت  زنان،   ،)RC18( سیاسی  جامعه شناسی   ،)RC05( قومیت  و  بوم زادی 

اجتماعی )RC47( و جنبش های اجتماعی و اقدام جمعی و تغییر اجتماعی )RC48( ان︖من بین المللی جامعه شناسی

در اکتبر 2019 شاهد جوشش بسیج توده ای بی سابقه ای در عراق 
و لبنان بودیم. اعتراضات مانند حریقی بزرگ به سرعت در هر دو 
کشور گسترش یافت و صدها هزار، شاید حتی میلیون ها، معترض 
مالیات  بیکاری،  مشکالت  کشاند.  خود  سوی  به  روز  چند  طی  را 
ناعادالنه، فساد گسترده و کمبود خدمات اساسی مانند آب و برق و 
حکمرانی بد، محور مطالبات بودند. با وجود این که اولین بار نبود که 
چنین مطالباتی در خیابان ها ابراز می شد، اعتراضات اکتبر 2019 از 
نظر وسعت و بزرگی با همۀ جنبش های پیشین به وضوح متفاوت 
»انقالب«  لقب  فوراً  عراق،  همچون  لبنان،  در  خیزش ها  این  بود. 
گرفت - که نشان  دهندۀ گسیختگی کامل از موج های پیشین بسیج 
مردمی همچون اعتراضات سال های 2011 و 2015 در هر دو کشور 

بود.  

این خیزش ها از آنجا که رژیم را تمامًا سرنگون نکرده اند، شاید 
قرار  »انقالب«  از  اجتماعی  جنبش های  سنتی  ادبیات  تعریف  ذیل 
نگیرند، با وجود این  مهم است که به جای اندیشیدن به انقالب ها به 
مثابه رخدادهایی که یا پیروز می شود یا شکست می خورند، از حیث 
روند انقالبی دربارۀ آن ها اندیشید. خیزش اکتبر در عراق و لبنان در 
واقع در بستر بیش از یک دهه بسیج دوره ای در هر دو کشور رخ داد 

تظاهراتی در لبنان همزمان با خیزش اکتبر در عراق، 
سال 2019. 

منبع: کریتیو کامانز ویکی مدیا.

که سال 2015 با تحرکات مبتنی بر مطالبات اجتماعی-اقتصادی، 
ورای دیدگاه های بیش از حد تاکید شدۀ سیاست هویت، در آن نقطۀ 
اجتماعی«  »انفجارهای  این  عالوه،  به  کرد.  ایجاد  اساسی  عطفی 
انقالبی آشکارا در بستر »موج دوم خیزش های عربی« فوران کرد 
که در اواخر سال 201۸ در سودان و الجزایر آغاز شده بود و توانست 

دو دیکتاتور را سرنگون کند. 

با وجود این، چیزی که موارد عراق و لبنان را قیاس پذیر می کند 
و از سال 2011 آنها را از سایر کشورهای عربی متفاوت می سازد، 
بر  سعی  کشور  دو  این  در  معترضان  که  است  سیاسی ای  نظام 
در جهان عرب جملگی  انقالب ها  حالی که  در  دارند.  آن  سرنگونی 
افتاده اند،  اتفاق  پادشاهی  یا  اقتدارگرا  رژیم های  با  کشورهایی  در 
لبنان و عراق تنها مواردی اند که خیزش ها در آنجا در نظام سیاسی 
موسوم به دموکراسی توافقی )consociational democracy( فوران 
و  )فرقه ای  هویت  بر  مبتنی  قدرت  تقسیم  آرایش  نوعی  که  کرد 
قومی( است که در آن رژیم برای سرنگون شدن فقط یک »رأس« 
مشخص ندارد. این امر همراه با نئولیبرالیسم و حامی پروری فرقه ای 
)sectarian clientelism؛ معروف به محاصصه( و میراث جنگ ها و 

خشونت  داخلی، راه را برای درک این خیزش ها دشوارتر کرد.
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فرقه گرایی در برابر ملّی گرایی: غفلت از نکتۀ اصلی؟ <

میدان های اصلی لبنان و عراق از اکتبر 2019 مملوء از معترضانی 
بوده است که پرچم ملّی را تکان می دهند و سرود ملّی را می خوانند، 
شمردن  مردود  بیان  برای  کشورها  این  در  معترضان  که  حرکتی 
اختالفات فرقه ای و قومی و برای تأکید بر »همزیستی« و »اتحاد 
ملّی« علی رغم تفاوتها به کار می گیرند. با وجود این آیا ملّی گرایی 

ضرورتًا در تضاد با فرقه گرایی است؟

ملّی گرایی طی دهه ها نشان  ادبیات نظری دربارۀ فرقه گرایی و 
ملّی گرایی  زیرا  نیستند،  هم  ضّد  لزومًا  پدیده  دو  این  که  می دهد 
عنوان  به  است.  شده  مستقر  فرقه گرایانه  ضمنِی  داللت  با  اغلب 
مثال ملّی گرایی عربی اغلب با رنگ  و بوی سّنی آمیخته است، در 
حالی که ملّی گرایی لبنان به طور تاریخی در پیوند با داللت ضمنی 
مسیحی بوده است. با وجود این، هنوز در سطح جامعه شایع است 
که ملّی گرایی را به  عنوان نشانه ای از رّد فرقه گرایی به کار بگیرند. 
خیزش های عراق و لبنان از طریق خواست پر شور و شوق »ملّتی 
تصّوری )imagined nation(« به عنوان راه ِ چاره، آشکارا با مسئلۀ 

فرقه گرایی درگیر شد.  

به دنبال فراخوان بسیج مردمی  اکتبر  اوایل  از  جنبش در عراق 
را  حقم  تا  می شوم  )بسیج  حقي  أخذ  نازل  نام  به  گروهی  از سوی 
میهن  »ما  عراق  میدان های  در  اصلی  شعارهای  شد.  آغاز  بگیرم( 
که  کنند«  را سرنگون  رژیم  و »مردم می خواهند  بود  می خواهیم« 
مطالبۀ  در  معترضان  است.   2011 اعتراضات  معروف  شعار  تکرار 
دولتی  داشتن  آرزوی  به  داشتند  »ملّت«  یا  »کشور«  یا  »میهن« 
اشاره می کردند که بتواند به شهروندانش خدمت کند و حس تعلّقی 

ورای چندپارگی فرقه ای و قومی ایجاد کند.

بودیم.  »ملّت«  دوبارۀ  تصّور  از  مشابهی  روند  شاهد  لبنان  در 
هنگامی که به دنبال تصمیم دولت برای اعمال مالیات های جدید 
از جمله مالیات بر تماس های واتس اپی، خیزش به پا شد، میدان ها 
به  مکّرراً  لبنان  ملّی  و سرود  پر شدند  ملّی  پرچم های  از  بی درنگ 
گوش می رسید. در عین حال شعارهای اصلی شعار معروف »مردم 
می خواهند رژیم را سرنگون کنند« بود که شعار بومی شده تری به آن 
اضافه شد: »همه یعنی همه«، که ارجاعی دارد به رّد نظام تقسیم 
تعلّق  از  صرف نظر  رهبران،  همۀ  محکوم کردن  و  فرقه ای  قدرت 
فرقه ای آنها. ]در لبنان[ مشابه با عراق، رّد فرقه گرایی از خالل میل 
به خالص شدن از شّر همۀ رهبران فرقه ای و ساخت یک »کشور«، 
خود  شهروندان  از  که  می شد،  بیان  »ملّت«  یک  و  »دولت«  یک 

حفاظت کند و با آنها برابرانه و عادالنه رفتار کند. 

هر  در  نابرابری  و  فساد  درجات  که  معتقدند  بسیاری  مادامی که 
نظام  مهم  نقش  رویکرد  این  است،  فرقه ای  نظام  نتیجۀ  دو کشور 
اقتصادی )نئولیبرالیسم( در ایجاد بحرانی را نادیده می گیرد که به این 
لبنان  امروز چالش اصلی جنبش های عراق و  خیزش ها منجر شد. 
نبرد همزمان با دو قطب رژیم های فرقه ای-نئولیبرالشان است: حفظ 
تمرکز بر مطالبۀ عدالت اجتماعی-اقتصادی و دولت رفاه، همزمان با 

رّد نظام تقسیم قدرت فرقه ای. 

اعتراضات و جنبش ها

نئولیبرالیسم و نارضایتی: در جستجوی »ما«ی گمشده <

از 1990( و در عراِق  از جنگ )پس  لبنان پس  نئولیبرالیسم در 
پس از اشغال )پس از 2003( نشو و نما پیدا کرد. عقب نشینی دولت 
و افزایش حامی پروری فرقه ای با فرهنگ سیاسی نئولیبرال جفت و 
این  بود.  بر فردگرایی متمرکز  از هر چیز  جور شد که اول و بیش 
فرهنگ سیاسی نه فقط دولت و جامعه را به طور کلّی شکل داد، 
نیز منعکس  یافته  بروز  نارضایتی های  بلکه در ماهیت کنشگری و 

می شد.

شایان توجه است که بسیاری از کنشگران طی دهه های گذشته 
در حالی در جنبش های اجتماعی و کارزارها فعال بودند که برخی 
شکل  فرد  حول  عمدتًا  عمل ها  ابتکار  مؤثرترین  و  بزرگترین  از 
اصلی که  انتخاباتی  کارزارهای  از  یکی  مثال  به عنوان  می گرفتند. 
در سال 2015 از بسیج مردمی در لبنان سربرآورد، بیروت مدینتی 
)بیروت، شهر من( بود. این نام به جای تأکید بر »ما«ی جمعی که 
شهر را به منزلۀ فضای مشترک برای همه بازنگری می کند و منطق 
فردگرایانۀ نئولیبرالیسم را به مبارزه می طلبد، بر رابطۀ فردی با شهر 
تأکید داشت. همین طور در پی فروپاشی مالی سال 2019، کنشگران 
در خیزش لبنان با اسپری روی پنجره های بانک ها گرافیتی با این 
مضمون کشیدند که »پول من را پس بده« و نه »پول ما را پس 
بده«. با وجود این که خشم جمعی علیه بانک ها روشن و آشکار بود، 
اما فرهنگ سیاسی ای که کنشگری را شکل می دهد هنوز محصول 

همان نظامی است که با آن می جنگد. 

بسیاری از کارزارها نیز بر رویکرد قانونی و حق محور تأکید داشتند 
که به نظر می رسد از واقعیت های لبنان و عراق جدا افتاده اند. نظام های 
قانونی و قضایی در هر دو کشور بسیار ضعیف و فاسدند و مردم به 
آنها اعتماد چندانی ندارند.  بنابراین، زبان »حقوق« و »تعّهدات« در 
تصّورات سیاسی مردم آن کشورها جایی محوری ندارد. به هر تقدیر، 
جنبش ها و کارزارهای سیاسی برجستۀ متعددی »حقوق« را محور 
فعالیت خود قرار داده اند. مثاِل آن از جمله کارزاری است در عراق 
که قباًل اشاره شد »من بسیج می شوم تا حقم را بگیرم«؛ یا گروه 
سیاسی بسیار فعالی در خیزش لبنان به نام »لِحقي« )برای حقم(. 
این تأکید بر حقوق فردی بیانگر اشتیاق به دولت ملّت موهومی است 
که نهادهای دولتی در آن بتوانند بدون فساد و حامی پروری فرقه ای، 

حقوق فردی را به طور برابر رعایت کنند. 

غیاب  لبنان،  و  عراق  در  نئولیبرال-فرقه ای  نظام  دیگِر  نتیجۀ 
معرفی  جایگزینی  که  است  بوده  سیاسی  اتحادیه های  یا  تشّکل ها 
جدید  سیاسی  نظام  در جهت  خیزش  انتقال  برای  بتوانند  که  کنند 
دو  هر  در  کووید-19  گسترش  با  اخیراً  کند.  عمل  داربست  مانند 
برای شکست  اولویتی  کشور، ظهور و سازماندهی »ما«ی گمشده 
فجایع  برابر  در  جامعه،  از  محافظت  از  وضوح  به  که  است  نظامی 

اقتصادی یا در برابر پاندمی های مربوط به سالمت ناتوان است. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Rima Majed <rm138@aub.edu.lb>
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ارتـبــــاطـــات  و  رســــــانــه هـــــا   >
    در ســرمـــایـه داری دیـجـیـتـــال:

چـــشـــم انـــدازهــــای  
   انــتـــقـــادی

سرمایه داری دیجیتال

مارلن فان دن اکر، دانشگاه فریدریش شیلر ینا در آلمان و سباستین سوینیانی، دانشگاه فریدریش شیلر ینا و دانشگاه پادربورن در آلمان

شرایط  درون  ارتباطات  توسعۀ  عامل  معاصر  رسانه ای  فناوری 
اجتماعی ای است که معمواًل به آن »سرمایه داری دیجیتال« گفته 
می شود و همچنین در جهت همین ارتباطات به کار می رود. خالِف 
»پساصنعتی«،  جامعۀ  باب  در  که  عیب سنجانه ای  بررسی های 
گرفته  صورت  جهانی«  دانش بنیان  »جامعۀ  حتی  و  »اطالعاتی« 
است، »سرمایه داری دیجیتال« بیانگر آن است که تغییر اجتماعی، 
اقتصادی،  استثمار  بنیادِی  اجتماعی  با مناسبات  رابطه  هم زمان، در 

بیگانگی فرهنگی و سلطۀ سیاسی، نشانگر تداوم هایی مهم است. 

unsplash.com در سرمایه داری دی︖یتال، کاربران اغلب نقش کارگر بی مزد را دارند. عکس از الکس کوتلیارسکی / وب سایت

ظاهر  متفاوت  جهان  جای جای  در  دیجیتال  سرمایه داری 
پیشرفتۀ  کشورهای  ]در  جهان  سوی  این  در  حالی که  در  می شود: 
طبقات  شکل گیری  مشّوق  دیجیتال  سرمایه داری  سرمایه داری[، 
خاّلق و دانش محور و محّرک مصرف گرایی است، در سویی دیگر 
]در کشورهای جنوب جهانی[ میلیون ها نفر از راه استخراج مواد خام 
الزم یا مونتاژ اجزا در شرایطی اسف بار معاش خود را تأمین می کنند. 
با وجود این، در این کثرت و تنوع، وحدتی نیز وجود دارد: کاربران 
رسانه های  یا  اجتماعی  رسانه های  پلتُفرم های  تولیدکنندگان  برای 
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دیجیتال در حکم یک طبقۀ استثمارشدۀ جدید هستند. فناوری های 
تحت  منافِع  می کنند.  تهدید  را  شهروندان  حقوق شخصی  نظارتی 
هدایت سرمایه مانع از بالقوگی های براندازانه و مردمی دموکراتیِک 

رسانه های خودسازمان یافته می شود.

دیجیتال،  رسانه های  فناوری  روزافزون  اهمیت  به  توجه  با 
جامعه شناسی انتقادی رسانه ها و ارتباطات به طور کلّی بصیرت هایی 
پیشتاز  نقشی  حتی  و  می دهد  دست  به  اجتماعی  تغییر  فهم  برای 
که  آن جایی  جامعه شناسی  از  این شاخه  بازی می کند.  ما  رشتۀ  در 
و  )صالحیت زدایی(  صالحیت یابی  عقالنی شدن،  جدید  موج های 
توضیح  را  ارزش  زنجیره های  و  کارگری  فعالیت  بازسازماندهی 
می دهد، به جامعه شناسی صنعتی و جامعه شناسی کار کمک می کند؛ 
آن جا که نقش حیاتی داده های بزرگ، الگوریتم ها، تبلیغات هدفمند 
و پلتفرم های دیجیتال همچون بازارهای جدید را بررسی می کند، با 
جامعه شناسی اقتصادی و جامعه شناسی مصرف وارد تعامل می شود؛ 
کنونی  تحوالت  و  دیجیتال  فرهنگی  صنایع  فهم  برای  کلنجار  در 
همکاری  فرهنگی  و  سیاسی  جامعه شناسی  با  عمومی،  حوزه های 
می کند؛ و وقتی به سرشت مبهم روابط بین ارتباطات و کار درون 
پدیده های دیجیتالی چون »توصرف کردن«1 اشاره می کند، مشّوق و 

محّرک نظریۀ اجتماعی می شود.

امید است بصیرت های انتقادی ای که در مقاالت این پرونده ارائه 
ابتکارهای جدیدی در جهت تعقیب ریشه اِی این  شده راه را برای 

موضوعات بگشاید.

انتقادی  اجتماعی  پژوهش های  می رسد  نظر  به  که  آن جایی  از 
از سوی  و  ندارند  ارتباطات  و  دربارۀ رسانه ها  موجود حرف چندانی 
دیگر، پژوهش های حوزۀ ارتباطات نیز اغلب از کنار مسائل مربوط 
ساندوال  ماریسول  می گذرند،  دیجیتال  کار  طریق  از  استثمار  به 
»استثمار  مفهوم  مجرای  از  اندیشیدن  با  سوینیانی  سباستین  و 
دیجیتال«، ارتباطات و کار را به هم پیوند می زنند. اغلب این نکته 
معاصر  جهانِی  رسانه ای  فرهنگ  تولید  که  می شود  گرفته  نادیده 
متکی است بر ارتباط و همکاری تحت کنترل و مدیریت »غول های 
رسانه های  پلتفرم های  کاربران  مقام  در  ما   .)Big Tech( فناوری« 
از  که  را،  شرکت ها  این  بی مزد  دیجیتال  کارگران  نقش  اجتماعی 

ردپاهای داده اِی مردم تغذیه می کنند، بازی می کنیم.

پژوهشگر استرالیایی، مارک اندریویچ نیز بر منطق کسب وکارهای 
فزایندۀ  گرایش  به  او  مقالۀ  می گذارد.  دست  داده ها  هدایت  تحت 

سرمایه داری دیجیتال

داده های خودبه خود تولیدشده و نقش مالکیت و انباشت سرمایه دارانه 
می پردازد. به جای پرسش از این که آیا سیستم های خودکار را باید به 
کار بست یا نه، آندریویچ می پرسد که این سیستم ها تاکنون چگونه 

طراحی شده اند.

جک لینچوآن کیو، از هنگ کنگ، دربارۀ امکان شکل گیری یک 
از آن  طبقۀ کارگر دیجیتال جدید بحث می کند. مثال چین حاکی 
است که فناوری های نظارتی حکومتی در اِعمال کنترل اجتماعی از 
لحاظ فضایی حقیقتًا قدرتمند عمل کرده است. با وجود این، کیو به 
این نکته اشاره می کند که طبقۀ کارگر دیجیتال، وقتی بر الگوهایی 
زمانی متفاوت تمرکز کند، می تواند بالقوگی براندازانه اش را به هنگام 
مشارکت در کنش های اخالل گرانۀ جمعی مثل کاهش سرعت کار، 
دیجیتال  کارگران  پیکار طبقاتی  کند.  آشکار  اعتصاب  و  خرابکاری 
زمانی  حاکمیت  آوردن  دست  به  برای  جدید  راه های  کشف  حول 

می چرخد.

متحده  ایاالت  برای  جدی  رقیبی  عنوان  به  اغلب  چین  هرچند 
معرفی شده است، همکار کانادایی ما، تانر مرلیز، به این تصور رایج 
مشکوک است. او تأکید می کند که ایاالت متحده نه تنها بزرگ ترین 
قدرت اقتصادی و نظامی را دارد، بلکه فناوری های دیجتال و صنایع 
فرهنگی اش از جهت حجم و گسترۀ دسترسی و میزان سود در دورۀ 

کنونی، به مراتب از رقبای چینی شان جلوترند.

مقالۀ آخر، که همکار عزیزمان مندی تروگر آن را نوشته است، 
دربارۀ تحوالت پساسوسیالیستی سیستم رسانه ای پس از اتحاد مجّدد 
جمهوری  در   ،1990 بهار  در  می دهد.  ما  به  تاریخی  درسی  آلمان 
اقتصادی  و  سیاسی  گروه های  از  مجموعه ای  آلمان،  دموکراتیک 
خودشان  منافع  جهت  در  را  بازار  ساختارهای  که  غربی  آلمان 
آزاد و  ایجاد مطبوعات  به  ابتکارات بی شمار معطوف  بودند،  ساخته 
دموکراتیِک آلمان شرقی را به سرعت کنار زدند. این مورد مصداقی 
با  رسانه ای  زیرساخت های  تاریخ،  طول  در  چگونه  این که  از  است 
بالقوگی دموکراتیک مکّرراً از سوی منافع اقتصادی خصوصی نابود 

شده است. 

اطالق  فردی  به  توصرف کننده  است.  مصرف  و  تولید  کلمات  از  ترکیبی  توصرف   :Prosuming  .1
تولید  در  که  است  مصرف کننده ای  اقتصاد  لحاظ  از  و  است  حرفه ای  مشتری  بازار  نظر  از  که  می گردد 
محصول نهایی به نحوی دخالت داشته است. نقش توصرف کننده در تولید محصول نهایی می تواند به صور 
مختلف مانند طراحی، سفارشی سازی یا انجام مرحله ای از کار باشد. )م. برگرفته از ویکی پدیای فارسی(

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید: 
Marlen van den Ecker <marlen.van.den.ecker@uni-jena.de>
Sebastian Sevignani <sebastian.sevignani@uni-jena.de>
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   دیــجــــیــتـــــال:

کــــــار و  ارتــبـــاطــــات  پـــیـــونـــد    
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ماریسول ساندوال، دانشگاه شهر لندن در بریتانیا، و سباستین سوینیانی، دانشگاه پادربورن و دانشگاه ینا در آلمان

هنگام تحلیل رسانه ها و ارتباطات، نقش کار اغلب مورد غفلت واقع شده است. 
عکس از 7shifts / وب سایت unsplash.com. کریتیو کامانز.

و  نظری  معضلی  با  ارتباطات  و  رسانه ها  انتقادی  جامعه شناسی 
ملهم  انتقادِی  اجتماعی  نظریۀ  برای  حالی که  در  روبروست:  عملی 
از اندیشۀ مارکسی و مارکسیستی، فعالیت تولیدی کلید فهم شتاب 
موضوعاتی  معمواًل  رسانه ها  و  ارتباطات  است،  اجتماعی  تحوالت 
حاشیه ای باقی می مانند. از سوی دیگر، پژوهش های انتقادی حوزۀ 
اغلب  اما  را تحلیل می کنند،  ایدئولوژی ها و رسانه ها  آثار  ارتباطات 
کار را نادیده می گیرند. به نظر می رسد که تمایزگذاری پرنفوذ یورگن 
سپهر  دو  همچون  ارتباطی  کنش  و  ابزاری  کنش  میان  هابرماس 
مجزای زندگی اجتماعی نه تنها بر جریان اصلی مطالعات ارتباطات و 
جامعه شناسی رسانه سایه انداخته، بلکه همچنین دامنۀ سنت انتقادی 



را نیز محدود کرده است. این امر محدودیت های جّدی ای برای فهم 
بنابراین،  ارتباطات در عصر دیجیتالی شدن داشته است.  رسانه ها و 
انتقادی  پژوهش  بر سنت  که  تلفیقی هستیم  رویکردی  ما طرفدار 
و  عملی  به هم پیوستگی  طریق  سه  ما  باشد.  داشته  انسان گراتکیه 

نظرِی ارتباطات و کار را ارائه می کنیم.

شرایط کار در رسانه ها <

کار  و  ارتباطات  پیوند  طریق  آشکارترین  شاید  و  نخستین 
در  رسانه ای  فرهنگ  پشتوانۀ  که  است  کاری  شرایط  جدی گرفتن 
مقیاسی جهانی است. پس از آن که منتقدان به درستی کار را نقطۀ کور 
پژوهش های حوزۀ رسانه و ارتباطات خواندند، مطالعات پرشماری، در 
طول دهۀ گذشته، شرایط کار را در طیفی از حرفه های بخش رسانه 
و فرهنگی، از جمله روزنامه نگاری، طراحی، مد، رسانه و هنر، بررسی 
کردند. این مطالعات نشان دادند که پشت اخالق شایسته ساالری، 
جوانی، گشودگی، خالقیت، خودمختاری و خودفعلیت بخشی که این 
جنسیتی،  و  طبقاتی  نژادی،  نابرابری های  است،  پوشانده  را  صنایع 
قراردادهای پرمخاطره، کار بی مزد و فرهنگی مبتنی بر ساعات کاری 
طوالنی، استرس کاری، اضطراب، سرزنش خود، رقابت و فردگرایی 

نهفته است.

جهانی،  فرهنگی  تولید  عرضۀ  زنجیرۀ  فراسوی  به  نگریستن  با 
به  رسانه ای  فرهنگ  این که  از  می شود  فاش  ژرف تری  دوم  الیۀ 
درک  بدون  است.  خورده  پیوند  فیزیکی  تولید  با  ساختاری  نحوی 
کار هزاران کارگر صنعتی ای که رایانه ها و محصوالت الکترونیکی 
را در کارگاه های تولیدی دور تا دور جهان مونتاژ می کنند، فرهنگ 
صنایع  در  کار  دربارۀ  پژوهش  است.  فهم ناپذیر  معاصر  رسانه اِی 
به  مدرن  دیجیتال  فرهنگ  که  می دهد  نشان  قویًا  الکترونیکی، 
با  است که شرایط کاری مشابه  بر صنعتی  متّکی  لحاظ ساختاری 
است.  داشته  نگه  پایدار  را  صنعتی  سرمایه داری  آغازین  سال های 
در  کارگران  زنجیره ای  خودکشی های  مثل  رسوایی هایی  از  جدای 
اپل،  محصوالت  عرضه کنندۀ   ،Foxconn شرکت  در   2010 سال 
و  سطوح  پشت  زیادی  اندازۀ  تا  کارگران  این  روزمرۀ  واقعیت های 
ظواهر زرق وبرق دار ابزارهای مدرن و کارزارهای تبلیغاتی ای پنهان 
مانده اند که بر درخشندگی و نوآوری تأکید می کنند. مثاًل، نگریستن 
به روزنامه نگاران، طراحی و هنرمندان به عنوان کارگر، و در عین 
مثابه کار صنعتی و  به  توأمان  الکترونیکی  تولید  حال صورت بندی 
ارتباطی نشان می دهد که رسانه ها، هنر و ارتباطات هرگز پدیده هایی 
و  سرمایه داری  اقتصادهای  در  عمیقًا  بلکه  نبوده اند،  روبنایی  صرفًا 

ساختارهای استثمار ادغام شده اند.

ارتباط برای تولید <

و  ارتباط  تولید مستلزم  استدالل کرد که  بعد، می توان  در وهلۀ 
ارتباطی و رسانش شدۀ  همکاری است. هر تولیدی درون مناسبات 
)mediated( تولید رخ می دهد. در این جا، جامعه شناسی ارتباطات و 
و  سازمان دهی  نحوۀ  دربارۀ  پژوهش  و  کار  جامعه شناسی  با  رسانه 

رسانه های  و  ارتباطی  فناوری های  تعامل می شود.  وارد  کار  کنترل 
دیجیتاْل  پلتفرم های  و  هوشمند  گوشی های  ایمیل،  مثل  )جدید(، 
فرهنگی همواره آنالین را می سازند، به گسترش حجم کل ساعات 
را  اغلب پرداخت نشدۀ کار  کار کمک می کند و شکل های جدید و 
رسانه ها  و  فناوری ها  این  می کند.  ادغام  ارزش  زنجیره های  درون 
کار  بازترکیب  و  تقسیم  کردن  منعطف تر  و  کارآمدتر  با  همچنین 
پویای سرمایه،  منافع  بین شرکت ها، در جهت  و  درون محیط کار 
کار،  نیروی  از  خاصی  بخش های  مورد  در  می کنند.  تشدید  را  کار 
برنامه های کاربردی رسانه ای مثل اسلک پشتیبان تغییری در جهت 
کار  کاوشگرانه تِر  و  گفتگومحورتر  خودمختارتر،  دم  هر  شکل های 
است که وظایف سنتی مدیریت را به کارگران پروژه ای و دانش بنیان 
ابزارهای  صاحبان  این که  از  اطمینان  کسب  برای  می دهد.  انتقال 
تولید ارتباطی همچنان می توانند چنین کارهای ارتباطی و همیارانۀ 
»خودمختار«ی را کنترل و هدایت کنند، اغلب از شکل های مختلفی 
بازخوردهای  بر  مبتنی  کاربردی  برنامه های  و  ارزیابی  ابزارهای  از 

الگوریتمی استفاده می شود.

ارتباطات به مثابۀ تولید <

تا حّدی خالف  کار  و  ارتباطات  زدن  پیوند  برای  گزینه  سومین 
تلقی  تولید  و  کار  می توان  را  ارتباطات  خوِد  است:  شهودی  فهم 
کنیم  تصور  که  کرد  درک  می توان  صورتی  در  را  نکته  این  کرد. 
را  آن ها  دوی  هر  و  دارد  کار  ساختار  با  مشابه  ساختاری  ارتباطات 
ادغام  عینیت بخش  فعالیت  عنوان  تحت  مشترکی  چارچوب  درون 
ابزارها و مواد )خام( استفاده می کنند تا  از  انسان ها همیارانه  کنیم. 
مقاوم  گاه  حاکمیت  با  مقابله  در  بنابراین  و  کنند  تولید  را  اشیایی 
می پاالیند.  و  می دهند  پرورش  را  خود  سوبژکتیویتۀ  ماّدی  جهان 
انسان ها  مالحظۀ  در  است  مارکسیستی  انسان شناسی  آغازگاه  این 
تصاحبگر  عینیت بخش،  فعال،  اجتماعی  هستنده های  همچون 
فرد  استعدادهای  به  عینیت بخشی  جای  به  ارتباطات  آموزنده.  و 
از  استفاده  با  نمادها  و  نشانه ها  بر  کار  مستلزم  مادی،  اشیای  در 
ابزارهای ارتباط )ریموند ویلیامز(، یعنی نشانه ها، نمادها و رسانه های 
»اطالعات«  واژۀ  التینی  ریشۀ  است.  اطالعات  تولید  برای  دیگر، 
متأثرکردن  یا  شکل دادن  معنی  به   ،)information( – in-formare
می دهد.  نشان  را  نکته  این  کامل  طور  به  به کسی،  اطالع دادن  و 
و  هال  )استورات  رمزگذاری شده  معانی  یا  عینیت یافته  نشانه های 
و  رمزگشایی کرد  یا  باید تصاحب  را  بریتانیایی(  فرهنگی  مطالعات 
این کار آثاری دارد: به جای ساختاردادن به جهان ماّدی، ارتباطات به 
تنظیمات روانی خوِد ارتباط گر و دیگر سوژه ها ساختار می دهد. آدم ها 
تنها با کار بر نشانه ها می توانند ارتباط برقرار کنند و هر تعاملی، خواه 
بی واسطه ترین تعامل، در واقع به وساطت این جهان ماّدی-نمادی 

صورت می گیرد.

باغ های  اسیر  که  بگیرید  نظر  در  را  کاربرانی  نمونه،  برای 
مثل  انحصاری،  اجتماعی  رسانه های  پلتفرم های  دیوارکشی شدۀ 
این  شده اند.  و...  تیک تاک  اسنپ چت،  ویبو،  اینستاگرام،  فیسبوک، 
برقرار  ارتباط  جدید  ارائه شدۀ  چارچوب  این  درون  فعاالنه  کاربران 
استثمارشده اند.  توصرف کنندگانی  حال  عین  در  اما  می کنند، 
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جای  بر  داده ای  رّدپاهای  مدام  آنان  ارتباطی  عینیت بخشی های 
می گذارند که در دست سرمایۀ رسانه های اجتماعی درون الگوهای 
فعالیت  بدون  می شوند.  ارزش افزایی  نظارت محورشان  کسب وکار 
آنان،  عینیت بخشی های  مصادرۀ  و  اینترنتی  کاربران  ارتباطی 
برای  سودی  هیچ  و  تبلیغات  به صنعت  فروش  برای  کاالیی  هیچ 
رابطۀ  این  درون  بود.  نخواهد  کار  در  تجاری  اجتماعی  رسانه های 
دومی  سرمایه،  و  کار/ارتباطات  بین  استثماری  و  نابرابر  اجتماعی 
رسانه های  از  پرشدت تر  و  سخت تر  استفادۀ  به  را  ما  می کوشد 
تبلیغات  سوی  به  را  ما  ارتباطی  فعالیت  سرمایه  وادارد؛  دیجیتال 
فعالیت  ترتیب،  این  به  می کند.  کانالیزه  و  هدایت  مصرف گرایی  و 
کاربران منقاد سرمایه می شود؛ سرمایۀ رسانه های اجتماعی عبارت 
است از کار ارتباطی »مرده« تحت کنترل طبقات اجتماعی ثروتمند 

برای استثمار مضاعف دیگران.

با وجود این، منافع سودبرانۀ پشت سرمایۀ رسانه های اجتماعی 
نه تنها ارتباطات را استثمار و روابط اجتماعی نابرابر را به نفع خودشان 
بیگانگی دیجیتال  به  بازتولید می کنند؛ همچنین به شکل عام تری 
سرریز می شوند. در عصر الگوریتم ها و بزرگ داده ها، که با فعالیت های 
ارتباطی ما پرورانده شده اند، دشوار بتوان شکلی از خودتعّین بخشِی 

عمیقًا  این که  بدون  کرد،  تخّیل  حتی  و  حفظ  را  انسانی  اطالعاتِی 
کشید.  چالش  به  را  دیجیتال  سرمایه داری  بنیادِی  سیاسی  اقتصاد 
ارتباطی  فعالیت  بیگانگی  و  ارتباطی  عینیت بخشی های  مصادرۀ 
پیشاپیش تبدیل ما به ابژه های عصر دیجیتال، و نه سوژه های آن، 

را آغاز کرده اند.

با بسط تحلیل فرهنگ رسانه ای به فراسوی محتوا و آثار رسانه ها، 
رویکرد تلفیقی انسان گرایی که ارائه کردیم ما را در موقعیت بهتری 
قرار می دهد تا پیچیدگی های سرمایه داری ارتباطی را درک و توزیع 
نابرابر کار فرهنگی جهانی را نقد کنیم. این رویکرد همچنین به ما 
از  که  کنیم  توجه  همبستگی  ممکِن  لحظات  به  که  می دهد  اجازه 
رسانه ای جهانی  بیگانگی تحت سرمایۀ  و  استثمار  تجربۀ مشترک 
برمی خیزد. پژوهش دربارۀ این که تناقضات سرمایه داری جهانی به 
کرده  مشخص  را  کار  و  ارتباطات  شمایل  و  شکل  شیوه هایی  چه 
است و این که کار و ارتباطات چگونه می توانند در تغییر سرمایه داری 
جهانی نقشی ایفا کنند وظیفه ای جاری و زنده برای جامعه شناسی 

انتقادی ارتباطات و رسانه است. 

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید: 
Marisol Sandoval <marisol.sandoval.1@city.ac.uk>
Sebastian Sevignani <sebastian.sevignani@uni-jena.de>
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خـــودکـــــارســـــازی  >
    سـرمــایــه داری

سرمایه داری دیجیتال

مارک آندریویچ، دانشگاه موناش استرالیا

خودکارسازی: خلق جهانی مادی که وقف خدمت به انسان هاست؟ عکس از فرانک و. / 
وب سایت unsplash.com. کریتیو کامانز 

خودکار، در بسیاری موارد، عملکردمان در محیط کار، اعتبار مالی مان 
و بخت هایمان در زندگی را ارزیابی می کنند.

می سازیم،  خودمان  برای  که  تعاملی   زیرساخت های  سبب  به 
خودکارسازی روز به روز نقش مهم تری در سراسر قلمروهای جامعه 
پرشماری  داده های  خودکار  نحو  به  زیرساخت ها  این  می کند.  پیدا 
تولید می کنند، و تنها راه به کار بستن این داده ها پردازش آن هاست، 
اطالعات  همچنان که  خودکار.  نحوی  به  آن ها  پردازش  البته  و 
دیجیتال جهانمان را از نو شکل می دهد، خودکارسازی به ضرورت با 

آن همراه می شود.

با  رسانه ها  حوزۀ  پژوهشگران  که  حیاتی ای  پرسش  بنابراین، 
با  را  خود  هم زمان  خودکارسازی،  که  است  این  هستند  روبرو  آن 
می یابد.  شمایلی  و  شکل  چه  می کند،  تنظیم  سرمایه  اولویت های 

مفهوم »خودکارسازی« )اتوماسیون(، در حالت انتزاعی و منفک از 
روابط اجتماعی، فانتزی هایی را راجع به جهانی ماّدی که در خدمت 
انسان هاست پیش می کشد: خانه هایی که ناخواسته در جهت نیازهای 
ما تهیه می شوند؛ کارخانه هایی که برای ما کار می کنند؛ فضاهایی که 
با گشودن درها و پخش موسیقی پذیرایمان هستند و حتی به هنگام 
انضمامی  شکل های  این،  وجود  با  می کشند.  آغوشمان  در  سقوط 
و  در شکل  بیش تر  معاصر،  اجتماعی  روابط  بستر  در  خودکارسازی 
شمایلی ویران شهری )dystopian( پیش چشم ظاهر می شوند و در 
شرف تبدیل به تجسم های بیگانگی هستند. می دانیم که فعالیت های 
خود ما، با عبور از فیلتر سیستم های خودکار، محیط اطالعاتی مان 
را تغییر می دهد )موسیقی ای که در پلتفرم هایمان به صورت آنالین 
می شوند،  سرازیر  خبرخوان هایمان  در  که  اخباری  می شود،  پخش 
نتایجی که در صفحات جستجوی اینترنتی به آن می رسیم( حتی اگر 
ندانیم چطور این اتفاق می افتد. همچنین می دانیم که سیستم های 
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 )interactivity( این پرسشی است که باید راجع به خصلت تعاملی
انتزاعی،  طور  به  دور،  چندان  نه  زمانی  که  پرسید  خودکارسازی 

طالیه دار دموکراسی و قدرت یابی توده ها تصور می شد.

خودکارسازی  »نوید«  برابر  در  باید  حاال  که  است  پرسشی  این 
تعاملی  جای خصلت  تصادف،  روی  از  نه  اکنون،  که  کنیم،  مطرح 
را گرفته است، اصطالحی که کاربرد آن حوالی چرخش هزاره اوج 
گرفت اما از آن زمان رو به افول رفته است. این پرسش پرسشی 
است،  اقتصاد سیاسی  نقد  تکرارشوندۀ  بلکه مضمون  نیست،  جدید 
که تداوم آن تداوم سرمایه داری را تحت الشعاع قرار داده است. اگر 
قرار است انحالل گروه »کمبریج آنالیتیکا« و واکنش های اخیر علیه 
»سرمایه داری نظارتی« )surveillance capitalism( تأثیر سازنده ای 
سامان  بر  تجدیدحیات یافته  تمرکزی  صورت  به  باید  باشد،  داشته 
سیستم های  سامان  رسانه ها،  زمینۀ  در  و  قدرت،  اقتصادی سیاسِی 
به  نه  پرسش  درآید.  اطالعاتی مان  محیط  به  شکل دهنده  خودکار 

نفس خودکارسازی، بلکه به چگونگی خودکارسازی برمی گردد.

منطق  به  پرداختن  مستلزم  پرسش ها  این  به  پاسخ دادن 
با  است.  سرمایه دارانه  مالکیت  و  انباشت  شرایط  در  خودکارسازی 
توجه به سرعت تحّول فناوری، یک رویکرِد بالقوه مولّد عبارت است 
از تشخیص منطقی که به راه های بی شمار کاربست خودکارسازی 
چنین  مزیت  کنترل شکل می دهد.  افزایش  و  قدرت  تحکیم  برای 
را  اخیر  تحوالت  پهنۀ  سرتاسر  پیوندهای  که  است  این  رویکردی 
ردیابی کرده و روندها و گرایش های آینده را تشخیص می دهد. البته 
امکان  تخّیل  است:  پیش بینی  باشد،  واکنش  آن که  از  بیش  هدف 
شکل دادن به فناوری های مبتنی بر اولویت های مشترک، و نه تسلیم 

قدرت کنترل و نظارت به نسل بعدِی زاکربرگ ها و جف بزوس ها.

خودکارسازی  درهم تنیدۀ  گرایش  سه  تشخیص  با  می توان 
تحت شرایط کنونی و بررسی داللت هایشان آغاز کرد: پیش دستی 
عملکردگرایی  و   ،)framelessness( بی چارچوبی   ،)preemption(

.)operationalism(

نوید  مبنای  بر  فرصت ها  و  ریسک ها  مدیریت  به  پیش دستی 
این  دارد.  اشاره  داده ها  خودکار  استخراج  و  جمع آوری  پیش بینانۀ 
منطق هر روز آشنا و آشناتر می شود: شرکت آمازون در حال حاضر 
این امکان را در نظر دارد که محصوالت را پیش از آن بدانیم آن ها 
پلیسی  عملیات  پیش دستانه(؛  )میل  بفرستد  برایمان  می خواهیم  را 
تخیل  را  وقوعش  لحظۀ  در  جرم  کردن  خنثی  امکان  پیش بینانه 
می کند. سیستم های امنیتی خودکار جدید نوید این را می دهند که 
می توانند یک مشت را در لحظۀ پرتاب شدن و پیش از فرود آمدن 
بر صورت کسی تشخیص دهند. میلی ثانیه های بین این دو لحظه 
نشانگر فاصلۀ پیش دستی خودکار است: لحظه ای که ممکن است 

روزی سیستم پیش از فرود آمدن مشت واکنش نشان دهد.

در همۀ این زمینه ها، پیش دستی بر کاربرد حس گرها و جمع آوری 
خودکار داده ها مبتنی است. آگاهی از میل مصرف کننده و نّیت مجرم 
پیش از آن که خودشان بدانند به آن معناست که باید تا جای ممکن 
از طریق حس گرهای جاسازی شده و جمع آوری جامع داده ها راجع 

سرمایه داری دیجیتال

به آن ها اطالع کسب شود. بنابراین، پیش دستی از کنترل و نظارت 
و  چیز  همه  جمع آوری  است:  جدایی ناپذیر  فراگیر  و  همه جاحاضر 

نگه داشتن آن ها تا همیشه.

در  بازتولید جهان  برای  )ناممکن(  بر کوشش  ناظر  بی چارچوبی 
چارچوب  فراسوی  و  بیرون  چیزی  هیچ  )یعنی  دیجیتال  صورتی 
دیجیتال باقی نماند( و تغییر کاربری مداوم داده ها. وقتی به ما گفته 
درخواست  فرم  کردن  پر  برای  آن  از  که  وبی  مرورگر  که  می شود 
شغل استفاده شده است به مراتب بهتر از اطالعات واردشده در فرم 
عملکرد شغلی آینده مان را پیش بینی می کند، یا این که دست خطمان 
یا تعداد تماس هایی که با مادرمان می گیریم ممکن است بر اعتبار 
و  تناسب  برای  که  متعارفی  قالب های  باشد،  داشته  تأثیر  مالی مان 
تبیین های  زمینه ها،  این  در  داشتیم مختل می شوند.  داده ها  ارتباط 
روایی جواب نمی دهند، زیرا می کوشند با توصیف این که چرا متغیری 
تحمیل  را  چارچوبی  نو  از  باشد،  مربوط  و  مناسب  می تواند  خاص 
کنند. اما این تبیین ها چند گامی عقب ترند از ماشین همبستگی ای 
که در تخّیل خویش به دنبال خالصی کامل از آن تبیین ها هستند. 
تبیین  برای  خویش  وداع نامۀ  در  اندرسون  کریس  که  همان طور 
زبان شناسی  از  انسانی،  رفتار  به  راجع  نظریات  همۀ  »کار  نوشت: 
و  هستی شناسی  جانوران،  طبقه بندی  است.  تمام  جامعه شناسی،  تا 
روان شناسی را فراموش کنید. چه کسی می داند چرا آدم ها فالن کار 
ما  و  می کنند  را  کار  فالن  آن ها  که  است  این  نکته  می کنند؟  را 
اگر  اندازه گیری کنیم.  و  را دنبال  با صحتی بی سابقه آن  می توانیم 

داده ها کافی باشند، ارقام خودشان به حرف می افتند.«

»عملکردی«،  تصاویر  دربارۀ  فاروکی  هارون  کار  از  پیروی  با 
دیگر  اطالعات  بنامیم:  »عملکردگرایی«  را  ویژگی  این  می توانیم 
نیازی به تفسیر ندارند، زیرا خودشان عمل می کنند. به بیانی دیگر، 
از  هرکس  می انجامد:  نتیجه ای  به  تفسیر  به  نیاز  بدون  اطالعات 
مرورگر درست استفاده کند یا سرمایه گذاری صحیح را انجام دهد 
شغل یا وام مورد نظر را می گیرد. هرکس در الگو و قالب جا بگیرد، 

دستگیر می شود، ترفیع می گیرد یا آماج حمله قرار می گیرد.

این منطق ها )پیش دستی، بی چارچوبی و عملکردگرایی( در طیفی 
هوایی  حمالت  تا  گرفته  هدفمند  تبلیغات  از  خودکار،  روندهای  از 
نشانه محور )signature drone strikes(1، از فروختن تا کشتن، عمل 
به  دسترسی  که  کسانی  دست  در  را  قدرت  مکان  آن ها  می کنند. 
جمع آوری  می دهند.  تشخیص  دارند  پردازش گری  قدرت  و  داده ها 
خودکار داده ها مستلزم پردازش خودکار است و واکنش خودکار را 
تسهیل می کند. هم زمان، چنین منطق هایی نشانگر نقاط مقاومتند: 
قدرت  هدف  ما.  تقلیل ناپذیر  کرانمندی  از  ناشی  هماوردجویی 
توأمان  بی چارچوبی  جاه طلبِی  که  است  واقعیت  این  مبهم کردن 
گسترده و ناممکن است، و این امر به آن معناست که ما نه می توانیم 

پیش دستی را کامل کنیم و نه از تبیین خالص شویم. 

1. در حمالت نشانه محور افراد و گروه ها نه بر مبنای شناسایی هویتشان بلکه بر اساس مشکوک بودن 
رفتارشان )مثال به تروریستی بودن( هدف حملۀ هوایی قرار می گیرند. )م(

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Mark Andrejevic <Mark.Andrejevic@monash.edu>
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< زمـــان مــنــــدی 
دیـجیتـال  کـارگر  طبـقۀ  ســاخـت  و     

     در چـیـــن

سرمایه داری دیجیتال

جک لینچوآن کیو، دانشگاه چینی هنگ کنگ

فناوری های دی︖یتال همه جا حضور دارند. از 
آن ها می توان برای کنترل، اما همین طور برای 

شورش استفاده کرد. عکس از اوون وینکل /
 وب سایت unsplash.com. کریتیو کامانز.

با کمک پلتفرم های رسانه ای دیجیتال، خدمات موقعیت محور و هوش 
بر  را  خود  اجتماعی  کنترل  چشمگیری  طرز  به  چین  حکومت  مصنوعی، 
حرکت فضایی مردمش و جغرافیای در حال تحوِل شهرها و روستاهایش 
تقویت کرده است. با این حال، این مقاله مدعی است که اگر نقطۀ تمرکزمان 
را از فضامندی به زمان مندی تغییر دهیم و در عین حال ساخت و زوال طبقۀ 
کارگر دیجیتال چین را بررسی کنیم، می توانیم ببینیم که پکن دارد قدرت 
کنترلش را از دست می دهد. در این جا طبقه در هر دو معنای مارکسیستی و 
وبری فهم شده است، که به ترتیب متناظرند تقریبًا با »زمان های انقالب« 

و »زمان های مصرف«.

اخالل گر،  اولی  هستند:  زمان مندی  متضاد  وجه  دو  مصرف  و  انقالب 
Hyper-( فراتاریخی  و  قهرمانانه  روبه جلو،  ضّدسرمایه دارانه،  جمعی، 
historical( است، که من ملهم از تز ریچارد فلوریدا، »جهان ناهموار است« 
دومی  می نامم؛   )spiky( ناهموار«  »زمان  را  آن   ،)The world is spiky(
ُعرفی و غیرتاریخی است،  اکنون اندیش،  نولیبرالی،  پیوستاری، فردگرایانه، 
را  آن  فریدمن،  توماس  است«  مسطح  »جهان  تز  از  ملهم  را  آن  من  که 

»زمان مسّطح« )flat time( می نامم.

بر جمعیت طبقۀ کارگر چین دست می گذارم که در قیاس  از آن جایی 
زندگی  متکّثرتری  زمان مندی های  در  معمواًل  اجتماعی  گروه های  دیگر  با 
می کنند. بنابراین، طبقۀ کارگر موزۀ جامعی از سامان های زمانی ای به دست 

دهد که در عین تضادهای درونی هم زیستی دارند و به این ترتیب واکاوی 
پویش نگرانۀ تعامالت بین زمان ناهموار و زمان مسطح را ممکن می کند.

زمان ناهموار و زمان مسطح دو قطب میدان مغناطیسی ای را می سازند که 
آغشته است به زمان مندی های گوناگونی که، در چارچوب ریموند ویلیامز، به 
امور پس مانده، امور مسلّط و امور نوظهور تعلّق دارند. در حالی که زمان مسطح 
در میان بیش تر کارگران در زندگی روزمرۀ بیش از پیش دیجیتال شده شان 
مسلّط است، زمان ناهموار در لحظات کم وبیش چندپاره اش، در میان امور 
پس مانده کمین کرده است و یا با شکافتن سوراخ هایی در سطح صاف زمان 
مسطح یا همان »زمان بی زمان« به قول مانوئل کاستلز، همچون نیروی 
تغییر ظهور می کند. در حالی که زمان ناهموار به پیکار جمعی و تبدیل طبقۀ 
کارگر دیجیتال به طبقه ای برای خود کمک می کند، زمان مسطح با تشویق 
کارگران به زیستن در شرایطی اتمی شده، رؤیاهای آدم های دیگر را دیدن 
و از یاد بردن این که هویت هایشان می تواند به امری منحصربفرد، یعنی به 

همبستگی طبقۀ کارگر بینجامد، مانع از تکوین طبقاتی می شود.

زمان های ناهموار و مسطح به هم شباهت دارند. در چین، هر دوی آن ها 
علیه تک راستایِی زمانی ای که شاخصۀ رژیم های پیشین بودند - خواه رژیم 
)تناسخ های  بودایی  رژیم  و  می نهاد(  ارزش  پس رفت  به  )که  کنفوسیوسی 
 - پیش بینی پذیر(  اما  پیشرفتی  )زمان  مدرنیستی  رژیم  یا  باشد  چرخه ای( 
عمل می کنند. در حالی که زمان مسطح نه پس رفتی است، نه پیشرفتی و نه 
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چرخه ای، مشخصۀ زمان ناهموار لبه های دندانه دندانه ای است که از تصادم 
پیشرفت و پس رفت ایجاد شده اند؛ از خالل آنچه استوارت »سیاست بدون 

تضمین« )politics without guarantees( می خواند.

زمان ناهموار و زمان مسطح هردو به خاطر سرشت متقارنشان قدرتمندند. 
مورد اعتصاب ملّی کامیون ران ها علیه یوآنامان )پلتفرم حمل ونقل کامیونی 
مبارزه علیه  بگیرید، که شبیه  نظر  را در  راه دور در چین( در سال 201۸ 
شرکت اوبر در شهرهای غربی بود اما در این مورد، در سطحی ملّی؛ یا مورد 
جشنوارۀ تجارت الکترونیک با نام Singles Day که هر سال یازدهم نوامبر 
برگزار می شود، که در آن مصرف کنندگان چینی از طبقات اجتماعی مختلف 
در شور و شوق یک خرید آنالین تماشایی غرق می شوند. کارگران ممکن 
است 360 روز از سال را در زمان مسطح زندگی کنند، اما پنج روز باقی مانده 
را، عمدتًا به خاطر علل ساختاری ای که جرقۀ کنش عامالنه را می زنند، در 

زمان ناهموار بگذرانند.

خّطی که حس های فوق الّذکر از زمان )ناهموار یا مسطح، کنفسیوسی 
یا بودایی یا مدرنیستی( را از هم جا می کند همان چیزی است که جودی 
برای  را  نهایی  به آن »حاکمیت زمانی« می گوید: چه کسی قدرت  واجمن 
چیست؟  زمان  اساسی  واحد  دارد؟  اختیار  در  زمان مندی  تعیین  و  تعریف 

واحدها چگونه به هم مرتبط می شوند؟ تمامیت زمانی معنادار چیست؟

حاکمان  کنفوسیوسی  معانی  مثل  زمان  از  سّنتی  معانی  حالی که  در 
مجرای  از  چینی  بستر  در  مدرنیستی  زمان مندی  می انگارند،  را  استعالیی 
یا نسخۀ سرمایه داری دولتی،  دولت گرایی، خواه نسخۀ سوسیالیسم دولتی 
مدرنیست  زمانِی  حاکم  آشکارترین  چین  کمونیست  حزب  می شود.  بیان 
ایجاد خالئی  با  دو  زمان مسطح، هر  و  ناهموار  زمان  این،  با وجود  است. 
که باید توسط بازیگران غیردولتی پر شود رژیم زمانی دولت محور را نفی 
می کنند: شرکت ها در مورد زمان مسطح و کنشگران در مورد زمان ناهموار.

که  امروز  چین  در  به ویژه  نیست،  ایستا  هیچ وقت  زمان مندی  البته، 
مشخصه اش سکوالرشدن، فردیت یابی و افزایش تحّرک است. در حالی که 
گوشی های هوشمند و کافه های اینترنتی نوبودگی خاصی را پدید آورده اند، 
نظر به تجربه های طبقۀ کارگر چین از آغاز قرن بیستم، بیش از آن که شاهد 

گسست باشیم، شاهد پیوستاری تاریخی هستیم.

معمواًل کارگران باید با هر جریان زمانی ای که مدیران بر آن ها تحمیل 
می کنند )زمان صنعتی کارخانه شان( همراه شوند؛ زمان مسطح شرکت که 
بیگاه، وقتی یک جراحت  اما گاه و  رسانه های اجتماعی شان را می گرداند. 
پا  به  مدیران  سوءاستفادۀ  علیه  جمعی  اندوه  وقتی  می آید،  پیش  کاری 
می کند،  متوقف  را  اقتصاد  عملکرد  کرونا  ویروس  شیوع  وقتی  می خیزد، 
با آن ها روبروست معنای  تهدیدهای وجودی ای که طبقۀ کارگر دیجیتال 
آن  زمانی  را می زاید که هیچ کس جز خود کارگران حاکم  زمان  از  بدیلی 
بدون  اعتصاب های  خرابکاری.  کار.  توقف  کار.  سرعت  از  کاستن  نیستند. 
رهبری )Wildcat strike(. پیکار طبقاتی در این عصر دیجیتال حول تأسیس 

رژیم های بدیلی از زماِن تحت مالکیت کارگران می چرخد: زمان ناهموار.

 content( محتوای  مزارع  است.  جهانی  پدیده ای  مسطح  زمان  ظهور 
farms(1 مبتنی بر هوش مصنوعی خروارها خبر تقلّبی و میم های ناسیونالیستِی 
پدید  ترتیب، چیزی  این  به  و  تولید می کنند  مجازی  باب طبع شبکه های 
می آورند که آدام گرینفیلد آن را »روزمرگی پسا-انسانی« نامیده است. زمان 
مسطح دوالیه است: برای مصرف کنندگان، »طبیعی« و دیکته شدۀ قوانین 

سرمایه داری دیجیتال

علم داده ها و وال استریت فرض می شود. برای شرکت های آی تی، همین 
که  درمی آید  شرکت ها  خصوصی  مالکیت  تحت  شود  تصّرف  وقتی  زمان 
زمان را همچون مواد خامی برای انباشت سرمایه دستکاری و پولی می کنند.

اما روندهای جهانی وقتی در چین ریشه می دوانند ویژگی خاصی پیدا 
می کنند: عقب نشینی نامنتظرۀ دولت. چین از قدرتمندترین دم و دستگاه های 
دولتی جهان در ملّی کردن زمان، نه فقط از طریق مدارس و رسانه های انبوه، 
بلکه همچنین از طریق بسیج های سیاسی منظم در دورۀ مائوییستی و پس 
از آن بوده است. از زمان اصالحات بازاری دنگ شیائوپینگ در سال 1992، 
فضایی  برنامه ریزی  در  مرکزی  جایگاهی  همچنان  چین  کمونیست  حزب 
آفریقا و  اوراسیا،  به  دامنه شان  بوده که دیگر  ابرزیرساخت هایی  از مجرای 
جین پینگ،  شی  دورۀ  در  این،  وجود  با  است.  رسیده  نیز  آمریکا  قاره های 

مقامات به طرز عجیبی نتوانسته اند کنترلشان را بر زمان مندی حفظ کنند.

دولت،  کوشش های  وجود  با  اما  کرد.  را  خودش  تالش  حزبی  دولت 
از مقامات دولتی  قدرت نهایی برای دستکاری زمان مندی به طرز قاطعی 
کارزار  هیچ  کارگران،  برای  است.  شده  منتقل  خصوصی  شرکت های  به 
حکومتی ای حتی ذّره ای به جشنوارۀ خرید Singles Day نزدیک نشده است. 
نمایش  دارد.  تداوم  پس مانده  یک  موقعیت  در  تقریبًا  دولت گرایانه  زمان 
پربینندۀ هر روِز  مناسک وار شی جین پینگ، چهره ای خداگون، در ساعات 
انبوه جمعیتی  تلویزیون به طرز سوررئالی ناچیز شده است، نمایی واحد از 
این  باشد، و  ادامه داشته  برای شی دست می زنند می تواند چند دقیقه  که 
انقیاد  حکایت از آن دارد که زمان دولت گرایانۀ مدرنیستی تهی شده و به 

زمان مسطح درآمده است.

برای کارگران چینی، سال 2004 نشانگر بازگشت زمان انقالبی در عصر 
گوآنگ دونگ  و  سیچوآن  شانژی،  استان های  در  مبارزه  سه  بود.  اینترنت 
خط کنترل اطالعات را که مقامات محلی با استفاده از انجمن های آنالین 
و وبالگ ها برقرار کرده بودند قطع کردند. از آن زمان، برای شورش های 
کارگرِی مجهز به رسانه های دیجیتال این به امری مرسوم بدل شده است 
که علیه مدیران و سانسورچی های اقتدارگرای خود اعالم موفقیتی نسبی 
یا کامل کنند؛ چنان که در اعتصاب Honda Locks در سال 2010، اعتصاب 
کارخانۀ کفش یو یوآن در سال 2014 و مبارزۀ کارگران شرکت جاسیک 

مشاهده شد.

و  مسیحایی«  »زمان  میان  آگامبن  تمایز  به  اشاره ای  با  دهید  اجازه 
است  موازی  که  او  دوگانۀ  زمان مندی  کنم؛  نتیجه گیری  تقویمی«  »زمان 
با هم نشینی زمان ناهموار و زمان مسطح. او می نویسد: »زمان مسیحایی 
بیرون از زمان تقویمی نیست: به عبارتی، بخشی از )una porzione( زمان 
تقویمی است ، بخشی که دستخوش فرایندی انقباضی می شود که آن را 
سراسر تغییر می دهد.« برای طبقۀ کارگر دیجیتال در چین، زمان مسیحایی 
و  دیجیتال  رسانه های  وسیع  گسترش  با  است.  وقوع  حال  در  پیشاپیش 
تسلّط زمان مسطح، زایش زمان انقالبی اغلب از دیده ها مخفی می ماند. اما 
ناهموار الی مسطح تا خورده است. دقیقًا در این لحظات فراموشی است که 

انقالب ها یک باره رخ می دهند. 

1. مزرعه محتوا یا آسیاب محتوا یکی از روش های اسپم تولید محتوای زیاد و بی کیفیت است. در این روش 
شرکت ها تعداد زیادی آزاد کار را که اطالعات کافی از تولید محتوا نداشته استخدام و آزادکاران شروع به 
تولید محتوای تکراری و بی کیفیت برای موتورهای جستجوگر می کنند. )م. برگرفته از ویکی پدیای فارسی(

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Jack Linchuan Qiu <jacklqiu@gmail.com>
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< رقـابت آمریکـا و چیـن؟
و دیـــجـــیــتـــــــــال  فــنـــــــاوری    

    صنــــایع فــرهنگــــی

سرمایه داری دیجیتال

تانر مرلیز، دانشگاه فناوری اُنتاریو، کانادا

آیا سل︴﹦ اقتصادی و فرهنگی ایاالت متحده به پایان رسیده است؟ 
منبع: کریتیو کامانز ویکی مدیا

به  ضدتروریستی  جهانِی  جنگ  که  وقتی  تا  سرد  جنگ  پایان  از 
متحده  ایاالت  خورد،  بزرگ  کسادی  سخت  دیوار  به  آمریکا  رهبری 
امروز،  اما  بود.  بی رقیب  امپراتوری ای  و  جهان  امپراتوری  بزرگ ترین 
رییس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ و استراتژیست های سیاست خارجی 
آمریکا و حتی مردم عادی ای که مرکز پژوهشی پیو نظرشان را پرسیده 
نظم جهانی  در  آمریکا  قدرتمند  جایگاه  برای  تهدیدی  را  است، چین 
رقابت  جدید  عصر  چین:  برابر  در  »آمریکا  مثل  تیترهایی  می بینند. 
ابرقدرت ها، اما رقابتی بی مرز« )نیویورک تایمز( و »با داغ شدن رقابت 
آمریکا و چین، دورۀ بی طرفی کشورهای جنوب شرق آسیا در این نزاع 
ایاالت  پست(  مورنینگ  چاینا  )ساون  رسید«  به سر خواهد  زودی  به 
متحده و چین را همچون دو رقیب نمایش می دهند. اما آیا واقعًا چنین 
است؟ امپراتوری ایاالت متحده سال هاست بر سه رکن قدرت ساختاری 
استوار بوده است: توان اقتصادی جهانی، فرادستی نظامی و محبوبیت 
فناورانه و فرهنگی. در حالی که اقتصاد و نیروی نظامی چین به سرعت 
در حال رشد است و کارزارهای »قدرت نرم« چین دارند پا می گیرند، 
چین هنوز یک رقیب واقعی نیست. در سال 2019، امپراتوری ایاالت 
متحده به لحاظ اقتصادی و نظامی، و به ویژه از نظر فناوری دیجیتال و 

صنایع فرهنگی، دوام آورد و به مراتب قوی تر از چین عمل کرد.

بزرگ ترین  شامل    2000 جهانی  فوربس  فهرست  اساس  بر 
این  از  مورد   5۷5 مقّر  متحده  ایاالت  جهان،  دولتی  شرکت های 

بزرگ  شرکت  بیست  از  مورد.   309 فقط  مقّر  چین  و  شرکت هاست 
جهان، ده مورد آمریکایی و پنج مورد چینی اند. دالر آمریکا، نه یوآن 
چین، ارز ذخیره و پرکاربردترین ارز جهان است. تولید ناخالص داخلی 
اسمی ایاالت متحده حدود 19/39 تریلیون دالر است، که به مراتب از 
12/24 تریلیون چین باالتر است. بودجۀ دفاعی 6۸4/6 میلیارد دالری 
و  است  چین  دالری  میلیارد   1۸5 هزینه کرد  از  بیش تر  بسیار  آمریکا 
عواید این هزینه های جنگی به جیب بوئینگ و الکهید مارتینز و جنرال 
تسلیحات  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  بزرگ ترین  داینامیکس،  
نظامی دنیامی رود. از پایگاه هوایی َدئگو در کرۀ جنوبی تا پایگاه هوایی 
پایگاه نظامی آمریکایی در چندین کشور  آلمان، صدها  شپانگدالم در 
پراکنده اند و اخیراً در منطقۀ هند-آرام نیز گسترش یافته اند تا چین را به 
طور فیزیکی محاصره و کنترل کنند. در مقایسه با آمریکا رّدپای نظامی 
چین در جهان، با فقط یک پایگاه خارجی در جیبوتی به فاصله ای زیاد 

از آمریکا، بسیار ناچیز است. 

فناوری  متحده  ایاالت  نظامی  و  اقتصادی  جهانی  قدرت  مکمل 
دیجیتال و صنایع فرهنگی آن است که حجم، گسترۀ دسترسی، سود و 
قدرتش به مراتب از نمونۀ چینی اش بیش تر است. این مثال را در نظر 
بگیرید: از 154 شرکت بزرگ حوزۀ فناوری در جهان 65 مورد آمریکایی 
و تنها 20 مورد چینی هستند. هشت مورد از ده شرکت اول در این حوزه 
آمریکایی هستند )اپل، مایکروسافت، الفابت-گوگل، آی بی ام، فیسبوک، 
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به هالیوود پول می دهند تا کاالهای برند شده را در قصه گویی هایشان 
پیوند  میلیون دالر  با 2۸۸  خانه  از  دور  عنکبوتی:  مرد  فیلم  بگنجاند. 
مرد  نبرد  شکست:  را  شده  برند  سرگرمی  صنعت  رکورد  تبلیغاتی 
عنکبوتی با میستریو را تماشا کنید و از آئودی، پپسی و یونایتد ایرالینز 
لذت ببرید! فصل سوم چیزهای عجیب در خود به ارزش 15 میلیون 
کوکاکوال،  از  تمجید  و  مختلف،  محصوالت  نامحسوس  تبلیغ  دالر 

برگرکینگ و کی اف سی را گنجانده بود.

منطق  فرمان  تحت  آمریکا  فرهنگی  صنایع  و  دیجیتال  فناوری 
با  همچنین  عملکردهایشان  اما  می کنند،  عمل  سرمایه داری 
خارجۀ  وزارت  دارد.  متقابل  پیوندی  آمریکا  ژئوپلیتیکی  جاه طلبی های 
آمریکا سیاست های مبتنی بر تجارت آزاد فرهنگی و دیجیتال و مالکیت 
معنوی سفت و سخت را اعمال می کند تا سودآوری سیلیکون ولی و 
کند.  تقویت  می رسد  آن  به  دستشان  که  کشوری  هر  در  را  هالیوود 
»سرمایه داری  الگوی  از   )NSA( متحده  ایاالت  ملی  امنیت  آژانس 
نظارتی« شرکت های فناوری بزرگ وام می گیرد تا جمعیت های جهانی 
به مثابۀ نمایه های داده ای )data profiles( را تولید و سپس کنترلشان 
کند و همچنین دست به تحلیل پیش بینانۀ تهدیدهای آنان برای آمریکا 
 بزند. ادارۀ دیپلماسی عمومی و امور عمومی ایاالت متحده برای تقویت 
»قدرت نرم« آمریکا در همۀ رسانه های قدیمی و جدید کارزارهایی به 
اینترنت  از آمریکا راه می اندازد. وزارت دفاع ایاالت متحده  طرفداری 
و »فضاهای  را همچون »سالح«  اجتماعی  رسانه های  پلتفرم های  و 
نبرد« برای »جنگ سایبری« به کار می گیرد، و با شرکت هایی مثل 
امور  مسئولیت  تا  می بندد  قرارداد  مایکروسافت  و  گوگل  آمازون، 
پژوهش و توسعۀ نظامی را در زمینۀ »اینترنت اشیا« و هوش مصنوعی 
بر عهده بگیرند. همۀ شاخه های دولت امنیتی ایاالت متحده در صنایع 
فرهنگی حک شده اند و به طور روزمره به تولید برنامه های تلویزیونی 
امنیتی در هالیوود کمک می رسانند. سازمان  با مضامین  فیلم هایی  و 
سیا به تولید آمریکایی ها، درامی تلویزیونی دربارۀ جنگ سرد، کمک 
کرد؛ یک مأمور سابق سیا، جو وایسبرگ، یکی از تولیدکنندگان برنامه 
»محصول  چندین  هالیوود  با  مشترک  طور  به  نیز  دفاع  وزارت  بود. 
فیلم های  مثل  است،  تولید کرده   )militainment( سرگرمی-نظامی« 

تاپ گان: مارولیک، کاپیتان مارول و تبدیل شوندگان.

هم گرایی های میان منطق سرمایه دارانۀ فناوری دیجیتال و صنایع 
فرهنگی آمریکایی و اقدامات ژئوپلیتیکی دولت امنیتی ایاالت متحده 
در قرن های بیستم و بیست ویکم در کتاب من با عنوان دل ها و مین ها: 
صنعت فرهنگ امپراتوری ایاالت متحده )2016( و اثری که به طور 
مشترک ویراستاری شده، با عنوان امپریالیسم رسانه ای: پیوستار و تغییر 
)2019( با جزییات بیشتری بررسی شده است. سخن کوتاه، آژانس های 
حال  در  فرهنگی  صنایع  و  دیجیتال  فناوری  و  متحده  ایاالت  دولتی 
ساخت و حفظ و تقویت نظامی جهانی از دولت های متحد یکپارچه اند 
که سودآوری سیلیکون ولی و هالیوود برای تشکیلش فشار می آورد و 
رژیم نظامی- امنیتی ایاالت متحده در آن نقش سرپرستی و نظارت 
دارد و پلتفرم ها و فرهنگی عامیانۀ آمریکایی شیوعشان می دهند. چین 
در حال گسترش منابع قدرت نرم و توپخانۀ جنگ سایبری خود است 
رقیب  هنوز  چین  اما  است.  شده  فرهنگی  نفوذ  کارزارهای  درگیر  و 

قابل قیاسی برای امپراتوری ایاالت متحده نیست. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Tanner Mirrlees <tanner.mirrlees@uoit.ca>

سیسکو سیستمز و اوراکل( و تنها یک مورد چینی است )هلدینگ های 
تنسنت(. دو شرکت مخابراتی بزرگ جهان در آمریکا مستقرند: ای تی  
اند تی و ورایزن. سومین شرکت بزرگ این حوزه چاینا موبایل است. 
سیلیکون ولی همچنین مقّر 14 مورد از 20 وب سایت پربازدید دنیاست، 
از جمله موتور جستجوی انحصاری گوگل و ابرقدرت حوزۀ شبکه های 
اجتماعی، فیسبوک و پلتفرم اشتراک گذاری ویدیو، یوتیوب و همین طور 
پخش  و  )ویکی پدیا(  دانشنامه  و  )توییتر(  دیجیتال  میکروبالگینگ 
آنالین برنامه های سرگرم کننده )نت فلیکس( و ایمیل )اوت لوک و یاهو( 
و  )ردیت(  بحث  انجمن های  و  )اینستاگرام(  عکس  اشتراک گذاری  و 
صنعت پورن )پورن هاب و ایکس ویدیوز(. شرکت های اینترنتی چین در 
حال رشدند، اما فقط دو مورد از پربازدیدترین سایت های جهان چینی 

است )بایدو و  وبسایت کیوکیو(.

و  دیزنی  والت  استودیوهای  هالیوود،  بزرگ«  »استودیوی  پنج 
استودیوهای قرن بیستم )تحت مالکیت شرکت والت دیزنی( و وارنر 
بروز )تحت مالکیت مشترک رسانه وارنر و ای تی  اند تی( و یونیورسال 
و  یونیورسال(  ان بی سی  و  کامست  مشترک  مالکیت  )تحت  پیکچرز 
گیشه های  بر  سی بی اس(  ویاکام  مالکیت  )تحت  پیکچرز  پارامونت 
مجموع   ،2019 سال  در  چینی.  استودیوهای  نه  مسلطند،  جهان 
رکوردی  شد،  بسته  دالر  میلیارد   42/5 رقم  در  هالیوود  گیشه های 
برای همۀ دوران: گیشۀ آمریکای شمالی  11/4 میلیارد دالر و گیشۀ 
رشد  از  چین  حکومت  داشتند.  عایدی  دالر  میلیارد   31/1 بین المللی 
نوعی صنعت سرگرمِی پررونق در سطح ملّی حمایت و آن را تشویق 
می کند و بیش تر فیلم ها و برنامه های تلویزیونی برتر در چین »ساخت 
چین« هستند. چین قربانی امپریالیسم فرهنگی ایاالت متحده نیست، 
به  و  است  نامتوازن  آمریکا  و  چین  میان  فرهنگی  تجاری  روابط  اما 
هنگفتی  درآمد  ساالنه  هالیوودی  فیلم های  می چربد.  دوم  طرف  نفع 
از گیشه های چین به جیب می زنند، در حالی که فیلم های چینی فقط 
به ندرت در سالن های سینمای آمریکا اکران می شوند و منبع بازدهی 
قابل مقایسه  با همتایان آمریکایی خود نیستند. سودآورترین فیلم سال 
2019 به نام انتقام جویان: پایان بازی در بیش از سی گیشه در چین 
زمین  نام  به  سال  آن  چینی  فیلم  موفق ترین  حالی که  در  زد،  رکورد 
سرگردان هیچ رکوردی در آمریکا نزد. به بیانی ساده، صنعت سرگرمی 
جذابیت  و  فرامرزی  سود  با  مقایسه  قابل  وجه  هیچ  به  چین  جهانی 

فرهنگی هالیوود نیست.

ناخالص  تولید  به  دالر  میلیاردها  ساالنه  هالیوود  و  سیلیکون ولی 
داخلی آمریکا اضافه می کنند. همچنین، پلتفرم های رسانه ای دیجیتال 
خرید  ادامۀ  به  آن ها  فریب  و  مشتری  خلق  به  را  سرمایه داری  نیاز 
کاالها تأمین می کنند. گوگل بزرگ ترین فروشندۀ تبلیغات دیجیتال در 
تبلیغاتی جهان، معادل 103/۷3  دنیاست که 31/1 درصد هزینه های 
میلیارد دالر را از آن خود کرده است. فیسبوک با 6۷.3۷ میلیارد دالر 
عواید خالص تبلیغاتی، در رتبۀ دوم قرار دارد و به دنبال آن سایت چینی 
علی بابا با 29/20 میلیارد دالر و سپس آمازون با حدود 14/1 میلیارد 
در  هالیوودی  فیلم های  و  تلویزیونی  برنامه های  گرفته اند.  جای  دالر 
خدمت مصالح و مقتضیات تبلیغاتی سرمایه داری نیز هستند. آن ها پیش 
از هر چیز کاالهای تجربی و فرهنگی هستند که استودیوهایی آن ها 
را برای فروش به توزیع کنندگان تولید کرده اند تا به نمایش دهندگانی 
انواع بازارهای نمایشِی اکران محور و نمایش آنالین فروخته  در همۀ 
شود. هالیوود در جاهای مختلف از 20 تا 150 میلیون دالر خرج کرده 
تا برای هر یک از کارهایش بازاریابی کند. اما تبلیغ چی های جهانی نیز 
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< بـــــــــــــــــــازار آزاد
پســاسوسیالیستی؟ آزاد  مطبوعات  برای      

سرمایه داری دیجیتال

مندی تروگر، دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ، آلمان

تظاهرات در برلین، نوامبر 1989. 
Bundesarchiv / عکس از پیتر زیمرمان

 ،Publizistik & Kunst نشریۀ اتحادیۀ مطبوعاتی آلمان غربی
 die Tageszeitung آن را »سیل طال« نامید، در حالی که روزنامۀ
به  آن ها  دوی  هر  افتاد.  سرمایه داری«  آغازین  »روزهای  یاد  به 
آلمان  سابق  دموکراتیک  جمهوری  در  مطبوعات  بازار  تحوالت 
اقتصادی  و  سیاسی  گروه های  داشتند.  اشاره   1990 بهار  در 
آلمان غربی داشتند ساختارهای بازار را در جهت منافع خودشان 
می ساختند و به این ترتیب مانع از اصالحات رسانه ای دموکراتیک 

شدند. عمیق 

تنها پنج ماه پیش از آن، در نوامبر 19۸9، صدها هزار ساکن 
آلمان شرقی در اعتراض به سرکوب دولتی به خیابان ها ریخته و 
خواستار رسانه های آزاد و دموکراتیک شده بودند. این اعتراضات 
دیوار برلین را ویران کرد و موجی از اصالحات ترقی خواهانه در 
رسانه ها را نیز دامن زد. سرانجام، در سوم اکتبر 1990، جمهوری 
از  آلمان  و  پیوست  آلمان  فدرال  جمهوری  به  آلمان  دموکراتیک 
آلمان  اتحاد دو  نو متحد شد. در حالی که چیزهای زیادی دربارۀ 
افتاده است. این  از تاریخ بیرون  انتقالی گویی  نوشته شده، دورۀ 
می  از  قبل  عماًل  آلمان  مطبوعات  بازار  که  می دهد  نشان  مقاله 

1990 متحد شده بود.

اصالحات <

شکستن   19۸9 نوامبر  در  رسانه ای  اصالحات  آغازین  هدف 
حدود  این حزب  بود.  سوسیالیستی  اتحاد  حزب  اطالعاتی  انحصار 
۷0 درصد کل تولید روزنامه در آلمان شرقی را در اختیار داشت. در 
آلمان  همان دسامبر 19۸9، شورای وزیران جمهوری دموکراتیک 
مصوبه ای را امضا کرد که با تضمین حق دسترسی برابر به رسانه ها، 
از گروه های اپوزیسیون حمایت می کرد. اندکی پس از آن، در پنجم 
فوریۀ 1990، »الیحۀ آزادی عقیده، اطالعات و رسانه ها« سانسور 
را ممنوع و اعالم کرد که مطبوعات از انحصار سیاسی و اقتصادی 
آزادند و بنابراین، صحنه ای گشوده برای بحث عمومی فراهم کرد. 
هر شخص و موجودیت حقوقی ای در جمهوری دموکراتیک آلمان 

حق انتشار، چاپ و توزیع رسانه داشت.

داشت:  دنبال  به  را  تازه کار  روزنامه های  از  انفجاری  امر  این   
جوالی  تا  شدند؛  تأسیس   1990 فوریۀ  در  فقط  روزنامه  شانزده 
1990، این رقم به صد مورد رسید. در کشوری با فقط هفده میلیون 
نفر جمعیت، این موج نشریات تازه کار خواستار اصالحات ساختاری 
مستقر  روزنامه های  میان،  این  در  شدند.  دموکراتیک  مشارکت  و 
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قیمت گذاری های غارتگرانه بر یکدیگر مزیت رقابتی پیدا کنند. هدف 
این کسب وکاِر پول دورریز به دست آوردن خوانندگان آینده بود. این 
کار ناشران کوچک آلمان غربی را که تاب چنین قیمت های پایینی 
را نداشتند از رده خارج کرد و بر روزنامه های آلمان شرقی فشاری 
امکانات چاپی کهنه، کمبود کاغذ و زیرساخت های  آورد:  مضاعف 
غیرقابل اتکای توزیع رقابت را برای آن ها سخت کرد. به عالوه، در 
یکم آوریل 1990، جمهوری دموکراتیک آلمان یارانۀ مطبوعات را 
قطع کرد. بیش تر روزنامه ها قیمتشان را دو یا سه برابر کردند و فوراً 
به تبلیغات روی آوردند، که تخصص آلمانی های غربی را می طلبید. 
این امر، افزون بر نیاز به سرمایه گذاری ها، روزنامه های آلمان شرقی 

را از همان آغاز دچار وابستگی کرد.

دو کشور، یک بازار <

تا آوریل 1990، همۀ روزنامه های آلمان شرقی به مذاکراتی با 
با هدف کسب  مشترک،  برای سرمایه گذاری  غربی  آلمان  ناشران 
این  اصلی  اهداف  بودند.  شده  کشیده  شرق،  در  رقابتی  مزیت 
بودند،  سوسیالیستی  اتحاد  حزب  محلّی  روزنامۀ  چهارده  مذاکرات 
که در مناطق خود نوعی شبه انحصار داشتند. این روزنامه ها رسمًا 
توافق نامه هایی امضا کردند. با وجود این، در واقعیت، ناشران آلمان 
غربی مناسبات کسب وکاری را برقرار کردند که از تصاحب آگهی ها 
را شامل می شد.  در سهام  نیز سرمایه گذاری  و  روزنامه ها  تا چاپ 
این سرمایه گذاری های  که  بود  آوریل 1991  در  تازه  این همه،  با 
مشترک از سوی آژانس امانی )Treuhandanstalt( حکومت آلمان 
آلمان  حکومت  امانی  آژانس  شدند.  تبدیل  حقوقی  قراردادهای  به 
همان انحصارهای مطبوعاتی سابقًا دولتی را دودستی تقدیم ناشران 
بزرگ آلمان غربی کرد که اندکی بعد بازار را بیش از این تحکیم 

کردند.

مرگ یک رویا <

نتیجۀ این روندها تمرکز مطبوعاتی بود: از 120 روزنامه ای که 
در سال 1990 تأسیس شده بودند، دو سال بعد از آن، تنها حدود 
65 روزنامه از 50 ناشر باقی مانده بود. تا نوامبر 1992، این رقم به 
50 روزنامه از 35 ناشر کاهش یافت. به نظر کنراد دوسل تاریخ نگار، 
آزمونگری «  گونه  هر  »علیه  فدرال  حکومت  عزم  نتیجۀ  امر  این 
بود. معنای این امر مرگ رؤیای دموکراتیک 19۸9 بود. تجربه ها، 
اندیشه ها و ابتکارها دربارۀ  بازاندیشی حول مطبوعات آزاد بر پایۀ 
تجربه های جمهوری دموکراتیک آلمان پایمال شدند. این امر دورۀ 
گذار را به دریچۀ ازدست رفتۀ  فرصت ها بدل کرد و اتحاد دو آلمان 
را به گسترش ِصرف نظم اقتصادی-سیاسی غربی. مطبوعات مقتدر 

آلمان شرقی هیچ گاه شکل نگرفتند. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Mandy Tröger <Mandy.Troeger@ifkw.lmu.de>

درونی  اصالحات  و  شدند  سیاسی  استقالل  مّدعی  نیز  باسابقه  و 
نامه های  و  روزنامه ها  اتاق های خبر،  در  ؛  به خود هموار کردند  را 
این که چه  به  دربارۀ  به سردبیران، بحث هایی درگرفت  نوشته شده 

چیزی یک نشریه را به راستی به نشریه ای آزاد بدل می کند.

رسانه های  اصالح  برای  منحصراً  مؤسسه  چندین  هم زمان، 
آلمان شرقی ایجاد شدند. برای نمونه، »شورای کنترل رسانه ها«، 
مؤسسه ای مردمی و غیرحزبی، و »وزارت سیاستگذاری رسانه« تا 
آوریل 1990 شکل گرفته بودند. هدف این ها، به گفتۀ وزیر رسانه، 
آزادی  به  بلوغ یافته  گوتفرید مولر در می 1990، تضمین »گذاری 
رسانه ها« بود و نه »صرفًا پذیرش یا تقلید الگوها و مفاهیم غربی«. 

هدف یافتن الگوهایی جدید برای مطبوعاتی آزاد بود.

چنگ اندازی بازار <

مصادف با این ابتکارات اصالحی سیاسی، شرکت های رسانه ای 
آلمان غربی شروع کرده بودند به کند وکاو در بازار آلمان شرقی. 
در همان دسامبر 19۸9، ناشران آثار خود را در آلمان شرقی توزیع 
می کردند. صادرات پراکنده خیلی زود نظام مند شد. تا میانۀ فوریه، 
وزارت کشور آلمان غربی پذیرفته بود که مقررات گذاری الزم است: 
حال،  این  با  نبودند.  ثابت  قیمت ها  نمی شدند،  پرداخت  مالیات ها 
قلمروهای  در  ناشران  فعالیت های  این  »به صراحت  وزارتخانه  این 
هدف  کشور  وزارت  نتیجه،  در  کرد.«  تأیید  را  خاکستری  قانونی 
تأثیرگذاری  امنیت جریان اطالعات برای  تأمین  خود را تضمین و 
مارس  در  آلمان  دموکراتیک  جمهوری  آزاد  انتخابات  نخستین  بر 
آلمان غربی شدیداً  انتخاباتی که  منافع حزبی در  1990 گذاشت، 
آن را تأمین مالی کردند . این امر بنیاد سیاسِی گذار مطبوعاتی ای 

را گذاشت که منافع بازاری آلمان غربی به آن شکل داده بودند.

 Springer، Burda، در پنجم مارس 1990، ناشران بزرگی چون
Bauer und Gruner + Jahr )G + J(J واردات نظام مند را آغاز کردند. 
ایشان به تنهایی نظام مالکیت ]معنوی[ خود را مستقر کردند. آن ها 
با تقسیم آلمان شرقی به چهار ناحیۀ توزیعی، عمدتًا آثار خود را به 
این کار  را احاطه کردند.  آلمان شرقی  بازار  طور مشترک توزیع و 
تشکیالت  و  هیئت ها  بود،  غیرقانونی  فدرال  قوانین  اساس  بر  که 
سیاسی و مدنی جمهوری دموکراتیک آلمان را گیج و آشفته کرد. 
آغاز  انتخابات  از  پیش  هفته  دو  درست  طرح  این  که  آن جایی  از 
شد، حکومت جمهوری دموکراتیک آلمان نمی توانست اقدامی بکند. 
اقدامات معطوف به ضابطه مندسازی و مقررات گذاری رد یا نادیده 

گرفته شدند. 

از  استفاده  با  کردند  ناشران سعی  این  انتخابات،  از  اندکی پس 
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  الــهـــامـــات
  آفــــــریـــــقــــــایـــــی

چشم انداز نظری

فرانسیس نیامجو، دانشگاه کیپ تاون آفریقای جنوبی

زندگی مان  جایی که  شدم،  بزرگ  آفریقا  مرکز  و  غرب  در  من 
که  داریم  باور  و  می کنیم  اداره  می دهیم،  سامان  ایده  این  را حول 
ناتمام است،  ناتمام است: طبیعت  همه چیز در جهان و در زندگی 
و  کردار  همین طور  و  ناتمامند  انسان ها  است،  ناتمام  ماوراء الطبیعه 
دستاورد بشری ناتمام است. ما معتقدیم هر چه زودتر این ناتمامی 
را به منزلۀ شیوۀ عادِی بودن بشناسیم و برای آن آماده شویم، به 
همین دلیل افراد بهتری خواهیم بود. همچنین باور داریم که مردم 
یکپارچه  و  مجّرد  خود  محتوای  و  شکل  در  ناتمامیشان  سبب  به 
منفرد  هم  اشیاء  بدهد.  نشان  این طور  ظاهرشان  اگر  حتی  نیستند، 
و یکدست نیستند. سّیالیت، مرّکب بودن وجود و ظرفیت حضور در 
چندگانگی همزمان در تمامیت یا پاره ها، از خصایص اصلی واقعیت 
آفریقا  مرکز  و  این غرب  بر  است. عالوه  ناتمامی  و هستی شناسی 

تصویرسازی از آربو.
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و  بودن  را همچون وضعیت عادِی  ناتمامی  این طریق  از  و  باشیم 
شدن بپذیریم.

فناوری های دیجیتال به مثابه جوجو <

کتابش  در  آچه به  چینوا  ضرب المثل های  از  یکی  که  همان طور 
می بینیم  »وقتی  می گوید،  نامرئی  قدرت  دربارۀ  خدا  پیکان  نام  به 
پرنده ای کوچک در میانۀ مسیر در حال رقصیدن است، باید بدانیم 
که دهل نوازش در بوته زاری در همان نزدیکی است«. برای این که 
توانایی  دانایی مطلق،  بتوانند مّدعی خصلت های خداگونۀ  انسان ها 
مطلق و حضور مطلق باشند، باید به دنبال ارتقاء ویژگی های عادی 
بنابراین  باشند.  جوجو،  یعنی  خارق العاده،  فعال سازهای  با  خودشان 
باور متداول در غرب و مرکز آفریقا این است که اگرچه ما انسانیم 
و عادی، توانایی ما برای دانای مطلق، توانای مطلق و حاضر مطلق 
بودن می تواند با جوجو به طرز چشمگیری ارتقاء پیدا کند )جوجویی 
را شامل  اینها  مانند  ، معجون ها، زهرها و  که جذابیت ها، طلسم ها 
می شود اما به اینها محدود نمی شود(. این جوجو را معمواًل طالع بین ها 
یا متخصصان معنوی، که در بسترهای مختلف با نام های متفاوت 

شناخته می شوند، به شکل خاصی آماده می کنند.

فناوری های  یا  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری های  من  بنابراین 
دیجیتال را به چیزی شبیه می دانم که ما در غرب و مرکز آفریقا رسم 
داریم ان را جوجو بنامیم. من از شما در مقام محققان علوم انسانی 
دیجیتال دعوت می کنم تا در باور منطقه به ناتمامی و مرّکب بودن 
بشر و همچنین در ظرفیت حضور همزمان در همه جا مداقه کنید، که 
داللتی است بر این  موضوع که ما دربارۀ نحوۀ درک بهتر پیشرفت های 
ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری های  در  کنونی  نوآورانۀ  علی الظاهر 
چیزهای زیادی می توانیم از گذشته بیاموزیم. این ایده که فناوری های 
دیجیتال حضور انسان ها و اشیاء حتی در غیابشان و غیاب  حتی در 
اغلب  نیست که  باوری  به  را ممکن می کند، بی شباهت  حضورشان 
برچسب سحر و جادو می خورد و مردود شمرده می شود. این باور برای 
جهانی از امکان های نامتناهی مناسب است، جهاِن حضور درکثرت های  
همزمان و قدرت های ابدی برای تعریف دوبارۀ واقعیت. جهان محبوب 
ناتمامی که  و  انعطاف پذیری و سّیالیت  آفریقا، جهان  غرب و مرکز 
قدرت های استعماری مردود شمردند و مدرن سازها بی اعتبارش کردند، 
جهانی است که زمان و مکان در آن نباید مانعی باشند در مسیر حقیقت 
و پیچیدگی های پرظرافتش. این جهانی است که امروز از طریق ظهور 
تلفن های  و  اینترنت  مانند  جدید  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری های 
همراه و تلفن های هوشمند، در کنار »جادو« و »سحر« آنها در قابلیت 
استفاده و دسترسی پذیری فوری و همچنین گرایش ضمنی شان در 
تسهیل خودشیفتگی و خودکامگی و حفظ ظواهر، بسیار بهتر درک 
کرده ایم. سّنت گسترش خود )self-extension( در غرب و مرکز آفریقا، 
به جای تفّکر روی دوگانگی ها، هستی شناسی پیوندهای متقابل را از 
طریق تخّیل خاّلق به عهده می گیرد که شاید رویکردی مثمر ثمر 
در جهت استدالِل نظری وجه مشترک میان انسان ها و فناوری های 

اطالعات و ارتباطات باشد.

و گسترش خود می دانم؛  فعال سازی خود  فناوری  را  من جوجو 
که  چیزهایی  آوردن  دست  برای  می دهد  توانی  ما  به  که  چیزی 
اگر فقط به ظرفیت ها و نیروی خودمان متّکی بودیم به قدر کافی 

منطقه ای است که پیوندها و وابستگی های متقابل در آن به رسمیت 
الگوی غالب و مطلوب  شناخته شده و ستوده می شود و به عنوان 
ساماندهی روابط میان انسان ها و روابط میان انسان ها با طبیعت و 

جهان های ماوراءالطبیعه به کار می روند.  

دربارۀ ناتمامی <

مرکز  و  غرب  در  انسان ها  که  است  ناتمامی  شناخت  سبب  به 
انسان های  با  روابط  خالل  از  خود  ارتقاء  راه  یافتن  برای  آفریقا 
دیگر شوق دارند و خاّلقیت و تخّیل خود را برای به دست آوردن 
ابژه های جادویی به کار می بندند تا آنها را در این روابط و همچنین 
با تغییرات ناگهانی و تلّون طبیعت و نیروها یا عوامل  در تعامالت 
طبیعی گسترش بدهند. این ابژه های جادویی، که در زبان مدرنیته به 
آن فناوری می گویند، بیشتر در غرب و مرکز آفریقا با نام های محلّی 
شناخته می شود که من معادل تقریبی آنها را  جوجو )juju( ]افسون[ 
از  برخی  حتی  و  آفریقا  ناظران  و  امروزی  دانشجویان  گذاشته ام. 
کیهان شناسی ها  زیادی،  حّد  تا  هم  هنوز  و  گذشته،  در  آفریقایی ها 
کردارهایی  و  اعتقادات  چنین  کار  به  که  را  هستی شناسی هایی  و 
بدویت  و  خرافه پرستی   ، پاگانیسم1   ، جادوگری  سحر،  با  می آیند، 
اشتباه می گیرند و آن را بی اعتبار می سازند.  به شکل تناقض آمیزی، 
کسانی که اصرار دارند مدرنیزاسیون و توسعه را بازی حاصل جمع 
را  ارتباطات جدید  فناوری اطالعات و  تلقی کنند، حتی رواج  صفر 
که انقالب دیجیتال پشتیبان آن است، عامل رهایی بخشی برای این 
کیهان شناسی ها و هستی شناسی ها و اعتقادات و منطق های کردار 

نمی دانند.

و  تسخیر  طریق  از  تفّوق  و  تسلّط  آرزوی  از  صرف نظر  باری، 
امتناع از اقرار به ِدین و مدیون بودن، آشکار می شود که آینده متعلّق 
است  نادیده انگاشته شده ای  مردمِی  کردارهای  و  باورها  چنین  به 
وضعیت  در  عادی  انسان های  اگر  آگاهند.   ناتمامی  واقعیت  از  که 
از طریق  خودشان  ارتقاء  در جهت  تالش ها  همۀ  ناتمامند،  طبیعی 
به  فناوری ها،  و  وام گیری ها  طریق  از  و  دیگر  انسان های  با  روابط 
مرّکب  از  ناشی  فروتنی  متوجِه  را  آنها  کاملشان  کند،  این که  جای 
انسان ها و طبیعت و  به دیگران،  بودنشان  به مدیون  اقرار  و  بودن 
آن  اساس  بر  است،  پایداری  ناتمامی شرایط  ماوراء الطبیعه می کند. 
جستجوی ملحّقات )extensions( به قصد اصالح وضعیت ناتمامی 
فرد، آن زمان که فرد با هرگونه ملحقاتی مواجه می شود که بر آن 
تسلّط نداشته است، فقط سبب می شود که به ناتمامی خود پی ببرد. 
عالوه بر این، ملحقات طبیعتًا فقط تا حدودی و فقط مّدت معینی 
فرد  که  را  کاری  پیشرفت  میزان  عماًل  برخی شان  و  می کنند  کار 
واقعیت  این  می دهد.  تنّزل  است،  داشته  را  آن  به  دستیابی  تصّور 
که کامل بودن توهمی است که فقط ممکن است آرزوهای عقیم 
برای تسخیر و بازی های حاصل جمع صفِر تفّوق را از بند رها کند، 
دعوتی است که به کاوش، ژرف اندیشی و فراهم آوردن جهانی بدون 
محدودیت، با پیوندهای متقابل و سّیالیت و همزیستی؛ جهانی که در 
آن هیچ کس انحصار قدرت یا فقدان قدرت ندارد، جهانی که در آن 

انسان ها و اشیاء یکدیگر را کامل می کنند. 

تأکید بر پیوندها و وابستگی های متقابل ما را دعوت می  کند که 
به طور نظام مند بر خطای آرزوهای تفّوق با حاصل  جمع  صفر واقف 



دسترسی به محتوا هایمان، از جمله پیام های رمزگذاری شده، را دارد 
و امکان کنترل از راه دور میکروفون و دوربین را بدون اطالع ما به 
آنها می دهد. این جاسوس افزارها هیچ تفاوتی با واسطه های ]احضار[ 
عام  مالء  در  که  ندارند  آفریقا  مرکز  و  غرب  بوته زارهای  در  روح 
به مشتریان و نوچه هایشان نوعی شیدایی سرمستی آور از افراط در 

بی باکی تلقین می کنند.

است  سلسله مراتب هایی  از  مملوء  زندگی  که  همان طور  درست 
میان جوجو هم  در   ، متأثر کرده و حفظ می کند  را  آن ها  نابرابری 
جوجوی  که  کسی  دارد.  وجود  سلسله مراتب هایی  و  نابرابری ها 
انجام  دیدن،  بودن،  برای  بهتری  باشد، شانس  داشته  قدرتمندتری 
چه  و  باشند  ملموس  چه  اشیاء،  استشمام  و  کردن  حس  دادن، 
افراد،  اثرگذاری بر  ناملموس، دارد و همچنین شانس بهتری برای 
اشیاء، رخدادها و پدیده ها و کنترل آنها. جوجو را می توان به تنهایی 
برسد.  حداکثر  به  توانشان  تا  کرد  استفاده  دیگران  با  ترکیب  در  یا 
با داشتن جوجوی خوب )هواپیماهای بدون سرنشین را تصور  فرد 
کنید( برای آن که روی کسانی تأثیرگذار باشد که به دنبال اثرگذاری 
است،  متنفر  آنها  از  یا  دارد  دوستشان  و  آنهاست  روی  یا خوب  بد 
تلفن  از ظرفیت های  بهتر  ندارد. هیچ چیز  فیزیکی  به حضور  نیازی 
هوشمندی کاماًل مجهز )با برنامه ها و اطالعات تماس مخاطبین(، 
به  دسترسی  با  متداول،  جوجوهای  مهّیج ترین  از  یکی  ]به عنوان[ 
و  اجتماعی  شبکه های  عصر  در  بلوتوث،  یا  هات اسپات  وای فای، 
ابَراتصال پذیری و لزوم فزایندۀ همزیستی، ما را متوجه اهمیت قضیه 

نمی کند.

با این حال، علی رغم تناقضات و قابلیت دست کاری این جوجوها، 
همواره  جوشِش  که  جاه طلبی  و  ماجراجویی  مهّیج  حس  بدون 
پدیدارشونده و خاّلق در جوجو )فنون و فناوری ها( به ارمغان می آورد، 
زندگی بسیار عادی و مطابق انتظاْر متعارف و روزمره خواهد می بود. 
چنان چه افراد و جوامع توانایی ابتکار عمل و بازآفرینی خودشان را از 
دست بدهند، خود ایدۀ نوآوری خاّلق می میرد. این موضوع اهمیت 
جوجو در جامعه و روابط اجتماعی را برجسته می کند.  افراد و جمع ها 
از جوجو برای اثرگذاری، ترغیب و کنترل موقعیت ها و دیگران بهره 
می گیرند، همچنین برای غلبه بر نامالیمات و بغرنج کردن آنها به 
امور[ طور  ]این  نداشتند،  را  اگر خزانۀ جوجوی خود  شیوه هایی که 

دیگری ممکن نمی شدند. 

حضور همزمان جوجو در همه جا باید با این ایده همراه شود که 
قدرت، نه تنها در دست عدۀ قلیلی متمرکز نیست، بلکه چیزی است 
که اغلب بدون هشدار می آید و می رود. هرچقدر فرد قدرتمندتر باشد، 
همواره به دنبال ارتقاء خود از یک جهت با اجزاء گسترش یافتۀ بدن 
و حواس اضافی و از جهت دیگر با جوجو )فنون و فناوری ها( است. 
این امر باید ما را به لزوم پرورش و دفاع از قریحۀ به درون آوردِن 

بیرون و به بیرون بردِن درون حساس کند.  

1. به معنی کافرکیشی و بت پرستی است و به ادیان چندخدایی در دوران باستان و نیز برخی ادیان قبیله ای 
گفته می شود. )م(

2. روحانیون و راهب ها در آفریقای شمالی را مرابط می خوانند. )م(

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Francis Nyamnjoh <francis.nyamnjoh@uct.ac.za>

نمی تواستیم به دستشان آوریم و از این طریق به ما امکان فرارفتن 
ما،  بدن های  را می دهد. درست است که  بودِن وجودمان  از عادی 
اگر خوب پرورش بیابد، می تواند جوجویی شگفت شود که ما را قادر 
چنین  حتی  اما  کنیم.  پیدا  دست  خارق العاده  شاهکارهایی  می سازد 
بدن های آموزش دیدۀ فنی و مطابق برنامه و نظم یافته نیز به احتمال 
نیاز خواهد  توان مضاعفی  به  و  روبرو می شوند  با چالش هایی  زیاد 
این  استعداد  به عبارت دیگر، در عین حال که بدن هایمان  داشت. 
را دارند که اولین جوجوی ما باشند، نهایتًا برای آن که در اعمالمان 

ثمربخش عمل کنیم نیاز به جوجوی مضاعفی دارند.

شبکۀ  به  صحیح  عملکرد  برای  اغلب  جوجو  که  واقعیت  این 
و  مضاعف  پیچیدگِی  است،  متّکی  متقابل  پیوندهای  از  پیچیده ای 
به غرور و گستاخی.   تمایل  بازدارندۀ هرگونه  خشوع آمیزی است و 
فّنی تر  و  علمی تر  با جوجوهای علی الظاهر  و گسترش خود  تجهیز 
یا  )ساده  همراه  تلفن های  لپ تاپ(،  یا  )رومیزی  رایانه ها  مانند 
)تبلت و آی پد( هنوز تضمین  هوشمند( و سایر دستگاه های همراه 

نمی کند که دقیقًا به وقت بیشترین نیاِز فرد به آنها از کار نیفتند.

شاید به همین دلیل است که مردان و زناِن جوجوی غرب و مرکز 
هوشمند  )تلفن های  مدرن/علمی  فناوری های  از  استفاده  از  آفریقا 
آن  ترجیحًا  برخی  که  چیزی  کنار  در  امثالهم(  و  آی پد  و  تبلت  و 
آنها  نمی کنند.  دوری  می نامند،  آفریقایی«  الکترونیکی  »وسایل  را 
وسیلۀ  این که  برای  همچنین  و  خود  گسترش  و  فعال سازی  برای 
مالقات با مشتریان یا حضور نزد آنها را در مکان های متعّدد بیرون 
از دهکده هایشان و در شهرها و حتی در سایر قاره ها فراهم کنند، از 

ترکیبی از جوجوهای سنتی و مدرن بهره می برند.

اتکاء به جوجو، جذابیت ها و طلسم ها و طالع بینی ها شاید بدوی 
و غیرعقالنی به نظر بیاید، اما بخشی از خزانۀ قدرت است که ما از 
ناتمامیمان، عاملیت کسب می کنیم. در  طریق آن، نظر به واقعیِت 
از  باالتر گفته شد، جوجو چندان متفاوت  راستا، همان طور که  این 
از طرق به ظاهر علمی تر و عقالنی تر و فناوری های  گسترش خود 
تلفن های  اینترنت،  رایانه ها،  )عکس ها،  آشناییم  آنها  با  که  مدرن 
همراه، تلفن های هوشمند، رسانه های جمعی، شبکه های اجتماعی، 
کتاب ها، برق، ماشین لباسشویی، هوش مصنوعی، سالح های اتمی 
چون  کلماتی  سادۀ  جستجوی  مثال  عنوان  به  نیست.  امثالهم(  و 
ُمرابِط )marabout(2 در فرانسه و کانادا و بلژیک در گوگل، شما را 
به وبسایت ها و اطالعات تماس ُمرابط های سنگال و مالی و نیجر و 
حتی به دفترها و نمایندگان و شماره های تلفن و برنامه های ایشان 
غیر  کامرون  در  نمونه  عنوان  به  می رساند.  نیز  کشور  از  خارج  در 
معمول نیست که غیب گوهایی را ببینیم که کامرونی های سرگردان 
به  و  می کنند  ظاهر  تبلت  و  هوشمند  تلفن های  و  رایانه ها  روی  را 
پریشانی و گرفتاری خویشاوندان مضطرب بازمانده پاسخ می گویند.

جوجو: شّر ضروری؟ <

ما شاهد قدرت شگرف و فزاینده و دردسرساز طراحان نرم افزار در 
عصر فناوری های دیجیتال و توان مهارگسیختۀ الگوریتم ها هستیم. 
دیگر برای هکرها خارج از تصّور نیست که جاسوس افزارها را از راه 
توان  که  تلفن هایی  کنند،  نصب  هوشمندمان  تلفن های  روی  دور 
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< جـامعه شنـاسی کـردن 
فــیـــــلیــــپـیـــــن در   

جامعه شناسی فیلیپین

 )RC32( و کمیت﹦ پژوهشی زنان، جنسیت و جامعه )RC29( فیلومین سی گوتیرز، دانشگاه فیلیپین، فیلیپین و عضو کمیت﹦ پژوهشی کج رفتاری
ان︖من بین المللی جامعه شناسی

این شماره از گفتگوی جهانی تأمالت اعضای انجمن جامعه شناسی 
فیلیپین را دربارۀ مسائل مختلف مانند شهرنشینی و حکمرانی، جنبش 
پرداختن  مخدر،  مواد  علیه  در جنگ  از خشونت  استفاده  دگرباشان، 
منطقه  حاشیه ای  شدن  و  فقرا  میان  در  مردم مدار  جامعه شناسی  به 
یا  متمایز  منطقه  سه  از  که  نویسندگان  این  می دهد.  ارائه  میندانائو 
سه مجمع الجزایر این کشور یعنی لوزان، ویسایا و میندانائو می آیند، 
عالیق پژوهشی مربوطۀ خود را به بحث و بررسی گذاشته و دربارۀ 

چالش های امروزی جامعه شناسان فیلیپین صحبت می کنند.

کالن شهری سازِی  پویایی  به  اشاره  با  ایگناسیو  بندیکت  لویی 
می پردازد؛  فیلیپین  در  شهری شدن  مسائل  به  مانیل  کالن شهر 
منطقۀ  که  است  پراکنده رویی چندین شهر  که حاصل  کالن شهری 
پایتخت ملی را شکل می دهند. با فزونی یافتن فقر شهری و تکثیر 
زاغه ها، کارکرد اجتماعات محصور دروازه دار از تأمین امنیت اقتصادی 
فراتر رفت و به ابزاری برای تضمین امنیت جسمی ساکنان ممتازش 
بدل شد. در نگاه ایگناسیو بحران های شهرنشینی عالوه بر مشکالت 
و  اجتماعی  بخش بندی  با  منابع،  و  نقل  و  حمل  مدیریت  مشترک 

مسائل حکمرانی نیر همراه است.

جان اندرو اوانجلیستا به این می پردازد که عینک کوئیر تفاوت های 
ایدئولوژیکی گروه ها در جنبش دگرباشان در فیلیپین را چطور می فهمد. 
ببرهان های ایدئولوژیکی گوناگون مطالبات گوناگونی دارند که شامل 
طیفی می شود از مدافعان قوانین ضدتبعیض و خواستاران تحّول نظام 
اقتصادی کنونی تا آن هایی که مشتاق پرداختن به جنبه های جشن 
و سرور در رژۀ افتخارند. او استدالل می کند که فضاهای تعارض و 
تفاوت ها  تاریخ جنبش دگرباشی نشان می دهد که  تضاد در ساخت 

در بخش های این جنبش، محصوالت تاریخی اند و نه منافع متضاد.
گوتیرز از خشونت در جنگ علیه مواد مخدر می گوید که هزاران 
روایت هایی  با  و  است  داده  به کشتن  را  موادمخدر«  »مصرف کنندۀ 
ناساز همراه است. حمایت مردم فیلیپین از کارزار ضد مواد مخدر با 
شکایت های نقض حقوق بشر و روایت های مظنونین دستگیرشده که 
در معرض خشونت پلیس اند در تعارض است، اما مؤید دیدگاه خود 

مخدر  مواد  مشکل  بر  راهکاری  عنوان  به  کارزار  از  دستگیرشدگان 
از  متنوعی  روایت های  فرد،  توجه  مرکز  به  بسته  که  آنجا  از  است. 
به ورای بحث  باید  اجتماعی  به دست می آید، پژوهشگران  موضوع 
بین پوپولیسم کیفری )رویکردی که بر اساس احساسات عمومی، از 
اقدامات تنبیهی علیه مجرمین  دفاع می کند( و نخبه گرایی کیفری 
)دیدگاهی که عقاید کارشناسی یا علمی پیرامون جرم را برتر می شمارد 

و احساسات عموم مردم را ساده انگارانه می پندارد( بنگرند.

اقتدارگرای  پوپولیستی  رژیم  سنچز،  ماریا  زوئی  فیبی  مقالۀ 
رئیس جمهور رودریگو دوترته را به نقد می کشد و آن را دنبالۀ شکست 
انقالب قدرت مردم در سال 19۸6 در تحقق گذار دموکراتیک می داند؛ 
دیکتاتوری  زمان  در  دولت  فاشیستی  ویژگی های  صرفًا  که  رژیمی 
مارکوس را احیا کرده است، اگر بدتر از آن نشده باشد. سنچز استدالل 
می کند که جامعه شناسی مردم مدار می تواند از حمایت از سازمان های 
فقرا و گشودن قفل فرهنگ های سکوت شان برای تقویت مشارکت 
آن ها در جامعه مدنی و تأثیرگذاری بر سیاست های دولت بهره ببرد.

در  میندانائو  حاشیه ای شدن  به  دربارۀ  آگوخا  ماریو  نیز  آخر  در 
به  شمال  در  مانیل  کالن شهر  هژمونی  مقابل  در  فیلیپین  جنوب 
فرهنگی  و  نظامی  سیاسی،  اقتصادی،  قدرت  بالفعل  مرکز  عنوان 
می نویسد. او این رابطۀ مرکز-پیرامونی را برای ارائۀ گزارشی دربارۀ 
مسائل  که  حالی  در  می کند.  مسئله انگاری  جامعه شناسی کردن  خود 
مسیحیان،  و  مسلمانان  میان  تعارض  مانند  میندانائو،  به  مربوط 
برای  جذابی   موضوعات  خشونت آمیز  افراط گرایی  و  فقر  شدید  نرخ 
محدود  فیلیپین  جامعه شناسی  گفتمان  است،  جامعه شناختی  تحلیل 
به موضوعات مورد توجه مرکز بود. جامعۀ جامعه شناسی فیلیپین به 
کنفرانس های  آوردن  با  سوگیری،  این  معکوس کردن  برای  تازگی 
میندانائو  اهل  جامعه شناسان  قرار دادن  و  میندانائو  منطقۀ  به  ساالنه 

در صدر گفتگوهای ملَی، چرخشی قاطع به سمت میندانائو داشت. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Filomin C. Gutierrez <fcgutierrez@up.edu.ph
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< مطـالـعـــات شـهـری در
   فیــلیــپیــن:

لنگـر یک  به مثـابه  جـامـعه شنـاسی    

جامعه شناسی فیلیپین

لویی بندیکت آر اگناسیو، دانشگاه سنتو توماس فیلیپین و عضو کمیت﹦ پژوهشی جامعه شناسی آموزش )RC04( و توسع﹦ من︴قه ای و شهری 
)RC21( ان︖من بین المللی جامعه شناسی

کالن شهر مانیل، جایی که ساکناِن غیررسمی همه جا دیده می شوند، یکی از پرتراکم ترین 
مناطق شهری در جهان است. عکس از رون پائولو  سی والرد.

از  شهری،  جامعه شناسی  ویژه  به  و  فیلیپین،  شهری  مطالعات 
سیاسی  و  اقتصادی  توسعه  آغاز  با  و  میالدی   ۸0 دهۀ  سال های 
به  را  اطراف رشدی سریع  و شهرهای  مانیل،  این کشور،  پایتخت 
خود دید. پیش از ساخت یابی اجتماعات و توسعۀ فناوری، مناطقی 
بلندمرتبه،  ساختمان های  میزبان  خود  گوشه وکنار  در  امروزه  که 
روزی  است،  شلوغ  خیابان های  و  دروازه دار  محصور  اجتماعات 
به  را  رودخانه ها  و  آبی  تقسیمات  و  بود  سبز  دشت های  از  پوشیده 
هم مرتبط می ساخت. لکن با رشد جمعیت در این نواحی، نیازهای 
منابع  با  توسعه   روند  ادامۀ  جایی که  تا  یافت،  تحول  نیز  اجتماعات 
موجود خود آنان دیگر ممکن نبود. این تغییرات لزوم برپایی نوعی 
اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  زندگی  بر  حکمرانی  از  پیچیده تر 
درباره  متنوعی  مباحث  به  عالوه  به  و  داشت  همراه  به  را  ساکنان 

زندگی شهری منجر شد. حوزه های گوناگون زندگی شهری از جمله 
مسکن و محیط انسان ساخت، جداسازی ساکنان بر اساس وضعیت 
اقتصادی، بزهکاری و حکمرانی جملگی عینک خاصی برای درک 

شهر می طلبیدند.

برخی  دولت  موارد،  این  به  پرداختن  برای  سیاسی  حیث  از 
همچون  محلی  دولت  مختلف  واحدهای  به  را  خود  کارکرد های 
مدیریت امور محلی محول کرده است. این فرآیند تمرکززدایی در 
ذیل  شد.  تصدیق   »1991 محلی  دولت  »نظام نامۀ  تحت  فیلیپین 
مادۀ 24 این قانون، دولت وظایف خود را به واحدهای دولت محلی 
دستورالعمل ها  استانداردها،  با  منطبق  کدام،  هر  تا  می کند  محول 
و سیاست های ملی، مسئولیت ارائۀ مجموعه ای حداقلی از خدمات 
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بود که خود نتیجۀ ازدیاد طبیعی جمعیت شهری و مهاجرت از مناطق 
روستایی بود. این امر نیز خود موجب تکثیر زاغه ها در شهرها شد. 
نبود آب قابل شرب و پساب زدایی و فقدان دفع زباله نیز مشکالت 
بار  به  را  بود که تخریب محیط زیست  از شهرنشینی سریع  حاصل 
منجر  شهرها  در  حمل و نقل  نامناسب  تسهیالت  و  زیرساخت   آورد. 
به وضعیت قفل شدگی شد که خود مانع رشد اقتصادی شد. از اواخر 
دهۀ 19۷0 میالدی همه این مشکالت شهری به نوبۀ خود منجر 
 1990 دهۀ  اوایل  در  که  شد  شهرها  اجتماعی  بافت  فروپاشی  به 
میالدی، از زمان بازگشت دموکراسی به فیلیپین، به اوج خود رسید 

و پیامدهای آن تا به امروز ادامه داشته است.

از  وسیع  قلمرو  این  تا  داشته ام  تالش  خود  پژوهش های  در 
مطالعات شهری را، به ویژه در کالن شهر مانیل، کنکاش کنم. تمرکز 
من نخست بر این بود که چگونه یک سازمان ملی درون شهری 
مانند »سازمان توسعۀ کالن شهر مانیل« به مشکل شهری مدیریت 
ترافیک می پردازد، و نشان دادم که پویایی سیاسی میان مسئولین 
واحدهای دولت محلی و مؤسسات ملی نقش موثری در حل چنین 
مسئلۀ پیچیده ای داشتند. کار خود را با تمرکز بر نحوۀ پیدایش یک 
به  و  مانیل  اجتماع محصور دروازه دار در منطقۀ شهری کالن شهر 
اجتماع دروازه دار  با کنکاش در شیوۀ تحّول کارکرد یک  خصوص 
از شکلی از امنیت اقتصادی به نوعی امنیت فیزیکی و فراتر از آن 
در بر گرفتن هر دوی آن ها، ادامه دادم. به تازگی به پویایی تأمین 
امنیت در محیط های شهری پرداختم، با توجه به اینکه  اجتماع های 
انجمن های  مالک خصوصی و تحت حاکمیت  دارای  دروازه دار که 
برای  محلی  دولت  که  امنیتی  با  مقایسه  در  خصوصی اند،  مالکان 
پدیده  این  دارند.  باالتری  امنیت  تأمین می کند، سطح  عموم مردم 
از رهیافت مدیریت عمومی نوین )New Public Management( و 
نئولیبرالیسم، با انحصار منبع خدمات و هم زمان جذب سکنۀ بیشتری 
این  کردن  خود  آن  از  برای  شهری  منطقۀ  این  به  باالتر  طبقۀ  از 
منطقۀ مسکونی، تضعیف مشروعیت واحدهای دولت محلی را رقم 

می زند. 

ثابت  نرخ رشد  با  مانیل،  به رشد مداوم جمعیت کالن شهر  نظر 
تنوع  دنیا،  نقاط  سایر  در  مشابه کالن شهرها  درصدْی   1/۷ ساالنه 
از  بیش  شهری،  مناطق  درک  در  استفاده  مورد  دیدگاه های  بیشتر 
پیش اهمیت می یابد. مطالعات شهری فیلیپین به حوزه های مختلفی 
چون بهداشت، برنامه ریزی شهری و طراحی، سیاست و حکمرانی، 
تفاوت میان گروه های اجتماعی-اقتصادی و حتی مخاطرات و بالیا 
تفکیک  شده است. برای کالن شهر مانیل با جمعیت 12/۸ میلیون 
نفری اش و با داشتن یکی از باالترین تراکم های جمعیتی در جهان، 
محیط شان  و  افراد  بین  رابطه  درک  برای  می تواند  جامعه شناسی 
باشد  لنگری  می تواند  جامعه شناسی  کند.  عرضه  فراگیر  چارچوبی 
برای پیوند بخشیدن میان دغدغه ها و راه حل های احتمالی ارائه شده 

با پژوهش های  مبتنی بر شواهد و غوطه وری در شهر. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Louie Benedict R. Ignacio <lrignacio@ust.edu.ph>

نظام نامه،  این   25 مادۀ  اساس  بر  گیرند.  برعهده  را  امکانات  و 
واحدهای دولت محلی باید خدمات اساسی مانند امکانات حمل ونقل 
و ارتباطاتی مکفی، تسهیالت و خدمات پشتیبانی آموزش، حفاظت 

پلیسی و آتش نشانی و توسعۀ اجتماع را فراهم کنند.

 ،)metropolitanization( کالن شهری سازی  مفهوم  فیلیپین،  در 
نواحی کالن شهری و حکمرانی کالن شهری، اولین بار در سال های 
سراسری  خدمات  تا  یافت  تکوین  میالدی   ۷0 دهۀ  نخست 
کالن شهری را با سه شهر اخیراً ادغام شده و سیزده شهرداری در 
حومۀ کالن شهر مانیل به شکلی هماهنگ سازماندهی کند. اولین 
موجب  به  و   19۷5 سال  در  فیلیپین  کالن شهری  حکمرانی  بدنۀ 
کمیسیون  شد:  تاسیس   ۸24 شمارۀ  به  ریاست جمهوری  فرمان 
این  وظایف   .19۸6 تا   19۷5 سال  از  فعالیت  مانیل،  کالن شهر 
ترافیک،  و  حمل ونقل  مدیریت  چون  خدماتی  هماهنگی  کمیسون 
محیط زیست  یک  از  حراست  و  حفظ  و  عدوانی  متصرفان  کنترل 
کالن شهر  توسعۀ  »سازمان   ،1995 سال  در  بود.  سالم  و  سبز 
که  ایجاد شد   ۷924 شمارۀ  به  قانون جمهوری  موجب  به  مانیل« 
مقررات  تنظیم  نظارت، هماهنگی،  برنامه ریزی،  وظایفش  من جمله 
خدمات  ارائۀ  حیث  از  شهرداری  و  شهر  هفده  یک پارچه سازی  و 
را  موارد  این  سازمان  این  ارائه شدۀ  اساسی  خدمات  است.  اساسی 
بهره وری حمل ونقل؛ مدیریت  ترافیک و  دربر می گیرد: روان سازی 
شهری،  نوسازی  فاضالب؛  و  سیل  مدیریت  آالیندگی؛  رصد  کار؛ 
منطقه بندی و برنامه ریزی کاربری زمین، بهداشت و پساب زدایی؛ و 

ایمنی عمومی که شامل عملیات های نجات است.

اگر شاخصۀ قرن بیستم سلطه شهرنشینی بود، در قرن بیست و یکم 
جای خود را به کالن شهری سازی به عنوان جدیدترین رویکرد جامع 
افزایش فقر  با  حکمرانی و مدیریت شهری داده است. شهرنشینی 
شهری به دلیل درآمد و فرصت های شغلی محدود در شهرها همراه 

رودخان﹦ پاسیگ که به درون کالن شهر مانیل کشیده می شود. کیفیت آب این رودخانه 
پایین تر از س︴وح قابل زیست دانسته می شود. 

عکس از رون پائولو سی والرد.
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< گـــذر از تـعـــارضـــات 
     بـا عیـنـک کـوئیــر

جامعه شناسی فیلیپین

جان اندرو جی ایوانجلیستا، دانشگاه دیلیمان فیلیپین و عضو  کمیت﹦ زنان، جنسیت و جامعه )RC32( ان︖من بین المللی جامعه شناسی

فیلیپینی ها چگونه با دیدی کوئیر می نگرند؟
 منبع: کریتیو کامانز ویکی مدیا

زمانی که نظریۀ کوئیر در مقام چارچوبی برای مطالعۀ جامعه پدیدار 
به تکریم، ]دستکم[ به سوی فهم گروه  نه  اگر  را  شد، دیدگان ما 
مخالف سوق داد. نظریۀ کوئیر برای پیکار با راست دینی پدرساالری 
فرهنگ هایی  و  هویت ها  لحظه ها،  وقایع،  دگرجنس گراهنجاری،  و 
قرار  جنیست  و  جنس  صلب  دوگانه های  با  تقابل  در  که  کاوید  را 
دارند. این نظریه به دنبال برهان هایی بود که سلسله مراتب موجود را 
بر اندازد. در این قاب، کوئیر بودن به معنای ظن داشتن به هر چیزی 

است که هنجار بنماید.

را  بودن  کوئیر  از  برداشت  این  انسان شناس،  ماناالنسِن  مارتین 
اندیشه های  و  اقدامات  از  تقدیر  برگرفت. رسالت صرفًا  آشفتگی  از 
است که کج روی  مختلفی  نشان دادن طرق  بلکه  نیست؛  براندازانه 
و هنجار با هم تالقی و تصادم دارند. پس کوئیر بودن را می توان 
متناقض  آشفتۀ محل تالقی منطق های ظاهرا  به عنوان فضاهای 
قرار  ما  اختیار  در  اتکا  قابل  چارچوب عملی  امر یک  این  پنداشت. 
می دهد تا آن شرایط اجتماعی و تاریخی را درک کنیم که کنشگران 
در آن بر سرمعانی، تفاسیر و حتی ایدئولوژی های به ظاهر متناقض 

با یک دیگر مقابله کرده و مذاکره می کنند.

 ماناالنسن در کتاب خود با نام الهه های جهانی )2003( داستان 
نیویورک  ساکن  فیلیپینی  همجنس گرای  مرد  یک  دربارۀ  جذابی 
آپارتمانش  در  فضایی  تقسیمی  می رسد  نظر  به  که  می کند  تعریف 
با  دارد  وجود  محرابی  آپارتمان  سوی  یک  در  است.  کرده  ایجاد 
نمادهای مذهبی کاتولیک، حال آن که در طرف دیگر تصاویری از 
مردان برهنه قرار داده شده است. میراث مذهبی استعمار اسپانیا در 
فیلیپین به شهری سفر کرد که برای دگرباشان )LGBTQ( آزادی 
نسبی فراهم می کند. این مورد، عالوه بر به تصویر کشیدن کوییر 
بودن با ترسیم مواجهۀ آشفته میان همجنس گرایی و مذهب، نحوۀ 
تأثیرگذاری شرایط اجتماعی و تاریخی بر ایجاد چنین آشفتگی را نیز 

نمایان می سازد.

گرفتار در میانه <

حوزۀ  پژوهشگران  باال،  در  شده  ذکر  آشفتۀ  آپارتمان  همانند 
اغلب  و  می یابند  تعارض  و  تضاد  فضاهای  در  را  خود  اغلب  کوئیر 
احساس گرفتاری در میان تفسیرهای متضاد را دارند. من در کارم 
میان  در  را  خود  فیلیپین،  در  دگرباشان  جنبش  تاریخچۀ  دربارۀ 
پنهان  یافتم.  کنش گران  میان  مختلف  ایدئولوژیکی  تنش های 
نیست که جنبش های اجتماعی هرگز تک رنگ نیستند. کنشگران با 
ایدئولوژی های مختلف، به شیوه هایی گوناگون مطالبه ها را خوانش 
پژوهشگران  که  است  تنش ها  نوع  این  می دهند.  و شکل  می کنند 
حوزۀ کوئیر مانند خود من، حین فهم جنبش دگرباشان با آن مواجه 

می شویم.

مقام  در  هم  فیلیپین،  دگرباشان  ]جنبش[  در  من  مشارکت 
بخش های  میان  تنش های  با  مرا  کنش گر،  هم  و  پژوهش گر 
مختلف جنبش آشنا کرد. هم زمان که برخی بر نیاز به قوانین صحه 
می گذاشتند، دیگران آزادی جنسی و جنسیتی را با گذار سوسیالیستی 
مرتبط می دانستند. برخی دیگر همجنس گرا هراسی و زن ستیزی را 
محصول آگاهی فردی می دانستند که آن ها را بر آن داشت تا طرفدار 
آموزش حساس به جنسیت  باشند. در نهایت، بخشی از جنبش نیز 
توجه شان به تالقی این مسائل جلب شد. بنابراین از استدالل های 
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از  و  می کردند  تصدیق  سیاسی  گشایش های  بر  خوانشی  چنین  از 
بهره می جستند.  پیشرو  به دستورکاری  برای رسیدن  مبارزه  آن در 
سازمان هایی نیز پدیدار شدند که از نگاه به مسائل با تحلیل صرفًا 
طبقاتی پرهیز داشتند. کنشگران دگرباش که در بخش های متنوع 
اجتماعی  متفاوتی  سیاسی  مرام های  با  داشتند،  جای  فیلیپین  چپ 

شده بودند که به تنوع ایدئولوژیکی در این جنبش شتاب بخشید.

رواج کوئیر بودن <

میان این صداهای رقیب و درون جنبشی با ایدئولوژی های متکثر، 
نظریۀ کوئیر می تواند به تسهیل گفتگوها کمک کند. ترجیح برخی 
از سازمان های دگرباش این است که وارد گفتگو با سایر سازمان ها 
نشوند، به ویژه هنگامی که با سازمان هایی ناهمسو با مرام هایشان 
منطق  این  در  ریشه  عمدتًا  رفتارها  و  نگرش ها  این  باشند.  طرف 
دارد که تفاوت های ایدئولوژیکی ضروری، طبیعی و محتوم اند. برخی 
حتی به من اگفتند که تالش برای پل زدن میان این گروه ها اغلب 
شکست خواهد خورد چرا که ایدئولوژی ها چنان ریشه دوانده است 
که همواره ادراکات مثبت نسبت به گروه های خاص را سد می کنند.

من عینک کوئیر را چارچوب فکری مناسبی در این زمینه می دانم. 
به جای آن که مرام های سیاسی را به شکلی طبیعی متضاد ببینم، 
تفاوت هایشان را به عنوان محصوالت تاریخی تفسیر می کنم. رواج 
به  نسبت  همدلی  ایجاد  برای  ظرفیتش  به  بسته  کوئیر  تفکر  این 
کنشگرانی با ایدئولوژی های مختلف است. توجه به فراخوان کوئیر 
بودن به معنی تاکتیکی بودن کنش هاست. بایستی با دگرگونی فهم 
تضادهای ایدئولوژیکی به عنوان امر مفروض و محتوم، به آن ها به 
عنوان محصوالت تاریخ های خاص نگاه  کنیم. تنها در این صورت 
است که قادر خواهیم بود تا از ایدئولوژی ای بهره بجوییم که در حال 
حاضر مؤثر است و در عین حال در صورت لزوم منعی برای استفاده 

از سایر ایدئولوژی ها نداشته باشیم.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
John Andrew G. Evangelista  <jgevangelista@up.edu.ph>

حول فقط یک آرمان و یک راه حل اجتناب می کردند.

این تنش ها را می توان با عینک کوئیر فهمید. وجود ایدئولوژی های 
که  چرا  می سازد،  آشفته  ذات  به  را  آن  جنبش،  این  در  مختلف 
به  امر  این  دارند.  تضارب  هم  با  مختلف  ایدئولوژیکی  منطق های 
خصوص در طول رژه های افتخار )Pride marches( در کالن شهر 
دارند  مختلفی  مطالبه های  راهپیمایان  است.  قابل مشاهده  مانیل 
که  هم زمان  است.  گرفته  شکل   خاص  ایدئولوژی هایی  درون  که 
برخی تصویب قوانین خاص ضد تبعیض را خواستارند، برخی دیگر 
را پیش می کشند.  اقتصادی کنونی  نظام  همچنین ضرورت تحّول 
 )contractualization( قراردادسازی  پایان  خواسته  حتی  دیگرانی 
هم زمان  و  می کنند  طرح  را  کوتاه مدت(  کاری  قراردادهای  )بستن 
مشغول  آشکارا   )corporate contingents( شرکتی  احتمال کاران 

مهمانی و رقص اند.

می توان  جنبش  خاستگاه  تاریخی  و  اجتماعی  شرایط  درک  با 
آغاز شکل گیری  پیدا کرد.  از چنین تنش ها و آشفتگی هایی  درکی 
دیکتاتوری  رژیم  سقوط  از  پس  سال  چند  دگرباش  سازمان های 
داد.  رخ  دنباله دار  و  گسترده  اعتراضات  نتیجۀ  در  و  بود  مارکوس 
دیکتاتوری،  رژیم  سرنگونی  غایی  هدف  از  فارغ شدن  با  کنشگران 
کردند.  آغاز  را  گوناگون  مدافعۀ  و  حمایتی  گروه های  در  کنشگری 
نهاد قانون اساسی 19۸۷ با محوریت حمایت از حقوق مدنی، تشکیل 
سازمان های حقوقی را تسریع کرد که به طیف وسیعی از مسائل از 

جمله عدالت جنسی و جنسیتی می پرداختند.

 همراه با این فرصت سازماندهی، انشعابی ایدئولوژیک در چپ 
ایدئولوژیک  انشعاب  این  از  بخشی  سویی،  از  شد.  حادث  فیلیپین 
به  دامن زننده  نیروی  جایگاه  در  فئودالیته،  نظام  که  بودند  معتقد 
به دور  از گروه ها  برخی  مانده است. در سوی دیگر  باقی  سرکوب 
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< روایـــت هــای نـاســاز 
مخدر مواد  علیه  فیلیپین  جنگ  از     

جامعه شناسی فیلیپین

فیلومین سی گوتیرز، دانشگاه فیلیپین و عضو کمیت﹦ پژوهشی جامعه شناسی کج رفتاری )RC29( و کمیت﹦ پژوهشی زنان، جنسیت و جامعه 
)RC32( ان︖من بین المللی جامعه شناسی

در  را  فیلیپین  ریاست جمهوری  دوترته  رودریگو  که  هنگامی 
جوالی 2016 به دست گرفت، جنگ علیه مواد مخدر بالفاصله به 
جامعۀ فیلیپین روانه شد. این کارزار این را به خود دید که اعضای 
مجاب  را  موادمخدر  مصرف کنندگان  فیلیپین  ملی  پلیس  کادر 
این عادت تعهد  برای ترک  تا  داوطلبانه تسلیم شوند و  می کردند 
بیش  دوترته،  دولت  نخست  شش ماهۀ  در  تنها  نتیجه  در  بدهند؛ 
تسلیم کردند.  را   مواد مخدر« خود  میلیون »مصرف کنندۀ  از یک 
این کارزار ضد موادمخدر در تداول عام با عنوان عملیات توکهنگ 
از کلمات  )Oplan Tokhang( شناخته می شد که آمیزواجی مرکب 
توک توک )toktok( و هنگیو )hangyo( است که در زبان سبوانو به 
ترتیب معنای »در زدن« و »خواهش کردن« است. توکهنگ از سال 
2016، حسن تعبیری شده است برای اشاره به کشتارهای فراقضایی 

به دست مقامات یا کیفرجویان ضدموادمخدر. 

انتقاد  مورد  مخدر  مواد  علیه  جنگ  از  ناشی  مرگ ومیر  افزایش 
دادند  گزارش  رسمی  منابع  گرفت.  قرار  بشری  حقوق  گروه های 
که از ژوئیه 2019، حدود 53۷5 تن از مصرف کنندگان مواد مخدر 
پلیسی کشته شده اند. گروه های مدافع حقوق بشر  در عملیات های 
تخمین می زنند که آمار کلی تلفات که شامل کشتارهای فراقضایی 
است به بیش از 25 هزار نفر رسیده  باشد. »دیوان کیفری بین المللی« 
در فوریۀ 201۸ تحقیقات خود را درباره نقش دوترته در جنایت علیه 
افکار عمومی موسسۀ »ایستگاه  نظرسنجی های  آغاز کرد.  بشریت 
 2019 سال  اواخر  در   )Social Weather Stations( اجتماعی«  جو 
نشان داد که ۷5 درصد از فیلیپینی ها باور دارند که بسیاری از موارد 

نقض حقوق بشر در نتیجه عملیات توکهنگ رخ داده است.

اجتماعی  علوم  پژوهشگران  میان  در  مخدر  مواد  علیه  جنگ 
فیلیپین توجه بسیاری به خود جلب کرده است که اغلب آن ها نسبت 
به دیدگاه حقوق بشری حساس شده اند. برآورده های متناقض از آمار 
مرگ ومیر، در کنار ارزیابی های متضاد از میزان و شدت مشکل مواد 
مخدر، با مناقشات میان مقامات، گروه های حقوق بشری و خبرگان 
از جمله پژوهشگران اجتماعی بر سر اخالقیات و سیاست کارزارهای 

ضد مواد مخدری سازگار است.

کشته شدگان،  بیوه های  و  دستگیرشده  افراد  رنج  روایت های 
این  می کند.  خلق  فیلیپین   و خشن  جدید  واقعیت  از  پس زمینه ای 
 )hyper-stigmatization( واقعیت همراه با پارادوکس بیش بدنام سازی
کیفری  عدالت  نظام  و  سیاسی  نظام  توسط  مخدر  مواد  استعمال 

کنونی در برابر »افزایش هنجارشدۀ« مواد مخدر است، که معمواًل 
توسط افراد دستگیر شده، رسانه ها و اکثریت مردم با اصطالح تلمک 

)talamak( )حاد( صورت بندی می شود.

من در مطالعاتم تالش کردم تا از روایت های ناساز مظنونین به 
جرائم مواد مخدری و به طور خاص موارد مربوط به مصرف محرک 
زندان  با 2۷ مرد در  بیاورم.  به شابو( سر در  )معروف  مت آمفتامین 
پایان  تا  اوایل  در  و  کارگر  از طبقه  آن ها  اغلب  که  کردم  مصاحبه 
بزرگسالی بودند که در اولین سال اجرای عملیات توکهنگ در رابطه 
مدعی  آن ها  بودند.  مواد مخدر دستگیر شده  به  مربوط  اتهامات  با 
بودند که به اشتباه دستگیر شده اند، که افسران پلیس شواهدی را 
علیه شان کار گذاشته اند و این که آن ها برای اعتراف به جرم تحت 
بدرفتاری یا شکنجه قرار گرفته  بوده اند. آن ها گرفتاری شان را ولنگ 
پلیسی  مقابل  بی دفاعی(  )walang kalaban-laban؛  کلبان-لبن 
از  بسیاری  بود.  شده  منزل شان  وارد  زور  به  که  می کردند  توصیف 
هستند،  گرفتارش  که  غم انگیزی  مخمصۀ شخصی  وجود  با  آن ها 
همچنان از کارزار ضدموادمخدری دوترته حمایت می کنند، چرا که 
این کارزار نشان دهندۀ اقدامی قاطع در برابر بدتر شدن وضعیت مواد 

مخدر است که مدت ها نادیده گرفته شده بود.

عامۀ  از  بخشی  حقیقتًا  مخدر«  مواد  »مجرمان  که  است  واضح 
»پوپولیست کیفری«اند که در سال 2016 از دوترته برای رسیدن به 
مقام ریاست جمهوری حمایت کردند. وحشتی اخالقی دربارۀ افزایش 
تعداد معتادان مواد مخدر و محله های ناامن منجر به احیای مجدد 
پوپولیسم کیفری شده است؛ پوپولیسم کیفری اصطالحی است که 
به  آن  در  که  می شود  اطالق  رویکردی  به  پرت  جان  پیشنهاد  به 
جای تکیه بر شواهد تجربی و یا نظرات خبرگان، بر پایۀ احساسات 
عمومی اقدامات تنبیهی بیشتری علیه بزهکاری اتخاذ می شود. این 
»ایستگاه جوی  توسط  منتشر شده  نظرسنجی های عمومی  در  امر 
گزارش  این  است؛  مشاهده  قابل   2019 سال  پایان  در  اجتماعی« 
حاکی از رضایت خالص ۷2 درصدی فیلیپینی ها از دوترته است و 
نشان می دهد که میزان رضایت خالص از کارزار وی علیه مواد مخدر 

۷0 درصد است.

السکو  گیدئون  مطالعات  دوترته،  ریاست جمهوری  از  پیش 
نشان داد که جوانان یک اجتماع بندری فیلیپین از شابو به عنوان 
پمپگیالس )pampagilas؛ افزایندۀ عملکرد( برای کارشان در بخش 
جنسی(  کارگران  و  باربران  فروشنده ها،  مثال  طور  )به  غیررسمی 
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جامعه شناسی فیلیپین

افسران پلیس اذعان دارند که مواد مخدر یک خالء ایجاد شده از فقر 
را پر می کند و این که قاچاقچیان مواد مخدر جمعیت معتاد و فقیر را 
از نظر اقتصادی استثمار می کنند، و همزمان مصرف کنندگان مواد 
مخدر را محارب و مسلح می دانند که هر لحظه آمادۀ تالفی جویی اند. 
مهم تر اینکه با نگاه به گذشته عملیات توکهنگ را کارزاری می بینند 
که »عمق واقعی مشکل مواد مخدر« را آشکار کرده و نشان داده 
است که »مقامات پلیس عمیقًا فاسدند«. اگر از روایت های »مجرمان 
مواد مخدر« بتوان داستان عمیقی )یعنی رویکرد مورد استفادۀ آرلی 
جناح  جمهوریخواه  آمریکایی های  تجربۀ  ثبت  برای  هوکسچایلد 
فیلیپیِن  از واقعیت  آید که  به دست  ارائه داد، شاید روایتی  راستی( 

حاصل از گردآوری روایت های پلیس کاماًل متفاوت باشد.

مواد  علیه  فیلیپین  جنگ  مورد  در  اجتماعی  علوم  پژوهش های 
مخدر به راستی می تواند در ارائه سیاست های مبتنی بر شواهد مؤثر 
باشد؛ چه این پژوهش ها شامل تخصص روش شناختی کّمی سازی 
سطوح اعتیاد باشد، چه شامل مفهوم پردازی دوباره دربارۀ گونه شناسی 
مصرف مواد مخدر یا تفسیر افکار عمومی دربارۀ جرم. چالش برای 
جامعه شناسی این است که باید از چارچوب هایی که تفاسیر دوگانه 
ارائه می دهند بر حذر باشند؛ چالش هایی که مسئله مواد   )binary(
مخدر در فیلیپین را به نبرد افراد خوب در برابر افراد بد، معتادان در 
تقلیل  بد  پلیس های  برابر  در  خوب  پلیس های  و  غیرمعتادان  برابر 
می دهند. مهم تر این که جامعه شناسان مشغول پژوهش دربارۀ جنگ 
علیه مواد مخدر باید در خصوص اولویت دادن به نخبه گرایی کیفری 
محتاط باشند؛ نخبه گرایی کیفری اصطالحی است که ویکتور شاماس 
یا تخصصی  نظرات علمی  به  بیش از حد  ارزش دهی  به  اشاره  برای 
ساده انگار  یا  غیرمنطقی  احساساتی،  عنوان  با  عموم  نظرات  رد  و 
جامعه شناسان  از  خودبازتابندگی ای  چنین  بنابراین  می کند.  استفاده 
می خواهد تا پذیرای روایت های رقیب در میان گروه های بازیگران 
اجتماعی و میان اردوگاه های مفروض طیف سیاسی و اخالقی باشند؛ 

اردوگاه هایی که متشکل از عموم جامعه است.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Filomin C. Gutierrez <fcgutierrez@up.edu.ph>

پژوهش  در  مشارکت کنندگان  مشابه،  طور  به  می کنند.  استفاده 
و  ماندن  بیدار  خستگی،  رفع  برای  که  بودند  معترف  همچین  من 
یا مشاغلی  است  پیدا کردن شان دشوار  که  در مشاغلی  کار کردن 
که ساعات کاری طوالنی و غیرقابل پیش بینی دارند )به طور مثال 
شابو  از  ساخت وساز(  کارگران  و  مینی بوس  و  کامیون  رانندگان 
استفاده می کنند. آن ها نمی پذیرند که »معتاد« خوانده شوند، زیرا در 
باور خود هر زمان که بخواهند می توانند دست از مصرف بردارند و 
اجازه نمی دهند که این کارشان به یک فساد عادی تبدیل شود. این 
که آنها شابو را با دستمزد خود خریداری می کنند و نه با مالی که از 
دزدی، سرقت یا هر جرم دیگری کسب شده است، مشروعیت یک 
کاالی مصرفی در بازار آزاد را به شابو اعطا می کند. بنابراین، دامنۀ 
تحلیل مصرف باید از مفاهیم فراغت یا انزواگزینی )retreatism( و 
نظریه های خرده فرهنگ اعتیاد فراتر رفته و به سمت کارکرد آن به 
عنوان یک ابزار جریان اصلی برای کنار آمدن با فشارهای ناشی از 

فقر و مشکالت اقتصادی برود.

با وجود دفاع مشارکت کنندگان پژوهش از رفتارشان در مصرف 
مواد مخدر، پایان بند مکالماتم با آن ها این بود که به این تشخیص 
رسیدند که شابو »نابودگر خانواده ها«، »چشمۀ جنایت«، »به غایت 
از  یکی  شود.  ریشه کن  باید  که  است  ملی«  مشکل  و »یک  شر« 
جنبه های کلیدی روایتشان این است که پلیِس ناآگاه خطا کرده و 
آن ها را دستگیر کرده است، به جای آنکه به سراغ گناه کاران اصلی 
شنیعی  جرایم  مرتکب  فسادشان  تأمین  برای  که  معتادانی  برود: 
و  می کنند  استثمار  را  آن ها  که  پول  تشنۀ  قاچاقچیان  می شوند، 

پلیس های فاسدی که از معتادان و خرده فروشان اخاذی می کنند.

مصاحبه های اولیه ام با افسران پلیس حاضر در عملیات توکهنگ 
نیز حاکی از تجربه ای است که گروه های حقوق بشر به اشتباه متوجه 
شده اند و رسانه ها به درستی نشان نداده اند. آن ها از عقیدۀ راسخ خود 
در انجام رسالت و آرمان های حفاظت از کشور و شهروندان در برابر 
تهدید مواد مخدر »که به نظر نمی رسد پایان یابد« صحبت کردند. 

»مسئله مواد مخدر در فیلیپین را نباید 
به نبرد میان افراد خوب در برابر افراد بد، معتادان در برابر غیرمعتادان 
و پلیس های خوب در برابر پلیس های بد تقلیل داد«
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< موفقیت جامعه شناسی 
   مـــــــــردم مــــــــــدار 

     در فیــلیــپیــن

جامعه شناسی فیلیپین

فیبی زوئی ماری یو سنچز، »مرکز پژوهشی جنبش های اجتماعی در عصر جهانی/ دموکراسی، نهادها، فردیت« دانشگاه یوسی لون بلژیک و 
دانشگاه فیلیپین سبوی فیلیپین و عضو کمیت﹦ پژوهشی جامعه شناسی سیاسی )RC18( ان︖من بین المللی جامعه شناسی

اعضای سازمان های مذهبی، علمی و جامع﹦ مدنی در 
سال 2۰1۸ به اعتراضات خیابانی علیه بزرگداشت حکومت 

نظامی می پیوندند.

تحت رژیم کنونی دوترته انبوه اجساد روی هم تلنبار شده است 
با  رژیم  این  بگوییم،  دقیق تر   .)201۸ دسامبر  رپلر،  )خبرگزاری 
پیشکاران در  از خانواده های سیاسی زمین دار و  پشتیبانی شبکه ای 
ادارات دولتی که دوترته را سخنگویی جسور می دانند، و همچنین با 
پشتیبانی عالوه پلیس فیلیپین و بوروکراسی حکومت نظامی، طرح 
اسکان سیاسی عظیمی را آغاز کرده است. این امر در نحوۀ کسب 
اکثریت قاطع اعضای مجلس نمایندگان فیلیپین و برکنار کردن یک 

قاضی ارشد در سال 201۸ مشهود است.

تا  علتش  و  می خوانند  استبدادی«  »پوپولیسم  را  این  محققان 
حدودی به این برمی گردد که علیرغم دعوت عمومی اش به»قتل« 
که  می شد  گفته  جرم،  ضد  سیاست های  در  راهبردی  به عنوان 
البه الی برنامه های پیشرو توسعه گرایانه گنجانده شده است. اما این 
عریان  و  عیان  که شکلی  کرد  َعلَم  را  سیاسی  پویایی  نوعی  رژیم 
در  را  شبه نظامی  و  نظامی  پلیسی،  ممانعت  اخیراً  است.  استبداد  از 
با این روش سیاست کثیف  افزایش داده است و  اجتماعات فیلیپین 

تثبیت  نامشروع و فساد  انتخاباتی، تحصیل مال  تقلب  از طریق  را 
اجتماعی،  کنش گران  قتل  برای  مک کارتی وار  توجیه  با  و  می کند 
اشخاص مذهبی، مدافعان حقوق بشر، وکال، معلمان، اساتید دانشگاه، 

دهقانان، جوانان و غیره با وحشی گری دیوانه وار کشتار می کند.

اولین  زمان  از  فیلیپین  جامعه شناسی  در  چشم گیر  کار  یک 
مردم مدار  جامعه شناسی  از  استفاده  مارکوس،  رژیم  دیکتاتوری 
به عنوان پاسخی بایسته به ادراک ناپیدایی جامعه شناسی نزد مردم 
با  فیلیپین  این دیدگاه است که جامعه  از  ناشی  این  است.  فیلیپین 
رژیم  تا  گرفته  مارکوس  از  است؛  مواجه  دائمی  دیکتاتوری  بحران 
سرشت  پیرامون  می کشد  پیش  پرسش هایی  مسئله  این  دوترته.  
اولین به اصطالح »انقالب قدرت مردم« در سال 19۸6 که در پی 
آن حکومت مارکوس سرنگون شد و اینکه آیا این رویداد واقعا راه 
را برای گذار دموکراتیک هموار کرده بود یا خیر. متأسفانه نظر به 
اکنون بدیهی به نظر  از 33 سال،  بعد  استقرار یک نظم فاشیستی 
می رسد که اولین »انقالب قدرت مردم« فاقد ابزار کافی برای تحقق 
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جامعه شناسی فیلیپین

می شود که پویایی دموکراتیزیسون برای بخش های حاشیه ای شده 
در  مهمی  نقش  و  باشند  داشته  دسترسی  منابع  به  تا  شود  میسر 
جامعه مدنی و درون دولت ایفا نمایند. جامعه شناسی مردم مدار ابتدا 
شکل  اساتید،   و  دانشجویان  میان  گفتگو  موضوع  یک  عنوان  به 
به خود می گیرد. سپس  را  جامعه شناختی  تخیل  دانشگاهِی  تمرین 
ابزار  یک  عنوان  به  تا  می رود  فراتر  درس  کالِس  چهاردیواری  از 
بکار گرفته شود و فرهنگ  توانمندسازی  اجتماعی و یک سازوکار 
سکوت میان اجتماعات سرکوب شده را از طریق بحث های گسترده، 
سازمان ها  از  حمایت  وسیلۀ  به  اجتماعی  مهندسی  و  نظریه پردازی 
تحت  اجتماعات  و  افراد  سرکوب شدگان،  محرومین،  فقرا،  میان 
خشونت بشکند. توانایی یک جامعه شناس در گرد آوردن یک نیرو یا 
تودۀ عظیم مردمی، وسیله ای است برای عریان ساختن شیوه هایی 
جهت  در  ابزاری  عنوان  به  خشونت،  با  و  صراحت  به  دولت،  که 

حفاظت و حراست از منافع طبقه حاکم خدمت کرده است.

کمبود  از  گسترده ای  سطح  با  که  امروز  فیلیپیِن  در  ویژه  به 
جامعه شناسان  است،  مواجه  قانون  حاکمیت  فقدان  و  دموکراتیک 
مردم مدار باید در مقام منادیان فرایند دموکراتیزیسون جسارت پیدا 
تشکل های  نیازمند  مارکوس،  دورۀ  همانند  اکنون،  فیلیپین  کنند. 
جامعۀ مدنی است که خودسازمان یافته، داوطلبانه، درون زا و اصالتًا 
مستقل از دولت باشند و بتوانند منافع عمومی را، مقید به نظم قانونی 
یا مجموعه ای از قواعد مشترک، صورت بندی کنند. از این رو، نقطۀ 
بازنمایی  جامعه شناسی  می توان  را  مردم مدار  جامعه شناسی  پایانی 
گروه های  بازنمایی  جامعه شناسی  این   . نامید  مردمی  گروه های 
مردمی شامل گواه ها، ابزارهای متقاعدسازی، سازوکارهای تعاملی و 
هماهنگی، دستگاه های شناختی و منطقی در قالب ارتباط دهنده های 
عالمانۀ جمعی دربارۀ مسائل یا گروه های مدافع، و یا شامل بسیج 
و رقابت دستگاه های اجتماعی در قالب تودۀ مردم یا سبدهای رأی 
که  می سنجد  مردمی  گروه های  بازنمایی  جامعه شناسی  این  است. 
است.  اثربخش  و  کارا  چقدر  اجرا  حال  در  مردم مداِر  جامعه شناسی 
اثرگذاری سیاست گذاری عمومی  از  نشانه ای  بازنمایی های مردم  و 
است، چرا که محلی برای ارزیابی و تبیین گری اثربخشی یا شکست 

سیاست گذاری عمومی یک دولت به دست می دهد.

یک هدف مهم جامعه شناسی مردم مدار جمع بندی و نظریه پردازی 
رابطۀ میان حکومت و حکومت شونده است )لکوم و لوگیلز، 200۷(؛ 
جامعه شناس آمریکایی، 2005(. از چشم انداز جنوب جهانی، حاکمیت 
و  اجتماعی  یا تسهیم جمعی  بومی  در چارچوب یک منطق  واقعی 
ابزارهای  در  چارچوب  این  سپس  می شود.  تعریف  هم بسته  رابطۀ 
تصمیم گیری، تنظیم مقررات، کسب درآمد مالیاتی و ارتباط جمعی 
عمومی  موشکافی  معرض  در  و  می شود  گنجانده  دولتی  نهادهایی 

جامعۀ مدنی و بازنمایی  گروه های مردمی اش قرار می گیرد. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Phoebe Zoe Maria U. Sanchez <phoebe.sanchez@uclouvain.be>

دموکراتیزیسیون حقیقی بود. این امر حاکی از بحران استبداد دائمی 
است و جامعه شناسی سبوانو فیلیپین را به چالش می کشد تا در این 
باره بازاندیشی کند که سال های پس از انقالب، آیا به واقع سال های 
یا  و  بوده  دموکراتیک  کامل  گذار  یک  ساختن  مهیا  برای  تالش 
سال های آمادگی برای شکل  دیکتاتوری احیا شدۀ امروز. زیرا جز این 
چطور ممکن است که کردار استبدادی سابق در شکل کنونی اش و با 
اثراتی حتی مرگبارتر زنده شود؟ چرا که در مقایسه با کشتار مارکوس 
با با اندکی بیش از سه هزار نفر، حجم کشتار در دوران اخیر به طور 
متوسط 33 نفر مقتول در روز بوده است، یعنی بیش از 30 هزار نفر 
در سه سالۀ نخست دولت دوترته )خبرگزاری رپلر، دسامبر 201۸( .

فیلیپین  سبوی  دانشگاه  در  که  آنگونه  مردم مدار  جامعه شناسی 
)ب(  حرفه ای،  جامعه شناسی  )الف(  پیوند دهندۀ  می شود  انجام 
عمومی  سیاست گذاری  جامعه شناسی  )ج(  و  انتقادی  جامعه شناسی 
 )2004( بورووی  مردم مداِر  جامعه شناسی  با  موضوع  این  است. 
هم آهنگ است که بر چهار بخِش کار جامعه شناختی استوار بود: )الف( 
جامعه شناسی حرفه ای، )ب( جامعه شناسی انتقادی، )ج( جامعه شناسی 
مردم مدار)گروه های مردمی متعدد( و )د( جامعه شناسی سیاست گذار. 
جامعه شناسی حرفه ای برای حرفۀ جامعه شناسی سازوکارهایی برای 
طراحی مناسب تحقیق و به کارگیری روش ها و فنون مناسب یعنی 
و  مشارکتی  مشاهدۀ  مردم نگاری،  جامعه نگاری،  موردی،  مطالعۀ 
دانشجویان  هم  و  جامعه شناسان  امر هم  این  می کند.  فراهم  غیره 
را قادر می سازد تا تزهای خود را بیازمایند و در گفتگوهای مربوط 
اجتماعی،  نهادهای  عمومی،  و  اجتماعی  سیاست گذاری های  به 
فرهنگ ها، گروه ها، سازمان ها و فرآیندهای کنش متقابل میان افراد 
همکار مشارکت داشته باشند. به همین ترتیب، عالمان اجتماعی را 
دعوت می کند تا با آوردن گفتگوهای عمومی در فیلیپین به خیابان ها 
و ارائۀ سازوکارهایی برای ضبط و انتشار الگوهای صورت بندی منافع 
عمومی، مشکالت اجتماعی را فراتر از برساخت گرایی اجتماعی از نو 
تخیل کنند. این ایستادن بر کردار سیاست بومی یا محلی حکمرانی 
است، که جامعه شناسی انتقادی فهم مبارزه برای کسب قدرت میان 
بر سر منابع محدود خاص  را  تعارض  و درون گروه های درگیر در 
که  می سنجد،  را  ساختارها  انتقادی  جامعه شناسی  می کند.  ممکن 
کسی  چه  و  می کند  کنترل  کسی  چه  و  سلطه  تحت  یا  مسلطند 
کنترل می شود. نقطۀ پایانی آن خلق یک تودۀ بحرانی از فیلیپینی ها 
است که می توان آن را در بازنمایی های عمومی واقعی بسیج کرده 
و جنبشی اجتماعی خلق کرد. این جنبش اجتماعی به نوبۀ خود به 
انگیزانندۀ اصلی و ضرورِی پیوند نهایی تبدیل می شود که ارزیابی و 
ارزش یابی محتوا و زمینۀ سیاست های عمومی در قالب جامعه شناسی 

سیاست گذاری است.
بافت پیچیدۀ پیوندهای یاد شده، آمیزه ای انضمامی از روش هایی 
ایجاد می کنند که به جامعه شناسی مردم مدار امکان عمل به مثابه 
محقق  زمانی  مردم مدار  جامعه شناسی  می دهد.  علمی  رشتۀ  یک 
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مـیـــنـدانـــائــو ورود   >
فیلیپین  جریـان اصلی  جـامعه شنـاسی  به       

جامعه شناسی فیلیپین

ماریو خویو اگوخا، دانشگاه دولتی میندانائو فیلیپین، رییس جامع﹦ جامعه شناسی فیلیپین و عضو کمیت﹦ پژوهشی نیروهای مسلح و حل 
 )RC37( جامعه شناسی هنر ،)RC21( جامعه شناسی توسع﹦ من︴قه ای و شهری ،)RC11( جامعه شناسی سالمندی ،)RC01( تعارض

)RC39( و جامعه شناسی بالیا

شرکت کنندگان در کنفرانس سال 2۰1۹ جامع﹦ جامعه شناسی فیلیپین در میندانائو.
 امتیاز عکس: ان︖من جامعه شناسی فیلیپین.

جزایر میندانائو که اغلب از آن ها با نام جنوب فیلیپین یاد می شود، 
در یک تاریخ ملّی سرشار از روایت های حاشیه ای شدن بیش از همه با 
حاشیه ای شدن دست به گریبان بود. میندانائو که سابقًا تحت سلطنت 
ماگیندانائو و سولو بود، پیش از ورود اسپانیایی ها در سال 1521، یک 
نظام متمرکز حکمرانی و تمدنی پیشرفته  تر از سایر نقاط کشور به 
پا ساخته بود. سلطنت ماگائندانائو به مدت 300 سال در جنگ های 
پیکار کرد و مستعمره نشد.  اسپانیایی  استعمارگران  با  تلخ »مورو« 
میندانائو به ناگهان و پس از آن که آمریکایی ها معاهده پاریس را در 
سال 1۸9۸ با اسپانیا به امضا رساندند، بخشی از فیلیپین شد و از آن 
پس »قانونًا مستعمره« شد. گرچه این ایاالت متحده در جایگاه یک 
قدرت امپریالیستی بود که کار ویرانگر استعمار میندانائو را آغاز کرد 
که به حاشیه ای شدن اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اش انجامید. این 

بی عدالتی های تاریخی علیه مردم میندانائو با مبارزه تلخ گروه های 
در  رفاه  هولناک  وضعیت  مسبب  و  داشته   پیوند  مورو  جدایی طلب 
جنوب فیلیپین است. بی عدالتی های اعمال شده علیه مردم میندانائو 
مانده  باقی  انتقالی  در بحث عدالت  به عنوان موضوعی  امروز  به  تا 

است.

مرکز  عنوان  به  شمال  در  مانیل(  کالن شهر  )بعدها  مانیل  رشد 
بالفعل قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی هم برای رژیم 
استعمارگر و هم برای رژیم داخلی تداوم بخش رابطه ناعادالنۀ مرکز- 
پیرامون در کشور بود. کاوش صلح در جنوب و تمرکززدایی از دولت 
در راستای توان مندسازی سیاسی و اقتصادی خودمختارتر، همچنان 
دست نیافتنی است. میندانائو با اینکه سرشار از منابع طبیعی است، 

سال دهم / شماره دوم / آگوست 2020



46

تعارضات دیجیتالی شدن

به نیاز زمانه است و هم به این دلیل که میندانائو عاقبت جزئی از 
رهبری شده  است. این امر فرصتی شد تا جامعۀ جامعه شناسی فیلیپین 
اعضای خود را به میندانائو بیاورد و نیز اعضا را با گفتمان های میندانائو 
به عنوان بخشی از روایت ملّی آشنا کند. با وجود نگرانی های امنیتی، 
مضمون  با   2014 سال  در  فیلیپین  جامعه شناسی  جامعۀ  کنفرانس 
با  بالیا«  عصر  در  جامعه شناسی  اجتماع:  تاب آوری،  »بحران ها، 
موفقیت در شهر جنرال سانتوس، جنوبی ترین شهر میندانائو، برگزار 
به  نحوی  به  و  بود  نشده  جلب  رضایت شان  هنوز  که  آنجا  از  شد. 
 2015 سال  کنفرانس  سازمان،  انتقالی«  »عدالت  از  بخشی  عنوان 
با مضمون »جامعه شناسی صلح و ستیزه: زمینه ها و چالش ها«  بار 
دیگر در میندانائو، در شهر الیگان در بخش شمالی میندانائو برگزار 
شد. این مضمون در راستای ارزیابی وعدۀ توافق جامع سال 2014 
بانگسامورو  میان دولت فیلیپین و جبهۀ  آزادی بخش اسالمی مورو 
و همچنین تراژدی ماماسپانو بود که در آن 44 تن از اعضای نیروی 
عملیات ویژه پلیس فیلیپین کشته شدند. با قدرت گرفتن پوپولیستی 
رئیس جمهور  نخستین  به عنوان   ،2016 سال  در  دوترته  رودریگو 
فیلیپین از میندانائو، جامعۀ جامعه شناسی فیلیپین کنفرانس آن سال 
را با مضمون »دموکراسی های تصورشده: تحول قدرت و دانش در 
جامعه فیلیپین« برگزار کرد. کنفرانس های سال های 201۷ و 201۸ 
میندانائو  به  دیگر  بار  در سال 2019  و  برگزار شد  وسایا  جزایز  در 
بازگشت و با مضمون »هویت ها و شهروندی مشارکت  کننده«  در 

استان بوکیدنون برگزار شد.

مدرک  که  عالی  آموزش  مؤسسات  به  میندانائو  کنفرانس های 
جامعه شناسی اهدا می کنند فرصت میزبانی داد تا خود را به عنوان 
کنند.  مطرح  جدید  جامعه شناسان  تربیت  ملّی  روایت  از  بخشی 
دانشگاه دولتی میندانائو-شهر جنرال سانتوس میزبان کنفرانس سال 
فناوری  میندانائو-موسسۀ  دولتی  دانشگاه  آن  از  پس  و  بود   2014
الیگان در سال 2015 و دانشگاه آتنو داوائو در سال 2016 میزبان 
دانشگاه دولتی  و  میندانائو  دانشگاه مرکزی  بودند.  این کنفرانس ها 
بوکیدنون میزبانی کنفرانس سال 2019 جامعۀ جامعه شناسی فیلیپین 
را بر عهده داشتند. این امر همچنین فرصتی شد برای جامعه شناسان 
اهل مینانائو تا از تریبون کنفرانس برای ارائۀ خروجی پژوهش هایشان 
بهره ببرند، دوستانی بیابند و در تحول جامعۀ جامعه شناسی فیلیپین 

به سوی جامعه شناسی  حقیقتاً ملی نقش داشته باشند.

امروزه در بین جامعه شناسان فیلیپینی آگاهی بیشتری نسبت به 
وجود  میندانائو  گفتمان های  و  فرهنگی  غنای  مکان های،  مردمان، 
دارد. میندانائو شکستن هژمونی کالن شهری را شروع کرده و خود 
رهبری  سزاوار  که  است  انداخته  جا  دیگر«  »فیلیپین  عنوان  به  را 
جامعه شناسی  جامعه  است.  انتقادی  جامعه شناختی  گفتمان های  و 
تبدیل  در  میندانائو،  در  اخیر  سال های  کمرشکن  کار  با  فیلیپین 
جامعه شناسی فیلیپین به یک جامعه شناسی حقیقتًا ملّی سهم شایانی 

داشته است. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Mario J. Aguja  <mario.aguja@msugensan.edu.ph>

پنهان  با جریانات  دچار جدایی طلبی همراه  و  دارد  باالیی  فقر  نرخ 
ستیزۀ مسلمانان و مسیحیان است. صلح اخیر به موجب توافق جامع 
بانگسامورو در سال 2014 میان دولت فیلیپین و جبهۀ آزادی بخش 
خشونت آمیز  افراط گرایی  تهدید  که  شرایطی  در  مورو،  اسالمی 
در  میندانائو  پیرامونی-حاشیه ای  وضعیت  به  است،  برقرار  همچنان 
دامن  جامعه شناختی  تحقیقات  ابژۀ  و  سوژه  به عنوان  فیلیپین  ملت 

می زند.

روایت مرکزگرایانۀ جامعۀ جامعه شناسی فیلیپین <

تالش  مختلف  عرصه های  مرکز-پیرامون  روابط  از  ملّی  روایت 
در کشور از جمله روایت های دانشگاهی، علمی و حرفه ای را متأثر 
ساخته است. جامعه جامعه شناسی فیلیپین نمونه ای از چنین روایتی 
است. رشد جامعه شناسی در فیلیپین در درجه اول یک طرح مرکز-

از مرکز  . اغلب اعضا و رهبرانش جامعه شناسانی  بود  کالنشهری 
نقد  مجلۀ  سازمان،  این  نشریۀ  در  چاپ شده  مطالب  بیشتر  بودند. 
 ،)The Philippine Sociological Review( فیلیپین  جامعه شناختی 
نوشتۀ نویسندگانی از مرکز و حول موضوعات مورد توجه مرکز بود و 
کنفرانس هایش عمدتًا در مرکز برگزار می شد. هرچند به تازگی این 

روند در حال تغییر است.

مرکز  از  افرادی  توسط  عمدتًا  فیلیپین  جامعه شناسی  جامعۀ 
جامعه شناسی  رشتۀ  دانشگاه هایشان  در  که  شده بود  سازماندهی 
آن ها  نهادی  وابستگی های  و  مؤسس  اعضای  لیست  داشتند. 
جامعه شناسی  جامعۀ  که  هنگامی  است.  مطلب  این  بازتاب دهندۀ 
وابسته  آن  اعضای مؤسس  یافت،  در سال 1952 سازمان  فیلیپین 
به این مؤسسات بودند، که همگی در کالن شهر مانیل واقع شده اند: 
دانشگاه دو لسله، دانشگاه زنان فیلیپین، فلوشیپ مسیحی روستایی 
فیلیپین، دانشگاه شرق، کالج روح القدس، حوزۀ علمیه الهیات یونین 

و دانشگاه فیلیپین.

کالن شهر  از  فیلیپین  جامعه شناسی  جامعۀ  رهبری  نتیجه،  در 
مانیل هدایت می شد. از حدود 69 سال عمر این سازمان، ریاست 54 
دوره با کالن شهر مانیل، هفت دوره با بقیۀ بخش های مجمع الجزایر 
لوزون و هشت دوره با میندانائو بود. مجمع الجزایر ویسایا هنوز به 
رهبری سازمان دست نیافته است. دانشگاه فیلیپین و دانشگاه آتنوی 
مانیل 43 سال برای رهبری سازمان با یکدیگر رقابت داشتند و این 
در حالی است که میندانائو تنها هشت سال زمام دار رهبری سازمان 
در  میندانائو  رهبری  دورۀ  آخرین  درصد.   29/10 یعنی  است؛  بوده 
دهۀ هشتاد میالدی بود. تنها در سال های 2019 و 2020 بود که 
بار دیگر فرصت یافت تا رهبری را در دست بگیرد و یک چشم انداز 

میندانائوایی عمیق در گفتمان جامعه شناختی کشور به ارمغان آورد.

مأموریت در حال تغییر <

جامعۀ جامعه شناسی فیلیپین از دهۀ نخست قرن حاضر میالدی، 
طرح های فراوانی در میندانائو پیاده کرده است. این طرح ها هم پاسخ 
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جهانی  جـامعـه شناسی   >
      در عصـر پانـدمـی

کووید-19: پاندمی و بحران

پژوهشی  کمیت﹦  رییس سابق  جامعه شناسی،  بین المللی  ان︖من  پژوهشی  نایب رییس  بلژیک،  در  لوون  کاتولیک  دانشگاه  پله یرز،  جفری 
 ،)RC22( عضو کمیته های جامعه شناسی دین ،)RC47( ان︖من بین المللی جامعه شناسی در زمین﹦ طبقات اجتماعی و جنبش های اجتماعی

)RC48( و جنبش های اجتماعی، کنش جمعی و تغییر اجتماعی )RC34( جامعه شناسی جوانان

اجتماعی، بوم شناختی و سیاسی است. 

»جهانی زدایی«    روند  یک  به  پاندمی 
است.  زده  دامن   )de-globalization(
دولت ها مرزهایشان را بسته اند. مسافرت ها 
رویدادهای  یافته اند.  کاهش  به شدت 
انجمن  نشست  مثل  بزرگ،  بین المللی 
به  یا  شده  لغو  جامعه شناسی،  بین المللی 
ملّی  اولویت حکومت های  افتاده اند.  تعویق 
مراقبت  تجهیزات  به  دسترسی  تضمین 
درمانی و منابع اولیه برای »مردم خودشان« 
راه  همین  اغلب  اجتماعی  علوم  است. 
تمرکز  ملّی  سطح  بر  و  کرده  دنبال  را 
کارشناسان  و  پژوهشگران  است.  کرده 
آثار  داده اند،  انجام  ملّی  آماری  مطالعات 
نژادها  و  طبقات  میان  در  ویروس  متمایز 
کرده اند،  تحلیل  خودشان  کشور  در  را 
زیر  را  بحران  به  حکومتشان  واکنش های 
در  عمومی  بحث های  در  و  داشته اند  نظر 

سطح ملّی مشارکت داشته اند.

مرکز  به  را  علم  کرونا  ویروس 
حتی  است،  بازگردانده  عمومی  فضای 
پوپولیست  رهبران  که  کشورهایی  در 
دارند.  علم  از  بهمشروعیت زدایی  عادت 
زیست شناسان  و  پزشکان  معرفت شناسان، 
چشممان  پیش  را  موثّق  واقعیت هایی 
می کند  پیشرفت  روز  هر  پاندمی  می آورند: 
شدید«  »آنفوالنزای  از  بدتر  مراتب  به  و 
به  واقعیاتی  به  اجتماعی  عالمان  است. 
همان سان موثّق و تردیدناپذیر برخورده اند: 
هر  است  ممکن  ویروس  خود  حالی که  در 
یک از ما را مبتال کند، وقتی کار به مقابله 
نابرابریم.  برابرش  در  عمیقًا  می رسد  آن  با 
وقتی بحث آثار مرگبار ویروس پیش بیاید، 
و  عمومی  سالمت  سیاست گذاری های 
همان  به  دست کم  اجتماعی  نابرابری های 
اهمیت  آن  به  بدنمان  واکنش  نحوۀ  اندازۀ 
داده اند  نشان  اجتماعی  عالمان  می یابد. 
بحران  یک  صرفًا  کووید-19  پاندمی  که 
بحرانی  همچنین  بلکه  نیست،  بهداشتی 

روش شناختی  ناسیونالیسم  بازگشت  این 
پاندمی  زیرا  متناقض نماست،  نوعی 
است.  جهانی  پدیده ای  عمیقًا  کووید-19 
نشان  و  نمی شود  متوقف  مرزها  در  پاندمی 
وابسته  به هم  تا چه عمقی  ما  می دهد که 
مواجهه  در  بین المللی  همکاری  شده ایم. 
در  یقینًا  نکته  این  است.  حیاتی  پاندمی  با 
حوزۀ پزشکی و علوم طبیعی، برای رسیدن 
بهبود  و  ویروس  خود  از  بهتر  فهمی  به 
واکسن  به  دستیابی  و  پزشکی  درمان های 
صدق می کند. همکاری بین المللی در علوم 
اجتماعی نیز به همین اندازه حیاتی است. ما 
نیاز داریم از تجربۀ سایر کشورها و مناطق 
بیاموزیم. چنین چشم انداز  پاندمی  از  جهان 
»جهان گرایی  تسلیم  نباید  جهانی ای 
تحلیل های  به  محدود  و  روش شناختی« 
پاندمی  دورۀ  در  این که  برای  شود.  کالن 
میان  را  گفتگویی جهانی  باید  باشیم،  مفید 
پیش  مختلف  مناطق  اجتماعی  عالمان 
ببریم، گفتگویی عمیقًا حک شده در واقعیتی 

پاندمی کووید-19 بحران اجتماعی، بوم شناختی و سیاسی 
جهانی است که جامعه شناسی ای جهانی را می طلبد. 

منبع: کریتیو کامانز
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کووید-19: پاندمی و بحران

که توأمان محلی، ملّی، منطقه ای و جهانی 
است.

در  اجتماعی  علوم  سهم آفرینی های 
این که  با  کرونا،  ویروس  پاندمی  با  مواجهه 
اغلب از سوی سیاست گذاران به حاشیه رانده 
شده است، به همان اهمیت علوم دقیقه و 
است.  بوده  آن ها  مکمل  جهات  بسیاری  از 
از  بر چهار دسته  این سهم آفرینی ها عمدتًا 

مباحث متمرکز بوده اند.

بحرانی  منزلۀ  به  پاندمی   .1
اجتماعی

که  داده اند  نشان  اجتماعی  عالمان 
انسانی  هر  است  ممکن  ویروس  هرچند 
بر  متفاوت  به نحوی  پاندمی  مبتال کند،  را 
ویروس  با  برخورد  نحوۀ  و  می گذارد  اثر  ما 
به شدت با عوامل اجتماعی در ارتباط است. 
اجتماعی  نابرابری های  کووید-19  پاندمی 
را تشدید و ساختارهای اجتماعی را، به ویژه 
هویدا  جنسیت  و  نژاد  طبقه،  حوزه های  در 
چگونه  بحران  این که  فهم  برای  می کند. 
تجربه می شود و چرا نحوۀ مواجهۀ ما با آن 
رویکردی  است،  نامنصفانه  و  نابرابر  عمیقًا 
تالقی نگر )intersectional( حیاتی است. در 
کشورها یا زاغه های فاقد یک نظام رفاهی 
بدل  به سرعت  بهداشتی  بحران  مستحکم، 
می شود به بحرانی بشردوستانه با پیامدهایی 
بشردوستانۀ  سازمان های  که  چرا  مرگ بار، 
همیشه  مثل  نتوانسته اند  بین المللی  و  ملّی 

فعالیت کنند.

2. حکمرانی کووید-19

علوم  سهم آفرینی های  دوِم  دستۀ 
و  سیاست گذاران  مواجهۀ  نحوۀ  اجتماعی 
تحلیل  را  با شیوع کرونا  رژیم های سیاسی 
همچون  را  خود  دولت-ملت ها  می کند. 

پاندمی  با  مواجهه  مسئول  اصلی  بازیگران 
از  بین المللی،  نهادهای  کرده اند.  تحمیل 
جمله سازمان ملل و اتحادیۀ اروپا، در بحران 
نقاط  پاندمی  این  شده اند.  ناپدید  جهانی 
سیاسی  نظام های  محدودیت های  و  قّوت 
کارایی  فقدان  است.  کرده  آشکار  را  ملّی 
حکومت های ملّی یا گفتارهای تکرارشونده 
مسخره کردن  در  دولت ها  رهبران  سوی  از 
به  قرنطینه  اعمال  در  تأخیر  و  پاندمی 
هر  است.  شده  منجر  اضافی  مرگ  صدها 
حکومتی در مواجهه با پاندمی مرگ سیاست 
)necropolitics( خودش را تعبیه کرده است. 
کارگران  برای  نتوانسته اند  آن ها  بیش تر 
پایه ای  حمایت هایی  خود  درمانی  بخش 
کنند.  فراهم  ویروس  گسترش  برابر  در 
سیاست گذاری هایشان  از طریق  حکومت ها 
دیگر،  برخی  به  نسبت  مردم،  از  برخی  به 
فرصت کم تری برای روبرو شدن با ویروس 
خانه های  در  که  افرادی  همزمان  دادند، 
سالمندان می میرند در آمار عمومی بسیاری 

از کشورها نشان داده نمی شوند.

پاندمی و قرنطینه رابطۀ میان شهروندان و 
حکومت را تغییر داده است. شهروندان برای 
خدمات حمایتی، مراقبتی و دستورعمل های 
رجوع  ملّی  حکومت های  به  پاندمی  ضّد 
اجتماعی  کنترل  آن ها  از  بسیاری  می کنند. 
قوی تر از جانب دولت و فناوری های نظارتی 
همچون  را  چهره ها  هویت  تأیید  و  جدید 
پاندمی  کنترل  برای  باید  که  هزینه ای 

پرداخت، پذیرفته اند.

3. نحوۀ واکنش جامعه

سومین مجموعه از سهم آفرینی ها تحلیل 
می کند که افراد و جامعۀ مدنی چگونه بحران 
عمیق  آثار  جامعه شناسان  می آورند.  تاب  را 
مردم، سوبژکتیویته  زندگی های  بر  قرنطینه 
مناسبات  را می کاوند.  اجتماعی  مناسبات  و 
گرفته  جدیدی  معانی  و  شکل ها  بین نسلی 

عمده  نقشی  دیجیتال  فناوری های  است. 
اعمال  یافته اند.  اجتماعی  روابط  حفظ  در 
به  را  همبستگی  اجتماعی  فاصله گذاری 
خطر انداخته و اغلب حدود اجتماعی را که 
و  تنگ  می افتد،  اتفاق  آن  در  همبستگی 
شبکه های  حالی که  در  است.  کرده  تنگ تر 
جدیدی از همبستگی در محالت و شهرها 
است، همچنین شاهد محدود  شکل گرفته 
یا  بسته  ملّی  اجتماع  در  همبستگی  شدن 

خانواده ها هستیم.

4. آیا از دل بحران جهان جدیدی 
برخواهد خاست؟

آثار  به  تحلیل ها  از  دسته  چهارمین 
به  کووید-19  می پردازد.  پاندمی  بلندمدت 
عنوان بحرانی جهانی افق هایی از امکان ها 
باشد  فرصتی  می تواند  و  است  گشوده  را 
مسیری  در  جهان  دوبارۀ  شکل دهی  برای 
متفاوت. بسیاری از عالمان اجتماعی بر لزوم 
و  مراقبت  انسان ها،  به  حساس تر  جهانی 
نابرابری های اجتماعی و جهانی با نظام های 
مراقبت درمانی قدرتمندتر تأکید کرده اند. با 
وجود این، بحران ممکن است راه را برای 
سایر الگوهای اجتماعی نیز باز کند. تاکنون، 
رقابتی فزاینده بر سر همبستگی های جدید 
است.  داشته  جریان  بحران  مدیریت  در 
نجات  بر  اقتصادی  بسته های عظیم کمک 
خدمات  تقویت  جای  به  ملّی،  شرکت های 
داشته اند.  تمرکز  عمومی،  درمانی  مراقبت 
عصر  برای  را  راه  است  ممکن  پاندمی 
زیست-سیاستی  با  اقتدارگرایی،  از  جدیدی 

متکی بر فناوری های جدید باز کند.

نحوۀ غلبۀ انسان ها بر پاندمی کووید-19 
به پزشکی و علوم، به ویژه به یافتن واکسن، 
این که  به  همچنین  داشت،  خواهد  بستگی 
و شهروندان چگونه  جامعه، سیاست گذاران 
با این بحران برخورد خواهند کرد و چگونه 
بذرهای جهانی را خواهند کاشت که از دل 

بحران بیرون خواهد آمد. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Geoffrey Pleyers <Geoffrey.Pleyers@uclouvain.be>
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< کووید-19: 
     نـخـسـتـیــن درس هــای

        پــــانــــدمــــــی کــــنــــونــــــی

کووید-19: پاندمی و بحران

کالوس دوره، دانشگاه ینا، آلمان

پاندمی ضربه سختی  به ویژه  به کسب وکارهای کوچک 
از جمله رستوران ها و خرده فروش ها زده است.

.flicker.com / امتیاز عکس: روس لور 
 برخی حقوق محفوظ است.

متن  این  حالی که  در   ،2020 آوریل  در 
را می نویسم، اقتصاد رو به کسادی می رود. 
هیچ کس نمی تواند پیش بینی دقیقی دربارۀ 
مشخص  زیرا  بکند،  آتی  ماه های  تحوالت 
اما  آورد.  خواهد  دوام  چقدر  پاندمی  نیست 
وقوع رکودی عمیق در اقتصاد انتظار دور از 
ذهنی نیست. تنها پرسش این است که این 

رکود چقدر عمیق خواهد بود.

بر  < تأثیر  و  اقتصادی  تحّوالت 
نیروی کار

در بهترین سناریوی قابل تصور، تعطیلی 
در بیش تر کشورها پس از یک ماه به پایان 
برای  صورت،  آن  در  حتی  رسید.  خواهد 
کاهشی  برای  را  باید خودش  آلمان  نمونه، 
در رشد اقتصادی مثل کاهش دورۀ بحران 
مؤسسۀ  گزارش  به  کند.  آماده   200۷-9
سه ماهه  تعطیلی   ،IFO اقتصادی  پژوهش 

می تواند به افول رشد تا 20 درصد و اشتغال 
بالغ بر 5/5 میلیون نفر در کارهای کوتاه مدت 
بینجامد )همان Kurzarbeit در آلمانی، چرا 
که کارکنان در آلمان در دورۀ کسادی تعدیل 
ممکن  کاری شان  ساعات  بلکه  نمی شوند، 
است به صفر کاهش پیدا کند و دولت نیز 
را  ازدست داده شان  درآمدهای  از  بخشی 
بنگاه های  از  بسیاری  اما  می کند(.  پرداخت 
کوچک و ُخرد قادر نخواهند بود برای مدت 
طوالنی ای بدون کمک مالی مستقیم دوام 
بیاورند. این مشکل به ویژه برای مناطقی با 
برای  است.  مطرح  کوچک مقیاس  اقتصاد 
مثل  صادرات  عرصۀ  در  جهانی  پیشتازی 
آلمان، به یقین نمی توان گفت آیا پس از پایان 
پاندمی شاهد رشد ناگهانی سریعی خواهیم 
این که  به  دارد  بستگی  امر  این  نه.  یا  بود 
همسایگان  و  چین  مثل  دیگر  کشورهای 
یابند.  بهبود  سرعتی  چه  با  آلمان،  اروپایی 
تناقض آمیز  آلمان  فدرال  حکومت  اقدامات 

کمک رسانی  به  باید  قاعدتًا  حکومت  است: 
سریع درون اتحادیۀ اروپا عالقمند باشد، اما 
در جهت مدیریت بحران، پیوندهای اروپایی 

خود را مسدود کرده است.

چیزهای زیادی برای نگرانی هست. این 
نفر  هزاران  ندارد.  مثبتی  نکتۀ  هیچ  بحران 
بیکاری  باعث  می کند،  مرگ  به  تهدید  را 
میلیون ها نفر می شود، و موقتًا میلیاردها نفر 
مهّمشان  اساسی  حقوق  به  دسترسی  از  را 
بیش تر  پاندمی  این  هرچه  می کند.  محروم 
دوام بیاورد، آثار مخربش بر فرهنگ، جامعه 
این  بنابراین،  بود.  اقتصاد جّدی تر خواهد  و 
اقدامات را باید در مورد شرکت های بزرگ 
تعدیل  از  جلوگیری  داد:  انجام  کوچک  و 
همراه  کار  موقت  تعلیق  ترجیحًا  اما  نیرو، 
از  حفاظت  مجموع،  در  یارانه.  پرداخت  با 
و  تالش ها  آلمان،  در  است.  مهم  اشتغال 
آزمون هایی در جهت شکلی از کار بلندمدت 
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طبیعتًا می کوشد از وضعیت بهره ببرد. همۀ 
در  مجازی  فضای  در  توطئه  نظریات  انواع 
این  به  که  کسانی  است.  گسترش  حال 
بلکه  خود،  جان  تنها  نه  دارند  باور  حرف ها 
اما  را هم به خطر می اندازند.  جان دیگران 
پوپولیست های  مردم خواهند دید که هرجا 
افراطی های  یا  ترامپ  چون  راست گرایی 
راست گرایی مثل بولسونارو در قدرت باشند، 
مدیریت بحران به کلّی شکست می خورد. در 
نتیجه، به باور من، بحران به شکستی بزرگ 
راست گرا  افراطی های  و  پوپولیست ها  برای 

خواهد انجامید.

فرایندهای  با  رابطه  در  مقابل،  در 
دارد:  وجود  متفاوتی  دغدغۀ  دموکراتیک 
تغییر اقلیمی می تواند شماری از شوک های 
خارجی را به همراه داشته باشد که مستلزم 
مدیریت بحران بزرگ مقیاس است. بنابراین، 
باید مراقب باشیم که وضعیت اضطراری به 
هنجار بدل نشود. دموکراسی نیازمند بحث 
عمومی، مباحثه، تظاهرات و اعتصاب است. 
این حقوق  از  ابد  تا  باید  علی رغم بحران ها 

اساسی حراست کرد.

تغییرات الزم <

کار،  جهان  و  جهان،  کرونا،  از  پس 
متفاوت خواهد بود. جزم های سیاست گذاری 
اقتصادی که در دهه های اخیر مسلّم فرض 
بودند، حاال دور ریخته شده اند: سقف  شده 
سیاست  شده!  گذاشته  سر  پشت   – بدهی 
»صفر سیاه1« مبنی بر بودجۀ دولتی متعادل 
– این هم مال دیروز بود: بدهی دولتی نقل 
از  پس  پارادایمی  تغییر  این  است.  محافل 
این  عمر  یافت.  خواهد  ادامه  هم  پاندمی 
آمده و بحران  حرف ها مدت هاست که سر 
کرونا فقط کار را سریع تر کرده است. مردم 
باید  چگونه  که  بدانند  می خواهند  همچنین 
این واقعیت را تفسیر کرد که برای دومین 
بار در یک دهه، اقتصاد بازاری سرمایه داری 
باید با روش هایی متعلّق به اقتصاد غیربازاری 
نجات یابد. ممکن نخواهد بود که در آینده 
رویدادهایی  چنین  سیاه«  »قوی  یک  مثل 
ما  همۀ  برای  همچنین،  گرفت.  نادیده  را 
نیازمان  واقعًا  این که  دربارۀ  تصمیم گیری 
چیست آسان تر خواهد بود. من بدون فوتبال 
نقص  و  بی عیب  می توانم  هم  بوندسلیگا 
نانوایان،  بدون  نمی توانیم  اما  کنم.  زندگی 
کشاورزان، دستیاران پزشکی، کامیون ران ها 
و همسایگان کمک رسان زندگی کنیم. این 

و کوتاه مدت صورت گرفته است.

بستگی  همیاری  به  تولید  روندهای 
می شود؛  مردم  بین  تماس  شامل  که  دارد 
برای  کار  محیط  در  اجتماعی  تماس های 
وقتی  دارند.  اهمیت  مردم  از  بسیاری 
باشد،  خوب  کارگران  بین  هوای  و  حال 
و  پرفشار  جسمی  لحاظ  به  فعالیتی  حتی 
این  می شود.  تحمل  راحت تر  یک نواخت 
»نزدیک  است.  شده  منتفی  حاال  مسئله 
جامعه زدایی  نوعی  اساسی  طرزی  به  نیا!« 
حتی  یا  ریشه ای   )de-socialization(
 )de-communitarization( جماعت زدایی 

به حساب می آید.

در  که  مشاغلی  در  دیگر،  سوی  از 
مربوط  نظام مندی  طرز  به  حاضر  حال 
خانه های  فروشگاه ها،  بیمارستان ها،  به 
سالمندان، کشاورزی و مانند این هابه حساب 
می آیند، دشوار بتوان به طور کامل از تماس 
فیزیکی پرهیز کرد. می توان از قواعد پیروی 
کرد و مثال، کارکنان مغازه ها را با ورقه های 
از جنس پلکسی گالس حفاظت کرد، اما هر 
کسی که از خانه اش کار نمی کند در معرض 
این  دارد.  قرار  بیشتری  مراتب  به  ریسک 
یکی از دالیلی است که رانندگان اتوبوس، 
صندوق داران فروشگاه ها، کارگران مراقبتی 
و پرستاران در حال حاضر به مراتب بیش تر 
از سوی مشتریان و عموم مردم  از گذشته 
بود  امیدوار  تنها می توان  ستایش می شوند. 
در  آینده  در  و  پیدا کند  ادامه  رویه  این  که 
استخدام های  بهتر،  دستمزدهای  قالب 
بیش تر و شرایط کاری بهتر در این حوزه ها 
بازتاب یابد. در هر صورت، دولت هایی بهتر 
از پس بحران بر خواهند آمدکه نظام درمانی 
قدرتمندتری دارند و نیز نظام دولت رفاهی 
که در برابر بحران مقاوم تر است. این نکته 
کشورها  کدام  که  می کند  روشن  همچنین 
این  عواقب  از  همه  از  بدتر  اروپا  قارۀ  در 
بحران تأثیر می پذیرند – کشورهای جنوب و 
جنوب شرق اروپا. نرخ های مرگ ومیر باالی 
ایتالیا  و  اسپانیا  در  کرونا  ویروس  مبتالیان 
همچنین به کاهش منابع بخش بهداشت و 
درمان برمی گردد، که سیاست های ریاضتی 

اتحادیۀ اروپا بر این کشورها تحمیل کرد.

تضعیف دموکراسی؟ <

حاضر  حال  در  آمریکا  متحدۀ  ایاالت 
افراطی  راست  است.  جهانی  پاندمی  مرکز 

نشان می دهد که همۀ ما به یک زیرساخت 
این  داریم.  نیاز  خوب  عملکرد  با  اجتماعی 
با  عمومی  دارایی  نوعی  باید  زیرساخت 
ماهانۀ  درآمد  اگر  باشد.  قوی  مالی  پشتوانۀ 
فوتبالیست حرفه ای مثل جیدون سانچو را با 
حقوق ماهانۀ یک پرستار سالمندان مقایسه 
کنید، فوراً روشن می شود در جامعۀ ما یک 
اجتماعی  نمی کند. خدمات  کار  چیز درست 
باید به طور اجتماعی ارتقاء یابد، هم از نظر 
بازشناسی  هرم  چارچوب  در  هم  و  مالی، 

اجتماعی.

نظر به چالش های تغییرات اقلیمی، بحران 
عبارت است از مهار رشدdegrowth( 2( به مدد 
فاجعه. همچون سال 2009، انتشار گازهای 
مخرب اقلیم و احتمااًل مصرف منابع کاهش 
سبب  به  آلمان  است  ممکن  حتی  می یابد. 
بحران، باالخره به اهداف اقلیمی اش برسد. 
با این همه، این به آن انقالب در پایداری 
داریم  نیاز  آن  به  فوراً  که   )sustainability(
ربطی ندارد. حال می توانیم به روشنی ببینیم 
که دولت در لحظه های بحران چطور جسور 
و قاطع می شود. دولت می تواند آزادی هایی 
از  می کنیم،  اعمال  دیگران  زیان  به  که  را 
همگان،  نفع  به  و  اجباری،  مقررات  طریق 
محدود کند. اما همان طور که در باال اشاره 
دولت  اقدام  که  است  حیاتی  همیشه  شد، 
آزادی  باشد.  تابع تصمیم گیری دموکراتیک 
بُعد اجتماعی الزام آوری دارد و این همچنین 
در  است.  صادق  کسب وکار  آزادی  برای 
با  وثیق  پیوندی  باید  آزادی ها  این  آینده، 
است  بهتر  باشند.  داشته  پایداری  اهداف 
به جای سوار نشدن و نراندن اتومبیل های 
شاسی بلند اصاًل آن ها را تولید نکنیم! و بهتر 
است به جای صادر نکردن تجهیزات نظامی 
همان اول تولیدشان نکنیم. مثال ها قضیه را 
روشن می کنند: پس از بحران، ما به بحثی 
بنیادی دربارۀ نظم اقتصادی مان نیاز داریم و 
این بحث نباید منحصراً از سوی اقتصاددانان 

و سیاست پیشگان انجام شود.  

1. سیاست اقتصادی آلمان برای یک دهه که بر مبنای آن هزینه ها 
و درآمدهای دولت باید برابری کند و به هیچ نوع وام گیری از جانب 
از سال  آلمان  قانون اساسی  این سیاست طبق  دولت منجر نشود. 

2011 تا ده سال باید اجرا می شده است. )م(
2. جنبشی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که بر ایده های اقتصاد 
اکولوژیک، ضد مصرف گرایی و ضد سرمایه داری استوار است. )م. 

برگرفته از ویکی پدیای فارسی(

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Klaus Dörre <Klaus.doerre@uni-jena.de>
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< جـــامــعــه شــنـــاســی
     در جهـان پســاکرونا

کووید-19: پاندمی و بحران

ساری حنفی، دانشگاه آمریکایی بیروت لبنان و رئیس ان︖من بین المللی جامعه شناسی )2018-2022(

 به سبب ویروس کرونا دنیا در حال تغییر است و نظریه و 
تحلیل جامعه شناختی نیز به همراه آن. 

منبع: کریتیو کامانز.

فضای سورئال پاندمی کووید-19 خطوط 
گسل را در اعتماد میان انسان ها، میان کشورها 
و نیز میان شهروندان و دولت ها آشکار ساخته 
است و ما را به طرح پرسش هایی مهم دربارۀ 
کلی  به طور  و  اجتماعی مان  روابط  خودمان، 
زندگی وا می دارد. این بحران تنها به سالمت 
محدود  اقتصاد  یا  محیط  زیست  و  عمومی 
رویارویی  لحظۀ  شاهدیم  ما  آنچه  نمی شود؛ 
نظام  و  متأخر  مدرنیتۀ  بحران  حقیقت  با 
سرمایه داری اش در مقیاسی گسترده و فراگیر 
به سادگی  این بحران،  از  از گذر  است. پس 
زندگی«  معمول  به »سیاق  بازگشت  به  قادر 
برای  باید  اجتماعی  علوم  و  بود  نخواهیم 
تحلیل و پرداختن فعاالنه به این واقعیت های 

جدید تالش کند.

جامعه شناسی در جهان پساکرونا چه خواهد 
بود؟ مایلم بر سه تکلیف جامعه شناسی تأکید 
چندسطحی  تمرکز  نقاط  ایجاد  باشم:  داشته 
می شود؛  کشیده  بشریت  به  اجتماع  از  که 
با  مبارزه  در  فعال  رویکردی  بستن  کار  به 

 )Anthropocene( آنتروپوسین1  بیماری های 
آخر،  در  و  )Capitalocene(؛  کپیتالوسین2  و 
و  شناسایی  برای  بهتر  دستورکاری  تنظیم 

وظیفۀ اخالقی.

از  < چندسطحی،  تمرکز  نقاط 
اجتماع تا بشریت

به وضوح  کرونا  ویروس  اینکه  نخست 
چقدر  راستی  به  جهان  که  کرده  آشکار 
جهانی  دهکدۀ  تصویر  و  است  درهم تنیده 
کرده  بدل  واقعیت  به  استعاره  یک  از  را 
که همبستگی  داریم  نیاز  اما همچنان  است. 
انسانی تری  جهانی شدن  و  بیشتر  جهانی 
امری مستلزم  در چنین  موفقیت  کنیم.  خلق 
ژیل  است.  چندمقیاسه  مفهوم پردازی  یک 
اکثر  جمله  )از  چپ  که  داشت  اذعان  دلوز 
روابطی  حیث  از  را  جهان  اجتماعی(  عالمان 
درک می کنند که از دورترین شروع می شود 
عنوان  به  می کند.  حرکت  درون  به سمت  و 
مثال، نابرابری اجتماعی به عنوان یک پدیدۀ 

بزرگ و جهانی استثمار درک شده است که 
از خالل  امپریالیسم و استعمار، رد آن را به 
دلیل  همین  به  دید.  می توان  درون  سمت 
اغلب عالمان اجتماعی برای پرداختن مناسب 
به رنج طبقات اجتماعی )انتزاعی( آسیب دیده، 
توجهات را به سوی پرداختن به ساختارهای 

امپریالیسم و استعمار جلب می کنند.

)یعنی  هویتی  سیاست  جنبش های  برخی 
جنبش های  و  اسالمی  جنبش های  برخی 
نقطۀ  در  افراطی(  راست   و جناح  محافظه کار 
مقابل قرار دارند و آغار روابط را از یک نقطۀ 
نزدیک می بینند که به سوی دوردست ترین ها 
برای  کار  به  جنبش ها  این  می کند.  حرکت 
اجتماع و به روابط خانوادگی و محله ای اعتقاد 
دارند. مثاًل حامیان ترامپ به ظرفیت او برای 
اجتماعات  علیه  اجتماعی  نابرابری های  بیان 
فراموش شدۀ آمریکاییان سفید پوست روستایی 
در  ایمان محور  سازمان های  و  دارند.  باور 
سازمان های  فعال ترین  حاضر  حال  در  لبنان 
که  خانواده هایی اند  به  کمک  در  غیردولتی 
دست  از  قرنطینه  دوران  در  را  خود  شغل 
سیاست  جنبش های  دیگر  مورد  در  داده اند. 
هویتی )متمرکز بر قومیت، جنسیت، تمایالت 
است  ممکن  آن ها  مبارزۀ  غیره(،  و  جنسی 
متفاوت  قابل توجهی  طور  به  زمینه  به  بسته 
باشد، اما اغلب مجهز به دکترین حقوق بشر 
جهانی، بر مبارزات اجتماعی استوارند. با این 
حال، به زعم ریچارد رورتی هرچند این مبارزه 
»چپ فرهنگی« در راه عدالت برای طبقات 
را  تکثرگرایی  فرهنگِی  دستورکار  اجتماعی، 
پیش می برد، گاهی ]این حرکت[ بسیار ناچیز 

است )مانند ایاالت متحده(.

را  پسـاکرونـا  جـامعـه شنـاسـی  مـن 
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کووید-19: پاندمی و بحران

آن  در  که  کرد  تعریف  بلندمدت  روابط  از 
معاوضه به مثل، تعهد اخالقی و نگرانی به روابط 
معاوضه به مثل  است.  شده   افزوده  قراردادی 
و/یا  گروه ها  میان  شناسایی  سیاست  مستلزم 
شبکه هایی است که پذیرای هویت دیگرانند 
چندفرهنگی  و  تکثرگرایی  پارادایم  با  و 
قدرت  به  کارا  معاوضه به مثل  است.  هم خوان 
یا ضعف تعهدات اخالقی در روابط اجتماعی 
وابسته است. روابط اجتماعی قوی را می توان 
گرانووتر  مارک  همبستگی  شبکه های  در 
شبکه ای  روابط  گاهی  است  معتقد  که  دید 
مستحکم روابط مبتنی بر هدیه است. دیدگاه 
بسط  در  و  عقیده  این  راستای  در  کیله  آلن 
آن است؛ او مروج فرضیه ای ضدفایده گرایانه 
قدر  برای  انسان ها  تمایل  آن  در  که  است 
دیدن در مقام بخشنده به معنی آن است که 
روابط ما صرفًا بر پایۀ منفعت استوار نیست، 
بلکه همچنین مبتنی بر لذت، وظیفۀ اخالقی 

و خودانگیختگی است.

صورتی  در  تنها  پساکرونا  جامعه شناسی 
آرمانشهری  همراه  که  بود  خواهد  معنی دار 
نیافت،  تحقق  هم  کاماًل  اگر  حتی  که  باشد 
اقدامات ما را هدایت کند. بدون مدینه فاضله 
تفاوت  ندارد و  هیچ زندگی اخالقی ای وجود 
مدینه فاضلۀ  و  مذهبی  موعظه های  بین 
لزومًا  دومی  که  است  این  جامعه شناس  یک 
را  دیگران  مدینه فاضله ای  ضد  چشم انداز 
به  است  ممکن  حتی  و  نمی شمارد  مردود 
ایمان  آن  به  که  باشد  کسانی  با  کار  دنبال 
دارند. بنابراین چنین جامعه شناسی ای باید قدر 
به  اجتماعی  علوم  پیوند دهندۀ  اخالقی  تعهد 
فلسفۀ اخالق و رابطۀ هدیۀ مارسل موس را 

بداند و آن را پیش برد.

استراتژی هایی  جهانی  بحران  این  شاید 
جدید را برای تشدید استثمار، سلب مالکیت و 
سرمایه داری نئولیبرال برانگیخته باشد و حیطۀ 
حرص و خودخواهی ما را افزایش داده باشد، 
اما فرصتی برای کشف و فراهم کردن راه های 
و  اجتماعی  عدالت  بازخواهی  و  درک  جدید 

انسانیت مان نیز به ما عطا کرده است. 

1. آنتروپوسین نام یک دور زمین شناسی است که برای عصر کنونی 
پیشنهاد شده است و آغاز آن از شروع تأثیرات چشمگیر فعالیت های 

انسان بر زمین و اقلیم در نظر گرفته می شود. )م(
2. کپیتالوسین اصطالح ابداعی جیسون مور است که برای اشاره به 
تأثیر مخرب سرمایه داری بر زمین و اقلیم به کار می رود و آن را از 

حیث تاریخی مناسب تر از آنتروپوسین می داند. )م(

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Sari Hanafi <sh41@aub.edu.lb>

جامعه شناسی ای می بینم که قادر به بازآفرینی 
شیوۀ مرسومش در هدایت تمرکز )از بیرون به 
درون، یا از درون به بیرون( است و می تواند 
به سوی خلق روش هایی هدایت کند  را  آن 
می برند:  بهره  چندمقیاسه  تمرکز  نقاط  از  که 
و  اجتماع  خانواده،  اهمیت  در  نظر  تجدید 
اصول اخالقی عشق، مهمان نوازی و مراقبت، 
و  دولت ملت  باالتر  سطح  به  رفتن  سپس  و 

انسانیت به عنوان یک کل.

>  / آنتروپوسین  با  مبارزه  در  تقال 
کپیتالوسین

جهانی سازی  بیماری  تنها  نه  کووید-19 
است.  آنتروپوسین  بیماری  همچنین  بلکه 
به  حال  در  انسانی  مصرف گرایی  کیش 
سیارۀ  برای  که  است  منابعی  رساندن  اتمام 
ویروس  این  و  نیست  تجدیدپذیر  ما  زمین 
محصول  مهِم(  بسیار  )البته  واقعۀ  یک  تنها 
که  همانطور  است.  مصرف گرایی ای  چنین 
می دانیم مبدأ این ویروس حیوانات غیراهلی 
)مانند گربه زبّاد، پنگولین و خفاش( بوده و با 
مصرف این حیوانات به انسان ها منتقل شده 
است. آیا واقعًا انقدر طعم خوبی دارند؟ بوردیو 
از تمایز در  به مثابه نشانه ای  را  این  بود  اگر 
اشیای  چشمگیر  میزان  به  و  می گرفت  نظر 
ما،  که  می کرد  اشاره  لوکس  و  غیرضروری 
مصرف  روبه پایین،  متوسط  و  متوسط  طبقۀ 
می کنیم.. در اینجا، برای بسیاری از لبنانی ها 
از  خارج  به  سفر  با  است  مترادف  تعطیالت 

کشور.

از  ناشی  حریصانه،  مصرف گرایی  این   
ریگا  فرانسوی  جامعه شناس  که  است  چیزی 
اروانیتیس آن را  دستیابی افسانه ای به شادی 
نامید و سرانجام به عنوان شتاب دهندۀ مؤثری 
برای همه گیری ها، مرگ ها، بالیا و مشکالت 
این  بررسی  می رود.  کار  به  بیشتر  سالمتی 
فرد،  مجدد  پیوند  بدون  مقیاسه  چند  روابط 
عنوان  به  نیست.  ممکن  طبیعت  و  جامعه 
مثال، پرداختن به تغییر اقلیم و نظام اقتصادی 
دربارۀ  آگاهی عمومی  افزایش  بدون  سیاسی 
ممکن  بشریت  با  و  زمین  با  مردم  روابط 
را  »کپیتالوسین«  ایدۀ  مور  جیسون  نیست. 
به عنوان نوعی انگیختگی انتقادی در مقابل 
حساسیت آنتروپوسین پیشنهاد می کند. از نظر 
مور سرمایه داری طبیعت را به عنوان یک کل 
سازمان می دهد: بوم شناسی جهانی است که 
انباشت سرمایه، طلب قدرت و تولید مشترک 
طبیعت را در پیکربندی های تاریخی  متوالی 

به هم پیوند می زند.

این رویکرد چند مقیاسه مستلزم پیوند دادن 
پیوند  امر اجتماعی و  به  اقتصادی  امر  مجدد 
دادن این دو  به امر سیاسی و امر فرهنگی 
مفهوم »حک شدگی  که  داریم  نیاز  ما  است. 
اجتماعی« کارل پوالنی را احیا کنیم. پوالنی 
اقتصاد  در  جامعه  ادغام  برای  شکل  سه 
معرفی کرد: مبادله، بازتوزیع و معاوضه به مثل. 
بنابراین، علوم اجتماعی ما باید در مورد این 
سه واژه به طور جدی تجدیدنظر کند، چرا که 
بازار )مکانی برای مبادله( باید اخالقی باشد، 
در  راسخ  اجتماعی  کنترل  ایجاد  شامل  که 
برابر تمام اشکال سوداگری است. بدون انجام 
اقدامات عمده برای ممانعت از تمرکز ثروت در 
دست چند شرکت معدود در هر بخش، بدون 
باالی  سطوح  در  سنگین  مالیات های  وضع 
سمت  به  حرکت  بدون  و  ثروت  و  سرمایه 
اقتصاد با رشد آهسته و پیامدهای قهری آن 
با  و  ارزان  به حمل ونقل عمومی  نیاز  )شامل 
کربن پایین، نگاه به خدمات عمومی به عنوان 
سرمایه گذاری و نه به عنوان دیون، و افزایش 
بازتوزیع  تحقق  امکان  کار(  بازارهای  امنیت 
وجود ندارد. پرداختن به مسئلۀ معاوضه به مثل 

را به بخش بعدی این مقاله موکول می کنم.

از  محیط زیست  برای  مبارزه  که  آگاهیم 
طبیعت  از  و  سیاسی  اقتصاد  در  ما  انتخاب 
است  جدایی ناپذیر  مطلوب،  اقتصادی  نظام 
و این پیوندها میان انسان ها و طبیعت هرگز 
نبوده  عمیق  یا  بی واسطه  حال  اندازۀ  به 
که  داریم  را  سریع  رشد  حاد  بحران  است. 
رونالد  متحده،  ایاالت  سابق  رییس جمهور 
»چنین  داد:  این گونه شرح  به روشنی  ریگان، 
چیزی با عنوان نهایتی برای رشد نداریم، چرا 
که ظرفیت هوش، تخیل و حیرت انسان هیچ 
گفتگوی  پیشین  شمارۀ  در  ندارد.«  نهایتی 
جهانی جیمز گالبرایت و کالوس دوره اذعان 
داشتند که به حتم نهایتی برای رشد هست و 
عامدانه  که  کردند  ترسیم  را  جدیدی  اقتصاد 
سازوکارهای  در  و  است  کند  رشد  حیث  از 
اقتصاد  بیوفیزیکی  بنیان های  از  کارکردش 

بهره می گیرد.

سیاست شناسایی و تعهد اخالقی <

در  معاوضه به مثل  مسئلۀ  به  اکنون 
حک شدگی اجتماعی پوالنی خواهم پرداخت. 
تبادل  عنوان  به  را  معاوضه به مثل  پوالنی 
بخشی  عنوان  به  خدمات  یا  کاالها  متقابل 
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< فــضـــــای شـــهــــــری 
   جـنـسـیــــتــی 

     در بنگـــالدش

بخش آزاد

ان︖من   )RC21( و من︴قه ای  توسع﹦ شهری  پژوهشی  کمیت﹦  استرالیا و عضو  کویینزلند  دانشگاه  اجتماعی  نهار التا، مدرس﹦ علوم  لوتفون 
بین المللی جامعه شناسی

ابرشهرهای دنیا با بیشترین نرخ رشد در حمایت از معیشت فقرای 
اقتصاد  از  بزرگی  بخش  غیررسمی کاری  نتیجه  در  ناتوانند.  شهری 
اطالق  فعالیت هایی  به  غیررسمی کاری  است؛  جنوبی  شهرهای 
رسمیت  به  »رسمی«  نظام های  توسط  زیادی  حد  تا  که  می شود 
شناخته نمی شوند و شامل فعالیت های معیشتی و اسکان است. افراد 
فقیر برای درآمد، اغلب به بخش غیررسمی با وضعیت قانونی مبهم 
وابسته اند. در بسیاری شهرها اقتصاد غیررسمی 60 الی ۸0 درصد از 
مشاغل شهری و تا 90 درصد از مشاغل جدید را شامل می شود. داکا 
که ابرشهری جنوبی است از این قاعده مستثنا نیست. به جز آن هایی 
اکثر  دارند،  فعالیت  کم درآمد  مشاغل  سایر  و  پوشاک  بخش  در  که 
ندارند.  دسترسی  رسمی  اقتصادی  فرصت های  به  داکا  زاغه نشینان 
پژوهش های حاضر نشان می دهد که عمدۀ راهبردهای برنامه ریزی 
و توسعه در داکا که بیشتر بر توسعۀ زیرساخت ها و توسعۀ امالک و 
برای  تسهیالت  فراهم کردن  راستای  در  شده اند  متمرکز  مستغالت 
اقتصاد رسمی و تأمین نیازهای مسکن نخبگان بوده و توجه کمتری 
به نیازهای مسکن و اشتغال فقیران شهری داشته اند. از این رو، بخش 
غیررسمی مهم ترین گزینه معیشتی فقرا شده است. هرچند، کاسبان 
معاش  امرار  برای  داکا  در  عمومی  فضای  از  استفاده  در  غیررسمی 

چالش های فراوانی را از سر می گذرانند.

از جمله موانع متعدد غیررسمی کاری بر فرصت های کسب درآمد، 
موانع دسترسی به فضای عمومی برای کسب وکار است، از جمله در 
مکان های نزدیک به محل زندگی و اسکان فقرا. چندین پژوهش در 
سراسر جهان اهمیت فضای عمومی را برای دستفروشی بررسی کرده 
فقرای  معیشت  برای  عمومی  فضای  به  دسترسی  که  دریافته اند  و 
اغلب  در  حال،  این  با  است.  مهم  بسیار  جهانی  جنوب  در  شهری 
شهرهای جنوب جهانی روش های حکمرانی و برنامه ریزی شهری، 
هیچ فضایی را برای تعداد رو به فزونی فقرای شهری باقی نگذاشته 
است. افزون بر این، به دلیل رشد مداوم جمعیت که عمدتًا از مهاجرت 
از روستا به شهر سرچشمه می گیرد و به دلیل تقاضای زمین برای 
توسعۀ امالک و مستغالت، فشار تقاضا برای زمین بسیار باال است. 
در نتیجه، دسترسی به فضای عمومی یکی از مهم ترین چالش های 

پژوهش های آینده دربارۀ معاش در ابرشهرها است.

فضای شهری برساختی اجتماعی است: بازیگران مختلف منافع، 
نیازها، خواسته ها و میزان متفاوتی از قدرت برای سلطه بر فضا دارند. 
از آنجا که تصرف فضاهای عمومی برای فروش محصوالت در داکا 
عمومی  فضاهای  از  مرتب  شهری  فقرای  است،  غیرقانونی  رسمًا 
به  آنان  حق  و  معیشتی  امنیت  ناقض  این  و  می شوند  رانده  بیرون 

زنان ساکن زاغ﹦ ساتوال در حال فروش محصوالت خود 
در زاغه اند.

 امتیاز عکس: لوتفون نهار التا
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با  است.  فضا  از  جنسیتی  استفادۀ  دیگر  مزمن  مشکل  است.  شهر 
در  خصوصی  زن  و  عمومی  مرد  کهن  برساخت  درهم شکسته شدن 
پی دسترسی مکرر زنان به فضای عمومی شهری و استفاده از آن، از 
دهۀ ۷0 میالدی گفتمان دربارۀ فضا و جنسیت به طور قابل توجهی 
تغییر کرده است. با این وجود، دسترسی به فضای عمومی برای کسب 
درآمد هنوز برای زنان مسئله است. دسترسی به فضای عمومی برای 
پیشه های  و  مذهبی  اعمال  ارزش ها،  اجتماعی،  هنجارهای  به  زنان 
جنسیتی معین شده از سوی فرهنگ و اجتماع بستگی دارد. مشارکت 
فقیر  خانواده های  بقاء  برای  داکا  غیررسمی  اقتصاد  در  فقیر  زنان 
حفظ  برای  درآمد  محل  یک  تنها  که  چرا  دارد،  اهمیت  زاغه نشین 
به  فقیر  زنان  دسترسی  حال،  این  با  نیست.  کافی  معمواًل  خانواده 
فضای عمومی اغلب محدود است، چرا که ایدئولوژی های جنسیتی 

غالب هنوز جایگاه زنان را در خانه می بینند.

اگرچه بیشتر مطالعات بر روی شهرهای جنوب آسیا از مشارکت 
زنان فقیر در کار خانگی حکایت دارد، تعدادی از مطالعات استفاده زنان 
از فضای عمومی برای امرار معاش را بررسی کرده اند. من مطالعه ای 
مردم نگارانه در زاغۀ ساتوال در داکا انجام دادم تا جنبه های جنسیتی 
تصرف فضای عمومی شهری را برای امرار معاش بررسی کنم. طی 
چهار ماه از نوامبر 2015 تا فوریه 2016 کار میدانی انجام دادم و با 
یافته های  94 کارگر غیررسمی )1۸ زن و ۷6 مرد( مصاحبه کردم. 
من نشان می دهند که زنان برای دسترسی به فضای عمومی جهت 
کسب درآمد، چطور بار سه گانۀ داغ ننگ اجتماعی، موانع مذهبی و 

پدرساالری را تحمل می کنند.

پژوهش من آشکار کرد که غالب زنان ساتوال در هیچ گونه فعالیت 
سنتی  پرده نشینی،  دینی  هنجارهای  نداشتند؛  فعالیت  درآمدزایی 
کاری شان  فعالیت های  و  پوشش  انتخاب  زنان،  تحّرک  که  اسالمی 
در  مشارکت  بازمی دارد.  فعالیت  از  را  زنان  این  می کند،  محدود  را 
فعالیت های درآمدزا در خارج از خانه هم نشانه ای از فقر مطلق تلقی 
می شود. از این رو فقط 3 درصد از زنان روستایی در کارهای دستمزدی 
آمار برای مردان روستایی 24 درصد است؛ و  این  اشتغال دارند که 
مشارکت زنان در بخش دستمزدی غیر کشاورزی 1۸ درصد است. 
اندازۀ نقش های  دلیلش این است که کار دستمزدی زنان به همان 
دانسته  ارزشمند  خانگی  وظایف  سایر  و  مراقبت  در  آنها  بازتولیدی 
مرزهای جنسیتی  این  که  زنان سالخورده  ای  زنان، حتی   . نمی شود 
را شکسته  و برای کسب درآمد از خانه های خود خارج شده بوده اند 
با آزار جنسی و کالمی و سایر انواع آزار و سوءرفتارها مواجه شدند. 
مردان شخصیت این زنان را زیر سوال می برند چرا که هنجارهای 
کسب های  در  که  مشارکت کنندگان  بیشتر  شکسته اند.  را  اجتماعی 
با وجود  را داشتند، حتی  این مسئله  بودند، تجربۀ  غیررسمی شاغل 
اینکه روزانه کارشان نشستن در نزدیکی خانه هایشان و فروش کاال و 
سبزیجات بود. برای مثال یکی از مشارکت کنندگان پژوهشم به من 
گفت: »چون زنی ام که مشغول کسب و کار است، بسیاری بدگویی 
من را می کنند. حتی بعد از این هم باز باید این مغازه را اداره کنم 
»وقتی  گفت:  دیگری  مشارکت کنندۀ  کنند.«  تحصیل  بچه هایم  تا 
چای می فروشم، بعضی مردان مرا آزار می دهند. گاهی به بدنم دست 
می زنند تا آزارم دهند.« برخی از زنان صرفًا  نظرات دیگران را نادیده 
آن ها  به  که  بودند  آن  از  آسیب پذیرتر  و  فقیرتر  که  چرا  می گرفتند 

اهمیت دهند. یک فروشندۀ تخم مرغ آب پز می گفت: »افراد مختلف 
ذهنیت متفاوتی دارند و من اهمیتی نمی دهم.« اغلب، زنان فقیر در 
خیابان ها کار می کردند زیرا راه دیگری برای امرار معاش نداشتند. به 
طور مثال شوهر موینا بیمار بود و توانایی کار کردن نداشت و پسرش 
موینا  بنابراین  نمی کرد،  زندگی  آن ها  با  و  بود  مخدر  مواد  به  معتاد 
مجبور بود کسب وکار را اداره کند. زمانی که مقامات شورای تحقیقات 
پزشکی بنگالدش این افراد را از پیاده رو در مجاور آن مرکز بیرون 
راندند، موینا به فروش در خیابان اصلی زاغۀ ساتوال در داکا روی آورد.

پژوهش من همچنین نشان داد که بسیاری از زنان با آزار جنسی 
برای  زنان در یک فضای خاص  اگر  شدید توسط مردان مواجه اند. 
فروش کاال و یا غذا بچرخند، گاهی مردان با آن ها همچون »کارگر 
جنسی« رفتار می کنند. در نتیجه، اکثر زنان مشارکت کننده  را که در 
خارج از زاغه کسب وکاری داشتند، برادران، همسایگان، شوهران یا 
زمانی که طاهره یک  مثال،  برای  فرزندان شان همراهی می کردند. 
کسب وکار گل فروشی به راه انداخت، همسایۀ اهل نواکهلی اش او را 
همراهی می کرد تا مانع آزار کالمی و جنسی وی توسط مردان دیگر 
توانمند  را  زنان آن ها  اشتغال و درآمد  اغلب گفته می شود که  شود. 
می سازد؛ با این حال این برای فقیرترین زنان داکا که امنیت )جسمی( 

آن ها وابسته به همراهی یک مرد است، افسانه به نظر می رسد.

دولت بنگالدش به موفقیت خود در کسب رتبۀ 4۷ در بین 144 
می بالد.   201۷ سال  جنسیتی«  فاصلۀ  جهانی  »گزارش  در  کشور 
زنان  معیشت  و  زندگی  بهبود  بر  دولت  تمرکز  عمدۀ  وجود،  این  با 
زنان  به  درآمدزایی  آموزش  ارائۀ  برای  و  است  بوده  روستایی  فقیر 
شهر های کوچک و روستا گام هایی برداشته است. تا به امروز، دولت 
تأکید  زنان  بر »منافع جنسیتی راهبردی«  و سازمان های غیردولتی 
فرودست شان  موقعیت  از  زنان  بازشناسایی  از  برخاسته  که  داشته اند 
نسبت به مردان است. دولت و سازمان های غیردولتی همچنین با ارائۀ 
وام های کوچک جهت تأمین »منافع جنسیتی کاربردی« زنان تالش 
جنسیتی  »منافع  یاری  رساندند.  کار  در  آن ها  مشارکت  به  داشته اند 
زنان،  رهایی بخشی  مانند  بلند مدت  هدفی  خلق  جای  به  کاربردی« 
پاسخی است به احساس نیاز فوری درک شدۀ زنان در بستری خاص 
و به نقش های از حیث اجتماعی پذیرفته شدۀ آنان توجه دارد. هرچند، 
بهبود شرایط کاری زنان شهری و ارائه تسهیالت دیگر مانند مراکز 
است مشارکت  ]اقداماتی[ که ممکن  است،  روزانه ضروری  مراقبت 
نیروی کار زنان را امکان پذیر سازد. مهم تر اینکه دولت نخست باید 
برای تضمین امنیت جسمی زنان گام هایی بردارد و طرح هایی برای 
ایجاد شهری امن به اجرا درآورد. اگر دولت و سازمان های غیردولتی 
باشند،  ناتوان  عمومی  فضاهای  در  زنان  جسمی  امنیت  تضمین  از 
همه تالش هایشان، همه قوانین و مقرراتی که دولت تاکنون برای 
توانمندسازی زنان وضع کرده است، عاری از ثمرات معناداری خواهد 

بود. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Lutfun Nahar Lata <l.lata@uq.edu.au>
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< انترنــاسـیـونــالیـسـم
    کارگری 

سـرمــــــــایــــه آزاد  گـــــردش  و     
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راکل وارال، دانشگاه جدید لیسبون، پرتغال

.flickr.com / عکس از نیک باستین
 برخی حقوق محفوظ است.

 – اتوموتیو  دورا  آمریکایِی  چندملیتی  شرکت   ،2016 تابستان  در 
نقلیۀ موتوری که در چندین کشور  عرضه کنندۀ جهانی قطعات وسایل 
فعال است – متعّهد شد برای شرکت های کرایسلر، آئودی و بی ام و قطعه 
تهیه کند. سفارش ها در حال افزایش بود و خطر این وجود داشت که 
اگر کارگران کار اضافی در آخر هفته برای رساندن سفارش ها را قبول 
نکنند، دورا مجبور به پرداخت جریمه های باال شود. کارگران آلمانی در 
دورا  که  چنین  کنند  در صورتی  تنها  که  گرفتند  تصمیم  پلتنبرگ  دورا 
قراردادی جمعی با آی جی متال، اتحادیۀ فلزکاران آلمان، را بپذیرد؛ محل 
تولید در خطر این بود که از آلمان به پرتغال و دیگر کشورها منتقل شود، 
و شمار کارکنان آن از هزار به هفتصد نفر کاهش یابد. مدیران دورا با 
شکل افراطیِ  بازارشکنی )dumping( واکنش نشان دادند – آن ها از 260 
کارگر پرتغالی شرکت دورا کاره َگدو خواستند در جوالی 2016 برای کار 
به آلمان بیایند. ابتدا، فشاری محلّی مانع از این سفر شد: کارگران آلمانی 
تهدید کردند که کارخانه را تعطیل می کنند. اما در اکتبر 2016، پس از 
چندین دور مذاکره، حدود سیصد کارگر پرتغالی وارد آلمان شدند تا به 
مدت تقریبًا دو ماه، در روزهای شنبه و یکشنبه، سفارش ها را آماده کنند.

اتحادیۀ  کردند.  استقبال  پرتغالی ها  از  اعتراض  با  بسیاری  کارگران 
دادگاه  بود.  کشانده  دادگاه  به  را  پرونده  میان  این  در  آلمان  فلزکاران 
حکمی بی سابقه داد: این فعالیت قانونی بود، زیرا دورای آلمان در طول 
کارگر  یک  مصاحبه ای،  در  بود!  پرتغالی  هفته  آخر  در  و  آلمانی  هفته 
پرتغالی گفت که وقتی به آلمان رسیدند، فضا »متشنج« بود و کارگران 

محلّْی ماشین آالت را به طور جزئی خراب کرده بودند.

مهاجرت کاری، هستۀ بازساختاردهی نیروی کار اروپا <

در جامعه ای کاالیی شده که در آن خوِد نیروی کار نیز یک کاالست، 
و  ملّی  کار  بازار  در  همچنین  بلکه  بخش،  یک  درون  نه تنها  کارگران 
بین المللی با هم رقابت می کنند تا نیروی کارشان را بفروشند. مهاجرت 
ارتباط است؛ ارزش مزد و حق داشتن شغل.  با عاملی عینی در  کاری 
را  بین المللی  کارگر  طبقۀ  منافع  که  قدرتمندی  سیاسی  احزاب  غیاب 
نمایندگی کنند این مسئله را گرفتار دو گونه سیاست گذاری ناسیونالیستی 
 )prohibitionist( نژادپرستانه/ممنوعیت گرا  جریان  یکی  است:  کرده 
)راست افراطی( و دیگری تشویق تحّرک آزاد نیروی کار )احزاب لیبرال، 
محافظه کار و سوسیال دموکرات( که گاهی شامل برخی حقوق اجتماعی 
سیاست  هیچ  امروز  سوسیال دموکرات(.  احزاب  مورد  )در  می شود  نیز 
در  موضوع  این  بر  واقعی  تأثیرگذاری  با  انترناسیونالیستی ای  رادیکال 
جوامع اروپایی در کار نیست. سیاست های مهاجرتی دولت های اروپایی 
عمدتًا واکنشی به الزامات مدیریت نیروی کار بوده اند، و نه اساسًا واکنشی 
همبستگی  پیوندهای  بدون  چندفرهنگی.  یا  بشردوستانه  مالحظات  به 
مؤثر میان آن هایی بیش تر درآمد دارند به نفع آن هایی که کم تر درآمد 
برای  را  خودش  اجتماعی  ریشه های  بیگانه هراسی  و  نژادپرستی  دارند، 

رشد و نمو خواهد داشت.

رقابت  کارگران  بین  جهان  سطح  در  مزدها  کاهش  با  جهانی شدن 
پدید آورده است، اما همچنین ممکن است شرایطی برای حالت متضاد 
آن نیز ایجاد کرده باشد: انترناسیونالیسم. اگر گروهی از کارگران در دورا 
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در لیسبون اتفاق افتاده بود اطالع داده شود. طی این مجامع، کارگران 
کارشان را در همۀ بنادر متوقف کردند تا همبستگی خود را نشان دهند. 
اعتصاب دوساعته با پیروزی ای برای کارگران بارانداز در بندر لیسبون به 
پایان رسید – وعدۀ این که 4۷ کارگر موقت دوباره به کار برمی گردند، 
همبستگی  بر  متّکی  اعتصاب  این  گذشته.  از  بهتر  شرایطی  با  برخی 
بین المللی و اعتصاب رایان ایر در سراسر اروپا در ژوئن 201۸، تا آن جایی 
که ما اطالع داریم، تنها اعتصاب های بین المللی بودند که پس از بحران 
200۸ همبستگی در سطح اروپا را به نمایش می گذاشتند. در موارد دیگر، 

رویکردهای ناسیونالیستی اتحادیه ها در کشورهایشان غالب بود.

به نظر من، نکتۀ تعیین کننده در شکست کارگران در دورا و موفقیت 
کارگران بارانداز لیسبون تکوین اتحادیه های کارگری و رهبری سیاسی 
را  چیزی  خود  به  خود  نتیجه گیری  این  اما  است.  آنان  اتحادیه ای  و 
یک  در  تاریخی ای  شرایط  چه  این جاست:  پرسش  نمی دهد.  توضیح 
نقطه به برنامه ای انترناسیونالیستی و در نقطه ای دیگر به ایدئولوژی ای 
نیاز به تحلیل  انجامیده است؟ برای پاسخ به این سوال،  ناسیونالیستی 

مورد به مورد هر عامل خاص داریم.

همبستگی: فراتر از کلمات <

ما   – است  کرده  خلق  جهان گستر  تولید  الگوی  یک  جهانی شدن 
اگر  نوزدهم،  قرن  در  نبوده ایم.  وابسته  یکدیگر  به  این قدر  هیچ وقت 
متوقف  را  اعتصاب  می خواست  رییس  و  می کرد  اعتصاب  کارخانه ای 
کند، به پلیس خودش و برخی مزدوران محلّی پول می داد. اما در قرن 
نوزدهم فقط سرکوب محلّی نبود؛ تولید روزانه هم محلّی بود: مواد خام، 
کارگران، قطعات، حفظ و نگهداری، همه درون کارخانه یا همان نزدیکی 
اتفاق می افتاد. اوضاع دیگر از این قرار نیست. یک حمل کنندۀ کانتینر 
ممکن است در کرۀ جنوبی با فوالد اسپانیا، موتورهای فنالندی االصل، 
جوهرهای تولیدشده در آلمان و با طراحی دانشگاه های آمریکایی تولید 

شده باشد.

مخاطره آمیز  وضعیت  که  دریافتند  زمان  آن  در  بارانداز  کارگران 
کارگران کوتاه کار جوان بمب ساعتِی کوتاه مدتی برای خودشان خواهد 
بود و از قدرت آنان آگاه شدند. به دلیل این که جوامع پیچیده با الگویی 
زنجیره ای کار می کنند، متوقف کردن این زنجیره برای زمانی مشخص 
کل تولید را با هزینه ای باال مسدود می کند. بنابراین، ممکن است کل 
کارگران  تنها  بخورد.  زمین  به  با سر  تولید  و کل  بایستد  کار  از  کشور 
حمل و نقل نیستند که چنین قدرت بالقوه ای دارند. همین نکته در مورد 

پزشکان، معلمان، مأموران اداری و دادرس ها هم صادق است.

جهان  سراسر  در  کارگران  خودتعّین بخشی  برای  فزاینده  قلمروهای 
متفاوت  امکان های  و  ضرورت ها  شناختن  رسمیت  به  با  نیز  ارتباطی 
پویش  تحلیل  دارد.  کل«  یک  عنوان  به  اجتماعی  »جنبش  درون 
انباشت سرمایه داری و استفادۀ استراتژیک از مرزها در بازار جهانی باید 
برساند.این چشم انداز  انترناسیونالیستی  حقیقتًا  روش شناسی ای  به  را  ما 
سرمایه،  از  مستقل  کار،  سازماندهی  مبنای  بر  باید  انترناسیونالیستی  
ساخته شود. Verba non sufficiunt ubi opus est factum. کلمات کافی 

نیستند؛ کنش های انضمامی باید به دنبال کلمات بیایند. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Raquel Varela <raquel_cardeira_varela@yahoo.co.uk>

کاره َگدو بتوانند اعتصابی در آلمان راه بیندازند، کارگران بارانداز در سراسر 
اروپا می توانند با حداقل هزینه به نفع باراندازان در پرتغال اعتصاب کنند 

و به این ترتیب، به آنان کمک کنند که در نبرد خود پیروز شوند.

پشتیبانی از اعتصابی در آن سوی مرزها <

 The International Dockers( بارانداز  کارگران  بین المللی  اتحادیۀ 
لیورپول  در  بیست سال پیش  دارد،  اکنون 140هزار عضو  Union( که 
با  بارانداز  کارگر  پانصد   ،1995 سپتامبر   29 در  شد.  تأسیس  انگلیس 
قرارداد دائمی از لیورپول حاضر نشدند با ورودشان به محل کار، اعتصابی 
را که پنجاه کارگر موقتی راه انداخته بود بشکنند.  شرکت باربری و بندر 
مرسی )Mersey Docks and Harbour Company( همۀ آن ها را اخراج 
کردند و به این ترتیب، در فاصلۀ 1995 و 199۸ جنجالی به راه افتاد که 

دامنۀ جهانی پیدا کرد.

انترناسیونالیستی کارگران  لیورپول را می توان نخستین حرکت  نزاع 
علیه نولیبرالیسم در اروپا دانست – و چنین پیکارهایی نادر بوده اند. این 
نزاع همچنین تضادی بود که کارگران موقتی و منعطف را با کارگران 
تحت حمایت، در پیکاری مشترک متحد می کرد، از طریق کنشی جمعی 
که بسیج کنندۀ همبستگی فعال بین دو گروه بود . همین استراتژی و 
رهبری  به  فهرستی   ،2013 سال  در  که  انجامید  واقعیت  این  به  اصل 
آنتونیو ماریانو، کارگر بارانداز پرتغالی که فعال تر از همه در جنبش حمایت 
از لیورپول مشارکت کرده بود، انتخابات رهبری اتحادیه در لیسبون را 
ابتدا ژست های اصیِل  از  باراندازان  بُرد سرشت نمای اتحادیۀ بین المللی 
همبستۀ  اعتصاب های  واسطۀ  به  که  است  بوده  بین المللی  همبستگی 
و  نشست ها  در  مشترک  استراتژی های  و  منطقه ای  یا  بین المللی  فعال 
همچنین مجامع محلّی و جهانی، از بگومگوهای دیپلماتیِک بیش  از حد 

رایج در سایر کنفدراسیون ها، پا فراتر می گذارد.

در فاصلۀ سال های 2013 و 2016، اتحادیه مجموعه ای از اعتصاب ها 
و پیکارها را راه انداخت که به تضمین استخدام کارگران سابقًا موقت در 
بندر لیسبون انجامید، آن هم برخالف قانونی که مقاطعه کاری بنادر را 
به درخواست تروییکا )Troika گروه تصمیم گیری متشکل از کمیسیون 
اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول( در طول بحران مالی 

پرتغال آزاد کرده بود.

در یکم آگوست 2012، حکومت پرتغال قانون کار جدیدی تصویب 
کرد که قرارداد کاری جمعی را باطل شمرد و  این موارد را جایگزین کرد: 
پیشنهادی برای روابط صنعتی جدید؛ پایان محدودیت استخدام کارگران 
افزایش  کارگران؛  رده های  ماهرترین  لغو  )casual workers(؛  کوتاه کار 
ساعات کاری و کاهش نرخ مزد از 1۷00 یورو به حدود 550 یورو؛ و 
آن ها  داد:  پاسخ  روشنی  استراتژی  با  اتحادیه  رهبری  کارگران.  اخراج 
اخراجی  موقتی  کارگران  به  ثابت،  کارگران  اعتصاب  از طریق صندوق 
بارانداز  کارگران  بین المللی  شورای  کوشیدند  و  کردند  مالی  کمک  را 
)International Dockworkers Council( را متقاعد کنند که در فوریۀ 

2014 اعتصابی سراسری در اروپا راه بیندازد.

در چهارم فوریۀ 2014، به ابتکار شورای بین المللی کارگران بارانداز، 
مجامعی در چندین بندر اروپا برگزار شد تا به همۀ کارگران راجع به آنچه 
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< مــواجـهـ﹦ پـرتـغـــــال
      با راست افراطی

بخش آزاد

الیزیو استانکی، دانشگاه کویمبرای پرتغال و عضو کمیت﹦ پژوهشی طبقات اجتماعی و جنبش های اجتماعی )RC47( ان︖من بین المللی 
جامعه شناسی

اروپا  در  دموکراسی  و  افراط گرایی  باب  در  خود  کتاب  در  مود  کاس 
استدالل می کند که مبارزۀ اصلی احزاب پوپولیستی راست گرای رادیکال، 
برجسته تر ساختن مسائل »آن ها« از قبیل فساد، مهاجرت و امنیت است. 
پوپولیسم راسِت افراطی با انکار وجود منافع متمایز در یک جمعیت و با 
تحمیل یک مفهوم یکپارچه و ذات باورانه از »مردم« در برابر »نخبگان« 
می شود.  ختم  سیاسی  فرهنگ  از  قطبی  و  مانوی  دیدگاهی  به  فاسد 
نکردن  متوقف  برای  سیاسی  نخبگان  سرزنش  با  همچنین  گروه  این 
»تهدیدات« خارجی که »دیگری« »بیگانگان«، »سیاهان«، »کولی ها« 
بسیج  سیاسی  نخبگان  علیه  را  رأی دهندگان  آنند،  نماد  »مهاجران«  یا 
می کند. در بستر کاهش نیروی کار صنعتی، تجربۀ بخش هایی از طبقۀ 
کارگر از بی توجهی که دیگر قادر به کسب منافع اقتصادی متمایز نیست 
ممکن است باعث ظهور فردیت های خشمگین شود. همانطور که کالوس 
دوره )2019( اشاره کرده این تجربۀ مختص طبقه ممکن است به شکل 

»مواد الزم برای تشکیل بلوک جناح راست پوپولیستی« درآید.

با این که هیچ حزب یا جنبش  فاشیستی ای در پرتغال فعال نبوده است 
و به همین دلیل تا کنون یک مورد نادر در اروپا در نظر گرفته می شد، این 
واقعیت ممکن است در حال تغییر باشد. من به سه بعد مهم جامعه شناختی 
اشاره می کنم که ممکن است تبیین گر ماهیت این تغییر باشند: پیشینۀ 
یک دیکتاتوری دیرپای؛ انقالب دموکراتیک افراطی شده در آوریل 19۷4 

و بازسازی چهارچوب طبقاتی در کنار تداوم نابرابری های اجتماعی که در 
پی آن انقالب آمد.

زمینۀ تاریخی <

 Estado( نوو«  »استادو   )integralist( انتگرالیست  محافظه کار  رژیم 
Novo( که به طور رسمی در سال 1933 تأسیس شد ولی پیدایش آن 
به کودتای نظامی سال 1926 برمی گردد، جنبش طبقۀ کارگری برخاسته 
از تودۀ مردم را هدف اصلی حمله های خود قرار داد؛ جنشی که با سقوط 
نظام سلطنتی در سال 1910 به راه افتاده بود. نظرات اخالق گرای ساالزار، 
انتقام حملۀ جمهوری خواهان،  با حمایت کلیسای کاتولیک که به دنبال 
دهۀ  سراسر  در  خود  پیشین  امتیازات  به  آنارشیست ها  و  سوسیالیست ها 
1920 بود، کشور را از حیث فرهنگی، اقتصادی و صنعتی واپس گرا نگاه 
برای  را  مخالفان  و  کرد  تنبیه  را  مردمی  طبقات  خصوص  به  و  داشت 
بیش از چهار دهه آزار و اذیت، بازداشت و شکنجه کرد. هرچند، با وجود 
دستگاه سرکوب و سانسور، در اوایل دهۀ هفتاد میالدی و عمدتًا تحت 
تأثیر حزب کمونیست پرتغال و برخی از بخش های پیشرو مرتبط با کلیسا، 
چند اعتصاب کارگری ظهور کرده و ساختارهای اتحادیه ای مخفی تحکیم 
لیسبون،  در  دانشجویی  اعتراضات  و  آفریقا  در  استعماری  جنگ  شدند. 
خارج  از  که  بادهایی  از  متأثر  میالدی   1960 دهۀ  در  پورتو  و  کویمبرا 

تظاهرات در دوران تروئیکا در لیسبون، 2۰12. عکس از 
الیزیو استانکی.
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بخش آزاد

و  فقر  بی ثبات کاری،  آن  با  همراه  و  یافته  افزایش  اخیر  بحران  نتیجۀ 
تداوم رکود عمومی دستمزد )متوسط حقوق در سال 201۸ هم سطح سال 
200۸ بود( تشدید شده است. همزمان با کاهش انتظارات طبقۀ متوسط 
جامعۀ  خاموش  غیظ  و  سرخوردگی  کار،  نیروی  از  بزرگی  بخش های  و 
سیاسی  پیوندهای  و  سیاسی  کنش  از  تدریج  به  و  فراگرفت  را  پرتغال 
منفصل گشت. این را می توان در سطوح رو به فزونِی امتناع از مشارکت 
در انتخابات پارلمانی مشاهده کرد: از 3/۸ درصد در سال 19۷6 به 4/51 
درصد در سال 2019. ناامنی، آسیب پذیری و ترس میل به تکریم قدرت 
اجتماعی و رهبران فرصت طلب را در پی داشت که بارورترین زمین برای 

شکوفایی پوپولیسم جناح راستی است.

تهدید پوپولیستی <

بنابراین زندگی دموکراتیک پرتغال مصون از روایت پوپولیستی نیست. 
پوشش رسانه ای سیاست، روزنامه نگاری جنجالی زرد و محبوبیت فزایندۀ 
چهره های تلویزیونی )به طور مثال، برخی به دلیل حضور نظام مندشان در 
برنامه های سرگرمی و بحث های فوتبالی( تا اینجا هم برای برخی از این 
قهرمانان مزایای سیاسی داشته است. رئیس جمهور مارسلو ربلو دی سوسا 
مثال خوبی از این دست است؛ او بیش از ده سال یک برنامۀ تلویزیونی 
هفتگی داشت و محبوبیت گسترده ای در سراسر کشور کسب کرد. یکی 
از جنجالی ترین قهرمانان پوپولیسم راست گرای افراطِی امروز، آندره ونتورا 
)عضو سابق حزب سوسیال دموکرات، وابسته به لیبرال های پارلمان اروپا( 
دقیقًا از قلب طیف سیاسی هژمونیک برآمده است. ونتورا وقتی مورد توجه 
قرار گرفت که در مقام کاندیدای این حزب برای شهرداری حومۀ لیسبون، 
پیشنهاد استفاده از خشونت پلیس برای مقابله با جماعت روما را مطرح 
کرد و حتی وعدۀ عقیم سازی زنان روما را داد و مدعایش این بود که این 
جماعت اساسًا خشن است، حیاتیش بسته به فعالیت های غیرقانونی است 
و به خرج منابع عمومی از سیاست های اجتماعی منتفع می شود. پس از 
حزب  انتخابات  آخرین  در  و  کرد  ترک  را  دموکرات  سوسیال  حزب  آن 
)Chega؛ به معنای »کافی« که در سال 2019  نام »چگا«  جدیدی به 
با  او  کرد؛  شرکت  پارلمان  رقابت های  در  که  کرد  تأسیس  شد(  قانونی 
کسب 3/1 درصد از آراء، به عنوان نماینده منفرد انتخاب شد. حزب ونتورا 
همچنین بر روی حمایت کادر و ایدئولوگ های قدیمی حساب می کند که 
دلتنگ  گروه های  و  نئوفاشیست خشن  نیروهای  با  ارتباط شان  خاطر  به 

ساالزار شهره اند.

و  شده  رادیکالی  و ضدمهاجرتی،  بیگانه هراسانه  ملّی گرایانه،  گفتمان 
زبان اخالق گرا و رادیکال علیه دولت بارها قوانین دموکراتیک و منزلت 
پارلمان را خدشه دار کرده است. »چگا« مروج جنگ های چریکی کالمی 
و اتخاذ موضع قربانی شدن دائمی در برابر نخبگان سیاسی است. عالوه 
بر افزایش پوشش رسانه ای که به دلیل حضورش در پارلمان امکان پذیر 
شده، آخرین نظرسنجی ها در حال حاضر نشان دهندۀ قصد رأی دهی 6 
درصدی است )نظرسنجی جامعۀ ارتباطاتی مستقل/اکسپرسو، 14 فوریه 
2020(. در واقع عالئم نگران کننده ای وجود دارد که نشان می دهد پرتغال 

از حیث حضور احزاب نئوفاشیستی دیگر نباید یک استثنا قلمداد شود. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Elísio Estanque <elisio.estanque@gmail.com>

می وزید، نارضایتی را )به خصوص در میان جوانان، اولین قربانیان جنگ( 
افزایش داد که به گسترش جرقۀ امید برای ]تحقق[ دموکراسی در کشور 

کمک کرد.

که  فرماندهان  از  گروهی  توسط   19۷4 آوریل   25 نظامی  کودتای 
امتناع ورزیدند و برای کشوری دموکراتیک و پیشرفته تر  ادامه جنگ  از 
مبارزه کردند سرنوشت ساز بود؛ اما مرحلۀ بعد بسیج مردمی )اعتصاب ها 
بود  سیاسی(  عمیق  شکاف های  و  ایدئولوژیک  مباحثات  اشغال ها،  و 
مدرسۀ  این  البته  شد.  بدل  دموکراسی  برای  بزرگ  »مدرسۀ«  به  که 
علنی  درگیری های  و  اوهام  تضاد،  از  پر  دموکراتیک  و  مدنی  آرایش 
بود که در آن »سوسیالیسم« در کانون مناقشه و رد »فاشیسم« عامل 
میان  ساختاری  نفرت  مانع  اتحاد ضدفاشیستی  بود.  وحدت بخش  اصلی 
طول  به   2015 سال  تا  که  نفرتی  نشد؛  سوسیالیست ها  و  کمونیست ها 
انجامید و تنها با ظهور اتحادی با عنوان گرینگونسا )geringonça؛ ابتکار( 

پایان یافت.

فرسایش تدریجی دموکراسی <

پرتغال با پیشینۀ 46 سال دموکراسی و 35 سال عضویت در اتحادیۀ 
اروپا )از سال 19۸6(، پیشرفت اجتماعی و نهادی قابل توجهی نشان داده 
است. در میدان سیاست، دولت ها همواره مورد حمایت اکثریت پارلمانی 
حزب  و  دموکرات  سوسیال  )حزب  میانه  راست  جناح  بین  که  بوده اند 
خلق( و چپ میانه )حزب سوسیالیست( چرخ می خورد؛ مرکز اجتماعی و 
دموکراتیک )الهام گرفته از دموکراسی مسیحی( اساسًا نمایندۀ جناح راست 
پارلمان است. تجلی انتخاباتی این حزب در سال 19۷6 به 16 درصد رسید 
)با رهبری بنیان گذار حزب، فریتاس دو آماراِل میانه رو، که در سال های 
از دست  اما در حال  نزدیک شد(،  به حزب سوسیالیست  پایانی عمرش 

دادن وزن خود بوده و امروزه به 4/25 درصد رسیده است.

 )salazarism( رادیکال ترین گفتمان عطف  به کردارهای ساالزاریستی
و بیگانه هراسانه تا همین اواخر به گروه هایی بسیار کوچک محدود می شد: 
حزب نوسازی ملی که در سال 2000 )با ادغام گروه های افراطی کوچک( 
و  نداد  اختصاص  خود  به  را  درصد   0/2 از  بیش  هیچ گاه  شد،  تأسیس 
حتی به اتهام خشونت، بیگانه هراسی و حمل غیرقانونی سالح به دادگاه 
کشانده شد؛ و حزب نظم نوین اجتماعی که در سال 2014 تأسیس شد 
و تحت رهبری ماریو ماچادو منتقد حزب نوسازی ملّی بود که در گذشته 
به جرم خشونت بیگانه هراسانه محکوم شده بود. در ماه اوت سال 2019، 
در جلسه ای که پیش از برگزاری »بزرگ ترین رویداد ملّی گرا در پرتغال« 
خوانده می شد ]تنها[ چند ده نفر از جمله نمایندگانی از احزاب نئوفاشیست 
اروپا گرد هم آمدند. این جلسه موجب راهپیمایی  اعتراضی شد که در آن 

صدها کنشگر جلوی درهای هتل محل برگزاری جلسه حاضر شدند.

علی رغم  اروپا  اتحادیه  سیاسی  برنامه های  می دانیم،  که  همانطور 
تأثیرات مثبت شان در پرتغال، به تدریج تسلیم یک جهت گیری کلی تر به 
سوی سرمایه داری نئولیبرال و اتّحاد پولی شده است. این امر اختالالت 
در  اجتماعی  نابرابری های  است.  زده  رقم  کشور  اقتصاد  در  را  عظیمی 
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