
محمدرضوان صدیقی
مارکوس ویسن
ویشواس ساتگار
جوآن فیتزجرالد اقلیم و تغییرات 

سید فرید العطاسچشم انداز نظری
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یوهانا گروبنر

گفتگوی جامعه شناسانه با
رابرت کاتنر 

سیدعبدالحامد حسینی
بری گیلز 
اسکات تیمکی
شلن گومس بازتخیل جامعه

بخش آزاد
< مسئله پسماند پالستیکی در چین

محمود الحسن السکار
آتیال ملگ
ایلیانا اولیویه و مانوئل گراسیا
بریگیت آولن باخر، پترا عزالدین، دورا گابریل،
مایکل الیبلفینگر، کینگا میالنکویچ، ورونیکا پریهلر
دو نات پاتاک
میشل گریگولو و کریگ لوندی

کووید 19:
پاندمی و بحران

سیری هتیگ
سوبهانگی امکی هرات
کالینگا تودور سیلوا

فرزانه حنیفه 

جامعه شناسی 
سری  النکا

میرسهیل رسولیادبود: یوگندرا سینگ
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< سرمقاله

با رابرت کاتنر  در بخش »گفتگوی جامعه شناسانه« مصاحبه ای    

کارل  آثار  که  است  روزنامه نگاری  مشهورترین  که  است  شده  انجام 
شرایط  از  مصاحبه  این  می کند.  خوانش  زمانه  تناسب  به  را  پوالنی 
سیاسی و اقتصادِی ابتدای قرن بیستم آغاز می کند و به بحث دربارة 
تقویت  برای  قوی  ملی  اقتصادهای  به  نیاز  جهانی شدن،  فعلی  روند 
افزایش  دوران   در  و طرد  و مسائل شمول  تصمیم گیری دموکراتیک 

مهاجرت بین المللی می پردازد.

ما  زمانه  موضوعات  مبرم ترین  از  یکی  به  مجله  پروندة  اولین    
می پردازد: تغییرات اقلیمی. از یک سو مقاالت اثرات اجتماعی تغییرات 
بوم شناختی  به موضوعات  به بحث می گذارند که مستقیما  را  اقلیمی 
دیگر،  سوی  از  مهاجرت.  و  دموکراسی  مسائل  مانند  نیستند،  مربوط 
مقاالت ارائه شده در این بخش به طرح کلیاتی از بدیل های ممکن در 

برابر تخریب بیشتر محیط زیست توسط سرمایه داری می پردازند.

 19 کووید  پاندمی  سرمقاله ایم،  این  نوشتن  حال  در  که  اکنون    
به شیوه های  را، هرچند  جاهای جهان  بیشتِر  آن همچنان  عواقب  و 
مختلف، تحت شعاع قرار داده است. به همین دلیل مجدداً بخشی را 
دربارة کووید 19 برای گردآوری تحلیل هایی از سراسر جهان در نظر 
گرفتیم. این بخش ویژه با مقاالتی از هند و اروپا دربارة موضوعاتی 
فرصت های  همچنین  و  مهاجرت،  خیریه،  خانگی،  مراقبت  از  اعم 
جامعه شناسی مردم مدار در دوران قرنطینه، به مباحث جاری در میدان 

ما نگاهی اجمالی می اندازد. 

تأمالت عمیق  برای  نقطه عزیمتی    همچنین بحران کووید 19 
سید فرید العطاس دربارة نقش و اثر اندیشه و نظریة جامعه شناسانه در 

سطح وسیع تر جامعه است.
سینگ،  یوگندرا  به  است  شده  احترامی  ادای  شماره  این  در    
دربارة  او  تحقیقات  درگذشت.  امسال  که  هند  پیشگام  جامعه شناس 

مدرنیزاسیون و سنت در هند پسا   استعماری پیشگامانه بود. 

  سه مقاله تخیل دوبارة جامعه و تأمل بر تحوالت کنونی و همچنین 
اهمیت جامعه شناسی را مدنظر قرار داده اند. سید عبدالحامد حسینی و 
بری گیلز دیدگاهی تحولی را مطرح کرده اند و شلن گومس و اسکات 
تیمکی دربارة نحوة پرداختن به جامعه از چشم اندازی جامعه شناسانه 

بحث می کنند.

  کانون توجه منطقه ای ما در این شماره تحقیقاتی جامعه شناختی 
هتیگه  سیری  که  بخش  این  می دهد.  قرار  مدنظر  را  سری النکا  از 
گردآوری کرده است، بر این رشتة سرزنده در این کشور با موضوعاتی 
اعم از بررسی درگیری های خشونت آمیز در سری النکا تا مسئلة وحدت 
تأکید می کند و بصیرت هایی دربارة تاریخ جامعه شناسی و انسان شناسی 

در این کشور ارائه می دهد. 

  »بخش آزاد« با طرح بحران پسماند پالستیکی در چین به موضوع 
جهانی شدن و فجایع بوم شناختی رجوع می کند. 

22

< گفتگوی جهانی را به چندین 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 نشریة گفت و گوی جهانی 
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سردبیر: بریگیت آولن باخر، کالوس دوره.
کمک سردبیران: یوهانا 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، 

منیر السعیدانی، 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، خوان پارسیو، مارتین اورتاسن

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.
کوسومادوی،  راتیه  لوسیا  نوگروهو،  هاری  سونارتو،  کامانتو  اندونزی: 
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.
الماش  اسماگامبت، عادل رودیونوف،  بیان  زابیروا،  آیگول  قزاقستان: 

تلسپایوا، کوآنیش تل، آلماگل موسینا، آکنور ایمانکول، مدیار الدیاروف.
لهستان: بئتا مالوچنیک، یوستینا کوشچینسکا، جاناتان سکوویل، سارا 
الکساندرا  وگنر،  الکساندرا  لیپینسکی،  کمیل  پیک،  ورونیکا  هرچینسکا، 
ایوونا   ، پنتزا-گابلر،  آدام مولر، زوفیا  بارسشوفسکی،   بیرناتسکا، یاکوب 

بویاجیوا.
آلکساندرا  دنیل  زامفیرسکو،  رایسا-گابریال  پوپسکو،  رالوکا  رومانی: 
ماریا  موسور،  الکساندرا  میهیال،  بیانکا  گابور،  ایلیان  دومیترچکو، 

استویچسکو.
روسیه: النا زدراوو میسلووا، آناستیسیا دائور، والنتینا ایسائوا. 

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

ترکیه: گل چورباجیوگلو، ایرمک اوِرن.

< شورای سردبیری

33

گفتـگوی جـهانی با کــمک ســـخـاوتمــندانه 
انتشارات SAGE امکان پذیر شده است.

گفتگوی جهانی سلسله بحث هایش را دربارة وضعیت و بحران جاری  پیش روی مردم در کشورهای مختلف به خاطر 
کووید ۱۹ ادامه می دهد. این بخش ویژه، با مقاالتی از هند و اروپا دربارة مسائل مختلف، از خدمات مراقبتی ساکن 
در محل، خیریه ها و مهاجرت گرفته تا امکان های جامعه شناسی مردم مدار در دورة قرنطینه، نگاهی به بحث های 

جاری در رشتة ما به دست می دهد.

در این بخش با تمرکز بر جامعه شناسی سری النکا به این رشتة پویا  در این کشور پرداخته می شود و به طیفی 
این بخش مطالب  به عالوه در  نگاه می شود.  تا پرسش وحدت در سری النکا  تعارضات خشونت بار  از  از مسائل 

ارزشمندی در خصوص تاریخ جامعه شناسی و انسان شناسی در این کشور ارائه می شود.

مقاله های ارائه شده در این بخش یکی از مهمترین موضوعات دوران ما، یعنی تغییرات اقلیمی را در خود جای 
با موضوعات  به آسانی  اثراتی مانند دموکراسی و مهاجرت که  اجتماعی آن بحث کنند؛  اثرات  تا دربارة  داده اند 
از طریق  بیشتر محیط زیست  برابر تخریب  در  در عین حال گزینه های ممکن  اما  نمی خورند،  پیوند  بوم شناختی 

سرمایه داری را طرح ریزی می کنند.
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< در این شماره
سرمقاله

گفت وگوی جامعه شناسانه <
جان به در بردن از سرمایه داری جهانی با کارل پوالنی

یوهانا گروبنر، اتریش

اقلیم و تغییرات  <
مهاجرت اقلیمی در جنوب آسیا

محمدرضوان صدیقی، بنگالدش

بحران اقلیمی و مسئله دموکراسی

مارکوس ویسن، آلمان

پس از سرمایه داری: اکوسوسیالیسم دموکراتیک؟
ویشواس ساتگار، آفریقای جنوبی

اقدمات اقلیمی شهری برای بازسازی اجتماعات
جوآن فیتزجرالد، آمریکا

کووید ۱۹: پاندمی و بحران <
خیریه به مثابه منزلت و داغ ننگ: قرنطینه در هند

محمود الحسن السکار، هند

کمیابی خدمات مراقبتی؟ مهاجرت مراقبتی و جمعیت شناسی سیاسی
آتیال ملگ، مجارستان

آیا کووید 19 می تواند به پایان جهانی شدن بیانجامد؟
ایلیانا اولیویه و مانوئل گراسیا، اسپانیا

مواجهه با کووید 19: خدمات مراقبتی سرخانه در اروپای مرکزی
بریگیت آولن باخر، اتریش؛ پترا عزالدین، جمهوری چک؛ دورا گابریل، مجارستان؛ مایکل 

الیبلفینگر، اتریش؛ کینگا میالنکویچ، مجارستان و ورونیکا پریهلر، اتریش

جامعه شناسی مردم مدار در جنوب آسیا در دوران قرنطینه
دِو نات پاتاک، هند

جامعه شناسی مردم مدار: مواجهه با پاندمی
میشل گریگولو و کریگ لوندی، بریتانیا

چشم انداز نظری  <
فاصله گذاری اجتماعی: مناسبت و اهمیت جامعه شناسی

سید فرید العطاس، سنگاپور

یادبود  <
یوگندرا سینگ: پیشگام جامعه شناسی مدرن هند

میرسهیل رسول، هند

تخیل دوباره جامعه  <
درباره ضرورت ادغام )دوباره( با امر رادیکال

سیدعبدالحامد حسینی ، استرالیا

فراتر از »کویانیسکتسی«: تخیل دوباره تمدن
بری گیلز، فنالند

راستافاری و بازآفرینی هند غربی
اسکات تیمکی و شلن گومس، ترینیداد و توباگو

جامعه شناسی سری النکا <
جامعه شناسی سری النکا در بسترهای محلی و جهانی

سیری هتیگ، سری النکا

جامعه شناسی سریالنکا - نگاهی گذرا در طول زمان
سوبهانگی امکی هرات، سری النکا

تأمل در باب صلح، تعارض و خشونت 
کالینگا تودور سیلوا، سری النکا

تحلیل خشونت: شکل گیری دولت سریالنکا 
فرزانه حنیفه، سری النکا

مرزهای محو انسان شناسی و جامعه شناسی در سریالنکا
پرمکومارا دو سیلوا، سری النکا

بخش آزاد  <
جهانی شدن و وابستگی: مسئلة پسماند پالستیکی در چین

پینار تیموسین، ژاپن
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»دهة ۲۰۲۰ را می توان مؤثر ترین دهه در مهمترین قرن در تاریخ بشری دانست 

که در آن »طلب ناممکن« برای نیروهای انقالبی در حال ظهور به تنها گزینة 

»واقع گرایانه« بدل می شود.«

حامد حسینی
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< جـــــان بـــه در بـــــردن از 
   سرمایه داری جهانی 
    با کـــــــارل پـــــــولانــــی

رابرت کاتنر بنیانگذار و سردبیر مجلة امریکن پراسپکت و 
استاد مدرسة هلر دانشگاه برندایس است. او برای مدت های 
واشنگتن پست  سندیکای  و  بیزنس ویک  ستون نویس  مدید 
اقتصادی«  سیاست  بنیان گذاران »مؤسسة  از  یکی  بود. وی 
فعالیت  آن  اجرایی  کمیتة  و  هیئت مدیره  در  اکنون  و  بود 
آیا  آنها  آخریِن  و  است  کتاب  دوازده  مؤلف  کاتنر  می کند. 
دموکراسی از دست سرمایه داری جان به در خواهد برد؟ و 
کتاب جدیدش دربارة دموکراسی  و انتخابات سال 2020 با 
عنوان مخاطرات )The Stakes( است.  کتاب های دیگرش 

از جمله پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز در سال 200۸ 
قدرت  و  آمریکا  اقتصادی  بحران  اوباما:  کلنجار  عنوان  با 
مالی  بحران  دربارة  و کتابش  ریاست جمهوری تحول پذیر 
در سال 201۳ با عنوان زندان بدهکاران: سیاست ریاضت 
همه چیز  قدیمی ترش  مشهور  کتاب  است.  فرصت  علیه 
 )199۷( بازارها  محدودیت های  و  محاسن  فروش:  برای 
اقتصاد  متقابل  تأثیر  که  مجالت،  در  مقاالتش  دارد.  نام 
نیویورک تایمز،  مجالت  در  می دهد  پوشش  را  سیاست  و 
مجلة نقد کتاب، آتالنتیک، هارپرز، نیو ریپابلیک و مجلة 
مادر  نیویورک،  مجلة  نیویورکر،  نیویورک،  کتاب  نقد 
نیو  افرز،  فارن  دیسنت،  کامن ویل،  وویس،  ویلج  جونز، 
روزنامه  نگاری  مجلة  سیاسی،  علوم  فصلنامة   استیتسمن، 
شده  منتشر  چلنج  و  هاروارد  کار  و  کسب  مجلة  کلمبیا، 
و  نویسنده  عضو  از  عبارتند  وی  پیشین  مناصب  است. 
کمیتة  ارشد  پژوهشگر  واشنگتن پست،  در  ستون نویس 
ملی  کمیسیون  اجرایی  مدیر  آمریکا،  سنای  بانکداری 
رییس جمهورکارتر دربارة محالت و سردبیر بخش اقتصاد 
از  آورد  به دست  را  از جوایز  او شماری  ریپابلیک.  نیو  در 
جمله جایزة پل هافمِن برنامة توسعة سازمان ملل به پاس  
فعالیت مادام العمرش در زمینة کارایی اقتصادی و عدالت 
یوهانا  که  می خوانید  را  مصاحبه ای  اکنون  اجتماعی. 
لینز  کپلر  یوهانس  دانشگاه  دکترای  پژوهشگر  گروبنر، 
با وی  اتریش و دستیار سردبیر مجلة گفت وگوی جهانی 

انجام داده است.

   گــــــفـتـگــــویــی با رابــــــــرت کاتـــــــنــر

رابرت کاتنر. امتیاز عکس: رابرت کاتنر.
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in-time production( را به کار می گیرند. آیا این تفاوت 
مهمی را با اقتصاد جهانی دهة ۱۹۳۰ میالدی نشان نمی دهد؟ 

و چرا تحلیل پوالنی هنوز مفید است؟ 

رک: از قضا تغییر جهت به سمت زنجیره های عرضة جهانی، پوالنی را 
بیش از هر زمان دیگری مهم می کند. با برون سپاری شرکت های بزرگ به 
آسیا، که کارگرانش دستمزد بسیار پایینی دارند و به شدت استثمار می شوند، 
حفظ قراردادهای اجتماعی در دموکراسی ها برای محافظت از کارگران در 
بازار به مرتب دشوارتر می شود. زنجیره های عرضة  مقابل بوالهوسی های 

جهانی همان بازارهای آزاد در شدیدترین شکل آنها است. 

آمریکای  همچون  متحده  ایاالت  در  راست  پوپولیسم  ی گ: 
ظهور  چگونه  شما  است.  گسترش  به  رو  اروپا  و  التین 
پوپولیسم جناح راست در جاهایی چون اروپا و ایاالت متحده 
و آمریکای التین و همچنین ظهور نئوفاشیسمی را که پیش تر 
مقررات  تضعیف  و  با جهانی شدن سرمایه داری  دادید  شرح 

دولتی پیوند می دهید؟

رک: جهانی سازی سرمایه داری فی نفسه مسئله نیست. ما در سال 19۴۴ 
که  داشتیم  وودز  برتون  سیستم  تحت  را  جهانی  سرمایه داری  از  شکلی 
را  کافی  سیاست گذاری  و  سیاسی  فضای  تا  بود  شده  طراحی  وضوح  به 
برای ابداع اقتصاد اشتغال کامل به ملت ها بدهد که از فشارهای انقباضی 
سرمایة خصوصی جهانی مصون باشد. اما نسخة جهانی شدنی که از زمان 
اعمال  اروپا  در  ماستریخت  پیمان  و  جهانی  تجارت  سازمان  شکل گیری 
شده، آشکارا برای به کار بستن دکترین های حرکت آزاد کاالها و خدمات 
و سرمایه )و در مورد اروپا حرکت آزاد مردم( طراحی شده است تا ظرفیت 
از  ضربه گیری  و  کردن  محدود  و  تنظیم  برای  دموکراتیک  حکمرانی 
سرمایه را تضعیف کند. بار دیگر واکنش افراِد دچار تزلزل این است که به 
ملی گرایان افراطی و پوپولیست های جناح راست )و گاه همچون بولیوی به 

پوپولیست های چپ( بگرایند. 

نابرابرای های  برابر  در  مقاوم  جنبش های  گذشته  در  ی گ: 
آیا  باشند.  بین المللی  آشکارا  که  داشتند  آرزو  سرمایه داری 
در  که  می بینید  جنبشی  چنین  برای  فضایی  و  اقتضا  امروز 
جهت غلبه بر سطح ملی بکوشد یا این که مزیت های راهبردی 

دولت ملت بهترین گزینه برای این لحظه است؟

شهروندی  و  حکمرانی  کانون  دولت ملت  گفته ام،  که  همان طور  رک: 
سازمان   معاهدات  و  برتون وودز  توافق  که  آن طور  اما  است.  دموکراتیک 
بین المللی کار اظهار می دارند، همبستگی شهروندان و کارگران به عنوان 
وزنه ای در برابر قدرت سرمایه بین المللی بسیار مهم است. مسئله این است 
در  انترناسیونالیسم  موقعیت ها،  اغلب  در  بود.  استثنا  برتون وودز  دورة  که 

عمل انترناسیونالیسم سرمایه است و نه انترناسیونالیسم شهروندان. 

»اقتصاد  چگونه  که  داده اید  شرح  کارتان  در  شما  ی گ: 
برای  را  بی سابقه ای  رفاه   )mixed economies( مختلط« 
ارمغان  به  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  متحده  ایاالت  و  اروپا 
با  نسبتش  و  مختلط«  »اقتصاد  سیستم  است  ممکن  آورد. 

دموکراسی و خودمختاری دولت ها را توضیح دهید؟

یوهانا گروبنر: شما در کتابتان آیا دموکراسی از دست سرمایه 
داری جان به در خواهد برد؟ که در سال ۲۰۱8 منتشر شد، 
از تحلیل کارل پوالنی در اوایل سدة بیستم استفاده می کنید 
و استدالل می کنید که ما اکنون از نظر اقتصادی و سیاسی با 
وضعیت مشابهی روبروییم. آیا ممکن است این بحث را برای 
خوانندگان ما شرح دهید و توضیح دهید که رویکرد پوالنی 

برای تحلیل شما از سرمایه داری جهانی چه فایده ای دارد؟

متحدانشان  و  مالی  کله گنده های  بیستم  سدة  اوایل  در  کاتنر:  رابرت 
سازوکارهای  دیگر   )raw capitalism( خام  سرمایه داری  گذاشتند 
لسه فر  که  ورسای  پیمان  الزامات  می کند.  پایمال  را  اجتماعی  تاب آوری 
)laissez faire( را با ذهنیت تحصیل داری بدهی و ریاضت اقتصادی 
ترکیب می کرد، به این تاخت و تاز شدت داد. نتیجه این بود که زندگی از 
لحاظ اقتصادی برای افراد عادی، به ویژه در آلمان و اتریش، تحمل ناپذیر 
شد و توده های مردم به فاشیسم روی آوردند. آنها به این دلیل این کار 
و  بودند  داده  دست  از  پارلمانی  نهادهای  به  را  خود  اعتقاد  که  کردند  را 

ملی گرایی اقتصادی و سیاسی افراطی ظاهراً نوید مسیر بهتری را می داد.

سه سازوکار نظام اقتصادی سدة نوزدهم در گفته های پوالنی، نظام واحد 
به مثابه یک کاال  باید  بود که کار  ایده  این  پولی طال، تجارت لسه فر و 
در بازار قیمت خود را پیدا کند. با توجه به تعادل بودجه و نقش ریاضت 
ایدئولوژی  و  جهانی  تجارت  سازمان  پولی طال،  واحد  نظام  در  اقتصادی 
نئولیبرالیسم که تجارت جهانی مقررات زدوده را ترویج می کند و حمایت ها 
از کارگران که به نام تجارت آزاد در حال نابودی است، شرایط کنونی دقیقًا 
نظیر آن زمان است. بار دیگر لسه فر برای مردم عادی فاجعه ای اقتصادی 
آفریده است و واکنش شدید سیاسی سمت وسوی ملی گرایی  افراطی گرفته 

است.

از  پس  دوران  در  ما  که  است  این  است  وحشتناک تر  هم  این  از  آن چه 
اجتماعی  حمایت های  با  اقتصادی  دالیل  به  می توان  که  آموختیم  جنگ 
مولدتر  را  کار سیستم  این  گرفت.  را  ناب  سرمایه داری  جلوی ضربه های 
به  که  بود  آن  از  حاکی   19۷۳ از  پس  دوران  اما  می کند.  منصفانه تر  و 
دالیل سیاسی، حفظ این تعادل بسیار دشوار است. سرمایه داران عالقه ای 

به محدودیت ها ندارند و در برابر آنها مقاومت می کنند.

در  افتاد. کارگران  اتفاق  بود که در دهة 20 و ۳0 میالدی  نتیجه همان 
اعتدال گرایان  و  می برند  رنج   )dislocation( تزتزل  از  که  شرایطی 
سیاسی از ایشان دفاع نمی کنند، به راست افراطی می گرایند. در دهة 1990 
میالدی بسیاری به چپ میانه رو گرایش پیدا کردند، اما در پایان دهة 1990 

چپ میانه رو نیز اکثر دستورالعمل های نئولیبرالی را پذیرفت.

یعنی  جهان،  کشور  قدرتمندترین  که  روبروییم  نئوفاشیستی  با  ما  اکنون 
ایاالت متحده، را رهبری می کند؛ نئوفاشیسم هم در اروپای قدیم و هم در 
اروپای جدید وجود دارد و روش سوسیالیست های دموکراتیک معتبر تهی 

از آن است. جملگی اینها پوالنِی خلّص است.

ی گ: در کنار این شباهت های چشمگیر، تولید سرمایه داری 
جهانی  ارزش  زنجیره های  امتداد  در  مثال  عنوان  به  امروز 
just-( سروقتی«  »تولید  مداوما   که  است  گرفته  سازمان 
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نیکالس  گفتة مشهور  قرار دهد. طبق  مدنظر  را  اقلیمی  فاجعه  نمی تواند 
استرن، تغییرات اقلیمی جهان بزرگترین شاهد بر شکست بازار است. ما با 
محدود کردن لسه فر و نه با آزادسازی آن، می توانیم به عدالت اقلیمی و 

نابرابری بیشتر در سطح جهان دست بیابیم.

ی گ: در عصری که به طرز معناداری مهاجرت و گریز به آن 
شکل داده است، مفهوم شهروندی با نابرابری های ذاتی اش 
قطع  مطالباتی چون  دربارة  نظرتان  نیست.  تناقض  از  خالی 

پیوند حقوق دموکراتیک از وضعیت شهروندی چیست؟

رک: بله، پیچیده است. اگر می خواهید دموکراسی داشته باشید، موضوع 
را  دموکراسی  یک  اعضای  می آید.  آن  دنبال  به  بی برو برگرد  عضویت 
شهروند می دانیم. با این همه، یک دموکراسی شایسته حقوق اساسی بشر 
هرچند  و  بدهند.  رأی  نتوانند  اگر  حتی  می دهد،  بسط  ناشهروندان  به  را 
ناشهروندان بیگانه محسوب می شوند، هیچ کس نباید در خصوص حقوق 
اساسی بشر بیگانه تلقی شود. این هدف پیمان نامه ها و معاهدات پایه ای 
همچون  مستحکم تر  دموکراسی های  کلی،  به طور  است.  بشر  حقوق 
کشورهای اسکاندیناوی به این گرایش دارند که از حقوق اساسی همگانی 

حتی برای افرادی که تابعیت این کشورها را ندارند، بیشتر حمایت کنند. 

کشورهای  که  خوبند  صورتی  در  فقط  معاهدات  و  پیمان نامه ها  این  اما 
امضاکننده آنها را بپذیرند و اجرایشان کنند. معاهدة 19۵1 دربارة پناهندگان، 
که 1۵۴ کشور امضا و تصویبش کردند، دولت ها را ملزم به پذیرش آن دسته 
از متقاضیان پناهجو می کند که ترسی موجه از آزار و شکنجه دارند. این 
معاهده همچنین به پناهندگان اجازة دسترسی به دادگاه می دهد. اما هم 
مفاد صریح و هم اهداف گستردة معاهده تا حد زیادی نادیده گرفته شدند 
یا با آنها مقابله شد، چرا که کشورهایی که با مهاجران و پناهندگان ضدیت 
دارند میان پناهندگان اقتصادی و سیاسی تفکیک های من درآوردی ایجاد 
کردند و زندگی را برای آنهایی که به دنبال پناهجویی اند فالکت بار کردند. 
مشابه همین طفره روی ها برای نفی حقوق اساسی بشر برای کارگران نیز 
به کار بسته می شود. این حقوق در معاهدات سازمان بین المللی کار تأمین 

شده و همه کشورهای بزرگ نیز با آن موافقت کرده اند.  

ی گ: به  نظر می رسد پاندمی کووید ۱۹ و تحوالت اقتصادی و 
اجتماعی و سیاسی متعاقب آن به بحران عمیق رو به وخاومتی 
در بسیاری از کشورها منجر شود. به نظر شما چه خطراتی 

برای رابطة سرمایه داری و دموکراسی به وجود خواهد آمد؟

رک: پاندمی ضرورت حکمرانی کارآمد و همچنین ناتوانی بازار خصوصی 
در عالج بحران های سالمت عمومی را به منصة ظهور گذاشت. واکسن ها 
و روش های آزمایش کاالهای اجتماعی هستند. کشورهایی که دولت های 
ملی کارآمد دارند در زمینة مهار شیوع ویروس بهترین عملکرد را داشته اند. 
آنها این کار را با همکاری سازمان بهداشت جهانی و سازمان های غیردولتی 
خصوصی انجام داده اند، اما رهبری آن دولتی بوده  است. اگر دونالد ترامپ 
نئوفاشیستی شایسته بود شاید کارایی دیکتاتوری بلندپرواز را از خود بروز 
می داد. اما او ثابت کرد که هم صالحیت ندارد و هم فاسد است، در نتیجه 
ضرورت دولتی کارآمد و از نظر دموکراتیک پاسخگو و نه فقط قدرتمند را 

آشکار کرد. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Robert Kuttner <kuttner@prospect.org>

رک: اقتصاد مختلط عبارتی بود که پل ساموئلسون اقتصاددان برای ارجاع 
به اقتصادی استفاده کرد که اساس سرمایه دارانه داشت، اما با دولت رفاه و 
در برخی موارد با برنامه ریزی عمومی و مالکیت عمومی و همچنین تنظیم 
اقتصاد  می شد.  کامل  کلیدی  سایر صنایع  و  مالی  بخش  و سخت  سفت 
مختلط، تنظیم کشاورزی و توانمندسازی دولتی اتحادیه های کارگری در 
برای محدود  دولت  کاربردهای  و سایر  اجتماعی مشروع  جایگاه شرکای 
در  آنجایی که شهروندی  از  دربرمی گیرد.  نیز  را  ناب  کردن سرمایه داری 
اجرا  ملی  سطح  در  سیاست ها  این  اغلب  می یابد،  جلوه  دولت ملت  سطح 
می شوند. تجربة اروپا از کنفدراسیون نهایتًا تنظیم سرمایه داری را تضعیف و 
سرمایه را تقویت کرده است. هایک این را پیش بینی و از آن استقبال کرده 
بود. از نظر پوالنی اقتصاد مختلط در مقام علم اقتصاد و سیاست بسنده 

نبود. آن چه ضرورت داشت سوسیالیسم دموکراتیک بود.

از  بسیاری  در  چپ  برابر  در  قدیمی  پرسشی  همواره  ی گ: 
کشورها وجود داشته است: سوسیالیسم دموکراتیک چگونه 
فشار  برابر  در  و  بیاورد  دوام  منفرد  کشوری  در  می تواند 
بصیرت هایی  پوالنی  آیا  کند؟  مقاومت  جهانی  سرمایه داری 

دربارة این معضل به دست می دهد؟

رک: این امر نیازمند دولت های چپ در کشورهای بزرگ یا موانعی صریح 
حدود  پوالنی  محبوب  سرخ«  »وین  است.  جهانی  مالی  قدرت  برابر  در 
پانزده سال به طول انجامید. سپس نیروهای بزرگتر نابودش کردند. ما به 
مدت دو یا سه دهه پس از جنگ جهانی دوم، وکمی طوالنی تر در سوئد، 
اگر نه سوسیالیسم دموکراتیک، دست کم چیزی مانند سوسیال دموکراسی 
داشتیم. پس اگر شهروندان بسیج شوند، سوسیالیسم دموکراتیک می تواند 
کینز،  معروف  قول سخن  به  و  کند.  پیدا  دوام  نسل  دو  یا  یک  دست کم 
با  زیادی  اگر سیستم جهانی  وجود  این  با  مرده ایم.  بلندمدت  در  ما  همة 
توافقی ای  سیستم های  حتی  بورزد،  خصومت  بومی  سوسیال  دموکراسی 
چون سوئد و دانمارک نیز در خطر خواهند بود. مزایای اجتماعی و دستمزد 
مقررات  جهانی سازی  می شوند.  تلقی  غیررقابتی  جهان  سطح  در  درخور 
نئولیبرالیسم جهانی  اروپا که  دادگستری  دیوان  را تضعیف می کند.  بومی 
اجتماعی  قراردادهای  متعدد  نمایندگی می کند، جنبه های  را  قاره  در یک 
اسکاندیناوی را با قانون اساسی اتحادیة اروپا ناسازگار دانسته است. همین 
که نئولیبرال ها در استکهلم و کپنهاگ به قدرت رسیدند، عمداً شروع به 
به اصالح  ما  بنابراین  اجتماعی کردند.  نهادی همبستگی  تضعیف منطق 
سیاست های داخلی یکی یکِی کشورها و همچنین به بازنگری در سیستم 

جهانی نیاز داریم. این دو باید با هم پیش برود.

سرمایه داری  درون  دموکراسی  حفظ  منظور  به  شما  ی گ: 
جهانی از اقتصاد ملی قدرتمند دفاع می کنید. از نظر شما میان 
تقویت دولت و نابرابری های جهانی که به واسطة شهروندی 

حفظ می شوند، چه چیزی باید میانجی گری کند؟ 

رک: من فکر می کنم اقتصاد عادالنه در درجة اول باید ملی باشد، زیرا 
کشورهای  شهروندان  این،  وجود  با  است.  ملی  دموکراتیک،  شهروندی 
ثروتمند نیز که سهم نامتناسبی از منابع جهان را مصرف می کنند، وظیفه 
جهانی  اقتصادی  در  بیشتر  انصاف  و  محیط زیست  پایداری  نفع  به  دارند 
فعالیت کنند. لسه فر یکی از شیوه های تالش برای برابر کردن درآمد در 
سطح جهان است، اما این کار را با افزایش نابرابری سیاسی و اقتصادی 
و  می دهد  تنزل  را  دموکراسی  نتیجه  در  می دهد،  انجام  کشورها  درون 
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اجتماعی اقتصادی  )شرایط  اجتماعی اقتصادی جوامعش  آسیب پذیری  از 
زیرساخت های  کشاورزی،  به  زیاد  وابستگی  فقر،  باالی  نرخ  ضعیف، 
آسیب پذیری  نتیجة  ناشی شده،  اینها(  و جز  ناکافی، حکمرانی ضعیف 
آب وهوایی  حوادث  و  اقلیمی  پارامترهای  در  )تغییرات  زیست فیزیکی 
ناشی از آن( نیست. طبق گزارش جهانی مهاجرت اجباری داخلی سال 
به دلیل  نفر در سال 2019 در جنوب آسیا  2020، حدود 9/۵ میلیون 
شدند.  آواره  گردبادها(  و  موسمی  باران های  و  )سیل  طبیعی  بالیای 
تناوب و  و  دارد که نشان می دهد شدت  همچنین شواهد کافی وجود 
تأثیر جملگی این  مخاطرات با تغییرات اقلیمی تشدید می شود. به گفتة 
بانک جهانی، بسته به تالش هایی که برای حل این مسئله انجام شود، 
ممکن است تا سال 20۵0 بین 1۸ تا ۴0 میلیون مهاجر اقلیمی دیگر 

داشته باشیم. 

مهاجرت ناشی از تغییرات اقلیمی در جنوب آسیا چند ویژگی های یکتا 
دارد. اول، تغییرات اقلیمی دلیل اصلی مهاجرت در جنوب آسیا نیست، اما 
در تشدید خطر مهاجرت به طرز چشمگیری با سایر آسیب پذیری های 
اجتماعی-اقتصادی رابطة متقابل دارد. شواهد روزافزون نشان می دهد 
و  اجتماعی  امنیت  زدن  برهم  با  نیز  هم اکنون  اقلیمی  تغییرات  که 
معیشتی، به رونق اقتصادی صدمه می زند. عالوه بر این، تغییرات آب 
و هوایی در حال حاضر نیز مستقیما روی خدمات بوم سازگارانه، امنیت 
غذایی و سالمت انسانی و همچنین بر ظرفیت کشاورزی و ضروریات 

امرار معاش در سراسر جنوب آسیا اثرات مخرب می گذارد. 

پاکستان،  بوتان،  بنگالدش،  افغانستان،  کشورهای  )شامل  آسیا  جنوب 
نپال، مالدیو، هند و سری النکا( با جمعیت تخمینی یک میلیارد و ۸۳۶ 
میلیون نفر )تقریبا معادل یک چهارم جمعیت جهان( یکی از متراکم ترین 
و پرجمعیت ترین مناطق جهان است. جنوب آسیا با رشد سریع اقتصادی 
به  سریع،  شهرنشینی  و  انسانی  توسعة  شاخص های  پیوسته  بهبود  و 

آخرین خط مقدم نبرد در توسعة جهانی تبدیل شده است.  

مهاجرت همیشه بخشی از زندگی مردم در جنوب آسیا بوده است. 
آسیا  جنوب  در  تحرک  اصلی  عامل  بی تردید  نامتوازن  اقتصادی  رشد 
چشمگیر  همواره  نیز  زیست محیطی  عوامل  تأثیر  این،  وجود  با  است. 
برای  فصلی/دائمی(  )موقت/  نقل مکان  به  مردم  گرایش  شواهد  است. 
در  پیش تر  ارضی  بحران های  و  طبیعی  حوادث  وقوع  خطر  کاهش 
روایت های پیشاتاریخی نیز رایج بوده است. نوع غالب رفتار تحرکی در 
جنوب آسیا مهاجرت داخلی است )عمدتا از روستا به شهر(.  در عین حال 
تحرک بین المللی نیز نادر نیست، به خصوص در چند دهة اخیر که رشد 
)عمدتا  داشته ایم  این منطقه  از  چشمگیری در خروج ساالنة مهاجران 
 )transnational( میان کشوری  تحرک  اقتصادی/کاری(.  مهاجرت 
مردم میان کشورهای جنوب آسیا نیز به سبب تاریخ طوالنی مشترک 
و تشابه سبک زندگی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی و مرزهای خلل پذیر 

چشمگیر است.

آسیب پذیری فعلی حاصل از تغییرات اقلیمی در جنوب آسیا آنقدر که 

< مــهـاجــرت اقـلـیـمــی 
در جـــــــنوب آســــیـا     

که  سپید«  »زود  نام  به  مغولستان  در  اقلیمی  پدیده ای 
رخ  بیشتر  و  بیشتر  است،  سخت  زمستان های  توصیف 
بسیار  تابستان های  با  وقتی  به ویژه  پدیده  این  می دهد. 
خشک ترکیب می شود منجر به تلفات پرشماری درمیان 
دامهایی می شود که غذای بسیاری از مردم به آنها وابسته 
است. امتیاز عکس: بانک توسعه آسیا/ flickr.com. برخی 

از حقوق محفوظ است..

محمد رضوان صدیقی، دانشگاه ایست وست بنگالدش
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آسیا  درجنوب  داخلی  مهاجرت های  اکثر  که  کنیم  درک  باید  دوم، 
و  میان کشوری  مهاجرت های  اغلب  درحالی که  دارند،  اقتصادی  دالیل 
تغییرات  اقتصادی اند.  و  ترکیبی عوامل سیاسی  اثر  از  ناشی  بین المللی 

اقلیمی این عوامل را به طور مستقیم و غیرمستقیم وخیم تر می کند.

آسان  دیگران  از  اقلیمی  مهاجران  تفکیک  موارد،  بیشتر  در  سوم، 
نیست. کوشش هایی شده اما فایده نداشته است! طیف متنوعی از رفتار 
برای  اجتماعات  و  افراد  که  دارد  آسیا وجود  در سراسر جنوب  تحرکی 
تخفیف اثرات تغییرات اقلیمی )و سایر تهدیدها( بر حیات و معیشتشان 
به کار می بندند. قرار دادن جملگی آنها در یک چارچوب ممکن نیست. 
مهاجرت  با  متقارن  اقلیمی  مهاجرت  چارچوب  نوعی  ایجاد  بنابراین، 
اقتصادی و سیاسی و بررسی نقش اثر مستقیم و غیرمستقیم تغییرات 

اقلیمی بر )هرگونه( رفتار تحرکی، شاید مفیدتر باشد.

چهارم، داده ها دربارة اثر متقابل میان تغییرات اقلیمی و محرک های 
مهاجرت در جنوب آسیا بسیار محدودند، که الجرم منجر به ضعف در 
تغییرات  متقابل  اثر  این گذشته،  از  مدیریت می شود.  و  سیاست گذاری 
مهاجرت،  اجتماعی(  یا  اقتصادی  و  )سیاسی  عوامل  سایر  و  اقلیمی 

به خصوص در مقیاس خرد، هنوز کامل درک نشده است. 

پنجم، تغییرات اقلیمی در جنوب آسیا عمدتا باعث مهاجرت داخلی 
می شود. این نوع مهاجرت اغلب به صورت تحرک موقت یا فصلی آغاز 
می شود و سپس به مهاجرت دائمی منتهی می گردد. اکثریت مهاجران 
عازم نواحی شهری می شوند و اغلب از شبکه های مهاجرتی و الگوی 

مهاجرت مرحله ای پیروی می کنند.

ششم، مهاجرت اقلیمی میان کشوری در حال حاضر موضوع بحث و 
مناقشة منطقه است. در میان ملت ها و دولت ها توافقی دربارة ماهیت 
و الگو و آیندة آن وجود ندارد. اگر بخواهیم موضوع را پیچیده تر کنیم، 
به شدت  به موضوعی  این موضوع هم اکنون هم  ببینیم که  می توانیم 
سیاسی در منطقه و همچنین یک دغدغة )جنجالی(  امنیتی تبدیل شده 

است.

هفتم، کشورهای این منطقه از منابع اصلی کار ارزان برای بسیاری 
دوجانبه  توافق نامه های  طریق  از  بیشتر  پیشرفته اندکه  اقتصادهای  از 
مدیریت می شوند. شوربختانه، در این بخش رقابت شدیدی میان این 
کشورها در جریان است. گاهی مهاجرت کاری حاصل از آن به منزلة 
چندان  که  می شود  قالب  اقلیمی  مهاجران  انطباق  روش های  از  یکی 

درست نیست. 

به  هم  تحرک(  نداشتن  )یا  تحرک  درباره  تصمیم  نتیجة  هشتم، 
می کند،  مهاجرت  آن  به  جامعه ای  ظرفیت  به  هم  و  مهاجر  ظرفیت 
بستگی زیادی دارد. ظرفیت جوامع )به ویژه شهرها( در مهمان نوازی از 
مهاجران اقلیمی افزایش چندانی نداشته است. مهاجران محیط زیستی 
و اقلیمی همچنان مجبورند در حاشیة جامعه زندگی کنند و دوام بیاورند.

نهم، هدف نظام سیاست گذاری مهاجرت در کشورهای جنوب آسیا 
عمدتًا منصرف کردن هر نوع تحرک ناشی از تغییرات اقلیمی است، تا 
این گونه منابع و خدماِت پیش تر محدودشده در نواحی )شهری( مقصد 
ظرفیت  گسترش  در جهت  اندکی  بسیار  تالش های  کنند.  مدیریت  را 
این مهاجران و مساعدت بهتر در روند مهاجرت انجام می شود. اخیرا، 
هند و بنگالدش ابتکاراتی در جهت توسعة شهرهای فرعی به عنوان 
به  غالبا  سیاست ها  این  این حال،  با  اندیشیده اند.  مهاجرپذیر  شهرهای 
سبب شکست در برآوردن عدالت اجتماعی و فقدان برنامه ریزی توسعة 
انسان محور، بی اثر به نظر می آیند. یغماگری کله گنده های سنتی و فساد 

گسترده همچنان موانع مهمی بر سر موفقیت این تالش هاست.

همکاری  مسائل،  این  مدیریت  با  رابطه  در  که  است  تأسف  باعث 
مثمرثمر چندانی میان دولت های جنوب آسیا وجود ندارد. تالش ها اغلب 
محدود به حوزة آکادمیک و پژوهش می شود و بازتابی در برنامه ریزی 
از طریق  داده ها  برای حل مسئلة کمیابی  ابتکار عمل ها  ندارد.  توسعه 
سرشماری جامع ملی هم ناکافی اند. بدون تالش برای شناختن مهاجران 
اقلیمی و همزمان تالش در جهت حل موضوع از طریق سیاست های 

دولتی و منطقه ای، امید چندانی برایمان وجود نخواهد داشت. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Md. Rezwan Siddiqui <rezsid@ewubd.edu>
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طوفان ها در آسیا با توالی بسیار بیشتری رخ می دهند 
و معیشت مردم را از بین می برند. امتیاز عکس: بانک 
توسعه آسیا/ flickr.com. برخی از حقوق محفوظ است.
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    و مــســــئـلـــه دمــــــــوکـــــــراســــــــی < بحـــــــران اقـلـیــــمی 
به بحران اقلیمی و سیاست اقلیمی و لیبرال دموکراسی که می اندیشیم، 
قبل از هر چیز تنشی مهم وجود دارد: مبارزه با بحران اقلیمی از مسیر 
سیاست های اقلیمی مؤثر ذیل شرایط لیبرال دموکراسی بسیار دشوار به 
نظر می رسد. تأثیرات ناچیز معاهدات بین المللی که )اکثرا( دولت های 
کرده اند،  توافق  آن  سر  بر  اخیر  دهه های  در  لیبرال دموکراتیک 
جلوگیری  به  کیوتو   199۷ پروتکل  می سازد.  برجسته  را  نکته  این 
از  بسیاری  تردید  و  نکرد  انتشار کربن در جهان کمکی  افزایش  از 
به  کردن خودشان  متعهد  دربارة   )201۵( پاریس  توافق  طرف های 
تالش های بلندهمت تر، دلیل چندانی برای باور به سیاست موثرتر 
اقلیمی در آینده به دست نمی دهد. افزون براین، اگر در نظر بگیریم 
که دولت های اقتدارگرایی مانند چین، علی رغم مشکالت عظیم و 
مداوم محیط زیستی و الگوی توسعة مبتنی بر کربن، ظاهراً توانایی 
اجرای برنامه های مهم زیست محیطی و انرژی تجدید پذیر را دارند، 
آن گاه این سوال مطرح می شود که آیا لیبرال دموکراسی واقعًا برای 

مقابله با یکی از فوری ترین مسائل بشر آمادگی کافی دارد؟ 

لیبرال دموکراسی و سرمایه داری - قرابت ساختاری <

ریشة تنش های تاریخی و تجربی میان بحران اقلیمی و سیاست 
اقلیمی و لیبرال دموکراسی مسئله ای نظام مندتر است. برابری جوهر 
دموکراسی است. لیبرال دموکراسی برابری همة شهروندان را در حوزه 
سیاسی فراهم می کند: رأی یک کارگر در انتخابات همان ارزشی را 
دارد که رأی یک مدیرعامل، و مدیرعامل در جایگاه شخص حقوقی 
این  نیست. بی شک  برخوردار  امتیازی  از هیچ  کارگر  با  مقایسه  در 

دستاوردی تاریخی است. 

اما این فقط یک روی سکه است. روی دیگرش این واقعیت است 
از  را  جامعه ای  قدرت  مراکز  نظام مند  به طور  لیبرال دموکراسی  که 
مشارکت برابر دور نگه می دارد. تصمیمات کارآفرینانه خصوصی  اند و 
شاید فقط شرایط چارچوبی که تصمیمات در آن گرفته می شوند تحت 
کسانی  همه  یعنی  ذینفعان،  این گذشته،  از  بگیرد.  قرار  عموم  تأثیر 
که از عواقب تصمیمات تأثیر می پذیرند – کارگران و اجتماعات در 
در  برابر  مشارکت  برای  بختی  مردم-  عموم  و  کارخانه  همسایگی 

روند تصمیم گیری ندارند. 

مارکوس ویسن، مدرسه اقتصاد و حقوق برلین، آلمان

و  لیبرال دموکراسی  میان  ساختاری  قرابت  که  اینجاست 
لیبرال دموکراتیک سرمایه دارانه  نمایان می شود. دولت  سرمایه داری 
از حقوق مدنی و سیاسی و همچنین از ماکیت خصوصی پاسداری 
می کند،  ضمانت  را  سیاسی  حوزه  در  برابری  که  همزمان  می کند؛ 
در برابر نابرابری بنیادین اجتماعی اقتصادی خنثی است که این امر 
ناشی از این واقعیت است که افراد معدودی ابزار تولید را در تصاحب 

دارند و اکثریت چیزی جز فروش نیروی کار خود ندارند.

موضوع  اقتصادی  نابرابری  و  غیراقتصادی  برابری  میان  تضاد 
بسط  به  منجر  گذشته  در  پیکارها  این  است.  همیشگی  پیکارهای 
و گسترش های متعدد لیبرال دموکراسی ها در شمال جهانی شده اند: 
نقش  ایفای  و  رأی  حق  به  دستیابی  برای  موفقی  پیکارهای  زنان 
پررنگ تر دولت در بازتولید اجتماعی داشته اند؛ جنبش محیط زیستی 
فرایندهای  و  پرمخاطره  تولیدات  بر  محدودیت هایی  برقراری  به 
شهروندی  گسترش  برای  مهاجران  است؛  یافته  دست  تولیدی 
منتج  طبقاتی  سازشی  به  کارگری  جنبش  پیکارهای  و  جنگیده اند؛ 
شیوة  در  کارگران  فرودست  نقش  پذیرش  متضمن  اساسًا  که  شده 
تولید سرمایه داری از سوی ایشان، در ازای مشارکت در ثروتی است 
که  است  چیزی  این  می دهد.  افزایش  را  کارگران  تسهیالت  که 
سوسیال دموکراسی از آن طرفداری می کند: بسط لیبرال دموکراسی 
در مسیر دولت های رفاهی که نابرابری بنیادی جوامع سرمایه داری 
را به مبارزه نمی طلبند اما به تنظیم تناقضات آن یاری می رسانند.  

دموکراسی های کربنی <

مسئله از منظر زیست محیطی این است که لیبرال دموکراسی ای 
که جنبة اجتماعی آن بهبود یافته است، همواره به دو معنا دموکراسی 
که طی  اجتماعی ای  حقوق  اول،  مانده اند:  میچل(  )تیموتی  کربنی 
در  کارگران  پیکارهای  نتیجة  ویژه  به  شده اند  نهادینه  بیستم  قرن 
معدن زغال سنگ و زیرساخت های حمل و نقل مربوط به استخراج 
زغال سنگ بوده است؛ یعنی در بخش های مخرب محیط زیست که 
در عین حال برای همه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ضروری  
بودند و ازین رو کارگران صاحب قدرت ساختاری چشمگیری بودند. 
دوم، نهادهای بازتوزیع دولت رفاه به نحوی طراحی شده اند که به 
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می پذیرند، حق دارند برابرانه در روند تصمیم گیری مشارکت کنند. 
از آنجایی که کسانی که تصمیم  می گیرند، همان هایی خواهند بود 
که عواقب تصمیم را متحمل می شوند، امکان تصمیمات بازاندیشانة 
زیست محیطی بیشتر خواهد شد. مضاف بر این، دموکراسی رادیکال 
رفتاری  اشکال  که  بود  رویه هایی خواهد  و  نهادها  ایجاد  معنی  به 
مبتنی بر همبستگی را به طور جدی حمایت کنند و بنابراین حامی 
به  بتواند  که  باشند  سوژه سازی  رویه های  و  دموکراتیک  یادگیری 
غلبه بر سوژه های سرمایه داِر در جستجوی بیشینه کردن سود کمک 

کند. 

همان  می تواند  رادیکال  دموکراسی  به  انضمامی  ورود  نقطة 
مشهور  زیربنایی  سوسیالیسم  یا  بنیادی  اقتصاد  به  که  باشد  چیزی 
مربوط  است  چیزی  زیربنایی  سوسیالیسم  یا  بنیادی  اقتصاد  است. 
و  تولید  نقطه نظر  از  اقتصاد  به  دوباره  جهت دهی  و  بازاندیشی  به 
ما  همة  که  مراقبتی  کار  زیست محیطی:  و  اجتماعی  مفید  خدمات 
به آن وابسته ایم و زیربناهای حمایت از زندگی در حوزه هایی چون 
سالمت، غذا، تحرک، فرهنگ، ارتباطات و آب و برق. تجربة زیادی 
دارد،  وجود  عمومی  کنترل  تحت  زیرساخت ها  قراردادن  زمینة  در 
تجربه ای که متحمل حمالت نئولیبرال دهه های اخیر بوده است اما 
به  نظر می رسد در بسیاری از جاها در بحران کرونا نیروی تازه ای 
گرفته است. این کار باید دست در دست با غلبه بر تقسیم جنسیتی 
یابد که  به حیطه های دیگری گسترش  برود. و می تواند  کار پیش 
تحت  باید  حالی که  در  می کنند،  اداره شان  بزرگ  هنوز شرکت های 
اقلیمی   بحران  از وخیم تر کردن  تا  بگیرند  قرار  کنترل دموکراتیک 

توسط شرکت ها جلوگیری کنند. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Markus Wissen <markus.wissen@hwr-berlin.de>

رشد اقتصادی مبتنی بر کربن وابسته اند. 

به مثابه  لیبرال دموکراسی،  زیست محیطی  اساسی  تناقض  این 
صورت سیاسی سرمایه داری، است: موانع بیشینه کردن سود اقتصادی 
اجتماعی- هزینه های  ناگزیر  جامعه  اساسی  تناقضات  تنظیم  و 

بوم شناختی ایجاد می کند که اکنون در شرف تبدیل شدن به بحرانی 
وجودی اند. مادامی که به محدودیت های سیستمی برای فائق آمدن 
بر بحران اقلیمی در شرایط لیبرال دموکراتیک و سرمایه دارانه اعتنا 

نشود، سیاست های مؤثر اقلیمی محکوم به شکستند. 

راه حل های  به  بازگشت  معنی  به  محدودیت ها  این  به  اعتنا 
اقتدارگرایانه نیست. راه حل های اقتدارگرایانه اگرچه شاید بر قابلیت 
اجرایی و تسریع برخی اقدامات زیست محیطی داللت داشته باشند، 

اما بازاندیشی الزم برای موفقیت در درازمدت را ندارند. 

دموکراسی رادیکال <

کنکاش  و  می گیرد  پیش فرض  را  کنکاش  و  بحث  بازاندیشی 
فقط در شرایط دموکراتیک ممکن است. بنابراین مواجهه با بحران 
نیاز  بیشتر  دموکراسی  به  بلکه  کمتر،  دموکراسی  به  نه  اقلیمی 
از محدودیت های ذاتی اش فراتر برود؛  باید  لیبرال دموکراسی  دارد. 
دستاوردهایش که اکنون آماج حملة شدید راست اقتدارگراست باید 
نجات  رادیکال  دموکراسی  به  لیبرال  دموکراسی  تحول  طریق  از 
اثر  تصمیمی  از  که  آنهایی  همة  که  معناست  بدان  این  کند.  پیدا 

»مادامی که به محدودیت های سیستمی برای فائق آمدن
 بر بحران اقلیمی در شرایط لیبرال دموکراتیک و سرمایه دارانه اعتنا نشود،
 سیاست های مؤثر اقلیمی محکوم به شکستند.«
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یه داری  سرما از  پس                اکــوســوســـــیـالـیـسم دمــــوکـراتیــک؟ < 

گازسوز،  خودروهای  سرمایه داری  کربن محور  معاصر  زیست جهان  در 
آسمان خراش های  و  کانتینری  بزرگ  کشتی های  پیشرفته،  هواپیماهای 
اجتماعی  روابط  این  هرچقدر  جمعی اند.  کشتار  سالح های  پرمصرف، 
تسریع  بیشتر  اقلیمی  تغییرات  چیره شوند،  بیشتر  کربن محور  و  هزینه بر 
می شود. پس از گسیختگی سیستم زمین، این طبیعت سرمایه دارانه جدید 
که تحت رام  سازی پدرساالرانه، به شیوة علمی مشاهده و مدیریت می شود 
اکنون باید ژئومهندسی شود و کربن ساطع شده باید در گودال های عمیق 
سیارة زمین ذخیره گردد؛ لوله های نفت علی رغم عواقب کنترل ناپذیرشان 
برای حیات روی زمین، فقط زمانی بسته خواهند شد که تا قران آخر از 
این منابع مرگبار استخراج شود. منطق سرمایه داری معاصر صرفًا خلع ید 
شرایط  تخریب  یعنی  است،   )ecocide( زیست بوم کشی  بلکه  نیست، 
این  انسانی و غیرانسانی روی سیارة زمین.  زندگی  برای حفظ  ضروری 
همان چیزی است که کارل مارکس »شکاف متابولیک سرمایه داری« و 

رزا لوکزامبورگ »غلبه بر اقتصاد طبیعی« می نامند.

منتهای نئولیبرالیسم <

نئولیبرالیسم در منتهای تاریخی خود به تثبیت  رسیده اند.  آرمان های 
بانفوذ  پولداران  کاشته،  را  سرمایه  حاکمیت  تخم  مالکیت  حقوق 
دخالت ها  گستاخانه ترین  با  را  دولتی  قدرت  طمع کار  و   )plutocrats(
مصرف  در   )hyper individualism( بیش فردگرایی  دارند،  دست  در 
آمریکایی شده تبلوریافته و رسانه های پوپولیستی، ابتذال فرهنگ سلبریتی 
را تثبیت می کنند. خودرأیی سوژة آمریکایی شده و پوچ گرای سرمایه داری 
تنها جلوة انسان بودن در تمدن سرمایه داری نئولیبرال معاصر است. اما 
حتی به اینجا هم ختم نمی شود. مرحلة بعدی فرا انسانی است: چشم انداز 

دیجیتال.  و  زیستی  سرمایة   )technotopian( تکنولوژیکی  آرمان شهر 
به  سرسپردن  دهه ها  از  پس  نئولیبرال،  سرمایه داری  آرمان شهر  جهان 
نابرابری ساختاری، دیگر منافع مشترکی با بشریت ندارد. با توجه به غیاب 
دشمنان، این امر وضوح بیشتری می یابد: سوسیالیسم شوروی مرده است، 
طبقة کارگر پریکاریایی )بی ثبات کار( شده، طبیعت تسخیر شده و تاریخ 
پایان یافته است. هیچ دیو چپگرایی وجود ندارد که تقصیرکار شناخته شود، 
با این حال جناح راست گرای جدید، خلَف نئوفاشیست نظم نئولیبرال، از 
واشنگتن، برازیلیا، دهلی نو و بوداپست گرفته تا مسکو، حاضر یراقند تا هر 
اعتراضی به این آرمان شهر را بیرحمانه درهم بکوبند، و همزمان مردم را 
به سمت ضدیت با بالگردان ها )scapegoats(، یعنی مهاجر، سیاه پوست، 

»مسلمان«، بومی و یا هرگونه »تهدید ترور« اغراق شده، گمراه کنند.

بودن  عادی  از  قیمتی  هر  به  می خواهند  رژیم ها  این  که  آنجایی  از 
سرمایه داری دفاع کنند، مستعد خشونت اقتدارگرایانه و نظامی اند. با این 
اندازه  تا چه  اقتدارگرا  داده اند که رژیم های  مبارزه نشان  تاریخ و  وجود، 
ناپایدارند. انحصار در خشونت هیچ گاه تضمینی برای صلح نیست. حتی 
اثر  در  خودش  کشور  این  مادامی که  که  می فهمد  متحده  ایاالت  ارتش 
شوک های اقلیمی به حال زار درآمده باشد، نمی تواند جهانی اندر مغاک 
اقلیمی را کنترل کند. جنگ به منابع کمیاب نیاز دارد و هزینه بر است و 
این در حالی  است که تغییرات اقلیمی دارد جوامع را در مقابل انتخاب های 
دشواری قرار می دهد. نظامی گری همچنین در عصر سالح های هسته ای 
به  ددمنشانه  نابرابری  دارد. حکومت هژمونیک  و محدودیت هایی  موانع 
پایان رسیده است، در عین حال  مردم )demos( ناراضی و مستأصلند. 
کووید 19 رنج را تشدید کرده است. همزمان سوژة دموکراتیک با داشتن 
منابع اطالعات دیجیتالی متعددی که دسترسی به اطالعات دربارة شرایط 

بورس  بیرون  #جمعه هابرای آینده  تظاهرات  از  یکی 
 2019 نوامبر   29 در  که  ژوهانسبورگ  بهادار  اوراق 
در آفریقای جنوبی برگزار شد. امتیاز عکس: ویشواس 

ساتگار.

کارگری  جنبش های  و   )RC20( جامعه  و  اقتصاد  پژوهشی  کمیته  عضو  و  جنوبی  آفریقای  ویتواترسرند  دانشگاه  ساتگار،  ویشواس 
)RC44( انجمن بین المللی جامعه شناسی 
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چنین  دارد.   همه جانبه ای  نگاه  می کند،  آسان  را  اجتماعی-بوم شناختی 
شگفت زده  امپریالیستی  قدرت  بالهت  از  دورادور  است  ممکن  سوژه ای 
اظهارات  به  اجمالی  نگاهی  و  باشد  خودکامگان  ناشیگری  شاهد  شود، 
الهام بخش قدرت خیابانی فرودستان بیندازد. به بیان دیگر، با وجود این که 
سرمایه داری از گزینه نئوفاشیستی بهره خواهد برد و حوزة دیجیتال را نیز 
مسلح خواهد کرد، پردة آهنین سرکوب مطلق رویین تن نیست. در این 

تالقی است که دموکراسی و سوسیالیسم شکوفا خواهند شد.

زیست بوم کشی مهرة آخر سرمایه داری <

عامل وحشت واقعِی لحظة اکنون در تاریخ، نه نئوفاشیسم سرمایه دارانه 
فقط  نه  که  است  سرمایه دارانه  زیست بوم کشی  خردکنندة  گردونة  بلکه 
می کند.  تهدید  نیز  را  سرمایه داری  خوِد  بلکه  سیاره  روی  حیات  شرایط 
این امر ظهور مجدد فاشیسم را از لحاظ زمانی بی مورد می کند. با وجود 
و   19 کووید  دوران  طی  تقاضا  کندی  و  اقلیم شناسی  علم  خطر  زنگ 
حداقل یک شوک بزرگ اقلیمی در هر هفته بر روی سیارة زمین، مشاهدة 
این که جایگاه سرمایة کربن در ترکیب انرژی جهان به روال گذشته حفظ 
می شود، لرزه بر اندام می اندازد. ترامپ مجوز استخراج بیشتر کربن را در 
داده  قرار  در صدر جداول عرضه  را  کربن  و  کرده  متحده صادر  ایاالت 
خشونت  به  که  می کند  حمایت  تجاری ای  منافع  از  بولسونارو  و  است، 
نسل کشی علیه بومیان ادامه می دهند و تنوع زیستی را نابود می کنند و 
انتشار حدود 1۴0 میلیارد تن کربن از آمازون از طریق تصاحب به شیوة 
جنوبی  آفریقای  در  داده اند.  سرعت  را   )slash-and-burn( بسوز  و  ببر 
با  برق  نیروگاه  بزرگترین  در حال ساخت  به کربن  طبقات حاکم متکی 
سوخت زغال سنگ در جهانند، به استخراج نفت مباهات می کنند و نوید 
استخراج گاز و نفت از دریا آب از دهانشان جاری می کند. این مثال ها از 
جنایت کربنی بر این نکته صحه می گذارد که آن طور که ساعت آخرالزمان 
)doomsday clock( نشان می دهد، سرمایه داری و طبقات حاکم متکی 

به کربنش تهدیدی برای همه چیز از جمله خودشان اند.

به وضوح  اکنون  زیست بوم کش  سرمایه داری  منطق  خودتخریبگر 
مشخص شده است. منافع لمپن بورژوازی، آفریقا، تابع امپریالیستی شمال 
همین  آفریقا  و  است  کرده  تسخیر  را  برلین،  کنفرانس  زمان  از  جهانی 
از هم می گسلد.  به جزء  دارد جزء  اقلیمی  دلیل شوک های  به  حاال هم 
شدن  وخیم تر  با  آفریقایی  میلیون   200 دست کم  که  می زنند  تخمین 
اروپا « و »مجتمع  آواره خواهند شد.  »دژ  اقلیمی  شوک ها و فروپاشی 
زندان آمریکا« نمی تواند این »وحشی ها« را بیرون نگه دارد، چرا که این 
اقلیمی  شوک های  دلیل  به  دارند،  که  نعمتی  وفور  علی رغم  هم  جوامع 
و  آفتاب«  طلوع  شد. »جنبش  خواهند  روبرو  داخلی جدی  با گسل های 
»شورش انقراض« و #جمعه هابرای آینده فقط جنبش های واکنش به یک 
در  دیگر  بسیاری  درجه ای  در گرمایش 1/۵  گرمایشند.  درجه سانتیگراد 
این جوامع به پا خواهند خواست، چرا که مردم قبول نمی کنند که طبقات 

نابخرد و اکوفاشیست با آنها همچون تلفات جانبی رفتار کنند. 

به سوی اکوسوسیالیسم دموکراتیک <

تجلی  را شاهدیم که  اقلیمی  توسط عدالت  اختالل  ایجاد  سه شکل 
امید زندة بسیاری از افراد است. این تجلیات از امیدهای زنده همگرایی 
می آورد.  ارمغان  به  را  شهروندان  و  کودکان  با  اقلیمی  عدالت  نیروهای 

نخست، ایجاد اختالل نمادین در وضعیت عادی است. بهترین نمونه اش 
است.  کودکان  #جمعه هابرای آینده  اعتراضی  اقدامات  و  تونبرگ  گرتا 
نواختن زنگ هشدار از سوی کودکان فوریت علوم اقلیمی را مجاب کننده تر 
می سازد و برعکس. دوم اختالل تاکتیکی از طریق مسدودکردن کربن، 
تحریم  برای  فراخوان  است.  فسیلی  سوخت  استخراج  مدارهای  ازجمله 
مک دونالد و والمارت و ساب وی به سبب منافعی که در کشاورزی ببر و 
 )Ende Gelände( بسوز درآمازون دارند یا تالش های کارزار پایان زمین
از آن است.  آلمان نمونه هایی  برای محاصرة گودال های زغال سنگ در 
سوم، اختالل راهبردی در سرمایه داری زیست بوم کش از طریق بدیل های 
باعث  که  است   )Green New Deals( سبز  نیودیل های  چون  نظام مندی 
دموکراتیک  اصالحات  و  غیرنظامی سازی  و  کربن زدایی  سریع  پیشرفت 
نظام مند از پایین می شود؛ چیزی که وسیلة قدرت مردم برای هدایت گذار 
عادالنه و نوعی جغرافیای سیاسی عدالت اقلیمی را فراهم می کند. نیودیل 
طرح  با  جنوبی  آفریقای  در  اقلیمی  عدالت  منشور  و  سندرز  برنی  سبز 
اولیه  از پروژه ای سیاسی که در دل خود دارد، نمونه هایی از آنند. دسِت 
آخر، این نیروها وظیفه دارند با منطق زیست بوم کش قدرت امپریالیستی 
مقابله کند تا تضمین کنند که جنوب جهانی می تواند گزینه های عدالت 
اقلیمی خود را ایجاد کند، از جمله تغییر عمیق نظام مندی که به پیشرفت 

اکوسوسیالیسم دموکراتیک بینجامد.

کشورهای  از  باید  که  مهم  نظام مند  دموکراتیک  اصالحات  از  یکی 
مجدد  »سامان  یابد،  تعمیم  جهان  سراسر  به  پیش  از  بیش  پیرامونی 
از طریق حاکمیت غذایی و  کشاورزی« )re-agrarianization( جهان 
بوم شناسی کشاورزی )agro-ecology( است. هر اجتماع، روستا، شهرک 
و شهری در سراسر کره زمین باید این بدیل دموکراتیک اکوسوسیالیستی 
را که بیش از دو دهه پیش با La Vía Campesina ]جنبش بین المللی 
دهقانان[ آغاز شد با آغوش باز بپذیرد. گزارش »هیئت بین المللی خدمات  
بین المللی  »هیئت  خاک  کاربری  گزارش  و  زیست بوم«  و  زیستی  تنوع 
تغییرات اقلیمی« بر این نکته تاکید کرده است. ختم کالم این که نظام های 
غذایی تک صنعتی و کربن محور و جهانی  شده داللت بر انقراض ما دارند.

گرمایش جهانی،  کووید 19(،  )مانند  زیستی  بالیای  این که  سرانجام 
زنده  برای  بشر  انگیزة  و  نابرابری  شدن  وخیم تر  اقلیمی،  شوک های 
خواهند  مشخص  را  معاصر  سوسیالیسم  بوم شناختی  افق های  ماندن، 
طبیعی  –منابع  زیست کره  و  اقیانوس ها  اقلیمی،  تنوع  خاک،  آب،  کرد. 
سرمایه داری  زیست بوم کشی  از  طبیعت  انتقام  در  جملگی  مشترک- 
بعدی  دورة  انسان  فناپذیری  و  طبیعت  بی انتهایی  داشت.  خواهند  نقش 
که  است  تالقی  این  در  زد.  خواهد  رقم  را  اجتماعی بوم شناختی  تاریخ 
و  تولیدگرایی  رّد  و  حیات  پیش برد  برای  دموکراتیک  اکوسوسیالیسم 
از  طبیعت  با   )de-alienated( بیگانه زدایی شده  رابطه ای  تصریح 
این  می آموزد.  عمیق تری  چیزهای  زمین  به  مربوط  بومی  سنت های 
ما  امید  تنها  خواند.  مثبت«  »انسان گرایی  مارکس  که  است  چیزی 
دنیایی است کم  سرعت که درون چرخه های متابولیک طبیعت فعالیت 
کند. این دنیا هرگز نمرده است بلکه خشونت استعماری و نئولیبرالی 

و امپریالیستی صرفًا آن را به تاریکی رانده اند.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

 Vishwas Satgar  <Vishwas.Satgar@wits.ac.za>
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جوآن فیتزجرالد، نورت ایسترن آمریکا

برنامه ریزی دموکراتیک <

برنامه ریزی در قلب این اقدام مهم است. در بسیاری از شهرها، 
بازیگران  و  خصوصی  توسعه دهندگان  متحده،  ایاالت  در  به ویژه 
نتایج  به  رسیدن  برای  می کنند.  هدایت  را  برنامه ریزی  تجاری 

دموکراتیک تر به برنامه ریزی دموکراتیک تر نیاز داریم. 

وین  و  پراویدنس  پورتلند،  اوکلند،  سیاتل،  مادرید،  آستین، 
را  جامعشان  برنامه های  یا  اقلیمی  اقدامات  اخیراً  که  شهرهایی اند 
با فرایند های کاماًل اندیشیده شده برای مشارکت ساکنان اجتماعات 
با  ساکن  گروه های  حالت ها،  بهترین  در  کرده اند.  به روز  خط مقدم 
همکاری مقامات شهری اهدافی تعریف می کنند، اهداف را از دریچة 

عدالت تجزیه و تحلیل می کنند و در اجرا مشارکت می کنند. 

و  زیست محیطی  و  اجتماعی  پایداری  ایجاد  به  برنامه ها  این 
اقتصادی در محالت خط مقدم کمک می کند. یکی از اولین عناصر 
برنامة عدالت اقلیمی پراویدنس که باید اجرا شود، ایجاد دو منطقة 
اولویت دار  اقدامات  برای  جنوبی  پراویدنس  و  اولنیویل  سبز  عدالت 
است. ایجاد ریزشبکه ها در تأسیسات کلیدی به منظور ذخیرة برق در 

اقدامات اقلیمی شهری   >
بــــــرای بــــــازســــــــــازی اجــــــــــتـمـاعــات؟    

پاندمی کووید-19 دو چشم انداز از شهر را آشکار کرده است. یکی 
شهرهای ناعادالنه از لحاظ نژادی و قومی است که واقعیت جاری 
است. نرخ مرگ و میر ناشی از کووید-19 در شهرهای ایاالت متحده 
است.  باالتر  رنگین پوستان  جوامع  و  کم درآمد  مناطق  در  اروپا  و 
و  آسم  مستعد  بیشتر  ایاالت متحده  در  التین تبارها  و  سیاه پوستان 
بیماری های مرتبطند که آنها را در برابر ویروس آسیب پذیرتر می کند، 
آلوده اند.  بسیار  معموال  که  می کنند  زندگی  محالتی  در  که  چرا 
محتمل تر است که آنها در مشاغل کم درآمدی شاغل باشند که آنها 
را در معرض ویروس قرار می دهد. مسکن پرتراکم به معنی ناممکن 
بودن حفظ فاصلة اجتماعی در خانه است و محالتشان اغلب دچار 

کمبود تسهیالتی چون پارکها و فروشگاه  های مواد غذایی است.

اما این بحران فرصتی را نیز آشکار کرد: بهبودی سبز و منصفانه 
که اقدامات اقلیمی را با عدالت نژادی و اقتصادی ترکیب کند. ترویج 
آن محالتی که  یعنی   – ما  اجتماعات خط مقدم  برای  بصیرت  این 
اولویتی  را تجربه می کنند-  اقلیمی  تغییرات  اثرات  بدترین  اولین و 
اشاره  انصاف  به  یا  شهری  اقدام  طرح های  اغلب  است.   فوری 
در  فعال  گروه های  اما  می کنند.  لفظی  حمایت  فقط  یا  نمی کنند 
اروپا فشار فزاینده ای بر دولت های  ایاالت متحده و کانادا و  سراسر 

شهری می گذارند تا اول بر عدالت اقلیمی تمرکز کنند.

شاخص های  پروژة  تجمع  در  گوردون  مارگارت  خانم 
اوکلند غربی در ژوئن 201۶. عکس:  زیست محیطی 
شاخص های  پروژة  عکس:  امتیاز  اندرسون.  بروک 

زیست محیطی اوکلند غربی.
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هنگام قطعی، عایق بندی، توسعة انرژی تجدیدپذیر، آموزش شغلی و 
اصالح منطقه بندی برای جلوگیری از کاربری های آلوده کنندة زمین 

از جمله پروژه های احتمالی در این مناطق است.

عدالت سبز <

با اهداف عدالت اجتماعی  را  اقلیمی  مناطق عدالت سبز اهداف 
ترکیب می کنند. مراْد ترکیب و ادغام همه جنبه های دستورالعمل های 
درگیر  را  ساکنان  که  است  مسیری  در  اجتماعی  عدالت  و  اقلیمی 
اجتماع سازی می کند. این کار احتماال انرژی تجدیدپذیر، مقاوم سازی 
شغلی،  فرصت های  ایجاد  اجتماع محور،  فضاهای  ساخت  اساسی، 
مدرسه ای جدید با مصرف انرژی خالص صفر، پارک های جدید یا 
بازسازی شده، خیابان های کامل )complete streets(، بام های سبز 
 urban( و درختان بیشتر برای رسیدگی به اثر جزایر گرمایی شهری

heat island effect( و مدیریت سیالب را دربرمی گیرد. 

محالتش  فقیرترین  حول  کالیفرنیا  اوکلند  اقدامات  همچنین 
ژوئیه  در  که   20۳0 منصفانه  اقلیمی  اقدام  برنامة  در  و  می چرخد 
2020 منتشر شد، این تمرکز را بیشتر کرده است. »راهنمای ارزیابی 
تأثیرات و اجرای انصاف نژادی« این طرح راهبردهایی برای تمیز 
دادن اجتماعات خط مقدم و کار با ساکنان و سازمان های اجتماع در 

روند اجرا و نظارت بر ثمرات انصاف ارائه می دهد.

اجتماعات  از  به عنوان یکی  این طرح هم  از  وست اوکلند پیش 
خط مقدم اوکلند برگزیده شده بود. در وست اوکلند سه آزادراه، بندر، 
سوخت جت  قله ای  برق  نیروگاه  یک  و  فاضالب  تصفیه خانة  یک 
آسم  باالی  نرخ  و  دارند  نقش  آلودگی  باالی  میزان  در  که همگی 
و سکته و نارسایی احتقانی قلبی را به بار می آورند و طول عمرها 
در  کربن  شدید  کاهش  اولویِت  در  محله  این  می دهد.  کاهش  را 
ساختمان ها عالوه بر جایگزینی سوخت قرار گرفت، یعنی جایگزین 
کردن دستگاه های برقی به جای اجاق ها و گرمایش فضا و آب با 

گاز طبیعی.

جاگزینی سوخت کیفیت هوای داخل ساختمان را بهبود می بخشد 
انتشار  می تواند  شود  اجرا  کامل  اگر  و  می دهد  کاهش  را  انتشار  و 
گازهای گلخانه  ای را تا 1۸ درصد پایین بیاورد. باال بردن بهره وری 
انرژی ساختمان سبب 12 درصد کاهش بیشتر می شود و به کاهش 
بر  که  است  مستند  اختالفی  انرژی،  بار  می کند.  کمک  انرژی  بار 
را  درآمد خانوار  از  باالتری  نسبت  آن خانواده های کم درآمد  اساس 

برای قبض های برق و گاز طبیعی شهری هزینه می کنند. 

علم شهروندی <

با  همکاری  دلیل  به  حدی  تا  وست اوکلند  در  شهر  کارآمدی 
گروه های با سابقة عدالت  زیست محیطی است که هوای تمیز تری 
را سبب شده اند و اعتماد اجتماع را با خود دارند. پروژة شاخص های 
زیست محیطی وست اوکلند از سال 2002 بهبود کیفیت هوا را کانون 
توجه قرار داده است. خانم مارگارت گوردون، یکی از بنیانگذاران، به 
خاطر می آورد که یکی از اولین نبردهایش هدایت کامیون هایی بود 
که در مسیرشان به بندر یا در راه برگشت از آن، بخار گازوئیل از خود 

به محله بیرون می دادند. 

در  هوا  کیفیت  کنترل  برای  شاخص ها  پروژة  زمان،  آن  از 
و گوگل  زیست  از محیط  دفاع  با صندوق  بسیار خاص  مکان های 
مشارکت  شهروندی  علم  زمینة  در  برکلی  کالیفرنیا  دانشگاه  و 
را  حساس  نقاط  ایالتی  هوای  کنترل  که  می دانستند  آنها  می کند. 
ایستاده  خیابان  گوشة  در  ساکنین  پروژه  یک  در  نمی کند.  انتخاب 
بودند و کامیون ها را می شماردند. در پروژه ای دیگر به ساکنان خانه 
سالمندان دستگاه کنترل هوا دادند و از آنها خواستند تا در زمان های 
مختلف روز با پنجرة باز یا بسته یادداشت هایی ثبت کنند تا دریابند 
پروژه ای  در  باالترین حد می رسد.  به  آلودگی  زمانی سطح  که چه 
دیگر، ساکنان برای دانلود داده از دستگاه های کنترل هوایی که در 
این که  به محض  گرفتند. ساکنان  آموزش  »اینتل«  از  دارند،  کوله 
منابع خاص آلودگی شناسایی می شد می توانستند با شواهدی مبنی 
بر لزوم افزایش تالش در جهت پاکسازی و جلوگیری از آلودگی به 

ایالت بازگردند.

خانم  است؟  یافته  بهبود  هوا  کیفیت  ممارست،  این همه  با  آیا 
مارگارت گوردون می گوید لبة پنجره هایش قبال مشکی دودی بوده 
اما االن خاکستری تیره شده است. آشکار است که آلودگی باید بسیار 
بیش از این کاهش پیدا کند و با استقرار اقدامات اقلیمی منصفانه 

جدید، این امر باید در اولویت قرار گیرد.  

را  دقیق  نظارت  آن چه  نیست.  کافی  شهری  برنامه ای  فقط  اما 
ممکن ساخته قانون گذاری و بودجه دولت است. الیحة شمارة ۶1۷ 
مجلس ایالتی کالیفرنیا که در سال 201۷ تصویب شد، چندین الیة 
بودجه را برای حمایت از رویکرد اجتماع محور در کنترل کیفیت هوا 
ارائه داد. در شرایطی که پاندمی ایالت و دولت های محلی را از نظر 
برنامه ریزی های خوب  مالی در مضیقه گذاشته است، بخش عمدة 
اجرا نخواهند شد. بنابراین باید منتظر دولت ملی بعدی باشیم تا به 

نسخة مشخصی از نیودیل سبز بودجه اختصاص بدهد.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
 Joan Fitzgerald <jo.fitzgerald@neu.edu>
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محمود الحسن السکار، دانشگاه علم و فناوری، مگاالیای هند

حکومت هند برای جلوگیری از گسترش کووید 19 سیاست قرنطینه 
تفکیک  مثل  ناگواری  واقعیات  کرد.  اعمال  در سطح کل کشور  را 
سلسله مراتبی جمعیت و تأثیر ناموزون قرنطینه توجهات را به خود 
جلب کرده است. از دست دادن مشاغل و مزد به سبب قرنطینه فقر 
واقعیت  ناگوارترین  است.  کرده  مشهودتر  را  شدید  نابرابری های  و 
سوءرفتار طبقات ثروتمند و باال با فقراست. از آغاز قرنطینه جریان 
معروفی راه افتاده که در آن ثروتمندها عکس هایی از خودشان در 
شبکه های اجتماعی منتشر می کنند که در حال ارائة لوازم امدادی به 
فقرا هستند. این جریان در خدمت چه هدفی است و چه داللت هایی 

برای گسترش اصیل این کنش های به شدت رسانه ای شده دارد؟

 واکنش نابسنده <

طبقات متوسط غنی و ثروتمند مقادیر مشخصی از مواد و لوازم 

< خیریه به مثـابه مـنزلت
داغ نـــــنگ  و    
قــــرنــــــطــیـنـه در هــــــنـد   

مختلف را توزیع می کنند که شاید یکی دو روز جواب خوراک این فقرا 
را بدهد. چرا نخبگان قادر به فهم این نکته نیستند که تأمین مواد و 
لوازم برای یکی دو وعده راهکار درستی نیست؟ سرمایه داران بزرگ 
اجتماعی شرکتی«  از صندوق های »مسئولیت  استفاده  با  می توانند 
ترجیح  تجاری  کله گنده های  این  اما  کنند،  تعدیل  را  مشکل  خود 
ایجاد سود بیش تر سرمایه گذاری  برای  را  می دهند منابع مالی شان 
کنند. حکومت به تنهایی قادر نیست فقر را کاهش دهد مگر این که 
کردن  درگیر  نه صرفا  و  خوب«  »مشاغل  تضمین  با  سرمایه داران 
مردم همچون وسایل تولید در کارخانه ها، حکومت را در این فرایند 

یاری کنند.

عکس های رسانه های اجتماعی صحنه ای را به تصویر می کشند 
که شخص ثروتمندی از یک ساختمان بزرگ یا خانة ییالقی بستة 
کوچکی از لوازم امدادی را به فقرایی که در حیاط صف کشیده اند 
را  اجتماعی  سلسله مراتب  فئودالیستی  الگوی  تصویر  این  می دهد؛ 

توزیع غذا در بارپتا آسام، هند، آوریل 2020. 
امتیاز عکس: از سایانتان روی چودوری.
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به ذهن می آورد. مشاهده شده است که بسته عمدتا شامل روغن 
پخت وپز )نیم تا یک لیتر(، برنج )دو تا سه کیلو(، بیسکوییت )دو تا 
سه بسته(، سوپ )یک تا دو بسته(، پیاز )یک تا دو کیلو( و سیب زمینی 
)یک تا دو کیلو( می شود. محل شک است که آیا این موارد کافی 
هستند که کسی طی قرنطینة دوماهه زنده بماند یا نه. سالمت و 
تحصیل کودکانشان چه می شود؟ در حالی که ثروتمندان به ابزارهای 
فناورانه برای آموزش الکترونیک یا تحصیل مجازی مجهزند، مسئلة 
ابزارهایی  چنین  از  که  فقیری  کودکان  برای  آموزش  به  دسترسی 

بی بهره اند، حتی برای ثروتمندان مطرح نیست.

تبلیغ شخصی از طریق خیریه <

بدل شده  مشتاق  اجتماعی  مددکاران  برای  فرصتی  به  قرنطینه 
امتیازهای سیاسی  نمایش بگذارند و  به  را  تا رهبری دروغین خود 
لوازم امدادی به فقرا به نمادی منزلتی  کسب کنند. عرضة مواد و 
داده  نمایش  اجتماعی  رسانه های  در  عامدانه  که  است  تبدیل شده 
می شود. این مددکاران اجتماعی دروغین تأثیرگذاریشان را در جهت 
منفعت شخصی  خود مدیریت می کنند. تصاویر خاصی در فیسبوک 
بازارها  یا  کنار جاده ها  در  افرادی  نشان می دهد  منتشر شده اند که 
بسته های خوراکی توزیع می کنند. نمایش گرسنگی برای هیچکس 
غذا  توزیع  ثروتمندان  اما  است،  موجب شرم  بلکه  غرور  موجب  نه 
را مثل یک جشن اهدای جوایز نمایش می دهند. توزیع بسته های 
می شود  تقدیس  اجتماعی  رسانه های  مجرای  از  طوری  خوراکی 
بسته ها  این  با  را  عمرشان  کل  است  قرار  گرسنه  فقرای  انگار  که 
حال  در  فیلمبردار،  یک  جمله  از  نفر  سه  مورد،  یک  در  بگذرانند. 
توزیع ماسک میان سبزی فروش های کنار جاده در شهر گوواهاتی در 
ایالت آسام دیده شدند؛ یک فیلمبردار مجهز به دوربینی حرفه ای کل 
صحنه را کارگردانی و فیلمبرداری می کرد. کارگران مهاجر بیچاره 
ناگهان به دغدغة طبقات میانی شهری و گروه های خاصی از مردم 
شدند. پیش از قرنطینه، این به اصطالح کنشگران اجتماعی به ندرت 
مدهای  گرم  سرشان  زیرا  داشتند،  را  فقیر  مهاجر  کارگران  دغدغة 

دیگر رسانه های اجتماعی بود.

شرم و حرمت شکنی <

فقرا  کرامت  قیمت  به  خودپرست  ثروتمنِد  میانی  طبقات  این 
که  پارسامنشی  این  می کشند.  رخ  به  خودشان  از  خّیر  تصویری 
می گذارند صرفًا  نمایش  به  اجتماعی«  »خدمات  باتقبل  ثروتمندان 
کرامت  و  زندگی  کرامت،  نگران  آن ها  می کند.  خشمگین  را  فقرا 
در  را  آن ها  آسیب پذیری  اجتماعی  مددکاران  زیرا  کودکانشانند، 
رسانه های اجتماعی به اشتراک می گذارند. فقر آن ها به داغ ننگی 
مسخره ای  نحو  به  وضعیتشان  از  زیرا  است،  شده  بدل  برایشان 
فیلمبرداری می شود. ثروتمندان در یک محله مواد و لوازم امدادی 
را به شیوه ای تشریفاتی عرضه می کنند و دیگر افراد کم تر برخوردار 

با احساسی از بیچارگی و گناهکاری آن ها را دریافت می کنند. حاال 
این فقرا باید با فشار همدلی دروغینی زندگی کنند که همسایه های 
مددکاری  »اجرای«  سبب  به  داده اند.  نشان  آنان  به  ثروتمندشان 
نمایش  به  حساسیت  فاقد  نحوی  به  را  آنان  فقر  که  اجتماعی ای 
می گذارد، شاید برای فرزندان این فقرا دشوار شود که اعتماد به نفس 
شرم آور  عملی  خویش  فقر  بیان  کنند.  مدیریت  مدرسه  در  را  خود 
نیست، اما این که این نمایش گران مددکاری اجتماعی با فقرا مثل 
گدایان رفتار می کنند تحقیرآمیز است. این یکی از دالیلی است که 
باعث می شود بخش های فقیر یا ضعیف تر جامعه از بیگانه محوری 
)Xenocentrism( یا شناسایی با فرهنگ و عادات دیگران، به جای 
فرهنگ و عادات خودشان، رنج ببرند. تنزل عزت نفس پیش تر به 
سبب افول کشاورزی اتفاق افتاده است، که زمانی بخش خودبسنده 
و سرزندة اقتصاد هند بود. صنعتی شدن برای کار مزدی یدی بازار 
روستاییان  زمانی  که  آنان  نحوی که  به  است،  کرده  ایجاد  کاری 
از  بزرگی  بودند حاال در شهرها مهاجر شده اند و بخش  خودبسنده 

فقرای شهری را تشکیل می دهند.

راهکارهای واقعی <

مسئلة مهاجران به موضوع روشنفکربازی و کنشگری اجتماعی 
راهکارهای  اما  است.  شده  بدل  اجتماعی  رسانه های  در  دروغین 
واقعِی این مشکالت متفاوتند، و شامل رویکردهایی مثل بازگشت به 
کشاورزی خودبسنده، محیط زیست گرایی برای حفاظت از معیشت ها 
بومی  روستایِی  و  کوچک مقیاس  صنایع  ترویج  و  طبیعی  منابع  و 
مسائل  برای  واقعی  راهکارهایی  می توانند  رویکردها  این  می شود. 
اما متأسفانه سمینارها )و حاال  ابتکار کنند  مهاجران و فقر در هند 
وبینارها(، سمپوزیوم ها و مطالب رسانه های اجتماعی فقط به مناقشات 

و مباحثات سطحی دامن می زنند که هیچ گفتار مؤثریندارند.

توزیع خدمات امدادی یا غذایی به رقابت عکاسی در رسانه های 
در  فقرا  کرامت  بر  نهایت  در  که  رقابتی  است،  بدل شده  اجتماعی 
زندگی واقعی شان اثر می گذارد. این اقدامات هیچ راهکار بلندمدتی 
جدیت  فقرا  به  کمک رسانی  در  ثروتمندان  اگر  نمی دهد.  دست  به 
دارند، باید این کار را در چارچوب بازتوزیع ثروت انجام دهند، آن هم 
بدون به نمایش گذاشتن آن همچون منزلت یابی یا فخرفروشی.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Mahmudul Hasan Laskar <rhasanlaskaramu@gmail.com>
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آتیال ملگ، دانشگاه کوروینوس بوداپست مجارستان

< کمیابی خدمات مراقبتی؟ 
       و جــــمـعـــیـت شــــــنـاســـــی سـیـــــاســی     مــــــهـاجــــــــرت مــــــــراقـــبـتـــــی 

است.  رسیده  اجتماعی جهانی خاصی  به وضعیت  دهة 2010  در  بشر 
سالخوردگی،  میان  منحصربفردی  نسبتًا  تعامل  بعد،  به   19۸0 دهة  از 
بازاری شدن مداوم بدون افزایش بازتوزیع و مرگ حیات دهقانی وجود 
داشته است. این عوامل و پویش تاریخی شان به کمیابی خدمات مراقبتی 
افزایشی چشمگیر در صنعت مهاجرت مراقبتی منجر  با آن،  و متناظر 
شده است. این تحوالْت کارگران مهاجر صنعت مراقبت را در موقعیتی 
بسیار دشوار قرار داده است، به ویژه پاندمی در حال پیشروِی کووید 19 
دسترسی  به خدمات درمانی را در سطح جهان مهم تر هم کرده است. 
دسته های بزرگی از جمعیت جهان – و نه فقط کشورهای فقیر – گرفتار 
کار  بر  مبتنی  پیش  از  بیش  که  هستند  گوناگونی  مراقبتی  نظام های 
مهاجرانند. در این میان، کارگران مهاجر زیر آتش بار تقاضای رو به رشد 
برای کارشان، بی ثباتی فزایندة اشتغالشان، خصومت فزونی یافته نسبت 
به  گرفته اند.  قرار  پاندمی  دلیل  به  فزاینده  امنیتی شدن  و  مهاجران  به 
نقطه ای رسیده ایم که خدمات مراقبتی برای بیماران و سالمندان بیش از 

پیش رقابتی و بسیار شکننده می شود.

رشد مهاجرت برای کار های خانگی و خدمات درمانی <

ما داده های جهانی نظام مند درباره کارگران خانگی و کارگران خدمات 
بین المللی کار  تخمین زد که در سال 201۵  نداریم. سازمان  درمانی 
حدود ۶۷/1 میلیون کارگر خانگی وجود دارد که 11/۵ میلیون نفر آن ها 
برای  این میان، مهاجرت  بودند. در  تقریبًا سه چهارمشان زن  مهاجر و 
خدمات درمانی نیز رو به افزایش بوده است. تخمین سازمان بهداشت 
جهانی  برای سال 201۳ کمبود 1۷/۴ میلیون کارگر خدمات درمانی 
را نشان می داد و افزایشی چشمگیر در تقاضا را پیش بینی می کرد که 
تنها با مهاجرت فزاینده جبران می شد. کشورهای نسبتًا ثروتمند عضو 
در  متحده(  ایاالت  )منهای  توسعه  و  اقتصادی  همکاری های  سازمان 
فاصلة سال های 200۷ تا 201۶ شمار پرستاران آموزش دیده در خارج 
را حدود ۸0 درصد و شمار پزشکان آموزش دیده در خارج را دست کم 
آموزش دیدة  تا سال 201۶، شمار پزشکان  داده اند.  افزایش  ۴۵ درصد 
خارج در این کشورها به حدود نیم میلیون نفر رسید، در حالی که شمار 
نفر  هزار  سیصد  از  بیش  زیاد  احتمال  به  خارج  آموزش دیدة  پرستاران 
است. در برخی کشورها نرخ پزشکان متولد کشورهای خارجی دست کم 
10 درصد افزایش یافته و به ۴0 یا ۵0 درصد کل پزشکان رسیده است 
)در دورة پاندمی کووید 19، به دلیل قرنطینه های ملی یا محلی، از نقل 

مکان بسیاری از آن ها ممانعت به عمل آمد(. 

۱۶

۱۵.۵

۱۵

۱۴.۵

۱۴

۱۳.۵ 

۱۳

۱۲.۵ 

۱۲

۱۱.۵

درصد درآمد مالیاتی جهانی در تولید ناخالص داخلی

http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators                :منبع

۱۹
۷۳

۱۹
۷۵

۱۹
۷۷

۱۹
۷۹

۱۹
۸۱

۱۹
۸۳

۱۹
۸۵

۱۹
۸۷

۱۹
۸۹

۱۹
۹۱

۱۹
۹۳

۱۹
۹۵

۱۹
۹۷

۱۹
۹۹

۲۰
۰۱

۲۰
۰۳

۲۰
۰۵

۲۰
۰۷

۲۰
۰۹

۲۰
۱۱

۲۰
۱۳

۲۰
۱۵

۲۰
۱۷

نمودار 1 

درصد درآمد مالیاتی در تولید ناخالص داخلی ۱۹۷۳-۲۰۱۷

ی
خل

دا
ص 

خال
 نا

ید
ول

ر ت
 د

ی
یات

مال
ی 

ها
مد

درآ
د  

رص
د

در  < تغییر  عدم  و  سالمت  هزینه های  افزایش  سالخوردگی، 
بازتوزیع

جمعیتی که به سرعت سالخورده می شود و مراقبت از افراد سالمند 
تحت کفالت بار سنگینی بر دوش نسل های جوان تر می گذارد، هم از 
چنان که  واقعی.  مراقبتی  نیازهای  از جهت  و هم  کار  بهره وری  جهت 
مربوط  اجتماعی  بیمة  دربارة حق  پژوهشش  در   )201۶( بوروج  یوژف 
جهانی  به سکون  توجه  با  به ویژه  نکته  این  است،  کرده  اشاره  کار  به 
طوالنی مدت در بازتوزیع دولتی اثبات می شود. افزون بر این، سهم عواید 
مالیاتی )نرخ های بازتوزیع( در تولید ناخالص داخلی نیز در سطح جهان 
ثابت مانده است و طبق ارقام بانک جهانی حول و حوش 1۴ درصد در 
نوسان بوده است. )بنگرید به نمودار 1( هم زمان، سرانة مخارج سالمت، 
ناخالص  تولید  سرانة  رشد  از  باالتری  نرخ  با   ،2000 دهة  از  دست کم 
داخلی افزایش یافته است )بنگرید به نمودار 2(. در همین دوره، در سطح 
یافته  افزایش   1۳/2 به  درصد   9/۵ از  سالخوردگان  وابستگی  جهانی، 
است )بنگرید به نمودار ۳(. این آمار کشورهایی را نیز  شامل می شود که 

خالف اروپای بسیار پیر، هنوز جمعیتی بسیار جوان دارند. 

تا سال 2010، جمعیت جهان با سرعت کم تری نسبت به رشد سرانة 
تولید ناخالص داخلی پیر می شد. این به آن معناست که با وجود ثبات 
نرخ های بازتوزیع، منابع رو به گسترشی برای تأمین هزینه های عمومی 
این  با وجود  از سالخوردگان در دسترس بوده است.  بازارِی مراقبت  و 
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از سال 2010 به بعد، رشد نرخ وابستگی سالخوردگان سریع تر از رشد 
اقتصاد بوده است. این به آن معناست که درآمد الزم برای تأمین سرانة 
سهمی  )خرید  اضافی  خصوصی  منابع  از  می تواند  یا  سالمت  مخارج 
تأمین  درآمد شخصی(  از  استفاده  با  بازار  در  از چنین خدماتی  فزاینده 
دیگر  زیان  به  باید  به سالمت  مربوط  یا سهم مخارج عمومی  و  شود 
اهداف عمومی افزایش یابد. در عوض، این ساماندهی مجدد ناگزیر به 
افزایشی در رقابت بازاری و رفاهی برای دستیابی به کاالهای اجتماعی 
و سالمت می انجامد و اوضاع را برای مهاجران خدمات مراقبتی نیز که 

برای خودشان دنبال حمایت اجتماعی هستند دشوارتر می کند.

این مجموعة مشکالت می تواند مهاجرت را از چندین جهت پیچیده تر 
کند. مهاجران یا باید دنبال این باشند که خدمات رفاهی را از مزدها و 
وجوه ارسالی خودشان بخرند یا وارد نظام های رفاهی کشورهای مقصد 
نظام های  با  متخاصم  دولت های  این صورت،  غیر  در  شوند.  مهاجرت 
رفاهی خوش بنیه می توانند هم زمان مهاجران را جریمه کنند و حق بیمة 
اجتماعی آن ها را طلب کنند تا توازن مالیاتی میان  نیازهای اجتماعی، 
عالوه،  به  بخشند.  بهبود  را  عمومی  مخارج  و  سالخوردگی  و  سالمت 
آن  دارد،  وجود  رقابت  از  روشنی  نشانه های  اجتماعی،  محیط  این  در 
هم نه فقط میان گروه های محلی و بین گروه های محلی و مهاجران، 
بلکه همچنین میان خود گروه های مهاجران؛ مصاحبه هایی با کارگران 
مراقبتی اروپای شرقی که با حمایت »پرهزینه« از پناهجویان در حال 

ورود مخالفت می کنند این نکته را تأیید می کند. پاندمی کووید 19 فقط 
به تشدید این تنش ها منجر شده و ما هنوز پایان بحران اقتصادی کنونی 

را در چشم انداز نداریم.

حمایت دولتی و رقابت جهانی بر سر مراقبت <

بازتوزیع  سطح  در  تغییراتی  دلیل  به  است  ممکن  تناقضاتی  چنین 
دولت و نرخ های سالخوردگی در پی آنچه هابسبام در عصر نهایت ها 
»مرگ حیات دهقانی« نامیده است، به طور ویژه حاد شوند. افول اشتغال 
در کشاورزی در میانة قرن بیستم با سرعت باالتری ادامه یافت و تا سال 
201۸ در سطح جهان به زیر ۳0 درصد رسید؛ جمعیت روستایی در قیاس 
با جمعیت شهری برای نخستین بار در تاریخ اقلیت شده است. این به 
آن معناست که فشارهای مراقبتی مربوط به سالخوردگی را باید بیش 
از پیش به بازار و نظام های بازتوزیعی دولتی، خالف نظام های بااهمیت 
خانواده محور روستایی، هدایت کرد. این به معنای کاهش اهمیت مراقبت 
بر اساس خدمات خانوادگی است. حتی در کشورهای  از سالخوردگان 
فقیرتر، تأمین مستقیم غذا و کاالهای مادی برای سالخوردگان درون 
و  اجتماعی  خدمات  خرید  به  نیاز  است،برخالف  یافته  کاهش  خانواده 
سالمت دولتی و بازاری، از جمله خدماتی که مراقبت کنندگان مهاجر یا 
بومی از سالخوردگان ارائه می دهند. این تغییر یکی از مهم ترین تحوالت 
اخیر در تاریخ بشر است و به لحظه ای تعیین کننده در عصر جهانی شدن 

بدل شده است )نمودار ۴(.

این به آن معناست که بازاری شدن قرار است به بازاری شدن بیش تر 
و متناظر با آن، به ضد تقاضا )counter-demand( برای حمایت دولتی 
بنابراین،  اقتدارگرا.  ناسیونالیست های  برای  ایدئال  آمیزه ای  بینجامد؛ 
در  مراقبتی  خدمات  کمیابی  حول  تناقضات  که  گرفت  نتیجه  می توان 
از  باشد.  منبع دگرگونی  کنونی می تواند  اقتصادی سرمایه داری  سامان 
این رو، در دورة کووید و پس از آن، بحث های جمعیت شناختی سیاسی 
شدت می گیرد، بحث هایی که در آن حمایت اجتماعی همگانی و تغییر 
رادیکال نظام اقتصادی به درستی بدیلی برای بازاری شدِن تناقض آمیز 

تلقی خواهند شد. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Attila Melegh <attila.melegh@uni-corvinus.hu>
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؟ < آیا کووید 19 می تواند  مـد نــجـا بــیــــــا ن  نـی شـــد جــــهـا ن  یا پا به   
ایلیانا اولیویه و مانوئل گراسیا، مؤسسه الکانو رویال و دانشگاه کمپلوتنسه مادرید اسپانیا

فرایند کنونی جهانی شدن که به دهة 19۷0 برمی گردد، شامل مراحل 
رشد، انقباض و جهش می شود. بسیاری از این مراحل متناظرند با 
تغییرات ساختاری در سامان اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی، از جمله 
کانون  انتقال  آن،  با  همراه  و  آسیا  در  نوظهور  قدرت های  برآمدن 

فعالیت جهانی از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام.

اندازة  تا   2010 دهة  آغاز  و   2000 دهة  پایان  در  بزرگ  رکود 
زیادی نتیجة تسریع و تحکیم این تغییرات بوده است، جریانی که در 
 )Elcano Global Presence Index( شاخص حضور جهانی الکانو
اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  بحران سالمت،  است.  یافته  بازتاب 
کنونی نیز اثر خود را بر روابط بین المللی و خوِد فرایند جهانی شدن 

خواهد گذاشت.

در حالی که برای پیش بینی تأثیر کلی این ماجرا خیلی زود است، 
همین حاال داریم برخی پیامدهای بحران، مثل اختالالت در تولید و 
مصرف )و بنابراین تجارت( را مشاهده می کنیم. همچنین، می توان 
برخی آثار ناشی از کاهش شدید در جریان های بین المللی جمعیت 

را پیش بینی کرد.

پیش از پاندمی کووید روند ضدجهانی شدن در دنیا آغاز شده بود <

سیاست های آزادسازی اقتصادی که در سه دهة آخر قرن بیستم 
در بخش اعظم جهان اجرا شد به افزایش سریع مبادالت اقتصادی 
بین المللی انجامید. موج های گوناگون جهانی شدن اقتصادی همیشه 
که  بوده اند  همراه  نرم(  یا  )نظامی  بین المللی شدن  متفاوت  ُصَور  با 
سربازان،  )گسیل کردن  انسان ها  برون مرزی  جابجایی های  شامل 
مهاجران، گردشگران، کارگران( و ایده ها )مبادلة اطالعات، فرهنگ، 
مفهوم پردازی  حالی که  در  می شدند.  آموزش(  و  فناوری  علم، 
آکادمیک در باب جهانی شدن همیشه این جنبه های غیراقتصادی را 
به رسمیت شناخته است، تحلیل های فرایند بین المللی شدن گرایش 

به این داشته اند که بر بعد اقتصادی تمرکز کنند.

تمرکز بر بعد اقتصادی تا حدی علت این پیش بینی بوده است که 

طی بحران مالی 200۸ و رکود بزرگی که در پی آن آمد جهانی شدن 
از سرعتش کاسته می شود، پایان می یابد یا حتی وارد دورة »رکود 

درازمدت« می شود.

با وجود این، در حالی که از سرعت جهانی شدن در بین المللی شدن 
خارجی  سرمایه گذاری  و  تجاری  جریان های  برخی  برای  اقتصادی 
مستقیم کاسته شد – و حتی در برخی متغیرهای خاص و در برخی 
سال ها روندی معکوس را شاهد بودیم – شاخص حضور جهانی الکانو 
نشان می دهد که با وجود کاهش قابل توجه سرعت بین المللی شدن 
و جهش به سوی شکل های نرم تر آن، روند جهانی شدن معکوس 

نشده است.
کشور،   1۳0 همة  )شامل  جهانی  افزودة حضور  ارزش  واقع،  در 
استو  جهانی  مبادالت  حجم  بازتاب دهندة  ابعاد(  و  متغیرها  همة 
بنابراین می تواند همچون نشانگر جهانی شدن به کار رود )شکل 1(.

بر مبنای این شاخص می توانیم مراحل جهانی شدن را مشاهده 
بازپیکربندی جغرافیایی  با  تا 199۵، مصادف  از 1990  الف(  کنیم: 
درصد   -1/۶ ساالنه  میانگین  با  جهانی  حضور  کل  رقم  اروپا، 
کاهش یافت؛ ب( در پی این روند، از 199۵ تا 2011، دومین دورة 

شکل ۱: شاخص حضور جهانی الکانو

منبع: مؤسسة سلطنتی الکانو، شاخص حضور جهانی الکانو
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جهانی شدن پایدار، با افزایش کلی ۵۷ درصد اتفاق افتاد؛ پ( مرحلة 
پس از رکود بزرگ، با افزایش ها و کاهش های معتدل، که میانگین 
افزایش ساالنة حدود یک درصد را به همراه داشت؛ ت( پس از آن، 
ارقام  به  این گونه  )و  داشتیم  را  درصد  پنج  از  بیش  شدید  افزایش 
دورة پیش از بحران برگشتیم(؛ ث( اخیرا شاهد افول 2/۶- درصدی 
بوده ایم که بزرگ ترین کاهش ساالنه ای است که در زنجیره زمانی 

سی سالة ما ثبت شده است )شکل 2(.

بسته به هر مرحله، متغیرها و ابعاد گوناگون )اقتصادی، نظامی و 
نرم( به شیوه های مختلفی در سرعت جهانی شدن نقش داشته اند. از 
1990 تا 199۵، مسیر اصلی جهانی شدن بُعد اقتصادی بود. در این 
بعد  البته معتدل داشت، در حالی که  بعد نرم سهمی مثبت و  دوره، 
دهة  در  جریان ها  این  این همه،  با  بود.  قوا  تحکیم  حال  در  نظامی 
2000 تغییر چشمگیری کردند؛ یعنی زمانی که بعد نرم شروع کرد به 
هدایت جهانی شدن. در مورد دو سال اخیر، هم افزایش و هم کاهش 

حضور جهانی کل عمدتا به دلیل عملکرد بعد اقتصادی بوده است.

اثرات کووید ۱۹ بر مبادالت جهانی <

الکانو  که شاخص حضور جهانی  است  مهم  نکته  این  بر  تأکید 
جریان های ساختاری را بررسی می کند. به عبارتی دیگر، آشوب های 
مالی یا تغییرات سیاسی گذرا به ندرت در نتایج آن بازتاب می یابند. 
حدودا  تأخیری  با  را  متغیرها  و  ابعاد  در  تغییرات  شاخْص  همچنین 
در   2011 سال  تا  بحران 200۸-09  آثار  می دهد.  بازتاب  ساله  دو 
شاخص نمایش داده نمی شود و انتظار نمی رود که آثار پاندمی کووید 

19 تا سال های 2021 و 2022 در ارزش های شاخص ثبت شوند.

و  ارزیابی  حال  در  مختلف  نهادهای  و  نویسندگان  هرچند 
پیش بینی آثار کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پاندمی بر جبهه های 

مختلفند، در رابطه با جهانی شدن، تصویرمان هنوز ناقص است. یک 
واکنش های سیاسی ای که  )و  بحران سالمت  آتی  آثار  بررسی  راه 
که  است  این  شده اند(  اتخاذ  جهان  سطح  در  و  کشورها  سوی  از 
افزودة  ارزش  بر  بزرگ  رکود  آثار  مبنای  بر  را  مختلف  سناریوهای 

شاخص حضور جهانی الکانو مشاهده کنیم.

سناریوی الف: بحرانی مثل ۲۰۰8 <

پیامدهای  و  سالمت  حوزة  در  کنونی  اضطراری  شرایط  اگر 
پیشین  بحران  با  مشابه  مقیاسی  آن  واجتماعی  سیاسی  اقتصادی، 
داشته باشند، انتظار داریم تغییر رقم کل شاخص حضور جهانی الکانو 

برای همة متغیرها و ابعاد مشابه دورة 1۵-2010 باشد.

سناریوی ب: بحرانی بدتر از ۲۰۰8 <

اقتصادی،  پیامدهای  که  می کنند  استدالل  تحلیلگران  برخی 
سیاسی و اجتماعی تخریبگرتر و عمیق تر از پیامدهای بحران 200۸ 
خواهد بود. در چنین سناریویی، شاید از سال 2022، ارقام مؤلفه های 
مختلف شاخص بدترین افول ممکن را برای هر یک از نمایه های 

دیده شده در دورة 1۸-2010 ثبت کند.

شکل ۳:  سه سناریو برای جهانی شدن پس از کووید ۱۹
)برحسب درصد(

انرژی

کاالهای اولیه

تولیدات صنعتی

خدمات

رسمایه گذاری ها

رسبازان

تجهیزات نظامی

مهاجرت

گردشگری

ورزش ها

فرهنگ

اطالعات

فناوری

علم

آموزش

همکاری توسعه ای

۶/۸

۴/۳

۲/۶

۱/۷

-۰/۳

-۰/۴

۳/۷

۱/۴

۳/۷

-۰/۸

۷/۳

۱۶/۹

۴/۲

۵/۲

۵/۲

۲/۶

-۳۶/۲

-۷/۵

-۳/۴

-۰/۷

-۸/۹

-۱۰/۲

-۲/۰

-۱/۰

۲/۰

-۱/۷

-۸/۹

-۱/۴

۱/۷

۳/۴

۰/۱

-۴/۸

-۱۱/۱

-۱/۱

-۰/۷

-۰/۷

-۰/۳

۵/۷

-۱/۰

-۱/۰

۲/۰

-۱/۷

-۱/۸

۱۶/۹

۴/۲

۵/۰

۰/۱

۴/۱

سناریوی الف
بحران مشابه سال ۲۰۰۸

نرخ میانگین )۲۰۱۰-۱۵(

سناریوی ب
بحران بدتر از سال ۲۰۰۸

کاهش بیشرت )۲۰۱۰-۱۸(

سناریوی پ
بحران متفاوت ز سال ۲۰۰۸

شکل ۲: ارزش افزوده حضور جهانی
)برای ۱۳۰ کشور، ۲۰۱۹-۱۹۹۰، براساس نقاط ارزش شاخص(

]آبی: اقتصادی؛ سبز: نظامی؛ نارنجی: نرم[

منبع: مؤسسة سلطنتی الکانو، شاخص حضور جهانی الکانو

منبع: نویسندگان، براساس شاخص حضور جهانی الکانو
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سناریوی پ: بحرانی متفاوت از بحران ۲۰۰8 <

سرانجام، ویژگی های خاص این بحران و تفاوت های آن با بحران 
باشد. گمانه زنی ها  متغیرها  متفاوت  رفتار  معنای  به  200۸ می تواند 
انتظارتأثیری مشابه با اثرات رکود بزرگ بر متغیرهای  و ارزیابی ها 
اقتصادی و تأثیری شدیدتر بر متغیرهای نرم را دارند نتیجة کاهش 
مثل  متغیرهایی  بر  )که  است  مردم  فرامرزی  حرکت های  شدید 
سربازهای اعزام شده، آموزش، مهاجرت یا گردشگری اثر می گذارد(.

در این سناریو، عملکرد پیش بینی شدة هر شانزده متغیر )که منطق 
آن در این جا توضیح داده شده است( به سناریوی سومی می انجامد 
که در آن تأثیر بحران کنونی بر جهانی شدن متفاوت است با تأثیر 

بحران 200۸ )شکل ۳(.

فقط یکی از این سه سناریو )سناریوی ب( به طور مؤثر به روند 
ضدجهانی شدن می انجامد که طی آن حضور جهانی کل همة 1۳0 
کشور نسبت به ارزش های سال 2019 یک درصد کاهش می یابد. 
این امر بر همة ابعاد، به ویژه بعد اقتصادی )برحسب ارقام مطلق( و 

نظامی )برحسب ارقام نسبی( تأثیر می گذارد.

با وجود این، اگر آثار تحول بخش مشابه با بحران پیشین باشند 
یابد )افزایش  انتظار داریم روند جهانی شدن تداوم  )سناریوی الف(، 
1/۷ درصدی حضور جهانی کل( و بُعد نرم و تا اندازة کم تری بعد 

اقتصادی به طور انباشتی افزایش یابد.

سرانجام، سناریوی مبتنی بر آثار تحول بخش متفاوت از بحران 
افزایشی 0/۷ درصدی در  پیشین، سکونی نسبی در جهانی شدن و 
بعد  نتیجة  امر  این  داشت.  خواهد  همراه  به  را  جهانی  حضور  کل 
خنثایش  اقتصادی  بعد  در  جزئی  کاهشی  که  است  پویاتری  نرم 

می کند)شکل های ۴ و ۵(.

به طور خالصه، مثل بحران پایان دهة 2000، بحران کنونی بر 
روابط بین الملل تأثیر خواهد گذاشت. می توان انتظار مشاهدة شتابی 
جهانی شدن  فرایند  در  پیش تر  که  داشت  را  ساختاری  تغییرات  در 

شاهدشان بوده ایم.   

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:
Iliana Olivié <iolivie@rielcano.org>

Manuel Gracia <mgracia@rielcano.org>

شکل ۵: حضور جهانی کل، پیش بینی ها مبتنی بر سناریوهای الف، ب و پ 
)تغییر درصدی در شاخص  با توجه به سال 2019(

]آبی: اقتصادی؛ سبز: نظامی؛ نارنجی: نرم[

شکل ۴: حضور جهانی کل، پیش بینی ها مبتنی بر سناریوهای الف، ب و پ 
)تغییر در ارزش شاخص  با توجه به سال 2019(

]آبی: اقتصادی؛ سبز: نظامی؛ نارنجی: نرم[
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 19 کووید  با  مواجهه   >
مرکزی  اروپای  در  سـرخانه  مراقبتی        خدمات 
بریگیت أولن باخر، دانشگاه یوهانس کپلر اتریش و عضو کمیته های پژوهشی انجمن بین المللی جامعه شناسی در حوزه های اقتصاد و جامعه )RC02(؛ فقر، رفاه اجتماعی 
و سیاست اجتماعی )RC19(؛ جامعه شناسی کار )RC30(؛ و زنان، جنسیت و جامعه )RC32(؛ پترا عزالدین، دانشگاه شارل پراگ در جمهوری چک؛ دورا گابریل، 
مؤسسه پژوهش جمعیت شناختی مجارستان؛ مایکل الیبلفینگر، دانشگاه یوهانس کپلر اتریش و عضو کمیته های پژوهشی انجمن بین المللی جامعه شناسی در حوزه های فقر، 
رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی، و جامعه شناسی کار؛ کینگا میالنکویچ، بنیاد سالخوردگی آگاه ETAKEH در مجارستان؛ و ورونیکا پریه لر دانشگاه یوهانس کپلر اتریش 

و عضو کمیته های پژوهشی انجمن بین المللی جامعه شناسی در حوزه های فقر، رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی، و زنان، جنسیت و جامعه.

رکن   )live-in care( سرخانه  مراقبتی  خدمات  مرکزی،  اروپای  در 
کارگران  است.  سالمندان  از  مراقبت  رژیم های  مهم  پیش  از  بیش 
خدمات  دریافت کنندة  خانوارهای  در  زن،  مهاجران  به ویژه  مراقبتی، 
تا  خانه داری  از  آنان  مسئولیت های  می کنند.  کار  و  زندگی  مراقبتی 
سرخانه  مراقبتی  خدمات  ساماندهی  دربرمی گیرد.  را  درمانی  وظایف 
کشور به کشور فرق می کند و شرایط کاری آسیب پذیر مخرج مشترک 
همة آن هاست. خدمات مراقبتی سرخانه در اروپای مرکزی مبتنی بر 
مراقبتی کشورهای  کارگران  اغلب دالل ها  و  است  ادواری  مهاجرت 
فقیرتر را استخدام می کنند که مجبور به پذیرش )هر( شغلی در خارج 
شده اند. از پیش شرط های این الگو حرکت کم وبیش آزاد کارگران درون 
کشورهای عضو اتحادیة اروپا و بیرون از آن است که در دورة پاندمی 
بدیهی  را  آن  نمی توان  دیگر  مرزها،  بسته بودن  سبب  به   ،19 کووید 
اتریش،  در  را  سرخانه  مراقبتی  خدمات  وضعیت  مقاله  این  پنداشت. 
جمهوری چک و مجارستان با ارائة الگوهای مراقبتی مربوط به هر یک 
و توضیح نحوة تأثیر پاندمی بر خدمات مراقبتی سرخانه تحلیل می کند

خدمات مراقبتی سرخانه در اتریش، جمهوری چک و مجارستان <

قانونی  به عنوان یک حرفه،  اتریش، خدمات مراقبتی سرخانه  در 
شده است. مرسوم است که دو کارگر مراقبتی در یک خانوار هر دو 
خویش فرمایند،  مراقبتی  کارگران  می کنند.  کار  نوبتی  هفته  چهار  یا 
با  تعطیالت  دستمزد،  حداقل  مشمول  مراقبتی  کارگران  مادامی که 
دریافت حقوق یا مرخصی استعالجی نشوند، خویش فرمایی به معنای 
انعطاف پذیری به نفع دریافت کنندگان خدمات مراقبتی است،. خالف 
اتریش، جمهوری چک و مجارستان هم کارگران مراقبتی می فرستند و 
هم پذیرش می کنند. کارگران مراقبتی گسیل یافته چک و مجار عمدتا 
در کشورهای آلمانی زبان – اتریش و آلمان – می چرخند. در جمهوری 
چک، جایی که کار مراقبتی مهاجر برای خانوارهای خصوصی پدیده ای 
نسبتا جدید است، اوکراین یکی از کشورهای صادرکنندة اصلی است. 
بخش خدمات مراقبتی سرخانه در جمهوری چک هنوز کوچک است و 
به دست آوردن جواز اقامت برای کارگران مهاجر )غیراروپایی( بستگی 
کارگران  عمدتا  مجارستان  دارد.  معتبر  کاری  قرارداد  یک  انعقاد  به 
مراقبتِی به لحاظ قومی مجار را از اوکراین و رومانی دریافت می کند 
به  باالتر  حقوق  برای  الزامًا  فرهنگی  و  زبانی  نزدیکی  دلیل  به  که 
مهاجر  مراقبتی  کارگران  اکثریت  نمی رود.  غربی  اروپای  کشورهای 
معدودی  اما  می کنند،  کار  غیررسمی  طور  به  مجارستان  در  سرخانه 

فرصت های شغلی رسمی هم وجود دارد.

معضالت ناشی از پاندمی کووید ۱۹ <

اروپای  در  فقط  نه  هم  آن  مرزها   19 کووید  پاندمی  گسترش  با 
ادواری  فرامرزی  مهاجرت  مدتی  برای  و  شدند  بسته  فورا  مرکزی، 
سرخانه  مراقبتی  خدمات  شد  باعث  پاندمی  اتریش،  در  شد.  متوقف 
دوباره به مرکز توجه همة رسانه ها و به دستورکار کنشگران مختلفی 
بازگشت که می خواستند به جای جستجو برای بدیل ها، وضع موجود 
طرز  به  چک  و  اتریش  آلمان،  حکومت های  دهند.  ادامه  بی تغییر  را 
حالی که  در  کردند،  مذاکره  مراقبت«  »مجراهای  با  موفقیت آمیزی 
اتریش  وارد  بودند که  آزاد  به همین سان  نیز  مراقبتی مجار  کارگران 
شوند. کارگران مراقبتی درگیر این مالحظه شدند که آیا باید در خانه 
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بمانند، که به معنای از دست دادن کارشان بود، یا این که به قصد کشور 
دریافت کنندة خدمات از کشور خارج شوند و در آن کشور بمانند. در 
اتریش، بسیاری از کارگران مراقبتی نوبت های کاری خود را طوالنی تر 
یورویی  پانصد  پاداش  با  فدرال  حکومت  را  اقدام  این  انگیزة  کردند، 
مه،  و  مارس  اواخر  بین  کرد.  ایجاد  مالیات  از  معاف  و  یک مرتبه ای 
بلغارستان، کرواسی و رومانی  از  کارگران مراقبتی با سه پرواز چارتر 
و همچنین با شش قطار ویژه فقط از رومانی به اتریش آورده شدند. 
در حالی که در آغاز همة کارگران خدماتی به مدت چهارده روز بدون 
دستمزد در هتلی قرنطینه شدند، بعدها فقط کارگران مراقبتی ای که 
با کووید-مثبت ها  بود و همین طور آن هایی که  تستشان مثبت شده 
بدون دستمزد.  آن هم  قرنطینه می شدند،  باید  داشتند  قطار مشترک 
با بازگشایی مرزهای اروپای مرکزی در اواسط ماه ژوئن، مسیرهای 

مسافرتی عادی دوباره برای مهاجران ادواری آماده شد.

در نتیجة رژیم فرامرزی سفت و سخت طی چند ماه نخست پاندمی، 
کارگران مراقبتی ای که از مرز می گذشتند تا به جمهوری چک برگردند، 
چهارده روز در خانه ایزوله سازی اجباری را تجربه کردند. افزون بر این، 
مراقبت گران  باید یک تست کووید منفی ارائه می دادند و هر چهارده 
با هزینة خودشان آن تست را تمدید می کردند.  بار  بار، هر  روز یک 
گفتارهای رسانه اِی مسلط مهاجران ادواری چک را همچون تهدیدی 
برای سالمت عمومی توصیف می کردند. همان طور که برخی  جدی 
کارگران مراقبتی در فضای مجازی گزارش کرده اند، خانواده هایشان 
می شدند  مواجه  اجتماعی  ننگ  داغ  این  با  خود  محلی  اجتماعات  در 
بالقوه ویروسند. در آغاز پاندمی، به ویژه کارگران مراقبتی  که ناقالن 
اوکراینی اغلب از این که بیکار و درون جمهوری چک »حبس« شوند 
بی آن که امکان بازگشت به خانه داشته باشند، احساس ناامنی و ترس 
و نگرانی بروز می دادند. تازه چهارم مه بود که وزارت کشور مقررات 
جدیدی را اعالم کرد که بنا بر آن دورة شصت روزه ارائه مجوز جدید 
وضعیت  طول  در  مهاجران  شغل  رفتن  دست  از  صورت  در  اقامت 
اضطراری را لغو می کرد. خالف پوشش رسانه ای گسترده از وضعیت 
کارگران فرامرزی چک، وضعیت کارگران مراقبتی مهاجر در جمهوری 
کارگران  اجتماعی  مناسبت  دربارة  کلی   گفتارهای  در  حتی  چک، 
تأمین تجهیزات حفاظتی و  به  نیاز فوری  و  اجتماعی  زیرساخت های 

حمایتی مناسب برای آن ها، در هاله ای از سکوت باقی ماند.

و  اتریش  در  که  بود  رسانه ایی  پوشش  فاقد  که  مجارستان  در 
فشاری  پاندمی  به  حکومت  واکنش  بوده ایم،  شاهد  چک  جمهوری 
از  بیمار  هزاران  کرد:  تحمیل  سالمندان  مراقبت  خدمات  بر  مضاعف 
بیمارستان ها به خانه فرستاده شدند تا تخت ها برای مبتالیان کووید 
19 در آینده خالی شود. این امر تقاضایی برای کمک های مربوط به 
خدمات مراقبتی ایجاد کرد، در حالی که هم زمان کارگران خدماتی از 
وارد  نمی توانستند  یا  بازمی گشتند  خود  کشور  به  اوکراین  و  رومانی 
مرزهای مجارستان شوند. بازار خدمات مراقبتی سرخانه بیش از پیش 
به  و  دادند  دست  از  را  شغلشان  زیادی  آدم های  زیرا  ریخت،  هم  به 
دنبال آن، ظاهرا تمایلشان به پرداخت پول برای خدمات مراقبتی کمتر 
شد. در حالی که بسیاری از کارگران خدماتی صادراتی مجار خوشحال 

بودند که به دلیل پاداش ارائه شده بیش تر در اتریش می مانند، دیگران 
قادر یا مایل نبودند به کار برگردند زیرا با وظایف مراقبتی فزاینده ای 
مراقبتی  کارگران  اجتماعی،  رسانه های  در  می شدند.  مواجه  خانه  در 
مجار که در اتریش کار می کردند کینة خود را نسبت به اقدامات کشور 
دریافت کننده برای وارد کردن کارگران مراقبتی رومانیایی ابزار کردند. 
بسیاری از آن ها بر این نظر بودند که اعطای این امتیاز به یک گروه از 

مهاجران می تواند اشتغال )آینده( خودشان را به خطر بیندازد.

نتیجه گیری <

در دورة پاندمی، شرایط کاری در کشورهای پذیرنده و فرستنده به 
هم ریخته است. با این همه، کارگران مهاجر، در مواجهه با شرایط بدتر 
در کشورهای خودشان، مجبور شده اند با وجود مخاطرات بهداشتی و 
از  خارج  در  پیشنهادی  پاندمی، مشاغل  دورة  و محدودیت های  غیره 
کشور را بپذیرند. بازار فرامرزی کار مراقبتی اغلب یک بازار برد-برد 
تصویر می شود که در آن سالمندان خدمات مراقبتی ارزان و مهاجراْن 
موجود  گزینه های  از  باالتری  درآمد  که  می کنند  دریافت  شغلی 
اروپای  مراقبتی  خدمات  بازار  این  واقع،  در  دارد.  خودشان  کشور  در 
مرکزی طرحی از نابرابری های ساختاری ملیت محور، استثمار فراملی 
نیروی کار و رویه های طرد در بحبوحة اسطورة اروپای برابری طلب و 
یکپارچه خلق می کند. با وجود این که به دنبال پاندمی توجه دوباره ای 
و  خواسته ها  به  است،  شده  سرخانه  مراقبتی  خدمات  شکنندگی  به 
نشده  توجهی  خدمات  دریافت کنندگان  و  مراقبتی  کارگران  نیازهای 
است یا به نحوی نابسنده یا ناموزون توجه شده است. افرادی که به 
خدمات مراقبتی نیاز دارند و بستگانشان، با کمبود حمایت عمومی و 
اضطراب ناشی از بسته شدن مرزها مواجه شدند. در حالی که اقدامات 
متعددی با هدف تضمین تداوم ارائة خدمات مراقبتی سرخانه صورت 
پاندمی  از  گرفته است، شرایط زندگی و کار کارگران که حتی پیش 
فاصله گذاری  دلیل  به  است.  مانده  مغفول  همچنان  بود،  آسیب پذیر 
خدمات  دریافت کنندگان  بین  فاصله گذاری  همچنین   – اجتماعی 
و  بیشتر  کاری  حجم  با  مراقبتی  کارگران   – بستگانشان  و  مراقبتی 
و  ابتال  خطر  فراملی  مسافرت  شده اند.  روبرو  شدیدتری  ایزوله سازی 
یا قرنطینه )بدون مزد( را به همراه آورده است. کارگران مراقبتی در 
کشور خودشان گیر کرده اند و با محرومیت مالی مواجه شده اند. با وجود 
گفتارهایی دربارة مناسبت و اهمیت سیستمیک کارگران مراقبتی، آنان 
همچون تهدیدی برای سالمت عمومی و بازارهای کار ملی به تصویر 
کشیده شده اند. به این ترتیب، بار اجتماعی و مالی پاندمی در نهایت بر 

دوش مهاجران ادواری افتاده است. 

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:
Brigitte Aulenbacher <brigitte.aulenbacher@jku.at>
Petra Ezzeddine <petra.ezzeddine@fhs.cuni.cz>
Dóra Gábriel <gabriel@demografia.hu>
Michael Leiblfinger <michael.leiblfinger@jku.at>
Kinga Milankovics <kinga@hekatefoundation.org>
Veronika Prieler <veronika.prieler@jku.at>
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< جامعه شناسی مردم مدار
   در جنوب آسیا 

نطینه  قر ن  ا ر و د ر  د    
ِدو نات پاتاک، دانشگاه آسیای جنوبی هند

 فرصت برای بازاندیشی در جنوب آسیا در چارچوب عواطف انسانی، 
رنج و بحران های اجتماعی سیاسی در دورة قرنطینه، که برای مقابله 
سر  به  دیگر  بار  شد،  اعمال  منطقه  در  کرونا  ویروس  گسترش  با 
رسید. برآورد سریع قطعات نمایش می تواند به فهم آن کمک کند. 
لفاظی قدیمی دولت های ژئوپلیتیک در پدیداری اخیِر نزاعی قدیمی 
بازتاب  هیماالیا،  در  سرزمینی  کاالپانی،  سر  بر  هند  و  نپال  میان 
یافت. این اتفاق در میانة بحران تالش های نومیدانة کارگران مهاجر 
باید  امر  این  به  داد.  رخ  قرنطینه  طول  در  خانه  به  بازگشت  برای 
جنوب  منطقه ای  همکاری  »اتحادیه  که  افزود  را  نشست  شکست 
 )South Asian Association for Regional Cooperation( »آسیا
طی قرنطینه دربارة کووید 19 برگزار کرد، شکستی که دوباره نشان 
داد جنوب آسیا چیزی بیش از یک بازی برای چند دولت عضو نیست 
گاه وبیگاهی  نشست های  در  عضو  دولت های  شرکت  به  همیشه  و 
تنزل می یابد که صرفًا میزگردهایی هستند دربارة گشاده دستی ها و 
دارایی های مشترک، منافع استراتژیک مشترک و پیوندهای دوجانبه، 
امنیت و ایمنی شان. به ندرت فضایی برای عواطف مردم، پویه های 

اجتماعی و فرهنگی و ارتباطات و جریان ها وجود دارد. به ندرت کسی 
برمی خورد به این که جنوب آسیا به عنوان یک موجودیت اجتماعی 
کم تر کاویده شده، شامل شفقت فرامرزی بالقوه و همدلی و همکاری 
در راستای عواطف مشترک در منطقه شود. ایدة آسیای جنوبی که 
و  احساسات  بر  شده،  انسانیت زدایی  آن  از  نگران کننده ای  طرز  به 
آن  و  پیدا کرده  منطقه سلطه  در  انسانی موجود  و اضطراب  دلهره 
را مخدوش کرده است. به طور خالصه، جامعه شناسی مردم مدار در 
باب رنج و اضطراب و عواطف در جنوب آسیا، به سبب سیطرة اهداف 
»بی روح« – یا به اصطالح »دیپلماسی کووید« – حتی اندک شانسی 
برای ظهور ندارد. از این رو، جامعه شناسی ای در باب آسیای جنوبی 
که موافق با حقایق عاطفی باشد ودر آن انسان ها و پیکارشان نقشی 

محوری داشته باشند، همچنان پروژه ای است پایان نیافته.

بحران کارگران مهاجر <
 

شاید کووید 19 در سطح جهان موهبتی پوشیده و پنهان را به 
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هوشمندانة  نقاب های  به  بود  ضربه ای  کووید  باشد:  آورده  ارمغان 
طبقة  جمله  از  تحصیل کرده،  متوسط  طبقة  جمله  از  بسیاری 
فهمیده اند.  را  مهاجر  کارگران  که  بودند  مدعی  که  روشنفکرانی 
شدند،  کنجکاوی برانگیز  منطقه  سراسر  در  نو  از  مهاجر  کارگران 
در  پا  یک  شهر،  در  پا  »یک  معموال  که  دوگانه شان  وجود  آن  با 
روستا« توصیف می شد. همة آن هایی که مدعی بودند که توده های 
فهمیده اند  را  اقتصاد  غیررسمی  و  رسمی  بخش های  در  پرجمعیت 
در  یادداشت ها  از  سلسله ای  افتادند.  پاسخ  پِی  کورمال  کورمال 
و  غیرقابل فهم  ژارگون سیاست گذارانة  پورتال ها صرفا  و  روزنامه ها 
ایده های کلیشه ای دربارة شکاف روستا-شهر در بخش های مختلف 
در  رخنه ها و شکاف هایی  در چنین وضعیتی،  فاش کرد.  را  منطقه 
زره دولت آشکار شد. ما شاهد این بودیم که دم ودستگاه حکمرانی 
و مدیریت بحران طی شیوع پاندمی در سراسر منطقه تقریبا ناپدید 
قاشق زنی  مانند  رؤیت پذیری  نمایش های  شاهد  آن،  جای  به  شد. 
سر  بر  که  بودیم  هوایی  نیروی  بالگردهای  کردن  روشن  چراغ  و 
کارگران بخش سالمت در هند گلبرگ می ریختند. پاندمی، به دلیل 
به  آسیا،  جنوب  سراسر  در  شده  تدبیر  اشتباه  اقدامات  و  سیاست ها 
منبع هراس به مراتب شدیدتری در میان مردم بدل شد. ممکن است 
این جا و آن جا استثناهایی باشد، اما نحوة درک دولت های جنوب آسیا 

از آدم ها در مواجهه با پاندمی یک سر شکست خورده است.

در این بستر، مهاجرت بازگشتی کارگران مهاجر به بحرانی مشترک 
در منطقه بدل شد که نشان از غیاب رویکردی همدالنه داشت. انبوهی 
بحث در سراسر جنوب آسیا در بستر کووید 19 حول پیچیدگی ها و 
ظرایف مهاجرت درگرفت. همه ناگهان به یاد واضحات عهد قدیم 
هر  اقتصادند.  اساسی  بخش  فقرات  مهاجر ستون  کارگران  افتادند: 
خانوار طبقه متوسطی در شهرهای آسیای جنوبی به یاری کارگران 
مهاجر ترقی می کند. با این حال، متأسفانه، این کارگران تنها به عنوان 
چرخ دنده های ماشین آالت شناخته می شوند و نه در مقام انسان هایی 
دارای عواطف، ضرورت ها و حساسیت ها. این موضوع امری عمومًا 
مراقب  کافی  اندازة  به  بنگالدش  است.  منطقه  سراسر  در  مشهود 
نابسامانی های صنعت پوشاک به عنوان یکی از نقش آفرینان اصلی 
اشتغال در کشور نبود، و از این رو، کارگران بسیاری به امید یافتن 
کار بین داکا و زادگاهشان و روستاها در رفت وآمدند. بنگالدش نیز 
از  کارگران  بازگشت  برای  برنامه هایی  نتوانسته  نپال  و  هند  مانند 
اقتصاد مبتنی  بریزد. کارگرانی که زمانی نقش آفرینان  دوردست ها، 
بر ارسال پول از خارج )remittance economy( بودند، در هند نیز 
به مهاجرانی بدون ملت بدل شدند. این طور که می گویند، آن ها تنها 
به میان ملتی ناسپاس بازگشتند. کارگران نپالی که از هند به نپال 
باید کیلومترها راه طاقت فرسا را می پیمودند بی آن که در  برگشتند 
ترتیباتی  در هند،  بشود.  آن ها  از  مراقبتی  و  راه هیچ حمایت  طول 
در راستای خطوط طبقاتی وجود داشت: پروازها برای مهاجران به 
خارج که از مناطق خارجی برمی گشتند فراهم شده بود، در حالی که 
بود.  نشده  تعبیه  داخلی  مهاجران  بازگشت  برای  امکاناتی  هیچ 

، هرچند  نداشت  تعریف چندانی  نیز  پاکستان  در  کارگران  وضعیت 
بسیار کم دربارة آن گزارش تهیه شده است. این کارگران، خواه در 
به عنوان تجسم  تنها  یا در بخش غیررسمی،  باشند  بخش رسمی 
نیروی کار قابل فروش دیده می شدند. آن ها را در مقام انسان هایی 
با احساسات، اسطوره ها، فولکور، فرهنگ و زندگی روزمرة خاصشان 
دوبارة  پیکربندی  به ضرورت  دارد  اشاره  امر  این  نمی کردند.  درک 
آسیای جنوبی همچون مقوله ای اجتماعی که محتوایش را کارگران 

تشکیل می دهند.

در دفاع از جامعه شناسی ای به لحاظ عاطفی صادق  <
درجنوب آسیا

باید بکوشیم از منطق غالب دولت و ژئوپلیتیک در جنوب آسیا 
بپرهیزیم تا جامعه شناسی ای به لحاظ عاطفی صادق و پرظرافت در 
باب آسیای جنوبی بپرورانیم. درون چنین جامعه شناسی ای، می توان 
آرمانشهرهایی تازه برای جنوب آسیا مردم بپرورانیم که در آن عاطفه 
و عقل را می توان برای درک واقعیت اجتماعی ترکیب کرد. چنین 
جامعه شناسی ای باید به مردم به لحاظ عاطفی متغیر و ناپایا حساس 
باشد. زیرا درون قالب نسبتا سیال احساسات، ممکن است ذره ذره 
همدردی  و  همدلی  بتوانیم  و  شویم  برابر  شویم،  نزدیک تر  هم  به 
کنیم. متأسفانه، سیاست بسیار ستایش شدة هند با عنوان »نخست 
طرحی  تا  درآمده  کار  از  دیپلماتیک  حیلة  نوعی  بیش تر  همسایه« 
داللت  این  سیاستی  چنین  فرهنگی.  و  اجتماعی  باهم بودگی  برای 
را در خود حفظ کرده که هند نسبت به همسایگانش برتر است و 
این  خودبرتربینی،  عقدة  این  با  کند.  مراقبت  آن ها  از  باید  بنابراین 
سیاست در مواجهه با پاندمی و به دنبال آن افول دولت و بدبختی 
فزایندة مردم و ناامیدی از هم می پاشد. به جای حیله های سیاسی، 
بهتر است همة ما، درون و فراسوی مرزها، بتوانیم با یکدیگر از این 

معضل دور شویم. 

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:
Dev Nath Pathak <dev@soc.sau.ac.in>
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مردم مدار < جامعه شناسی 
بـــا  مـــــــــــواجـــــهه   

  پــــــــــانــدمـی 
میشل گری گولو و کریگ لوندی، دانشگاه ترنت ناتینگهام بریتانیا

جامعه شناسی  از  مختلف  طرق  به  که  است  دشواری  زمانة  اکنون 
مردم مدار توضیح می طلبد. شیوع کووید 19 اختالفات و نابرابری های 
عمومی  منافع  نقش  بر  پاندمی  است.  کرده  تشدید  را  جامعه  درون 
در برابر منافع خصوصی تأکید کرده است و با این همه منطق سود 
آموزش  جمله  از  اجتماعی  زندگی  مختلف  حوزه های  در  عمیقًا  که 
رسوخ کرده است، در نتیجة تحت کنترل درآمدن پاندمی – آن طور 
که به ما می گویند – دوباره در حال تثبیت خودش است. مایلیم در 
این جا به گزارشی دربارة تجربة جامعه شناسی مردم مدار در دانشگاه 
ترنت ناتینگهام در بریتانیا اشاره کنیم و به ویژه به برنامة کارشناسی 
این  ما  است.  آن  محور  مردم مدار  جامعه شناسی  که  ارشدمان 
گزارش را به این امید ارائه می کنیم که موجب تأملی جمعی دربارة 
جامعه شناسی مردم مدار در شرایط پاندمی شویم؛ و همچنین فرصتی 
برای گردهم آمدن آنان که به جامعه شناسی مردم مدار عالقمندند و 

نیز ایجاد پیوندها و همکاری های بیش تر فراهم آوریم.

برای شروع، می خواهیم منظورمان را از »جامعه شناسی مردم مدار« 
انجمن  بر  ریاستش  سخنرانی  در  بوراووی  مایکل  کنیم.  روشن 
بین المللی جامعه شناسی در سال 200۵، »جامعه شناسی مردم مدار« را 
همچون گفتگویی بین جامعه شناسان و مخاطبانشان در جهت تولید 
دستورکاری مشترک دانست. ما با این نکته موافقیم. با وجود این، در 
نگاه ما دانشجویان برنامة جامعه شناسی صرفًا »مخاطبان نخست« 
مردم مدارند.  جامعه شناسان  خودشان  جای  در  آن ها   – نیستند  ما 
آن ها صرفًا گیرندة آموزش نیستند، بلکه از همان آغاز تولیدکنندگان 
چنان که  جماعت هایند.  در سطح  فعال  کنشگران  و  دانش  مشترک 
از این نکته مشهود است، رویکرد ما به جامعه شناسی مردم مدار در 
دانشگاه ترنت ناتینگهام حول آن چیزی می چرخد که مایلیم رابطة 
در  ستاره ها  مثل  بدانیم.  عمل  و  پژوهش  آموزش،  میان  بازگشتی 
معنا،  برای  عناصر  این  از  یک  هر   ،)Zodiac( گردآسمان  منظومة 
حمایت و غنایابی به یکدیگر وابسته اند. در حالی که الزم نیست هر 
نقطة  سه  هر  به صراحت  مردم مدار  جامعه شناسی  زمینة  در  فعالیتی 
مثلث را دربرداشته باشد، بسیاری این چنینند، و همگی به نحوی به 

تقویت پیوندهای بین این سه کمک می کنند.

این رویکرد محتوا و سازمان برنامة کارشناسی ارشد جامعه شناسی 
مختلف  جنبه های  از  ما  درس های  است.  کرده  هدایت  را  ما 
جامعه شناسی مردم مدار بحث می کنند، از نظریه گرفته تا روش شناسی 
با  دانشجویان  رویکردهای عملی. در درس »یادگیری خدمات«،  و 
ویژه ای  پروژة  تا  می کنند  همکاری  غیرانتفاعی  محلی  سازمان های 
یا  نیاز  به  پرداختن  برای  دانشجویان  ظرفیت های  از  که  بسازند  را 
»یادگیری  به  راجع  درس  این  تمام  بگیرد.  بهره  سازمان  آن  میل 
به  تبدیل شدن  و همچنین  از«  »یادگیری  برابر  در  است  با«  همراه 
بخشی از فرایند همراه با این فهم که فرایندها وقتی با دانش و تغییر 
همراه شوند منجر به خلق تفاوت می شوند. با تکیه بر این همکاری، 
دانشجویان می توانند برای سازمان شریکشان گزارشی تهیه کنند یا 
دو   – بنویسند  دانشگاهی  نشریه ای  برای  مقاله ای  باشند،  مایل  اگر 
ترویج  به طور خاص  رسالة مرسوم که هدف هر یک  برای  گزینه 
نخستین  در  مردم مدار  جامعه شناسی  در  دانشجویان  سهم آفرینی 

فرصت است. 

هرچند اعضای تیم ما اشتراکات بسیاری با هم دارند – مثل تعهد 
جامعه شناسی  به  »بازگشتی«  رویکرد  ارزش  و  اجتماعی  عدالت  به 
تأکید  نکته  این  بر  باید   – داده شد  مردم مدار که همین حاال شرح 
به  گوناگونمان  رویکردهای  در  تفاوت  و  تنوع  جهت  از  که  کرد 
جامعه شناسی مردم مدار کمبودی وجود ندارد. افزون بر این، همچنان 
که در حال آموختن از دیگرانیم و در مقام مردم و در مقام یک جمع 
دانشگاه  در  مردم مدار  جامعه شناسی  زیستة  واقعیت  می کنیم،  رشد 
ترنت ناتینگهام در تکامل و تکوین است. ما این دو سویه را فضیلت 
چرا  که  دهیم  توضیح  تا  می کنند  کمک  همچنین  این ها  می دانیم. 
»جامعه شناسی  دقیق تر،  بیانی  به  ما،  برای  مردم مدار  جامعه شناسی 
اضافه شده  اصطالح  این  که  آن جایی  تا  است  انتقادی«  مردم مدار 
میان  در  انتقادی  عمل  و  تأمل  تشویق  به  تمایلمان  از  حکایت 

مشارکت کنندگان دارد.

جامعه شناسی  پرورش  این  ارشد،  کارشناسی  برنامة  از  جدای 
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مردم مدار انتقادی از چندین راه دیگر نیز پیگیری شده است. در سال 
201۷، همایش هم اندیشی دربارة »جامعه شناسی مردم مدار انتقادی« 
در دانشگاه ترنت ناتینگهام برگزار کردیم. منابع مالی این همایش را 
انجمن جامعه شناسی بریتانیا تأمین می کرد و در سال 2019، پژوهشی 
 Journal( دربارة آموزشمان در مجلة پیشبرد و تعهد آموزش عالی
 )of Higher Education Outreach and Engagement
خدمات:  یادگیری  رویه های  پیچیدگی  )»ارزیابی  کردیم  منتشر 
درس هایی از و برای نظریة نظام های پیچیده« اثر برتون، هاچینگز، 
الندی و لیونز-لوییز(. برخی اعضای تیم ما از پژوهش کنش محور 
واکاوی  برای   )participatory action research( مشارکتی 
مسائل تجربی کار و اشتغال در سازمان های بخش داوطلبانه استفاده 
مثاًل  است،  تعبیه شده  در حال حاضر  مسیرهای جدیدی  و  کردند، 
کارکنان  فعالیت ها،  این  سراسر  در  ناتینگهام.  در  بشر  حقوق  حول 
برای  و  بوده اند  درگیر  جماعتی  شرکای  و  دانشجویان  دانشگاهی، 

منافع متقابل همکاری می کردند.

پاندمی کنونی ما را مجبور کرده در درگیری مان با جامعه شناسی 
مردم مدار انتقادی بازنگری کنیم. ما از پرسش هایی این چنین شروع 
می کنیم: این پاندمی چگونه نابرابری های موجود را تشدید می کند؟ 
به  چگونه  است؟  موجه  و  الزم  پاندمی  کنترل  برای  اقداماتی  چه 
کارمان تحت شرایط کنونی ادامه دهیم؟ آیا جهت و محتوای کارمان 
باید تغییر کند؟ برای ما، هر جوابی به این پرسش ها باید همچنان 
آموزش، پژوهش و عمل را در خود داشته باشد. در لحظة نگارش این 
مقاله )مه 2020(، دولت بریتانیا شروع به کاستن از »قرنطینه« کرده 
است. گفتگویی با شرکای جماعتی مان دربارة نحوة اثرگذاری کووید 

19 بر آن ها و جماعات آسیب پذیر در ناتینگهام آغاز شده است. به 
پیش رو که می نگریم، افکارمان مشغول این است که جامعه شناسی 
مردم مدار چگونه ممکن است به بهترین نحو به این پاندمی واکنش 
دهد، به نحوی که از آسیب پذیران حمایت و کنش جماعتی را تقویت 
که  آن هایی  همة  از  بیش  عالی،  آموزش  بخش  همچنان که  کند. 
آسیب دیده اند، با کاهش عظیمی در هزینه ها و تأمین مالی مواجه 
شده است، به این می اندیشیم که این لحظة عدم قطعیت و بی ثباتی 
عمیق چگونه می تواند فرصت هایی به دست دهد برای مقاومت در 
یافته است و  بریتانیا سیطره  برابر منطق سود که بر نظام آموزشی 

برای تعریف مجدد معنای آموزش و نقش آن در جامعه.

دست آخر، می خواهیم از این پاندمی با این حس نیرومند بیرون 
بیاییم که عضوی از جماعتی بزرگ تر هستیم. علیه ترس و انزوایی 
دارد  اهمیت  این  ما  نظر  به  است،  کرده  ایجاد  کنونی  قرنطینة  که 
و  جامعه  مرکزیت  بر  دوباره  مردم مدار،  جامعه شناسان  مقام  در  که 
مسئله  کنیم.  تأکید  انسانی  مناسبات  بازسازی  برای  اجتماعی  امر 
به درستی  برخی  که  همان طور  زیرا  نیست،  عادی  امر  به  بازگشتن 
است.  مشکل  از  بخشی  خود  عادی  وضعیت  آن  کرده اند،  اشاره 
مسئله حرکت به سمت جایی بهتر است. به نظرما، جامعه شناسی و 
جامعه شناسی مردم مدار باید در این زمینه، به نحوی انتقادی، کمک 
کند. به همة این دالیل، می خواهیم از دیگر پژوهشگران و دانشجویان 
جامعه شناسی مردم مدار دربارة کارشان و اندیشه شان بیش تر بشنویم، 
با امید پیش برد ارتباطاتی میان ما که جایگاه جامعه شناسی مردم مدار 
را ارج بنهد و در پی ترویج آن باشد. لطفا اگر به مشارکت در این 

گفتگو عالقه دارید با ما تماس بگیرید.  

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:
Michele Grigolo <michele.grigolo@ntu.ac.uk>
Craig Lundy <craig.lundy@ntu.ac.uk>
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سید فرید العطاس، دانشگاه ملی سنگاپور

< فاصـله گذاری اجــتماعی 
    مـــناســـبـت و اهـــمــیت جـــامـــعـه شــــناســـی 

خواننده.  به  جامعه شناسی  معرفی  برای  است  بهانه ای  موضوع  این 
با وجود این، همچون پاداشی برای برانگیختن خودم، دست آخر به 
موضوع فاصله گذاری اجتماعی می پردازم، تنها برای طرح این ادعا 
که نامی غلط است. اما ما باید بدانیم که جامعه شناسی چیست تا این 

نکته را بفهمیم.

جامعه شناسی چیست؟ <

می توانیم با بنیانگذار این رشته، عبدالرحمان ابن خلدون )1۴0۶ – 
پیشامدرن شروع  عالمان مسلمان دورة  برجسته ترین  از  1۳۳2(، یکی 
کنیم. او علمی سراسر نو ایجاد کرد و آن را علم جامعة بشری )»علم 
االجتماع« االنسانی( نامید. این علم امروز جامعه شناسی نامیده می شود: 
مجارستان،  متولد  آلمانی  بزرگ  جامعه شناس  بیان  به  جامعه.  مطالعة 
کارل مانهایم )19۴۷ – 1۸9۳( جامعه خود به صَور متفاوتی از هم زیستی 
فاصلة  اجتماعی،  تماس  شامل  که  صور  این  دارد.  اشاره  انسان ها 
اجتماعی، انزوا، فردیت یابی، همیاری، رقابت، تقسیم کار و یکپارچگی 
اجتماعی می شود، به انسان ها اجازه می دهد گرد هم آیند، زندگی کنند و 
در گونه های مختلفی از اجتماعات و گروه های تشکیل دهندة جماعت ها 
رویدادهای  و  اجتماعی  رفتار  می خواهیم  اگر  کنند.  تعامل  جوامع  و 
اجتماعی را بفهمیم، فهم سرشت جامعه و زندگی گروهی مهم است. 

ابن خلدون به ما کمک می کند این را بفهمیم.

ابن خلدون برای نشان دادن این که دانستن سرشت جامعه چقدر 
برای تمایزگذاری میان واقعیت و افسانه در تاریخ مهم است، مثالی 
حاکم  تبار  به  مربوط  تاریخی  آثار  در  موجود  بحث های  از  می زند 
مراکش، ادریس بن ادریس )۸2۸ – ۸0۳ ب.م( از سلسله ادریسی ها. 
شایعه پراکن ها گفته بودند که ادریس جوان نتیجة رابطة زناآلود بین 
این همه،  با  است.  بوده  ادریسی ها،  مخدومان  از  رشید،  و  مادرش 
و  بود  کرده  وصلت  بربر  قبایل  با  ادریس  پدر  که  بود  این  واقعیت 
در میان آن ها در صحرا زندگی کرده بود. نکتة جامعه شناختی ابن 
خلدون این بود که سرشت زندگی صحرانشینی چنین بود که امکان 
نداشت اموری مثل روابط خارج از ازدواج رخ دهد بدون این که کل 
جماعت از آن اطالع یابد. اگر چیزی دربارة جامعة صحرانشین، شیوة 
دربارة  یعنی  آنان  تعامل  شیوه های  و  کوچ روهای صحرایی  زندگی 
شرایط اجتماعی شان بدانیم، نتیجه می گیریم که نامحتمل است که 

ادریس زادة رابطه ای نامشروع باشد. 

نحوة  و  اجتماعی  امر  سرشت  فهم  به  جامعه شناسی  بنابراین، 
نقش آفرینی عوامل اجتماعی در تکوین جماعت ها و جوامع و تمدن ها 
مربوط می شود. پس ایده های جامعه شناختی با هدف تبیین تعامل، 
می آیند.  بیرون  دانشگاه ها  از  اغلب  انسانی،  اجتماع یابی  و  همیاری 
این ایده ها به دست سیاستمداران می افتند و گسترش می یابند و بر 

سیاست گذاری در کشورهای سراسر جهان اثر می گذارند. 

کووید  پاندمی  دورة  در  )فیزیکی(  فاصله شخصی  حفظ 
19. عکس از میک بیکر / flickr.com. برخی حقوق اثر 

محفوظ است.

چشم انداز نظری
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راجاراتنام و رونالد ریگان در باب ابن خلدون <

 19۸0( خارجه  وزیر   ،)191۵  –  200۶( راجاراتنام  س.  مرحوم 
از  سنگاپور   )19۸0  –  19۸۵( نخست وزیر  مقام  قائم  و   )19۶۵  –
آیندة سنگاپور در قرن  تا دربارة  استفاده کرد  ابن خلدون  ایده های 

بیست ویکم تأمل کند.

او در سخنرانی ای که در دسامبر 19۷9 ایراد کرد1 به این مسئله 
پرداخت که چطور جامعه ای می تواند فضیلت )virtu( کسب کند و 
عنان آن را به کف گیرد، فضیلت به همان معنایی که ماکیاولی از 
کیفیات فاضالنه مثل غرور، شجاعت، مهارت، زورمندی و بی رحمی 
در نظر دارد، فضائلی که شخص را قادر به سیطره بر یک موقعیت 
اقتصادی،  نیروهای  با  نرم کردن  دست وپنجه  برای  جامعه  می کند. 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فناورانه ای که آن را به آینده می رانند 
افول  به  نیرو ها  آن  برابر  در  و شکست عملی  دارد  نیاز  فضیلت  به 
انقالب  روزهای  در  را  دیدگاه هایش  راجاراتنام   . فضیلت می انجامد 
ایران شکل می داد و همین باعث شد دربارة خیزش و افول تمدن 
توصیة  به  تا  داشت  آن  بر  را  او  امر  این  کند.  تأمل  هم  اسالمی 
دوست جامعه شناسش، سید حسین العطاس، المقدمه اثر ابن خلدون، 
مقدمه ای سه جلدی بر تاریخ عرب ها، بربرها و دیگر ملل را مطالعه 

کند.

راجاراتنام به این نکته اشاره کرد که مفهوم کلیدی ابن خلدون، 
قبایل،  میان  در  به ویژه  گروهی  همبستگی  احساس  یا  عصبیت، 
روستاها و سکونت گاه های پیشتاز، همان چیزی بود که جامعة کوچ رو 
منعطف تر،  می کردند  زندگی  شهرها  در  که  مردمی  با  قیاس  در  را 
سرسخت تر، شجاع تر و خودبسنده تر می کرد. پیوندهای اتصال بخش 
عصبیت بود که این کوچ روان را قادر می کرد شهرها را فتح کنند و 
ایده  این  به  را  او  بینش راجاراتنام  سلسله های جدید تأسیس کنند. 

رساند که عصبیت ابن خلدون همان فضیلت ماکیاولی بوده است.

حدود دو سال پس از سخنرانی راجاراتنام، رونالد ریگان به گفتة 
هر  آغاز  در  که  دانست  »باید  داد:  ارجاع  خلدون  ابن  از  مشهوری 
از مالیات های کوچک به دست  سلسله، مالیات گیری عواید بزرگی 
می آورد. در پایان سلسله، مالیات گیری عواید اندکی از مالیات های 
سلسله  وقتی  که  است  آن  امر  این  دلیل  می آورد.  دست  به  بزرگ 
سنت های دین )سنن( را دنبال می کند، تنها مالیات هایی را تحمیل 
نیکوکارانه،  مالیات های  مثل  است،  کرده  قید  شریعت  که  می کند 

مالیات بر زمین و مالیات ثابت سرانه.«

نخستین  از  یکی  عنوان  به  خلدون  ابن  به  ریگان  رییس جمهور 
حامیان نظریة اقتصادی طرف عرضه ارجاع داد؛ آموزه ای که دولت 
او بسیاری از سیاست هایش بر مبنای آن قرار داد؛ سیاست هایی که 
بر اساس آن، کاهش نرخ های مالیات باعث تحریک اقتصاد می شود 
و به تولید عواید مالیاتی بیش تر می انجامد. ریگان با ارجاع به ابن 
درآمدهای  و  اندک  مالیات های  به  می کوشیم  »ما  گفت:  خلدون 

بزرگ برسیم.2«

با پی جویی تجمالت  افول عصبیت همراه  ابن خلدون،  برای   
این  می انجامید.  مالیات  باالتر  نرخ های  به  حاکم  طبقة  میان  در 
مشکل در طول نسل هایی ظهور می کرد که طبقة حاکم به سبک 
که  زندگی ای  سبک  می رسید،  تجملی تر  و  پیچیده تر  زندگی ای 
نهایت  امر در  این  را می طلبید.  مالیاتی  مالیات ها و سهم  افزایش 
به حدی می رسید که فعالیت های مولد کاهش می یافت یا متوقف 
به  و  می یافت  کاهش  مالیاتی  درآمدهای  عوض  در  و  می شد 
نخستین زوال در تولید و چرخه های مالی سلسله و نهایتًا به سقوط 
آن می انجامید. این مسئله همچنین دغدغة راجاراتنام هم بود. او بر 
این باور بود که سنگاپور با ورود به قرن بیست ویکم باید »با خیال 
بوالهوسانة  بازی  همان  یعنی   ،)fortuna( ثروت  طریق  از  راحت 
نیروهای جهانی حکومت کند« و آنچه ضروری شده است فضیلت 

ماکیاولی یا عصبیت ابن خلدون است.

دورکیم و مطالعة خودکشی <

است،  فردی  وجدان  و  ذهن  علم  روان شناسی  حالی که  در 
مطالعه  اجتماعی  واقعیتی  چونان  را  جمعی  وجدان  جامعه شناسی 
می کند. وجدان جمعی اشاره دارد به باورها و احساسات اخالقی، دینی 
و شناختی ای که برای افراد معمولی مشترکند و جامعه را یکپارچه 
در  افراد خاصند،  به  معطوف  روان شناختی  تبیین های  می دارد.  نگه 
گروه  یک  کل  علل  فهم  جامعه شناختی  تبیین های  هدف  حالی که 
 191۷( دورکیم  امیل  دارد.  تکیه  گروهی  ویژگی های  بر  که  است 
– 1۸۵۸( یکی از بنیانگذاران رشتة مدرن جامعه شناسی و کسی که 
دغدغه اش پایه گذاری جامعه شناسی به عنوان رشته ای متمایز بود، از 
مطالعة خودکشی استفاه کرد تا نشان دهد که جامعه شناسی چگونه 

با روان شناسی متفاوت می شود.

اجتماعی  پدیدة  یک  مطالعة  محض  فقط  را  خودکشی  دورکیم 
مهم مطالعه نکرد، بلکه می خواست به جامعة علمی اثبات کند که 
جامعه شناسی می تواند در تببین چیزی نقش بازی کند به نظر کنشی 
آن  برای  روان شناختی  تبیین های  ظاهراً  و  می رسد  نظر  به  فردی 

کفایت می کند.

میان  در  خودکشی  نرخ های  تفاوت های  می خواست  دورکیم 
و  زیست شناختی  عوامل  ثابت بودن  با فرض  کند.  تبیین  را  گروه ها 
روان شناختی از گروهی به گروه دیگر، تفاوت ها در نرخ های خودکشی 
بین گروه ها احتماال به خاطر تفاوت در عوامل جامعه شناختی است 
و نه عوامل زیست شناختی و روان شناختی. او نظریه اش را نخست 
با کنارگذاشتن عوامل دیگر به طور تجربی آزمود. مثاًل عامل نژاد 
را کنار گذاشت زیرا نرخ های متفاوتی از خودکشی میان گروه های 

درون یک نژاد وجود داشت.

نرخ های  تبیین  برای  دورکیم  که  خاصی  اجتماعی  واقعیت های 
متفاوت خودکشی در میان مردمان مختلف به کار بست درجة ادغام 
و درجة انتظام در یک جامعه یا گروه بود. تفاوت ها در درجة ادغام 
بینجامد:  خودکشی  گونة  چهار  از  یکی  به  است  ممکن  انتظام  و 

چشم انداز نظری

سال دهم / شماره سوم / دسامبر 2020



از  ناشی  خودکشی  دیگردوستانه،  خودکشی  خودپرستانه،  خودکشی 
بی هنجاری، خودکشی تقدیرگرایانه.

بیایید دو مورد از این گونه های خودکشی را به عنوان مثال در 
اتفاق می افتد که  نظر بگیریم. خودکشی خودپرستانه به این خاطر 
فرد به خوبی درون گروه ادغام نشده است. اگر وجدان جمعی ضعیف 
باشد و مردم رها شده باشند تا منافع خصوصی شان را به هر طریق 
ممکن  لجام گسیخته  خودپرستی  این  کنند،  دنبال  می خواهند  که 
است به نارضایتی شخصی بینجامد. امکان ارضای همة نیازها وجود 
ندارد و حتی آن هایی که می توان ارضایشان کرد به نیازهای بیش تر 
می انجامند.  خودکشی  به  برخی  برای  و  نارضایتی  به  سرانجام  و 
مثل  یکپارچه  به شدت  گروهی  در  فرد  زندگی کردن  این،  وجود  با 
یا گروهی مذهبی، یک وجدان جمعی قدرتمند می سازد و  خانواده 

مانع خودکشی می شود.

خودکشی دیگردوستانه وقتی رخ می دهد که ادغام و یکپارچگی 
اجتماعی خیلی قوی باشد. یک مثال معروف خودکشی دسته جمعی 
پیروان پدر جیم جونز در جونزتاوِن گوایانا در سال 19۷۸ بود. پیروان 
سم  نیز  فرزندانشان  به  و  نوشیدند  سم  او  خاطر  به  مشتاقانه  پدر 
نوشاندند. آن ها به یمن این که عضوی از جامعه ای به شدت یکپارچه 
از پیروان بودند متقاعد و مجبور به خودکشی شدند و باور داشتند که 

این کار وظیفه شان است.

چنان که دیده ایم جامعه شناسی دربارة امر اجتماعی است: تعامل، 
عوامل  چگونه  این که  و  انسان ها  میان  اجتماع یابی  و  همیاری 
بازی می کند. جامعه شناسی دربارة  اجتماعی در تکوین آن ها نقش 

فاصله گذاری اجتماعی چه به ما می گوید؟

آیا این واقعاً فاصله گذاری اجتماعی است؟ <

»فاصله گذاری  اصطالح  کرونا  ویروس  اخیر  پاندمی  طی  ما 
جهانی،  بهداشت  سازمان  گفتة  به  خورد.  گوشمان  به  اجتماعی« 
فوت(  )سه  متر  یک  حداقل  »حفط  معنای  به  فاصله گذاری  اعمال 
فاصله بین خودتان و دیگران« است. بسیاری این را فاصله گذاری 
اجتماعی می خوانند، یعنی حفظ فضای فیزیکی بین آدم های بیرون 
از خانه و جمع نشدن در تجمعات و جلوگیری از گردهم آیی های انبوه.

 منظور از فاصله گذاری اجتماعی در عمل فاصله گذاری فیزیکی 
است. در حقیقت، بسیاری از تعاریف فاصله گذاری اجتماعی حاکی از 
آنند که این نوع فاصله گذاری به نام فاصله گذاری فیزیکی نیز مشهور 
است. این امر این احساس غلط را می دهد که اجتماعی و فیزیکی، به 

نحوی به یک چیز اشاره دارند.

است.  جامعه شناسی  در  مهمی  بسیار  مفهوم  اجتماعی  فاصلة 
در  اما  است،  نسبتا جدید  به عنوان اصطالحی در سالمت عمومی 
جامعه شناسی می توان رد پایش را تا دورة پیش از جنگ جهانی دوم 
دنبال کرد. فاصلة اجتماعی همان فاصلة فیزیکی یا فضایی نیست، 

و  اجتماعی  فاصلة  ندارد  امکان  که  نیست  معنا  آن  به  این  هرچند 
فیزیکی مصادف شوند.

یا  فاصله  از  فارغ  اجتماعی،  تماس  فقدان  به  اجتماعی  فاصلة 
نزدیکی فیزیکی، اشاره دارد. تماس اجتماعی خود ممکن است اولیه 
صمیمانه تر  و  مکرر  اجتماع یابی های  می تواند  مشخصه اش  باشد؛ 
باشد که ممکن است شامل برخوردهای چهره به چهره و صوتی و 
تصویرِی بی واسطه با آدم های گروه اولیه مان مثل اعضای خانواده 
می تواند  اجتماعی  تماس  این که  یا  شود؛  دوستان  و  همکاران  و 
ثانویه باشد و شامل اجتماع یابی های کم تر مکرر و کم تر صمیمانه با 
آدم هایی شود که در گروه ما نیستند. در هر صورت، تماس اجتماعی 
به نزدیکی اجتماعی و روابط اجتماعی بین افراد مربوط می شود، فارغ 

از درجة نزدیکی فیزیکی شان.

به  اما  باشند  دور  هم  از  فیزیکی  طور  به  است  ممکن  نفر  دو 
لحاظ اجتماعی نزدیک یا صمیمی باشند، یا به تعبیری دیگر، تماس 
خاطر  به  ملی  مرزهای  که  زوج  یک  وقتی  باشند.  داشته  اجتماعی 
گسترش  از  جلوگیری  برای  تحمیل شده  مسافرتی  محدودیت های 
کروناویروس از هم جدایشان کرده است، یکدیگر را در رسانه های 
نیستند.  اجتماعی  فاصله گذاری  اعمال  حال  در  می بینند،  اجتماعی 

آن ها با وجود فاصلة فیزیکی شان تماس اجتماعی صمیمانه دارند.

از سوی دیگر، می توان بدون تماس اجتماعی به لحاظ فیزیکی 
به هم نزدیک بود. در این مورد، نزدیکی فیزیکی با فاصلة اجتماعی 
هم زیستی دارد. مثال دو نفر را در نظر بگیرید که از خط کشی  عابر 
پیاده رد می شوند. آن ها با هم غریبه اند، حتی اگر به لحاظ فیزیکی 
و هیچ  نیست  به هم  معطوف  رفتارشان  یا  باشند. کنش ها  نزدیک 
تماس اجتماعی ای بین آن ها نیست. مثال دیگر خرید یک محصول 
اجتماعی  تماس  اما  دارد  وجود  فیزیکی  نزدیکی  است.  بقالی  در 

محدود به یک مبادلة پولی کوتاه است.

در این دورة پاندمی، نیاز داریم که فاصله گذاری فیزیکی را ترویج 
و اجرا کنیم،  نه فاصله گذاری اجتماعی را. این فاصله گذاری فیزیکی 
است که برای محدودکردن گسترش ویروس کرونا ضرورت دارد. 
از  امکانات معاشرت  فقدان  فیزیکی و  به خاطر فاصله گذاری  دقیقًا 
نزدیک است که باید دیگر شکل های تماس اجتماعی را ترویج کنیم 

و نه فاصله گذاری اجتماعی را.

زمان آن است که بیندیشیم و منظورمان را روشن بگوییم. باید 
دربارة فاصله گذاری فیزیکی و تماس اجتماعی و همین طور دربارة 
در  حتی  را  اجتماعی  نزدیکی  می توانیم  چگونه  بیندیشیم که  این 

صورت حفظ جدایی فیزیکی از یکدیگر بهبود ببخشیم.   

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
 Syed Farid Alatas <alatas@nus.edu.sg>

1. “Raja takes a look at the past and the future,” The Straits Times, December 21, 1979.

2. Robert D. McFadden, “Reagan cites Islamic scholar,” The New York Times, October 2, 1981.
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میر سهیل رسول، دانشگاه کشمیر هند

برجستة  جامعه شناسان  از  یکی   )2020-19۳2( سینگ  یوگندرا 
هند بود. سینگ به سبب کارهای پیشگامانه اش در جامعه شناسی 
استمرار/تغییر  اجتماعی،  قشربندی  چون  مفاهیمی  روی  بر  هند 
در  فرهنگی  تغییر  و  مدرنیزاسیون  هند،  جامعه شناسی  اجتماعی، 
شمار  به  عالی رتبه  شخصیتی  دانشگاهی  و  روشنفکری  محافل 
به  موضوعی  از  یکسان  عالقة  و  سهولت  با  سینگ  می رفت. 
موضوع دیگر می رفت و از این روست که نوشته های او موضوعات 

و دیدگاه های بسیار متنوعی را پوشش می دهد.

مدرنیته  و  سنت  تشریح  و  مطالعه  طالیه دار  سینگ  پروفسور 
در جامعة هند بود. بخش اعظمی از آثار او دربارة سنت، مدرنیته 
تحلیل  و  فهم  برای  سینگ  پرفسور  است.  اجتماعی  قشربندی  و 
عظیم  شاهکار  جست.  بهره  یک پارچه  رویکردی  از  هند  جامعة 

افق های   )19۷۳( هندی  سنت  مدرنیزاسیون  بستوده اش  و 
ده  همچنین  او  گشود.  هند  جامعه شناسی  برابر  در  را  جدیدی 
رساله و کتاب شامل شمایل انسان )19۸۳(، ایدئولوژی و نظریه 
مقاالت  مجموعه  گردآوری  و   )200۴( هند  جامعه شناسی  در 
جامعه شناسی  و  انسان شناسی  ارتباطات،  علوم  اجتماعی:  علوم 
)2010( را نیز در کارنامه ی خود دارد که در آن با ترکیب نظریة 
ارتباطات  و  نشانه ها  داللت  باب  در  جامعه شناسی  و  اطالعاتی 

می گوید. سخن 

استقبال  من جمله  داشت؛  راسخی  اعتقادات  سینگ  پروفسور 
از  روشی  عنوان  به  باز  گفتگوی  از  استفاده  و  اختالف نظر  از 
بر  او  تمرکز  کنونی،  پاندمی  طی  در  حتی  جامعه شناسانه.  گفتار 
سناریوی  واسازی  برای  جامعه شناختی  پارادایم های  بازسازی 
و  بود  تمام  واقع گرای  بود. سینگ یک  پساصنعتی  بحران جوامع 
به اساس تجربی نظریه ها اعتقاد داشت؛ به همین دلیل است که، 
ورای گروه بندی های کوته نظرانة دانشگاهی، از او اغلب با عنوان 
مقاالتش  از  یکی  در  سینگ  است.  شده  یاد  اجتماعی«  عالم   «
اهمیت  بر   ]Sociological Bulletin[ جامعه شناسی  بولتن  در 
واقع گرایی دعوت  و  به عینیت  و  تأکید داشت  جامعه شناسی علم 
بین المللی  مرجع«  »مدل  یک  از  گسیختن  خواستار  او  می کرد. 
درحال ظهور  چالش های  از  تیزبینانه  و  دقیق  فهرستی  و  بود 
تأکید  میدانی  مطالعات  اهمیت  بر  داد.  ارائه  جامعه شناسی 
ویژگی های  مستندسازی  و  ضبط  امکان  که  مطالعاتی  داشت؛ 
او  می آورد.  فراهم  را  اجتماعی«  »فضای  یک  وجودی  و  عینی 
مدلی  داشت.  راسخ  اعتقاد  علم  و  دانش  دموکراتیک سازی  به 
یکپارچه برای مطالعة جنبه های ساختاری و فرهنگی جامعة هند 
بود  دیدگاه  این  به  باورمندان  زمرة  از  پروفسور سینگ  داد.  ارائه 
رویکردی  توسعه  مسلتزم  خاص،  فضایی  زمینة  یک  مطالعة  که 
ناسیونالیسم  از مصاحبه هایش، گسترش  یکی  در  او  است.  خاص 
راست را منطبق با شیوع نگرانی های طبقه متوسط توصیف کرد 
این  فزونی«  به  رو  »تهدید  بر  پادزهری  را  تحصیلی  پیشرفت  و 

دانست. از سیاست های فوق ملی گرا  شکل 

حول  هند  جامعه شناسی  گفتار  تکامل  نحوة  سینگ  یوگندرا 
»مطالعات روستایی« را ترسیم کرد و از 19۵0 تا 19۸0 میالدی 

<< پـــیشـــــــگام  پـــیشـــــــگام 
       جـــامــــعه شــــنـاســـــی مـــــــــدرن هـــــند       جـــامــــعه شــــنـاســـــی مـــــــــدرن هـــــند  

یوگندرا سینگ در سال 201۸.

یادبود: یوگندرا سینگ )۲۰۲۰-۱۹۳۲(
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فعالیت های  بی وقفه  پیری  دوران  در  سینگ  کرد.  منتقل  خود 
انجام  به  سرزندگی  و  توان  تمام  با  را  خود  پژوهشی  و  آموزشی 

رساند.

پاینده  اثری  سینگ  پروفسور  نوشته های  و  تفکر  شیوه های 
در  سینگ  است.  داشته  هند  جامعة  و  معاصر  جامعه شناسی  بر 
نمی داد.  بها  مبهم  فکری  خطوط  به  و  بود  صریح  خود  مشی 
اجتماعی  زندگی های  و  فعلی  اجتماعی  واقعیت های  بررسی  به 
و  می کنند؛  تعیین  را  فردی  و کنش های  نگرش ها  که  بود  معتقد 
هم زمان مشتاق بود تا زنده است جامعه ای را ببیند که به شکلی 
در  کاملی  و  قوی  مطالعات  سینگ  است.  یافته  تحول  سازنده 
خصوص مسائل جوهری مؤثر بر جامعة هند انجام داد.  بسیاری 
و  مفیدند  اندازه ای  همان  به  معاصر  جهان  در  وی  نوشته های  از 

مدخلیت دارند که در زمان نگارش  شان.

با مرگ او هند یک جامعه شناس بصیر را از دست داده است؛ 
جامعه شناسی که هرگز نمی توان فعالیت ها و تالش هایش را برای 
اصالح جهت و مدرن  سازی جامعه شناسی هند نادیده گرفت. میراث 
تحلیلی  مطالعه  و  پژوهش  روحیة  شکوفایی  در  او  غیرقابل حذف 
کنجکاوانة مضامین جامعه اثر عمیقی بر قلوب و اذهان دانشجویان 
به عنوان یک جامعه شناس، معلم،  را  او  گذاشته است. ما همیشه 
خواهیم  یاد  به  بی نقص  فکری  تشخص  با  مردی  و  فیلسوف 

داشت. 

بفرستید: نشانی  این  به  را  نامه هایتان 
Mir Suheel Rasool <mirsuhailscholar@gmail.com>

اصلی  جریان  جامعه شناسی  بود.  مفاهیم  بومی سازی  تقالی  در 
همچنان در بند کارکردگرایی آمریکایی بود و به عالوه گسترش 
درک دیالکتیکی ماتریالیستی درآن سال ها رایج بود؛ که هر دوی 
این تحوالت در شکل گیری جامعه شناسی هندی ضروری بودند. 
سینگ نسبت به ظرفیت ذاتی جامعه شناسی هند برای سازگاری 
و  تعریف  میان  تقابل  شامل  بود؛  شده  متقاعد  بیشتر  تغییر  و 
بومی سازی  و  جهانی  جامعه شناسی  عمومی  گفتارهای  بازسازی 
ضروری مفاهیم، همگام با تاریخمندی هند، ویژه بودگی فرهنگی 
او رو شنگر ما  اقتصادی. دیدگاه های  و اهداف توسعة اجتماعی و 
را،  خود  متمایز  گفتار  چگونه  هند  جامعه شناسی  که  است  بوده 

ورای مفاهیم جامعه شناسی غربی، مرزبندی کرده است.

و  سازمان  چندین  عضو  زندگیش  طول  در  سینگ  پروفسور 
»مرکز  بنیانگذاران  از  یکی  و  اصلی  معمار  او  بود.  معتبر  موسسة 
مطالعة نظام های اجتماعی« در دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه 
جواهرلعل  نهرو بود. به دلیل ذات فروتن و صداقت روشنفکرانه اش 
هرگز  دانشگاهی  سلسله مراتب  باالی  رده های  به  رسیدن  برای 
ان که سیاسی  از  بیش  او  نبود. دغدغه های  بلندپرواز  از حد  بیش 
دارد؛  بازتاب  نوشته هایش  در  امر  این  و  بود  دانشگاهی  باشد 
نوشته هایی که نتیجة زحماتش در طی دوران فعالیتش در فضای 
طرح درس های  طراحی  و  آموزش  بر  عالوه  او  بود.  دانشگاهی 
جامعه شناسی در نهادهای مختلف هند، ارزش مسیرهای مستدل 
و انتقادی فهم جامعه را  به بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران 

یادبود: یوگندرا سینگ )۲۰۲۰-۱۹۳۲(
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سیدعبدالحامد حسینی، دانشگاه نیوکاسل استرالیا

کووید 19 نشان داده که تحوالت رادیکال نه تنها امکان پذیر که برای 
برای جلوگیری از فروپاشی ها عظیم تر، اجتناب ناپذیر است. زندگی در 
وضعیت رشد کند و یا مهار رشد که در آن »زندگی خوب« جمعی در 
حال برتری یافتن بر رفاه لذت گرایانه است، ما را نسبت به غیرمحتمل 
بودن بازگشت به وضعیت عادی پیشین آگاه کرده است. اکنون وقت 
آن است که ذهن خود را در مقابل این ویروس شناختی کشندة افسانة 
سرمایه داری که »هیچ جایگزینی وجود ندارد« قرنطینه کنیم. کنترل 
رفت و آمدها علیرغم محنت زا بودن لحظاتی برای ما فراهم آورده تا در 
این باره تأمل کنیم که کجاییم، چطور به اینجا رسیده ایم و برای متفق 
به  ساختن تخیالت خالقانه و کنش های سیاسی خود در شکل دادن 

جهان پساپاندمی چه می توانیم انجام دهیم.

کجاییم؟ <
مختصر اینکه در غیاب اقدامات رادیکال و گستردة جهانی، ما انسان ها 
به  این فروپاشی  داریم.  قرار  تمام عیار  در مسیر یک فروپاشی تمدنی 
از رویدادهای پی در پی فاجعه بار به هم پیوسته  احتمال زیاد مارپیچی 
رکودهای  پاندمیک،  بیماری های  منطقه ای،  اقلیم  فجایع  است: 
اقتصادی، بحران های شدید آب، غذا و انرژِی منجر به جابجایی های 
جمعی و ناآرامی ها، تعارضات جهانی و جنگ های داخلی، فجایع اقلیمی 

شدیدتر و تسریع روند کنونی زوال تنوع زیستی.

چطور به اینجا رسیدیم؟ <

نشأت  از »تمدن«  اخیر شکلی خاص  در دهه های  به طور خالصه،  
کامل  سلطة  مدرن،  سرمایه داری  با  عجین  و  اروپا  استعمار  از  گرفته 
وابستگی  با  جهانی  تمدن  نظام  این  گرفت.  دست  به  را  جهانی 
کار  نیروی  جایگزینی   )1( می شود:  شناخته  موارد  این  بر  مبنایی اش 
با سرمایه به عنوان منبع غایی ارزش؛ )2( سوخت های فسیلی کربنی 
یا به عبارت عام تر استخراج گرایی؛ )۳( رشد اقتصادی مهارنشدنی به 
تصاحب  و  اجتماعی بوم شناختی  روابط  بی وقفة  کاالیی سازی  واسطة 
گستردة انبازه ها در طی قرون متمادی که با ترویج دائم فرهنگ های 
مصرف گرایانه در سرتاسر جهان استمرار یافته است. )۴( استعمارگری، 
یعنی قشربندی مداوم روابط قدرت و معارف الزم در حفظ سازگاری 
فسادآور،  سیاست   )۵( نهایت  در  و  درهم تنیده؛  سلسله مراتب های 
منافع   محور  بر  پیشرفت های  مالی-انحصاری،  سرمایة  از  منبعث 

< درباره ضرورت
  ادغــــــــــام )دوبـــاره( 
  بـــا امـــــــر رادیــــکال 

برای گسترش مقاومت تحول افرین، باید به دنبال ادغام کنش گری و دانش تحول آفرین باشیم.
 اثر هنری: حامد حسینی

تخیل دوبارة جامعه
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خالقیت های جمعی خودانگیخته و پروژه های آغاز شده از سوی تودة 
اشکال  در  را  بیشتری  معنادار  سیستمی  گذارهای  که  بوده ایم  مردم 
با  عمیق  مدنی  تغییر  یک  تاریخی  ضرورت  می کنند.  دنبال  متنوعی 
تعداد رو به فزونی جنبش های »پنج زدایش« به خوبی قابل درک است.

دهة 2020 را می توان مؤثر ترین دهه در مهمترین قرن در تاریخ بشری 
حال  در  انقالبی  نیروهای  برای  ناممکن«  »طلب  آن  در  که  دانست 
ظهور به تنها گزینة »واقع گرایانه« بدل می شود. شرایط کنونی که با 
تشدید بحران های اقتصادی و بوم زیستی توصیف می شود به احتمال 
زیاد به نارضایتی بی سابقه خواهد انجامید. در عصر حاضر، به وضعیتی 
رادیکال  نیروهای  از  بینش  کسب  بدون  دیگر  آن  در  که  رسیده ایم 
در صحنة عمل، امکان مرتفع ساختن بی قاعدگی های میان نظریه و 

واقعیت وجود ندارد.

اما این نیروها متنوع، ساخت نیافته و سریعا در حال تکامل اند که درک 
آن ها را مشکل می سازد. تنها به تازگی و به لطف کنترل رفت وآمدها 
این  برای  پاندمی، فرصتی بی سابقه  از شیوع  ناشی  و کاهش سرعت 
برخط  تعامالت  واسطة  به  تا  است  شده   ایجاد  تحول آفرین  نیروهای 
با جمعیت وسیع تر، حضور پیدا کنند. علیرغم قابلیت های رهایی بخش 
چشم انداز »پنج زدایش«، این موضوع در علوم انسانی و علوم  اجتماعی 

متأسفانه همچنان حاشیه ای به شمار می آید.

ضرورت خلق مشترک انبازة دانش <

مهم ترین پرسش ما در مواجهه با »پنج زدایش« این است که چگونه 
در »توسعة« دانش فراگیر و در عین حال پویا از چشم اندازهای در حال 
ظهور بدیل ها »مشارکت کنیم«؛ دانشی که به نوبة خود این فعالیت ها و 
بازیگران تحول آفرین را توانمند می سازد و به ما کمک می کند تا دانش 
خود را بازسازی کنیم تا تحول آفرین باشد. هیچ دلیلی وجود ندارد که باور 
کنیم تشدید بحران ها به طور خود به خود منجر به فروپاشی بخش های 
غیرمولد در چپ جهانی خواهد شد. این انتظار که پارادایم جدیدی به 
نحو معجزه آسا از محل تعامالت اتفاقی و تصادفی میان اشکال بی شمار 
»پنج زدایش« ظهور یابد که به سرمایه داری، پیش از نابود کردن حیات 
این سیاره، پایان دهد، به شکل طعنه آمیزی بازنمای افسانة نئوکالسیک 

دستان نامرئی و قصة پریاِن قطره چکان )trickle-down( است.

و  حقوق  منافع،  اولویت های  سرمایه  ترجیحات  که  کنونی  زمینة  در 
نیازهای جوامع را تحت الشعاع قرار داده است، مقاومت و معکوس کردن 
پیشروانة  تالش های  دادن  ثمر  برای  سرمایه داری  دانش  حصارهای 
اجتماعی سیاسی معطوف به بنا کردن آینده های پایدار، خودکفا، عادالنه 
ذهنیتی  به  شدن  تسلیم  بدون  می ماند.  باقی  حیاتی  دموکراتیک،  و 
اخیر  پیشرفت های  اجتماعی،  علوم  و  انسانی  علوم  در  فن ساالرانه 
روش شناختی در داده ورزی اجتماعی را می توان با دقت و وظیفه  شناسی 
برای توانمندسازی پراکسیس رهایی بخش در صحنة عمل به کار بست. 
قدرت کالن داده را می توان به همراه جنبش های آغاز شده از سوی تودة 
مردم در خلق مشترک »انبازة دانش« برای هدایت و انرژی بخشی به 
یک گذار جامع به تمدن های بومی پسا »پنج ویژگی« به کار بست.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Hamed Hosseini <hamed.hosseini@newcastle.edu.au>

داده  ای سازی،   ،)surveillance( نظارت  زمینة  دولت-شرکت ها در 
فناوری های عصبی و زیستی و جنگ آوری. این پنج خصلت درونی را 

زین پس »پنج وابستگی«  می خوانیم.

این نظام به ذات مستعد بحران است چرا که »پنج وابستگی« مستلزم 
بسط بی پایان ظرفیت سیارة زمین است. از آنجایی که ما پیش از این 
پاسخ  گونه  افق هر  داشتن  بدون  زمین گذشته ایم  زیستی  از ظرفیت 
فناورانه که بتواند این ظرفیت را حفظ کند، همان خصلت های پشت 

تفوق تمدن مدرن در حال حاضر موجبات پایان آن را رقم می زنند.

کربن زدایی کافی نیست <

به  بدون  یادشده  وابستگی های  از  کدام  هر  به  بخشیدن  پایان 
مثال  است.  شکست  به  محکوم  وابستگی ها  دیگر  چالش کشیدن 
کربن زدایی به عنوان محبوب ترین راهکار مطرح شده از سوی نهادهای 
پیشرو را در نظر بگیرید. فناوری های جدید مهارکنندة منابع تجدید پذیر 
با موانع اقتصادی و سیاسی اجتماعی جدی مواجه اند. سرعت پیشرفت 
باشند.  سیاره  این  ناجی  بتوانند  که  است  آن  از  کندتر  فناوری ها  این 
عنوان  به  فناوری ها  این  به  از طبقة حاکم  آن، بخش هایی  از  مهم تر 

ابزارهای بالقوه در گسترش هژمونی سرمایه می نگرند.

این  به  دادن  پایان  جای  به  پساکربنی  اصطالح  به  سیاست های 
وابستگی«  »پنج  در  موارد  سایر  به  را  وابستگی  صرفا  وابستگی، 
را  زیست سیاسی  و  اجتماعی اقتصادی  اساسی  ساختارهای  می کشانند. 
که مبنای انقالب های فناورانه اند و به آن کمک می کنند باید عمیقا به 
چالش کشید تا توده ها بتوانند گذار معنادار را هدایت و از آن خود کنند. 
رشد زدایی،   )۳( سرمایه   محوری زدایی،   )2( کربن زدایی،   )1( کار  این 
اجتماعی  نهادهای  عمیق  دموکراتیک سازی   )۵( و  استعمارزدایی   )۴(
را ناگزیر می سازد؛ یعنی »پنج زدایش« در تقالی جهانی برای نجات 
حیات سازمان یافته. بنابراین، در صورتی که کربن زدایی به عنوان یک 
از  را  بود که توجه  مثابه موردی خواهد  به  راه حل بسنده تصور شود، 

دیگر زدایش ها که به همان اندازه اهمیت دارند دور می کند.

ما در مقام کنشگر چه می توانیم انجام دهیم؟ <

بارزترین شکل رویکرد تقلیل گرا برای پرداختن به بحران های جهانی، 
رستاخیز اخیر فن ساالری سیاسی است. هرچه بیشتر شکست بخورد، 
اقتدارگراتر می شود. دانشگاه ها، به عنوان بستر نوآوری و پیشرو ترین 
و  صنعت  با  مواجه  در  خود  استقالل  دادن  دست  از  حال  در  دانش، 
شرکای تجاری خودند که در حال حاضر منابع اصلی حمایتی شان در 
این عصر ریاضت اند. علوم انسانی و علوم اجتماعی با بحران هویتی 
علوم  که  بیابیم  غیرتقلیل گرا  گفتار  یک  تا  است  الزم  است.  مواجه 
رفتة  دست  از  تاریخی  غایت  بتوانند  آن  در  اجتماعی  علوم  و  انسانی 
تا  ساخت  رادیکال«  تحول آفرین  »دانش  نو  از  باید  بازیابند.  را  خود 
بر پراکسیس های رهایی بخش برای جایگزین های پیشرو تمرکز کند 
)همانطور که نویسندگان کتاب راهنمای روتلج دربارة  مطالعات جهانی 

تحول آفرین نشان داده اند(.

انفجار  به راه حل هایی غیرمؤثر فن ساالرانه، شاهد  تازگی در پاسخ  به 
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بری گیلز، دانشگاه هلسینکی فنالند

در بحران کنونی دیدگاهی در حال ظهور است که در تفسیر تازه نمو 
یافته در سراسر جهان مشاهده می شود و حاکی از این ادراک است 
که شکل کنونی تمدن و نظم جهانی ما، بشریت و »طبیعت« را به 
بحرانی عظیم گرفتار کرده است و اینکه ما باید نسبت به ایجاد تحول 
بنیادین در شالوده ها اقدام نماییم. ترکیب، یا »بحران سه گانة« اقلیم، 
سرمایه داری و کووید 19 فرصتی برای پرداختن به علل اساسی این 

بحران فراهم کرده است.

زندگی در زمانة کویانیسکتسی <

که  دارند  مهمی  افسانة  شمالی،  آمریکای   )Hopi( هوپی  بومیان 
ارتباط نزدیکی با وضعیت کنونی ما دارد: افسانة »کویانیسکتسی« که 
اغلب »حیات خارج از تعادل«، »شکلی از زندگی که نباید وجود داشته 

باشد« یا »زندگی دیوانه وار« ترجمه می شود. در این افسانه، انسان ها 
نگهبانان تمام حیات اند و مقصود ما حفظ دائمی تعادل میان تمامی 
اشکال حیات است. برای نیل به این مقصود، خود ما باید به گونه ای 
با  باشد.  اشکال حیات  دیگر  با  کنیم که متضمن هم آهنگی  زندگی 
این حال در کویانیسکتسی انسان ها »عقل خود را از دست داده اند« 
اعمال  نتیجة  که  دوانند  ویرانی  از  پرت گاهی  سوی  به  بی هدف  و 
خودشان است. چنین فرهنگی وحدت بنیادین و پیوستگی حیات را 
نادیده می گیرد. تقدس تمام حیات را فراموش می کند. هدف اصلی 
فراموش  را  حیات  اشکال  سایر  با  انسان ها  عمیق  وابستگی  و  خود 
می کند. اعمالش »بی منطق« و مخرب است. تنها یک بیداری معنوی 
عمیق واقعی و تجدد فرهنگی و مادی می تواند مسیر چنین فرهنگی 
را تغییر دهد و آن و سایر گونه های بی شمار دیگر حیات را از آسیب 
بار خواهد  نابودی نجات دهد که کویانیسکتسی الجرم به  عظیم و 

آورد.

< فراتر از »کویانیسکتسی« 
      تــــــخیل دوبــــاره تـــــــمـدن 

در آینده ما تصور نسبت به الگوهای غالب قدرت و سازمان اجتامعی در متدن مان باید از پایه 

نو شوند و تغییر یابند.
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طلسم  تحت  می کنیم.  زندگی  کویانیسکتسی  زمانة  در  ما 
و  »توسعه«  »مدرنیته«،  »پیشرفت«،  چون  تمامیت بخشی  مفاهیم 
»جهانی شدن« قرار گرفته ایم. این مفاهیم آیندة بهتر، کامیابی مادی، 
عصر آیندة سالمت، ایمنی و آزادی را به ما وعده داده اند. اما واقعیت 
بحران  این  به  منجر  تاریخی  فرآیندهای  مفاهیم  این  که  است  این 

جهانی را پنهان کرده اند.

مطالعة »فروپاشی تمدن ها« و »چالش ها یا تهدیدهای وجودی« 
دانشگاهی  محیط  در  فزاینده  به شکلی  امروزه  بشریت  به  معطوف 
مشروعیت یافته و حتی »محبوبیت« پیدا می کند. آن پدیده نشانه ای 
عبارتی  به  می دانیم:  گرفتارش  را  خود  اکنون  که  وضعیتی  بر  است 
»بحران  جهانی«،  نظام  »بحران  بزرگ«،  »انفجار  یک  در  این که 
را  بسیاری  علل  می کنیم.  زندگی  تمدن مان  غالب  شکل  عمومی« 
می توان برای این »بحران عمومی« یا این »زوال عظیم« برشمرد 
که ما را حتی با »فروپاشی« تمدن تهدید می کند. تغییر اقلیم البته 
بردار علی مرکزی در این بحران عظیم است، لکن علل دیگری نیز 
فرایندهای  پیامِد  اقلیم  تغییر  خود  بسیاری  جهات  از  و  دارند  وجود 
فرآیندهای  است.  بلندمدت   و  زیربنایی  بنیادی تر،  بسیار  تاریخی 
از  بیش  تمرکز  شامل  زده اند  رقم  را  عظیم  بحران  این  که  تاریخی 
و  کار  نیروی  حد  از  بیش  استثمار  )اولیگارشی سازی(؛  منابع  از  حد 
»طبیعت« )یعنی استخراج بیش از اندازة ارزش از نیروی کار انسانی 
انباشت  سیستمی(؛  آنتروپی  افزایش  بنابراین  و  طبیعی  جهان  از  و 
انگل گونه و یغماگرانة مازاد ثروت و سرمایه و »سرمایه گذاری کمتر 
از نیاز« در زیرساخت های سودمند و مولد از حیث اجتماعی؛ و یک 
دل مشغولی/منطق سیستمی در خصوص کاالیی سازی، بازاری سازی 

و »رشد اقتصادی«.

اقتصاد مسلط ما، هم به عنوان یک رشته تحصیلی و در کاربرد 
از  عاری  اقتصاد  که  است  زده  دامن  توهم  این  به  همواره  عملی، 
یا  محیط زیست  است.  زیست فیزیکی  غایی  مبانی  یا  محدودیت ها 
اقتصاد زیست محیطی جز زیررشتة مختصری در اقتصاد جریان اصلی 
ایجاد  زیست محیطی  تمام مشکالت  که  است  این  بر  باور  و  نیست 
شده به دست نظام اقتصادی مسلط در زمان حاضر، در آینده و در 
سازوکارهای  و  اصول  و  فناورانه  نوآوری های  واسطة  به  اول  درجة 
و  کوته بینانه  جهان بینی  این  شد.  خواهد  برطرف  بازار  بر  منطبق 
ساده دالنه، از چند دهه پیش از این موجب تأخیر، تعویق و رضایت 
جهان  سیاسی  و  اقتصادی  بازیگران  قدرت مند ترین  پایان ناپذیر 
فجایع  از  اجتناب  در  تغییرات ضروری  به  جدی  پرداختن  به  نسبت 
جهان بینی  این  است.  شده  اقلیمی  و  زیست محیطی  قریب الوقوع 
در  و  شده  بدل  عصر  مسلط  آیین  به  »بازار«  پرستش  و  ساده دالنه 
حتی  و  »جهانی شدن«  »نئولیبرالیسم«،  جهانی  هژمونیک  ایده های 
»توسعه« به معنایی که در سراسر جهان درک و اجرا می شود، جایگاه 

اساسی داشته است.

بحران به معنای شکست است. بحران به معنای ناکارآمدی نظام 
برای  وجودی  تهدید  یک  معنای  به  امروز  جهان  در  بحران  است. 
بشریت است: »سقوط« یا حتی فروپاشی تمدن ما، تمدنی که از قرار 

جهانی شدن در آن موفقیت بی سابقه ای داشته است.

کویانیسکتسی راه حل نیز دارد <

به  ما  دارد.  را  ما  معمای  پاسخ  کویانیسکتسی  چیست؟  راه حل 
مادی  حیث  از  هم  فرهنگ مان  کلیت  و  تمدن  عمیق«  »بازسازی 
گلوبالیزیشنز  در  مقاله ام  در  که  مفهومی   – داریم  نیاز  معنوی  و هم 
منتشر شده در سال 2020 توضیح دادم. ما نیاز داریم تا »تمدن را 
دوباره تصور کنیم«. در آینده مان تخیل اشکال بنیادی که الگوهای 
غالب قدرت و سازمان اجتماعی را در تمدن ما تشکیل می دهند یعنی 
دولت، سرمایه و شهر، باید از پایه نو شوند و تغییر یابند. بشریت باید 
حک شدگی اش در تور زندگی را بپذیرد و واقعیت مرزهای سیاره ای، 
پویایی نظام زمین، مبانی زیست فیزیکی و محدودیت های آن، آستانه 
و نقطة عطف تغییر زیست بوم و اقلیم را در آن چه در واقعیت یک نظام 
جهانی یکپارچة حیات است به رسمیت بشناسد. مسیر ما در آینده باید 
شامل »احیای عظیم« حیات بر روی زمین باشد؛ با تمام تنوع بی کران 
و زیبایش. بنابراین، باید به عالوه »بازگشتی عظیم« از دل مشغولی ها 
برای کاالیی سازی جهانی، بازاری سازی و رشد اقتصادی را در خود 
داشته باشد؛ دل مشغولی هایی که تابه حال بر زندگی مادی جمعی ما 
مسلط بوده اند. »باز انبازة« جهان هم از لحاظ مادی و هم اجتماعی 
در این تحول عظیم تمدنی کلیدی خواهد بود. به همین ترتیب صلح 
داخلی و جهانی، در تمدن جدید تخیل شده عنصری ضروری خواهد 
امپریالیسم، استعمار،  از  تاریکی چند قرن گذشته، سرشار  بود. عصر 

نئواستعمار، نژادپرستی و قدرت پدرساالرانه اکنون باید خاتمه یابد.

تاریخ بعدا نوشته می شود، اما آینده اکنون. این جهان بینی جدید 
در  است  حال ظهور  در  فعلی  جهانی  سیستمی  بحران  بستر  در  که 
ایدة تداوم »معمول«  واقع طنین انداز جهان بینی بسیار کهنی است. 
نیست.  عظیم  توهمی  جز  چیزی   19 کووید  از  پیش  رفتة  دست  از 
ایده بازگشت به »سیاق معمول« ایده ای بی شک فاجعه بار است. تنها 
یک تحول اساسی در اشکال بنیادی تمدن ما می تواند مانع بالیای 
آینده شود. پراکسیس تحول آفریِن بسیاری، توسط بسیاری، و برای 
بسیاری، تنها وعدة واقع بینانه و منبع امید برای بقای جمعی ما را در 
دست دارد. اکنون دیگر جای هیچ عذر و بهانه ای نیست و هیچ راه 

بازگشتی نداریم. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
 Barry Gills <bkeithgills@gmail.com>
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و شلن گومس، دانشگاه هند غربی سنت آگوستین، ترینداد و  دانشگاه هند غربی سنت آگوستین، ترینداد و توباگو،  اسکات تیمکی 
)RC31( توباگو، و عضو کمیته پژوهشی جامعه شناسی مهاجرت انجمن بین المللی جامعه شناسی

< راســــتافــاری 
       و بــــــــازآفـــــــــــرینــی هـــــــند غـــــربــی 

تاج گذاری راستافاری مکونن به عنوان اعلیحضرت امپراطور سلطنتی، 
هایله سالسی اول در سال 19۳0، تا حدی نمایش سینمایی افتخارآمیزی 
بود که دوران تازه ای در حیات مردم اتیوپی را جشن می گرفت. 12۵00 
تحت  فقیِر  سیاه پوست  جامائیکایی های  کارائیب،  در  دورتر  کیلومتر 
تماشا  را  نمایش  این  خبری  فیلم های  انگلستان  پادشاهی  حکمرانی 

کردند. آنها برای اولین بار پادشاه سیاه پوستی را می دیدند.

اسناد ثبت شده نشان می دهد که مردم جامائیکا چندی پس از آن 
اتیوپی رفتند و به این منظور تبادل  تا حد توان خود به دنبال کشف 
اطالعات کردند و به مطالعة روزنامه ها و مجالت پرداختند. مارکوس 
گارِوی این نماد پرقدرت آفریقا را در نمایشنامه تاج گذاری شاه و ملکة 
آفریقا به تصویر کشید. این نگاه خیرة منتظر بی تردید واکنشی درون زاد 

به وحشت های سرمایه داری نژادی بود.

»ضدفرهنگ مدرنیته« <

می شود،  نگاشته  سیاهان  تجربة  دل  از  زمانی که  سرمایه داری  تاریخ 

بسیار متفاوت می نماید. راستافاری  گرایان هرچند کاستی دارند و مصون 
»ضدفرهنگ  را  آن  گیلروی  پل  که  چیزی اند  نشانه  نیستند،  نقد  از 
مدرنیته« می خواند. سی.ال.آر. جیمز و کلودیا جونز اهل ترینیداد تحلیل 
راست کیشانه از مدرنیته را وارونه کردند تا مرکزیت هند غربی در رشد 
سرمایه داری اروپایی را به خوبی به تصویر بکشند؛ راستافاری ها نیز به 
همین سیاق نشانة گرایشی اند که پروژه های رهایی بخش را همیشه و 
از پیش پیچیده شده در مفاهیم بومی می داند. این گرایش وارونة این 
تصور است که نهادها و پروژه های دولت محور به بهترین وجه تغییرات 

اجتماعی و توسعه را هدایت می کنند.

جهان شناسی راستافاری ها همانا مثال خوبی است از نحوة مبارزه 
بر اساس شیوة زندگی جدیدی که سوژه های فرودست پیش تر تجسم 
کرده اند. به خودی خود، امثال این بازآفرینی های وابسته به تخیل 
برآمده از کارائیب و راستافاری که مدت ها بر تکامل مردم نگاری و 
نظریة اجتماعی کارائیب تأثیر گذاشته اند، می توانند الهام بخش نوعی 
برای سدة   )decolonial sociology( استعمارزدوده  جامعه شناسی 

حاضر باشند.

عالمتی که نشان دهندة حضور راستافاری هاست، در شاشامانه اتیوپی در سال 2019. 
امتیاز عکس: شلن گومس.
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عناصر جامعه شناسی استعمار زدوده <

با جنبش مردم  تأثر  یک رشته، بگذارید  برای نشان دادن امکان 
چندین  طی  جمع آوری شده  داده های  ترکیب  راه  از  ما  کنیم.  آغاز 
غربی  هند  استعماری  پسا  اجتماعِی  نظریه پردازان  با  میدانی  مالقات 
بین سال های 200۸ تا 201۵ کردار معنوی راستافاری ها را دریافتیم 
که محصول روشنفکران ارگانیک موقعیت مندی است که می خواستند 
وجود  به  روزمره شان  زندگی  و  شرایط  برای  جامعه شناختی  توضیحی 
آورند. در حقیقت، در صورت بندی هسته ای آنها »سیاست جهان وطنی« 
اجتماعی  جهان های  از  غنی  توصیفی  راستافاری   )cosmopolitics(
ارائه می دهد، چیزی که والتر رادنی در راستافاری ها یی بازشناخت که با 

آنها در جامائیکای پسا استعماری »ریشه گرفت«.

از  فوج  فوج راستافاری های سازمان یافته در نیمة دوم قرن بیستم 
اتیوپی مهاجرت کردند. پس از مستقر شدن در  کارائیب به شاشامانه 
زمیِن هبه  شده از سوی هایله سالسی اول که به آفریقایی های دیاسپورا 
اختصاص داده شده بود، این اجتماع شهری بیان سیاسی قدرتمندی را 
دربارة نحوة تحقق تخیل اجتماعی پان-آفریقایی به نمایش گذاشت. 
اتیوپی همچنین جایی است که برای راستافاری ها داللت بر خاستگاه 
نوع بشر دارد و در عین حال مکان الهی و قدسی قوم یهود است. بر 
 )repatriation( »این اساس، مستقر شدن ]در آن[ »بازگشت به میهن
دستورکار  یک  و  خود  بازآفرینی  نشانگر  ما  برای  که  می شود  خوانده 

همزمان برای تغییر اجتماعی طبق قاعدة خودشان است.

راستافاری ها با مفروض گرفتن این مکان مقدس همچنان به زیارت 
شاشامانه می روند و در غیر این صورت از این اجتماع محلی حمایت 
و  راستافاری ها  بقای  برای  به طور خاص  این حمایت  مالی می کنند. 
بهبود اجتماعی و بازتولید ارزش های آنها در اتیوپی و در مفهوم وسیع تر 
پیوند  و  عزت  اعادة  دارد.  اهمیت  مذهبی  اجتماع  واقعی  هویت  بسط 
آن با الوهیت در پی وحشت ناشی از تجربة طوالنی انقیاد در جریان 
استعمار به وقوع پیوسته است. این پیونِد »سرمایه داری و استعمار« نه 
از چشم انداز کالن شهر لندن بلکه در عوض، از چشم انداز افرادی نوشته 

می شود که از کینگستون به شاشامه نقل مکان می کنند. 

»سیاست جهان وطنی« راستافاری ها <

می دانند،  مسیحیت  دیرین  سنگر  را  اتیوپی  فقط  نه   راستافاری ها 
بلکه برای آن به عنوان تنها قلمرو آفریقایی که هرگز به طور رسمی 
از سمت قدرت های اروپایی استعمار نشده است ارزش قائل می شوند. 
مثابه  به  آفریقا  از  پیش موجود  از  آرمانی  تصور  پایة  بر  راستافاری ها 
سالسی  هایله  امپراتور  که  رسیدند  باور  این  به  فرهنگی  مقاومت 
اول الهی است. پیش زمینة این باور از تسلط مردم کارائیب به کتاب 
مقدس ناشی می  شد. بی تردید راستافاری گرایی نتیجه ای از کردارهای 
 Middle( »1مذهبی برآمده از آفریقای غربی است که از »گذر میانی
Passage( جان سالم به در برده بود. البته این هم حقیقتی است که 

سراسر  در  بیستم  سدة  اوایل  در  مذهبی  سازمان های  هنگامی که  از 
به تخیالت  به خوبی  مردم عادی  افتتاح کردند،  را  مدارسی  جامائیکا 

کتاب مقدس آگاه شدند. 

مقاومت جمعی در برابر برتری سفید، به جای سازماندهی سکوالر 
از طریق تفسیر مجدد این آموزه ها شکل گرفت. در این تفسیر مجدد 
کوشش های درون زاد اولیه ای برای استعمارزدایی از کردارهای مسیحی 

را می یابیم که حامی ستم استعماری در حوزه کارائیب بودند.

که  می پذیرند  را  همگانی  انسانیت  چارچوب  این  در  راستافاری ها   
هم شامل آنهایی می شود که به قول خودشان »درون ایمانند« و هم 
جهان وطنی  می توان  را  واکنش  این  نشده اند.  راستافاری  که  کسانی 
به  گشوده  رویکردی  به  وفادار  که  کرد  تفسیر  جنوب  ظهور  حال  در 
آگاهی  از  راستافاری   »گشودگی«  ما  گمان  به  است.  فرهنگی  تکثر 
تاریخی مندرج در جامعه گرایی مردم کارائیب نشئت می گیرد که اقتصاد 
کشت  و کار بین قاره ای، سلسله مراتب های آن، محیط چندفرهنگی و 
ایجادش کرده است.  از تخیل در جهت خودسازی  برآمده  کنش های 
بدین سان راستافاری نوعی به مبارزه طلبِی سرراست برتری سفیدپوستان 

است.

راستافاری ها به هیچ وجه اولین جلوة پان آفریقایی گری نبودند. پل 
کوشش های  دیگر  افراد  و  ای.هیل  رابرت  بکلس،  هیالری  گیلروی، 
متعدد پیشین را شرح داده اند. با وجود این، ممارست های هر روزة ایشان 
»همبستگی  آن چه   مفهومی  و  تجربی  کندوکاو  ارتقای  به  می تواند 
عادی« می نامیم کمک کند. همبستگی عادی پرسش هایی را مطرح 
می کند حول این که تخیل جامعه شناختی در چارچوب جهان وطن گرایی 

جنوبی مبتنی بر تجربة سیاهان چگونه می تواند باشد.

همبستگی  از  مثالی  منزلة  به  راستافاری  جها ن وطنی«  »سیاست 
را برجسته  تا مسیرهایی  به جامعه شناسان کمک کند  عادی می تواند 
یکدیگر  به  جهانی  فرایندهای  و  محلی  سناریوهای  آن  در  که  کنند 
می رسند. ما معتقدیم که با پیگیری توصیف غنی ای که این مسیرها به 
دست می دهند و با دخیل شدن در مسیر رسیدن به رشته ای مرکززدوده 
نابرابری های دیرپا و نوظهور  و استعمارزدوده که برای مفهوم پردازی 
برای  بالقوه ای  نیروی  باشد،  داشته  خوبی  جایگاه  یکم  و  بیست  سدة 
دارد.  وجود  جامعه شناسی  بازآفرینی  جهت  سیاهان  تجربة  به  اتکاء 
استعداد رهایی بخشِی نظریة اجتماعی »زمینه مند« هند غربی این گونه 

تداوم خواهد یافت. 

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:
Scott Timcke <stimcke@gmail.com>
Shelene Gomes <sshelene.gomes@sta.uwi.edu>
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سیاست  و  اجتماعی  رفاه  فقر،   ،)RC40( آموزش  جامعه شناسی  پژوهشی  کمیته های  عضو  و  سری النکا  کلمبو  دانشگاه  هتیگ،  سیری 
اجتماعی )RC19( و جامعه شناسی جوانان )RC34( انجمن بین المللی جامعه شناسی

      در بـســــتـر هـای مـحـلی و جــــهـانـی < جامعه شـناسی ســری لانکا 

جوامع  از  بسیاری  می دانیم  که  همانطور 
تحت  شانزدهم  قرن  اوایل  از  غیرغربی 
سلطة استعماری غرب درآمدند. سری النکا، 
پیش  که  هند  اقیانوس  در  کوچکی  جزیرة 
از  می شد،  شناخته  سیالن  نام  با  این  از 
سلطة  تحت  پی در پی  طور  به   1۵0۵ سال 
هلند  پرتغال،  یعنی  استعماری  قدرت  سه 
 19۴۸ سال  در  اینکه  تا  آمد  در  بریتانیا  و 
در  کشور  این  یافت.  استقالل  بریتانیا  از 
سال های استعمار، به ویژه در طی سال های 
سیری  آن،  بر  بریتانیا  سالة   1۵0 حاکمیت 
از  گذراند.  سر  از  را  گسترده  تحوالت  از 
جمله مرتبط ترین این تحوالت به موضوع 
از  آموزشی  چشم انداز  در  تغییر  مقاله  این 

سلطة  تحت  مقدماتی  آموزشی  نظام  یک 
آموزش  نظام  یک  به  مذهبی  نهادهای 
تا  تقریبا  حال،  این  با  متنوع تربود.  عمومی 
پایان حاکمیت استعمار هیچ نظام تحصیالت 
دانشگاهی مدرنی وارد این کشور نشد که 
این امر باعث می شد تا جوانان نخبة مشتاق 
کسب تحصیالت عالی ضرورتا به خارج از 
حال  در  بومیان  بنابراین  کنند.  سفر  کشور 
کسب  فرصت  باالتر  طبقات  به  حرکت 
رشته های  در  را  دانشگاهی  تحصیالت 
جمله  از  نداشتند؛  کشور  داخل  در  متنوع 
رشته ای مانند جامعه شناسی که به وفور در 
بسیار از دانشگاه های اروپا و سایر کشورها 

تدریس می شد.

توسعة تحصیالت دانشگاهی <

تا حد  آنجا که تحصیالت دانشگاهی  از 
بود،  پسااستعماری  پیشرفت  یک  زیادی 
تأسیس  از  قبل  تا  جامعه شناسی  آموزش 
دانشگاه محلی در دهه ۴0 میالدی محقق 
برای  تقاضا  افزایش  با  آن  از  پس  نشد. 
دهه های  در  دانشگاهی،  تحصیالت  کسب 
این  با  شد.  بنا  جدید  دانشگاه  چندین  بعد 
محدود  تنها  جامعه شناسی  آموزش  حال، 
سال  در  اینکه  تا  بود  پرادنیا  دانشگاه  به 
از  دهه  دو  از  بیش  گذشت  از  پس   19۶9
استقالل کشور، دومین گروه جامعه شناسی 

در دانشگاه کلمبو تأسیس شد.

کالج دانشگاه سیالن در سال 1921.
 امتیاز عکس: کریتیو کامانز.
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از  است که پس  اهمیت  حائز  نکته  این 
اولیة  در سال های  پرادنیا،  دانشگاه  تأسیس 
جامعه شناسی  دانشکدة  میالدی   ۵0 دهه 
تحت سرپرست تازه منصوب شده دائر گردید. 
جامعه شناسی  با  ابتدا  دانشکده  این  ریاست 
برایس  پرفسور  نام  به  متحده  ایاالت  از 
به  تدریس  زبان  که  آنجا  از  بود.  رایان 
موجود  کتاب های  از  می شد  بود،  انگلیسی 
کتاب هایی  کرد؛  استفاده  انگلیسی  زبان  به 
سایر  و  غربی  کشورهای  در  وفور  به  که 
وقوع  با  ولی  می شد.  استفاده  کشورها 
چشم گیر  پسااستعماری  اجتماعی  تغییرات 
تغییر  به  شروع  شرایط  بعد،  سال های  در 
کرد. نظام دموکراتیک حکومتی که بیش از 
یک دهه پیش از استقالل تأسیس شده بود 
فرصتی برای جنبش های ضداستعماری مهیا 
کرد تا خواسته هایشان را برای استعمارزدایی 
و احیای نهادهای بومی اجتماعی و فرهنگی  
مطرح کنند. در نتیجه با تغییر زبان آموزش از 
انگلیسی به زبان های محلی در سال 19۵۶، 
تنها هشت سال پس از استقالل، روندی از 
پیامدهایی  با  فرهنگی  و  اجتماعی  تغییرات 
بسیاری  دائمی  مهاجرت  شد.  آغاز  گسترده 
انگلیسی سازی شده  از اعضای جوامعی که 
شهرنشین،  بومی  نخبگان  جمله  از  بودند، 
بار  به  را  کشور  از  مغزها  فرار  از  گستره ای 

آورد.

حومة  در  بودایی  مهم  معبد  دو  تبدیل 
دهة  اواسط  در  ملی  دانشگاه  دو  به  کلمبو 
پیامدهایش،  سایر  کنار  در  میالدی   19۵0
را  دانشگاهی  تحصیالت  چشمگیر  توسعة 
نیز رقم زد. با بزرگ شدن بخش دولتی از 
توسعه های  دلیل  به  روند  این   ،19۵0 دهة 
کرد  پیدا  ادامه  بعدی  دهه های  در  دولتی 
بخش های  در  دیگر  دانشگاه  چندین  و 
خلق  باعث  که  شد  تأسیس  کشور  مختلف 
تحصیالت  کسب  برای  بیشتر  فرصت های 
در  باال  به  رو  اجتماعی  تحرک  و  عالی 
جامعه ای  گردید؛  پسااستعماری  جامعه ای 
که با سطوح باالی نابرابری افقی و عمودی 
پایین  سطح  به  توجه  با  می شد.  توصیف 
مستمر  توسعة  این  غالب،  اقتصادی  رشد 
تحصیالت دانشگاهی منتج به سطوح باالی 

بیکاری فارغ التحصیالن شد.

جامعه شناسی جزیره ای <

زبان های  به  انگلیسی  زبان  از  گذار 
به  را  زبانه  یک  دانشجویان  اغلب  محلی 
انگلیسی  زبان  از  استفاده  توان  از  تدریج 
نهادی  تمهیدات  بعدتر  اگرچه  محروم کرد. 
مهم  متون  ترجمة  انتشار  برای  خاصی 
فراهم  محلی  زبان های  به  جامعه شناسی 
ادامه  مانع  محدودیت ها  سایر  و  منابع  شد، 
دانشجویان  بیشتر  بنابراین،  شدند.  کار  این 
نگاشته  جزوه های  به  محدود  زیادی  حد  تا 
شده به زبان های محلی بودند. در چند دهة 
فزاینده  شکلی  به  دانشجویان  عمدة  آتی، 
بیگانه  به متون اصلی جامعه شناسی  نسبت 
گسترده  طور  به  که  کتاب هایی  شدند؛ 
این  با  می شد.  استفاده  کشورها  دیگر  در 
جامعه شناسی  فارغ التحصیالن  اغلب  حال، 
عناوین  تحت  آموزش شان  کیفیت  از  فارغ 
استخدام  در  دولتی  نهادهای  در  مختلف 
دانشگاهیان  برخی  که  همزمان  شدند. 
و  تکمیلی  تحصیالت  آموزش  طریق  از 
با  را  خود  ارتباط  دانشجو  تبادل  دوره های 
کردند،  حفظ  کشور  از  خارج  دانشگاه های 
سایرین  بین المللی  دانشگاهی  ارتباطات 
یا  دانشگاهی  جلسات  در  حضور  مانند 
دانشگاهی  انتشار کارهای خود در مجالت 
ماند. روندهای ذکر  باقی  استاندارد گسسته 
داشته   ادامه  امروز  به  تا  سالیان  طی  شده 
تأسیس  جامعه شناسی  ملی  انجمن  است. 
شده در دهة 19۸0 میالدی تحت رهبری 
استاد جامعه شناسی  پیریس، نخستین  رالف 
همچنان  دانشگاه  نخستین  در  سیالنی 
دانشگاهیان  از  اقلیتی  ولی  است  فعال 
محلی  دانشگاه های  از  اندکی  تعداد  از  را 
بسیار  تعداد  این  بر  افزون  می کند.  جذب 
اندکی از جامعه شناسان سری النکایی عضو 
بوده اند.  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن 
انجمن  با  همچنان  جامعه شناسان  اکثریت 
بین المللی جامعه شناسی و حتی انجمن های 
ارتباط  در  منطقه  در  ملی  جامعه شناسی 
دربارة  مشغولند،  تدریس  به  ولی  نیستند. 
کارهای  و  می کنند  پژوهش  محلی  مسائل 
می کنند،  منتشر  محلی  مجالت  در  را  خود 
التحصیالن دانشگاه های  در حالی که فارغ 

محلی اغلب به استخدام دولت درمی آیند.

آنچه از گفته های باال مشهود است این 
است که در سری النکای پسااستعمار اقتصاد 
استمرار  ضداستعماری  ملی گرایی  سیاسی 
حصارهای آموزش و پژوهش جامعه شناسی 
مستقل  زیادی  حد  تا  که  کرده  تسهیل  را 
از جوامع دانشگاهی کشورهای دیگر چه در 
شمال جهانی یا در سایر کشورهای جنوب 
جهانی است و این به رغم روند جهانی شدن 
آموزش خصوصی است که بسیاری را خارج 
از نظام آموزش عمومی در یافتن تحصیالت 
جایگزین و فرصت های شغلی توانمند ساخته 
است. این گروه اخیر که اغلب از بسترهای 
آموزش  محیط  واسطة  به  می آیند  غنی تر 
همچنان  ملی  مرزهای  از  فراتر  خصوصی، 
در پیوند با فرایند گردش علم و فعالیت باقی 
می ماند. با این وجود، عمدة افراد این گروه 
ترجیح داده اند که در علوم، فناوری، ریاضی 
نه  و  کنند  تحصیل   )STEM( مهندسی  و 
از   )liberal arts( انسانی  علوم  در  آن چنان 

جمله جامعه شناسی.

سال های  طی  شده  واقع  تغییرات 
آن  از  و سال های پس  استعماری  حکومت 
سری النکا  در  جامعه شناسی  توسعة  آ شکارا 
با  خوبی  به  امر  این  داده اند.  شکل  را 
گفتمان های دانشگاهی حول جامعه شناسی 
کالسیک  اجتماعی  نظریه پردازان  دانِش 
متأخرتر  اجتماعی  نظریه پردازان  نیز  و 
مارکس  کارل  ویژه  به  دارد؛  همخوانی 
شلر  ماکس   ،)19۴۷( وبر  ماکس   ،)1۸۴۴(
کارل   ،)19۵۸( دیلتای  ویلهلم   ،)19۶0(
 ،)19۵۶( الیاس  نوربرت   ،)19۳۶( مانهایم 
و  برگر  پیتر  و   )19۵۷( مرتون  رابرت 
بافت  سایرین.  و   )19۶۶( الکمن  توماس 
در کشور  تکامل  در حال  فرهنگی اجتماعی 
به تدریج با فرآیندهای تولید و انتشار دانش 
میان  کنونی  ضعیف  ارتباط  است.  شکل 
جامعه شناسی  و  بین المللی  جامعه شناسی 
در  که  است  شرایطی  بازتابندة  سری النکا، 
آن جامعه شناسان سری النکا کار خود را در 
بسترهای فرهنگی اجتماعی و نهادی خاص 

خود انجام می دهند. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Siri Hettige <hettigesiri@gmail.com>
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سوبهانگی ام کی هرات، دانشگاه کلمبو سری النکا

سری لانکا جامعه شناسی   >
  نگاهی گذرا 

زمـــــــــان  طــــول    در 
جامعه شناسی  توسعة  که  است  بدیهی 
از  امریکا،  یا  اروپا  برخالف  سری النکا، 
جامعه شناسی  در  روشنی  و  دقیق  سنت 
سری النکا  جامعه شناسی  نمی کند.  پیروی 
انسان شناسی،  و  جامعه شناسی  از  ترکیبی 
انسان شناسی  به سمت  آشکاری  گرایش  با 
عیان  موضوع  این  برای  دلیل  دو  است. 
مستعمرة  سری النکا  که  این  یکی  است: 
نظام  بریتانیایی  مدرسان  و  بود  بریتانیا 
الگوی  اساس  بر  را  سری النکا  دانشگاهی 
نظام دانشگاهی بریتانیا وضع کردند که در 
علوم  در  موفقی  گرایش  انسان شناسی  آن 
اجتماعی بود. دلیل دیگر این است که این 
کشور پیش از آن هم در مرکز توجه مبلغان 
مذهبی و مسافران بود که سری النکا تاریخ، 
به  منحصر  زیبایی  و  اجتماعی  نظام های 
جامعه  می کرد؛  عرضه  ایشان  به  را  فردش 
و فرهنگ سری النکا به هر پژوهشگری با 
غنی  آزمایشگاهی  انسان شناسانه،  چشمی 

ارائه می داد.

به  جامعه شناسی  تدریس  حال  این  با 
سال  از  که  دانشگاهی  مبحث  یک  عنوان 
دانشگاه  )اولین  پرادنیا  دانشگاه  در   19۴۷
آغاز  سری النکا(  یافتة  تکامل  مسکونی 
گردید و مشارکت برخی از جامعه شناسان و 
اروپایی  انسان شناسان برجستة بریتانیایی و 
در آموزش و پژوهش، سهم شایانی در توسعة 
جامعه شناسی )و یا انسان شناسی( سری النکا 
داشت. برخی دانشمندان شهیر نسل اول و 

آثار  تولید  با  و  دارند  فعالیت  همچنان  دوم 
قابل توجهی  غنای  جامعه شناسانه  ارزشمند 
آن ها  از  برخی  بخشیده اند.  رشته  این  به 
انسان شناسان جریان  به عنوان  را  کار خود 
اصلی ادامه داده اند؛ به نظر می رسد که حتی 
امروز هم گذر میان مرزهای جامعه شناسی و 
انسان شناسی یکی از ویژگی های قابل توجه 

جامعه شناسی سری النکا باشد.

تکامل »جامعه شناسی سری النکا« <

بسیاری از کارهای جامعه شناختی که در 
است،  شده  انجام  اخیر  دهة  هفت  تا  شش 
که  است  بوده  محلی  مطالعات  قالب  در 
جامعه شناسی  نظری  کالن  مباحث  به  یا 
متوسل  خرد  مطالعات  به  یا  پرداخته اند 
رابرت مرتون )19۶۸(،  به قول  یا،  شده اند، 
متوسط«  برد  »نظریه های  مرزهای  درون 
اولیه  جامعه شناسان  از  بسیاری  است.  بوده 
بر  را  کار خود  آگاهانه  بسی  دومی  نسل  یا 
نظریة جامعه شناسی  بین المللی  پیکرة  روی 
و  آزمودن  کاربرد،  به  و  نهادند  بنا  موجود 
و  پرداختند  نظری  سطح  در  پرسشگری 
بدین ترتیب نقش شایانی در »جامعه شناسی 
سری النکا« ایفا کردند. مشارکت ادموند لیچ 
)19۶1(، که در گروه جامعه شناسی دانشگاه 
آن  جاری  بحث  در  داشت  فعالیت  پرادنیا 
زمان دربارة »تسلط فوق ساختاری اقتصاد« 
یا اثر تیسا فرناندو )19۷2( در زمینة خیزش 

به  که   19۷1 سال  در  سری النکا  جوانان 
پارتو  از درون قاب کار ویلفردو  این رویداد 
یا  و  نگریست  نخبگان«  »تحول  پیرامون 
روی  بر   )2000( جایاسوریا  لکسیری  کار 
نئولیبرالیسم و سیاست رفاه و بسیاری موارد 
دیگر در زمرة این سنت کارهای نظری جدی 
می گیرند.  قرار  سری النکا  جامعه شناسی 
بررسی مشارکت های جامعه شناسان  هنگام 
بیشتر  که  می رسد  نظر  به  سریالنکا  متأخر 
حال  در  اجتماعی  پدیده های  به  توجه شان 
تغییر سریالنکا مانند کاست و طبقه، روابط 
ارضی، نظام سیاسی، روابط جنسیتی، مذهب 
و فرهنگ و همچنین مهاجرت و شبکه های 
آشکار  تغییر  است.  بوده  معطوف  خانوادگی 
حال  در  اجتماعی  مسائل  سوی  به  تمرکز 
ظهور و فراگیر با تأثیر جدی بر فرد، جامعه 
اجتماعی مختلف در سال های  و گروه های 
اخیر  پنج دهه  اخیر مشهود است. در طول 
به نظر می رسد که این جامعه شناسی مسائل 
و  دانشگاهیان  میان  در  را  خود  اجتماعی، 
»جامعه شناسی  عنوان  به  عام  مخاطبان 

سریالنکا« تثبیت کرده است.

»جامعه شناسی مسائل اجتماعی« <

کارهایی  عمدة  که  می رسد  نظر  به   
مسائل  »جامعه شناسی  این  زمرة  در  که 
پیرو سنت  قرار می گیرد،  اجتماعی« خاص 
آمریکایی  جامعه شناسی  جامعه شناختی 
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نظری  جامعه شناسی  نه  و  است  بوده  اولیه 
بیستمی  قرن  اواسط  جامعه شناسی  یا  اروپا 
مانند  فلسفی؛  مستحکم  مبانی  با  آمریکا 
وایت  فووت  ویلیام  خیابانی  گوشه  جامعة 
یا   )192۷( تراشر  فردریک  گنگ   ,)19۴۳(
رعیت لهستانی در اروپا و آمریکا از فلوریان 
 )191۸( تامس  ایزاک  ویلیام  و  زنانیتسکی 
به  بی اندازه ای  موارد کمک  این  تمامی  که 
مسائل  پیرامون  نظری  گفتمان  پیش برد 
نظری خرد در سطح محلی داشتند. بخش 
بزرگی از پژوهش های جامعه شناسی که در 
می شود  منتشر  سری النکا  در  حاضر  حال 
پژوهش های  از  حاصل  داده های  بر  مبتنی 
میدانی گسترده، هم در سطح کیفی و هم 
در سطح کمی است که بر انواع گسترده ای 
امروزه  دارند که  تمرکز  اجتماعی  از مسائل 
در جامعه سریالنکا ظهور یافته است. لکن، 
اگرچه این پژوهش ها کامال از مبانی نظری 
تهی نیست، اغلب عاری از آن دقت نظری 
کارهای  از  که  است  مفهومی  استحکام  و 
سبب  وضعیت  این  می رود.  انتظار  محققانه 
است  ادبیات جامعه شناسی شده  انبوه  تولید 
که تقریبا نمایان گر سبکی از »جامعه شناسی 
افزودن  این حال،  با  است.  روزنامه نگارانه« 
ارزش  نمی توان  که  دارد  اهمیت  نکته  این 
عامة  میان  در  مطالعاتی  چنین  محبوبیت 

است  دلیل  این  به  ویژه  به  که  را،  مردم 
جدی  نظری  بحث های  در  را  خواننده  که 
درگیر نمی کنند، در جلب توجه عمومی تر به 

کارهای جامعه شناختی اندک شمرد.

به  سری النکا  دانشگاه های  اکثر  امروزه 
می ورزند؛  مبادرت  جامعه شناسی  آموزش 
در  نیز  و  آموزش  سطح  در  حال  این  با 
قابل توجهی  تفاوت  توجه  مورد  موضوعات 
اجتماعی  فرآیندهای  پیامدهای  دارد.  جود 
در  رسمی  زبان  سیاست  در  تغییر  شامل 
سال 19۵۶ )که به موجب آن زبان اکثریت 
جمعیت سینهالی به عنوان تنها زبان رسمی 
برگزیده شد و هیچ رسمیتی به تامیلی، زبان 
زبان  تنها  انگلیسی،  زبان  و  اقلیت  مردم 
بین المللی مورد استفاده در کشور داده نشد(، 
فرار مغزهای شدید در پی آن و تغییر زبان 
نظام آموزش از انگلیسی به زبان های محلی 
نسلی را به بار آورد که از فرصت یادگیری 
دانش  به  دسترسی  و  بین المللی  زبان  یک 
جهانی محروم بودند و اثراتش همچنان در 
با  است.  مشهود  جامعه شناسی  دانش  تولید 
و  نظام مند  تغییرات  به  توجه  با  وجود،  این 
تجربه  حال  در  جامعه  که  عظیم  ساختاری 
است و با توجه به راهبردهای متعدد مردم 
برای کنار آمدن با این واقعیت های روزمره، 

تنوع در پیکرة در حال ظهور پژوهش های 
جامعه شناختی قطعا الهام بخش است.

در هر صورت سوال اصلی این است: »آیا 
»جامعه شناسی  حول  پژوهش ها  این چنین 
زندگی روزمره« را می توان »جامعه شناسی« 
با  خود  اثر  در  وبر  ماکس  کرد؟«  قلمداد 
می نویسد:   )1919( حرفه  مقام  در  علم  نام 
»امروز، در محافل جوانان، این بردا شت رواج 
می پندارد  محاسبه ای  را   ]…[ علم  که  دارد 
»قلب  دخالت  بدون  و  سرد  فکری  با  که 
جامعه شناسی  می گیرد«1.  انجام  روح«  و 
بلکه  نیست،  تفسیر  و  تعبیر  و  دیدن  فقط 
»کار  دل  از  که  است  »ایده هایی«  شامل 
سرسختانه« به دست می اید. دانش به دست 
آمده از پیشینیان ما قطعا این کار سرسختانه 
دقت  چنین  این  فقدان  می کند.  تسهیل  را 
دیگری  عوامل  پیامد  نیز  خود  که  نظری، 
و  منابع  به  دسترسی  زبانی،  توانایی  شامل 
است،  واقعی  علم  عمیق  یادگیری  به  تعهد 
و  روزمره  جامعه شناسی  میان  تفاوت  شاید 
روزنامه نگاری روزمره را محو کند. تا فرصت 
باقی است، جامعه شناسان سری النکا باید در 
از  را  جامعه شناسی  رشتة  هماهنگ  اقدامی 

این میان مایگی دیرپای نجات دهند. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Subhangi M.K. Herath <subhangi@soc.cmb.ac.lk>

ماکس  وبر،  در  حرفه«  مقام  در  »علم  فارسی  ترجمه  از   .1
)1۳۸۷(. دین، قدرت و جامعه. ترجمه احمد تدین. انتشارات 

هرمس. )م.(

»در طول پنج دهة اخیر به نظر می رسد که جامعه شناسی مسائل 
اجتماعی، خود را در میان دانشگاهیان و مخاطبان عام به عنوان 
»جامعه شناسی سری النکا«

 تثبیت کرده است.«
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کالینگا تودور سیلوا، دانشگاه پرادنیا سری النکا

       صـلــــــــــح، تـعـــــــــارض و خـشــــــــــونـــت <تأمل در باب  

جامعه شناسی سری النکا در سال های دهة 
پژوهش گران  دست  به  میالدی   19۶0
محلی و بین المللی با رویکردهای تاریخی و 
قوم نگاری و با هدف فهم جامعه ای باثبات 
مطالعات  این  شد.  آغاز  صلح آمیز  عمدتا  و 
اساسی شکل دهندة  اصول  تا  داشتند  سعی 
خویشاوندی،  مانند  دیرپایی  نهادهای 
مالکیت ارضی، مذهب و کاست را دریابند. 
تقریبا  بعد  دهه های  در  پژوهشگران  این 
بدون آمادگی برای رویارویی با واقعیت  های 
غافل گیرانه  صورت  به  ظهور،  حال  در 
اجتماعی  تعارض  گوناگون  اشکال  با 
یادداشت  این  شدند.  روبه رو  خشونت آمیز 
از  سری النکا  خشونت آمیز  تعارض  ماهیت 
نسبت  پژوهش گران  رهیافت   ،19۷0 دهة 
چالش های  و  مختلف  زوایای  از  آن  به 
پیش آمده را بررسی می کند و نشان می دهد 
که برای تسهیل صلح از این مطالعات چه 

درس هایی می توانیم بگیریم.

خشونت حاد و مزمن <

 19۷0 دهة  از  کرده  فوران  خشونت 

متعددی  اشکال  سری النکا  در  میالدی 
گسترده  خشونت ها  این  گرفت.  خود  به 
ضددولتی  سیاسی  شورش های  از  است 
آزادی بخش  پرامونا ]جبهة  جاناتا ویموکتی 
به  شورشی  جوانان  جنبش  یعنی  خلق[، 
سری النکا  جنوب  در  مارکسیستی  سبک 
تا   19۸۷ از  و  سال های19۷1  در  که 
19۸9 سرکوب بی سابقة دولتی را به دنبال 
تامیل  آزادی خواه  ببرهای  تا  گرفته  داشت، 
جدایی طلب  مسلحانة  جنبش  یعنی  ایلم 
شمال  در  تامیل ها  میان  قومی ملی گرا 
از  دنباله دار  جنگی  مسبب  و  سری النکا 
سال 19۸۳ تا 2009 که در آن هر دو طرف 
مرتکب نقض جدی حقوق بشر شدند، بروز 
بی رحمانة شورش های قومی سینهالی ها در 
تامیل در ژوئیه 19۸۳ و  قبال غیرنظامیان 
مقادیر بی اندازة خشونت از سوی مظنونین 
بر می گرفت که  را در  تروریست اسالم گرا 
در روز یک شنبه 21 آوریل سال 2019، روز 
عید پاک، توریست ها و مسیحیان را هدف 
سوی  از  خشونت،  گسترش  با  دادند.  قرار 
در طرف  و مخالفان شان  انتظامی  ماموران 
به  مزمنی  و  حاد  اشکال  خشونت  مقابل، 
خود گرفت. همه این درگیری ها تهدیدهای 

به  می کرد.  ملی  امنیت  متوجه  را  جدی 
از  پس  پیاپی  میالدی   ۷0 دهة  از  عالوه 
برگزاری هر انتخابات ملی خشونت هایی در 
می گرفت که معموال طرف بازندة انتخابات 
را هدف می گرفت. به گفتة جاناتان اسپنسر 
تشدید  اغلب  سری النکا  در  »خشونت 
سیاست  معمول است و نه جدایی کامل از 

سیاست روزمره به معنی دقیق کلمه.«

و  هویت محورند  خشونت ها  این  عمدة 
اتکا بر هویت  با  ذهنیتی پیوسته یک سویه 
همگن بر آن دامن می زند؛ خواه هویت قومی 
باشد یا مذهبی، طبقاتی یا کاستی. تعارضات 
بود،  جامعه شناختی  تحلیل  مسلتزم  هویتی 
استمرار  نوعی  به  این که  بر  عالوه  زیرا 
دوران گذشته بودند، از تحلیل های سیاسی 
نمی کردند؛  تبعیت  صرف  اقتصادی  یا 
تحلیل هایی که در رشته های مرتبط دنبال 
پیش ران  که  ملی گرایی  سیاست  می شد. 
به  بود  پسااستقالل  سری النکای  دولت 
دربرگیرندة  قومی مذهبی  اکثریت  اسم 
به شکلی  جمعیت،  از  درصد   ۷0 از  بیش 
روزافزون به تصرف نخبگان سینهاالبودایی 
اقلیت  مردمی  بسیج های  ضد  می آمد.  در 

جابه جایـــی آوارگان غیرنظامـــی تامیـــل از قلمروی 
تحـــت تصـــرف  ببرهـــای آزادی خواه تامیـــل ایلم 
به ســـوی مرزهای تحـــت تصرف نیروهای مســـلح 
ســـری النکا در مرحله نهایی جنگ در ســـال 2009.
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تامیل و مسلمان، به فهم برهم کنش پویای 
میان هویت، منافع و بسیج های جمعی در 
مهارگاه های  با  پسااستعماری  فضای  یک 

قومی ملی گرایانه فرامی خواند.

تضعیف تشکیالت جامعه شناسانه <

کشمکش هایی  همچنین  تحوالت  این 
و  انسان شناسی  راه  سر  بر  ویژه  به  جدی 
جامعه شناسی قرار داد. مثال ایدئولوژی مسلط 
سینهاالبودایی به دنبال آن بود که هر گونه 
حرکت انتقادی را از درون سرکوب کند. به 
 )1992( بوداییسم؟  به  خیانت  مثال،  عنوان 
نوشتة اس جی  تامبیا به این پارادوکس اشاره 
دکترین  یک  یعنی  بوداییسم  از  که  داشت 
برانگیختن  برای  ًغیرخشونت آمیز  کامال 
ابزاری شده  خشونت علیه تامیل ها استفادة 
شد  ممنوع  در سری النکا  کتاب  این  است. 
مقابله  در  سینهالی  ملی گرای  محققان  و 
در  که  نگاشتند  تبلیغاتی  نوشته هایی  آن  با 
شد  حمله  کتاب  نویسندة  به  تنها  نه  آن ها 
بین المللی  سطح  در  انسان شناسی  خود  که 
در  پروتستان  خانواده ای  از  شناخته شده 
تامیل بود، بلکه بر خود رشتة انسان شناسی 
نیز تاختند. این ذهنیت همچنین برای یک 
سری النکایی  جامعه شناسان  از  کامل  نسل 
سنویراتن،  ال  اچ  اوبیسکر،  گانانات  شامل 
و  دنیل  والنتین  مااللگودا،  کیتسیری 
آورد  بار  به  شرایطی  جایاواردنا،  چندرا 
و  کردند  مهاجرت  کشور  از  خارج  به  که 
را  سری النکا  دربارة  خود  انتقادی  پژوهش 
تعداد  تنها  دادند.  ادامه  کشور  از  خارج  در 
گرفتند  تصمیم  جامعه شناسان  از  معدودی 
دهند  ادامه  نبرد  به  کشور  درون  از  که 
بود.  پیش گام شان  گوناسینگ  نیوتون  که 
تعارض  در  پژوهشگر  موقعیت مندی  غالبا 
می گرفت  قرار  هژمونیک  ملی گرایی  با 
از  خارج  یا  درون  از  منازعه  گونه  هر  بر  و 
ببرهای  منوال،  همین  به  می تاخت.  کشور 
هرگونه  به  نسبت  ایلم  تامیل  آزادی خواه 
اختالف عقیده از سوی روشنفکران تامیلی 
با خشونت واکنش نشان می دادند و به آنها 
می زدند.  تامیل ها  مبارزات  به  خیانت  انگ 
تشکیالت  خود  تنازع،  پویایی  رو،  این  از 

تحلیل  ارائة  و  تضعیف  را  جامعه شناسانه 
غیرممکن،  نه  اگر  را  بی طرفانه  و  عینی 

دشوار می ساخت.

شد  گسترده تر  خشونت  جنگ،  ادامة  با 
نیروهای  امنیتی،  نیروهای  از  بخش های  و 
شبه نظامی ، گروه های مسلح و قاچاقچیان 
موادمخدر بسته به زمینه با یکدیگر رابطه ای 
از جنس تبانی یا تعارض داشتند. جنگ در 
اما  یافت،  خاتمه   2009 سال  در  نهایت 
پیدا کرد:  ادامه  اشکال مختلف  به  خشونت 
مسلمان ستیزانة  تخاصم های  از  موجی 
نظامی  راهبان  دست  به  برانگیخته شده 
حمالت  2020؛  تا   2012 سال   از  بودایی 
ویرانگر یکشنبة عید پاک به دست گروه های 
مظنون اسالم گرا در روز 21 آوریل 2019؛ 
و حملة تالفی جویانه 1۳ می که مسلمانان 
قرار  هدف  خاص  مناطق  در  را  بی گناهی 
تخریب  فیزیکی  خشونت  از  غیر  به  داد. 
کارزارهای  اجبار،  تهدید،  ارعاب،  اموال، 
نفرت پراکنی با استفاده از رسانه های جمعی/

اعمال  همیشگی سازی  و  الکترونیکی 
تبعیض آمیز توسط سازمان های دولتی و نیز 
که  همانطور  است.  افتاده  اتفاق  شهروندان 
یک  داشته اند،  اشاره  بسیاری  پژوهشگران 

فرهنگ مصونیت به تدریج جا افتاده است.

آسیب سیاست های اکثریت گرایانه <

یک مثال بارز در این باره سیاست دولتی 
مربوط به زبان رسمی است. سیاست انتخاب 
رسمی  زبان  تک  عنوان  به  سینهالی  زبان 
توسط حزب طرفدار سینهالی ها جبهة متحد 
 )Mahajana Eksath Peramuna( خلق 
گستردة  حمایت  با  که  حزبی  شد؛  اعالم 
پیروز  انتخابات  در   19۵۶ سال  در  مردمی 
شده بود. این سیاست به دنبال غلبه بر تفوق 
طبقة ممتاز انگلیسی زبان حاکم بر کشور از 
زمان استعمار، در مقابل مردمان عادی بود. 
از  سیاست زبان رسمی در واقع تامیل ها را 
دولت سری النکا بیگانه و همچنین ظرفیت 
آن ها را برای ورود به اشتغال بخش دولتی 
اکثریت گرایانة  جانبداری  کرد.  محدود 
امر  این  متوجه  را  سری النکا  نخبگان 

بدین  زبان  تامیلی  مردمان  که  نساخت 
ترتیب به ناچار به حاشیه رانده خواهند شد. 
به عنوان رشتة  در آن زمان جامعه شناسی 
پیرامون  پژوهش  و  بود  ظهوری  حال  در 
سیاست زبانی عمدتا به دست پژوهشگران 
سیاست های  حامی  سینهالی  ملی گرای 
این  منفی  جنبة  می شد.  انجام  رسمی 
سیاست چند سال بعد آشکار شد و از خود 
برای  دربرگیرنده تری  رویکردی  دولت 
هرچند  آمد.  پدید  تامیلی  زبان  از  استفاده 
در آن زمان دیگر خسارت ها وارد شده بود.

آموزش،  در  دولتی  سیاست های 
سیاست  الگوی  همان  توسعه  و  استعمار 
این  کرد.  دنبال  را  رسمی  زبان های 
طراحی  گونه ای  به  وضوح  به  سیاست ها 
آن  از  سینهالی  اکثریت  که  بودند  شده  
سینهالی  سیاسی  احزاب  و  بشوند  منتفع 
یک دیگر  با  رقابت  فرایند  در  جریان اصلی 
اکثریت  بیشتر  چه  هر  متنعم کردن  برای 
ساختاری  پویایی های  داشتند.  شرکت 
مشروعیت بخشی  در  اغلب  فرهنگی  و 
ملت  خشونت  فزونی  حال  در  موج  به 

جزیره ای، اغلب هم آوا بودند.

برای صلح سازی،  داللت ها  در خصوص 
برنامه  بدون  و  موقت  مداخلة  گونه  هر 
احتمال موفقیت ندارد. به این دلیل که پس 
سیاستی  معماری  سری النکا  استقالل  از 
شده  ایجاد  درونی  مکانیسم های  با  خاصی 
و  بردن  گونه دست  ازهر  عامدانه  است که 
جلوگیری  گسترده  جانبداری های  در  تغییر 
تغییرات  اوقات  گاهی  که  اینکه  با  می کند. 
کوچک می تواند تغییرات شتاب دهنده ایجاد 
که  داریم  قرار  شرایطی  در  اکنون  کند، 
اعطای هر امتیازی به اقلیت ها عقیم خواهد 
ماند. اکنون این چالش اصلی جامعه شناسی 

سری النکا است. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Kalinga Tudor Silva <kalingatudorsilva@gmail.com>
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فرازنه حنیفه، دانشگاه کلمبو سری النکا

خــــــشـونـت   تــحلیل        شــــــــکل گــیـــــری دولـــت ســــــری لانــــکا <

ماه ژوئیه سال 19۸۳ اکنون به تاریخ مهمی 
در سری النکا تبدیل شده است که بسیاری، 
از آن به عنوان نشان گر آغاز تعارضات قومی 
بروز  به عنوان لحظة  ماه  این  یاد می کنند. 
شکاف در روابط میان دولت جنوبی عمدتا 
آغاز  و  سری النکا  تامیل های  و  سینهالی 
خارج  به  تامیل ها  مهاجرت  و  پراکندگی 
برحه ای  نیز  و  می شود.  نگریسته  کشور  از 
جگاناتان  پرادیپ  که  همانطور  که،  است 
فهم  به  انسان شناسی  رشتة  می گوید،  هم 

»خشونت« عالقمند شد.

 19۸۳ سال  خشونت های  از  پس 
بزرگی  گروه  شد.  منتشر  مختلفی  مطالب 
انتشار مجموعه مقاالت   از انسان شناسان در 
سری النکا در تغییر و بحران جیمز مانور در 
سال 19۸۴ سهیم بودند؛ گروهی که بسیاری 
از آن ها در آن ماه ژوییه خود در سری النکا 
جاناتان  اوبیسکر،  گانانات  داشتند.  حضور 
اسپنسر، الیزابت نیسان و رودریک استیرات 
یادداشت های کوتاهی در این مجلد منتشر 
بود.  مهمی  نکات  حاوی  که همگی  کردند 
استنلی تامببیا دو سال بعد به آن ها پیوست 
و سپس بروس کپفرر و بسیار بعدتر والنتین 

دنیل و پرادیپ جگاناتان.

پشت صحنة ۱۹8۳  <
 حزب ملی متحد از سال 19۷۷ در قدرت 
بود و آزادسازی اقتصادی کشور در سال 
از  پس  درست  بود.  شده  اجرا   19۷۸
رژیم  اقتدارگرایی  انتخابات سال 19۷۷، 
حزب ملی متحد عیان شد )هنگامی که 
اجازه دادند خشونت علیه تامیل ها بعد از 

انتخابات برای نزدیک به یک ماه بی وقفه 
ادامه یابد(. این روند فزونی یافت و یک 
سال پیش از وقوع شورش های رفراندوم 
19۸2 به اوج خود رسید؛ رفراندومی که 
با دو سوم آراء به دولت مستقر اجازه داد 
تا بدون برگزاری انتخابات برای یک دور 
با  مخالفت  بماند.  باقی  قدرت  در  دیگر 
رفراندوم چشم گیر بود و حزب ملی متحد 
با  اتحادیه اش  اعضای  گستردة  بسیج  با 
نام یاتیکا سیوکا سنگامایا ]اتحادیة ملی 
مقابله  آن  با  فراوان  شدت  با  کارگران[ 
کرد. خود یاتیکا سیوکا سنگامایا تأسیس 
چپ  احزاب  حمایتی  پایگاه  تا  بود  شده 
کند  تضعیف  را  کارگری  جنبش  درون 
بلکه  سوسیالیسم،  نه  ایدئولوژی اش  و 
تمامی  ارعاب  و  تهدید  بود.  ملی گرایی 
عنوان  به  قضاییه،  قوه  شامل  مخالفان، 
به   ،19۸۳ سال  خشونت  پشت صحنة 
کانانات  و   )19۸۶( تامبیا  استنلی  دست 

ابیسکر )19۸۴( مستند شده است. 

تحلیل انسان شناختی خشونت <

نسبتا  بذر مجموعه ای  19۸۳  همچنین 
پاشید.  کشور  در  نیز  را  متون  از  متفاوت 
یانی دو سیلوا تولید دانش در روزهای پس 
کتاب های  نگارش  آن  پی  در  و   19۸۳ از 
مهم قومیت و تغییر اجتماعی در سری النکا 
)19۸۴( و واقعیت های قومیت در سری النکا 
کتاب  در  است.  ساخته  مستند  را   )19۸۷(
برتری  افسانة  تا  بود  کرده  تالش  نخست 
قومی )قوم سینهالی( را برچیند و  در کتاب 
و  سینهالی  ملی گرایی  گونة  دو  هر  دوم 

توانمندساز  ساختاری  ویژگی های  و  تامیلی 
انتقادات  می کشید.  نقد  به  را  گونه  دو  هر 
با  و  »شورش«  به  پاسخی  اجتماعی  علوم 

امید تأثیرگذاری بر گفتمان و سیاست بود.

انسان شناسان  که  می رسید  نظر  به 
»فرهنگی«  تبیین  می خواهند  عالوه  به 
خشونت   شدت  و  مقیاس  از  بنیادی تری 
شرایط  ایجاد  تشریح  صرف  که  بجویند 
سیاسی و اقتصادی فرصت وقوع آن رویداد، 
تبیینی رضایت بخش از آن  به دست نمی داد.

دانشمندان به دنبال دالیلی برای تبیین 
خشم و خشونت گروه های )عمدتا( سینهالی 
انسان شناسان  از  یک  که  مردمانی  بودند؛ 
آن ها را »در شرایط دیگر آرام« توصیف کرده 
است. از این رو ما تحلیل هایی مانند تحلیل 
جاناتان  تحلیل  همچون  حدی  تا  و  بروس 
اسپنسر داریم )هرچند اسپنسر با توصیف های 
کپفرر مخالف است(. در این تحلیل ها تالش 
سینهالی  جمعی  آگاهی  عناصر  تا  بود  شده 
ماهیت  تبیین کنندة  چارچوب  مثابه  به  را 
به  ایجاد شده  ببیند که در فضای  خشونت 
ملی  حزب  سیاسی  افراطی گری های  دست 
را  خشونت  کپفرر  است.  شده  واقع  متحد 
شیطانی توصیف کرد و معتقد بود که یک 
هستی شناسی  خشونت،  این  برای  تبیین 
خاص آگاهی سینهاال است که شبیه به آن 
چیزی بود که در دنیای شیطانی جن گیری 
پدیدار می شود. کپفرر در تحلیل پیچیده ای 
نیز  و  خشونت  وقوع  زمینة  به  آن  در  که 
سمت  به  بسیج شده  طبقاتی  تخاصم های 
وقوع خشونت توجه شده بود، خود خشونت 
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اسپنسر  نگاه  کرد.  تشبیه  جن گیری  به  را 
دنبالة  منزلة  به  آن  به  و  بود  متفاوت  کمی 
شیوه ای می نگریست که سیاست رهایی از 
فراهم  را  سینهالی ها  میان  فوق العادة  آداب 
ایشان  معمول  زندگی  در  که  آدابی  آورد: 
انتظار می رفت. اسپنسر همچنین معتقد بود 
بود  واقعیت  این  خاطر  به  حمالت  این  که 
آزادی بخش  »ببرهای  پیروزی  حکایت  که 
تامیل ایلم«  در شمال با داستان های شرح 
در  داشت.  تفاوت  ماهاوامسا  معبد  وقایع 
خصوص  در  بنیادین  رسالة  که  ماهاوامسا 
در  نیز  و  تامیل ها  نسبت  سینهاال  آگاهی 
جا  است،  سینهاال  تاریخ نویسی  خصوص 
به جا پادشاهان سینهاال را در حال نابودی 

مهاجمان »تامیل« به تصویر می کشد.

و  تامیلی  رویکردهای  دنیل  ولنتین 
از  درک  با  را  گذشته  به  نسبت  سینهالی 
دنیل  می داند.  مرتبط  خشونت  سبعیت 
ساختاری  شرایط  از  یکی  که  می کند  بیان 
دید  اختالفی  در  می توان  را  خشونت  وقوع 
از  گروه  دو  مختلف  تمایالت  در  ریشه  که 
مردم نسبت به گذشته دارد.  یکی از آن ها 

را  دیگری  و   )Epistemic( »معرفتی«  را 
می خواند.   )Ontic( موجودشناسی  هستی 
دنیل بحث خود را با ارائة این بصیرت قوی 
اقناکننده پایان می دهد که  و در عین حال 
حاالت  قبول  و  توجه  در  ناتوانی  یا  امتناع 
گرایش ها،  این  در  حک شده  وجودی  دیگر 
به  نسبت  بنیادی«  »شک  و  تشویش ها  و 
قبول  و  توجه  عدم  نتیجة  در  خود  هویت 
مسیر  در  حرکت  می توان  را  دیگر  حاالت 

خشونت دانست.

سیاست خصومت های پرورش یافته <

هم دنیل و هم کپفرر به خاطر چارچوب های 
مورد  خود  »فرهنگ گرایانه«  و  ذات گرایانه 
منتقدان  میان  این  در  و  گرفتند  قرار  انتقاد 
بسیاری طالب تحلیل منفک بهتری در این 
و  بودند  مهاجم  کسانی  چه  که  بودند  باره 
صورت  هر  در  می یافتند.  سازمانی  چگونه 
نحوة  این  که  بود  این  دارد  اهمیت  آن چه 
خودی  به   19۸۳ دربارة  نوشتن  و  تفکر 
سری النکا  سیاست  درک  برای  راهی  خود 
در آن زمان ارائه می دهد که ضرورتا متأثر 

سینهاالیی  ملی گرایی  خصومت های  از 
درک  مانع  تحلیلی  چنین  بود.  تامیلی  و 
و  ایجاد  که  می شود  ساختاری  ویژگی های 
را  مشاجره ای  و  دوتایی  روابط  چنین  حفظ 
با هدف سیاسی به نظر ضروری می ساخت.

سودمندی این کندوکاوها دربارة خشونت 
با خشونت فوق العاده تر جنگ کم اثر شد. در 
نتیجه، این انسان شناسان از آنچه که دیدند 
وضعیت  و  معنی  پروش یافته  عداوت  -که 
فراتر  به خود گرفته-  را  دشمنی های کهن 
نرفت و بدین ترتیب احتماال از کسب درک 
بهتر نظام سیاسی ای باز ماندند که مستلزم 
این اعمال خصومت است. امروز در جریان 
حدود یک دهه پروش مجموعة دیگری از 
خصومتیم -میان سینهالی ها و مسلمانان- و 
تاکنون شاهد حمله ای با ابعاد وحشتناک از 
سوی ستیزه جویان اسالمی بوده ایم. در حال 
حاضر جز در چارچوب تروریسم بین المللی، 
قادر به درک این تحوالت نیستیم. زمان آن 
رسیده است که شاید به عنوان راهی برای 
یادگیری از تجربة پرورش دشمنی، بار دیگر 

به تولید دانش دربارة 19۸۳ بازگردیم. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Farzana Haniffa  <ffhaniffa@gmail.com>
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پرمکومارا دو سیلوا، دانشگاه کلومبو سری النکا و عضو کمیته پژوهشی جامعه شناسی دین )RC22( انجمن بین المللی جامعه شناسی

< مرزهای
مــــــــــــــــــــحــو   

     انـســــان شـــــــنـاسـی و
        جـامـعه شـــــــنـاسـی در ســـــری لانــکا

پژوهش  در  دیرپایی  سنت  سری النکا 
در  که  دارد  انسان شناسی  و  جامعه شناسی 
آثار گستردة جامعه شناسان و انسان شناسان 
خارجی و سری النکایی دربارة وضع جامعه و 
فرهنگ سری النکا مشهود است. مشارکت 
قابل توجه آن ها در بررسی های کتاب شناختی 
سودمند ایان گونتلیک )19۷9( و کار میدانی 
منتشر شدة لیز نیسان )19۸۷(، بروس کپفرر 
)1990(، مایکل رابرتز )199۷(، تودور سیلوا 
)1990، 2000(، سوسانتا گونتلیک )2001(، 
سوسانکا پررا )200۵، 201۴(، سیری هتیگ 
مشهود   )201۴( گمج  سیری  و   )2010(
بر  کوتاه  مقالة  این  در  حال،  این  با  است. 
و  جامعه شناسی  میان  درونی  پیوندهای 
انسان شناسی در سری النکا تمرکز می کنم. 
در این مقاله بر حوزه های خاصی توجه شده 
جامعه شناسان  و  انسان شناسان  که  است 

پژوهش انجام داده اند.

هم پوشانی انسان شناسی/جامعه شناسی <

بیش از شصت سال است که انسان شناسی 
حوزه های  عنوان  به  جامعه شناسی  و 
وارد  سری النکا  دانشگاه های  به  مطالعاتی 
یکی  جامعه شناسی  امروز  بی تردید  شده اند. 
از محبوب ترین رشته ها در میان دانشجویان 
برجستة  ویژگی های  از  یکی  است. 

در  که  است  این  سری النکا  جامعه شناسی 
انسان شناسی  آن تقسیم بندی روشنی میان 
دانشگاهیانی  ندارد.  وجود  جامعه شناسی  و 
آموزش  کشور  از  خارج  یا  وطن  در  که 
انسان شناسی یا جامعه شناسی دیده اند، اغلب 
دانشگاه های  جامعه شناسی  گروه های  در 
سریالنکا مشغول به کار می شوند. خود من 
جامعه شناسان  از  دیگر  بسیاری  مانند  هم 
دیده  آموزش  رشته  دو  هر  در  سری النکا 
است  این  دیگر  قابل توجه  ویژگی  بودم. 
همچنین  و  جامعه شناسان  اکثریت  که 
تالش های  سری النکا  انسان شناسان 
سری النکا  خود  حول  را  خود  پژوهشی 
به  اندکی  پژوهشگران  و  کرده اند  متمرکز 
جاهای دیگر پرداخته اند. پژوهش اس.جی. 
تامبیا در تایلند )بوداییسم(، چندرا جایاواردنا 
در گینه و فیجی )کارگران مزرعه( و پژوهش 
ارجون گونرتن دربارة نپال )خویشاوندی( از 
از  این دو  استثنائات برجسته اند. جدا کردن 
زیرا  است  دشوار  موضوعی  محتوای  حیث 
در  جامعه شناسی  دانشکده های  همه  تقریبا 
دانشگاه های سری النکا در سطح کارشناسی 
از  را  تکمیلی محتوای درسی  و تحصیالت 
ترکیبی از هر دو رشته و اغلب بدون توجه به 
مرزهای ممیز جامعه شناسی و انسان شناسی 
تهیه کرده اند. دانشجویان در نهایت مدرک 
دریافت  جامعه شناسی  عنوان  تحت  را  خود 
آن چه  که  معتقدند  برخی  هرچند،  می کنند. 

در حال حاضر تحت عنوان انسان شناسی و 
جامعه شناسی تدریس می شود قابل مقایسه 

با استانداردهای بین المللی نیست.

مرور تاریخی <

و  فرهنگ  به  توجه  تاریخی  دیدگاه  از 
و  انسان شناسی  منظر  از  سری النکا  جامعة 
تاریخی مختلف  دورة  دو  در  جامعه شناسی، 
شروع به رشد کرد: انسان شناسی در دوران 
استعمار ظهور کرد و شکوفایی جامعه شناسی 
در دوران پس از استعمار بود. انسان شناسی 
استعماری  حکومت  با  قوی  بسیار  پیوند 
داشت، در صورتی که جامعه شناسی در آغاز با 
رهنمود مداخلة علمی آمریکایی و عمدتا به 
دلیل انتصاب برایس رایان در مقام نخستین 
استاد جامعه شناسی دانشگاه سیالن در اوایل 
دهة 19۵0 میالدی، تکامل یافت. سرمنشاء 
در سری النکا  انسان شناسی  پژوهش  سنت 
را می توان دست کم تا دورة استعمار بریتانیا 
در  سلیگمن  قوم نگاری  پژوهش  کرد.  پیدا 
را  ودا  بومی  اجتماع  روی  بر   1911 سال 
طی  دانست.  سنت  این  سرمنشاء  می توان 
جنگ های جهانی اول و دوم، سریالنکا در 
در مدت  ماند.  انسان شناسی عقب  پژوهش 
کوتاهی پس از استقالل سریالنکا در سال 
19۴9، آموزش جامعه شناسی به عنوان یک 
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رشته مطرح شد و اولین مدرک تحصیلی در 
سال 19۵9 اعطا شد. در اواسط دهة 19۵0 
میالدی دانشمندان سری النکایی و خارجی 
ارزش  با  جامعه شناسانه/قوم نگارانة  متون 
و  جامعه شناختی  آثار  کردند.  بسیاریتألیف 
برایس  چون  دانشمندانی  انسان شناختی 
 ،)19۵۶( پیریس  رالف   ،)19۵۳( رایان 
ادموند لیچ )19۶0، 19۶1(، گانانات اوبیسکر 
کیتسیری   ،)19۶۷( یالمان  نور   ،)19۶۶(
مااللگودا )19۷۶(، اچ ال سنویراتن )19۷۸( 
مجموعة  این  بر    )19۸۳( کپفرر  بروس  و 
از پژهش ها  افزوده است. بسیاری  ارزشمند 
از  پس  انسان شناسی/جامعه شناسی  در 
به  مستقیم  طور  به  سری النکا  استقالل 
سری النکا  »دولت-ملت«  نوظهور  مسئلة 
نمی پرداختند و در عوض بر مسائلی مانند 
و  ارضی  مالکیت  خویشاوندی،  کاست، 

داشتند. تمرکز  مذهب عوام 

بیشتر  که  »خارجی«  انسان شناسان 
پژوهش های خود را دربارة سری النکا انجام 
بریتانیا،  در  دانشگاه هایی  از  عمدتا  دادند، 
مشارکت های  بودند.  استرالیا  و  آمریکا 
انسان شناسان  سوی  از  متعددی  برجسته 
و  جامعه  فرهنگ،  مطالعة  در  خارجی 
است.  پذیرفته  صورت  سری النکا  سیاست 
دو  آثار  از  آنان  انسان شناسی  کارهای  البته 
سری النکا،  برجستة  انسان شناسان  از  تن 
تأثیر  تامبیا  استنلی  و  اوبیسکر  گانانات 
ایشان  دوی  هر  که  است  پذیرفته  فراوان 
در دوران اشتغال شان در فضای دانشگاهی 

دانشگاه های برتر آمریکای شمالی به چنین 
جایگاهی دست یافتند. سنت انسان شناسی/

روی  بر  عمدتا  محلی  جامعه شناسی 
بنا  انسان شناسان  این  کارهای  ماحصل 
متعاقب  پژوهش های  هرچند   است،  شده 
نیز  و  محلی  و  خارجی  دانشمندان  بسیار 
پژوهش گران سری النکایی مقیم کشورهای 
مسائل  کاوش  در  قابل توجهی  سهم  دیگر 
نوظهور اجتماعی و فرهنگی در سری النکا 
ایفا کرد؛ مسائلی که پیشتر مورد غفلت واقع 

بودند.

دغدغه های در حال تغییر <

میالدی   19۸0 دهة  اوایل  از 
سری النکا  جامعه شناسی/انسان شناسی 
گروهی  خشونت  مطالعة  به  را  خود  توجه 
میان  خشونت  یعنی  سری النکا،  جامعة  در 
جامعة  داخل  قومی مذهبی  اجتماعات 
محروم  گروه های  همچنین  و  سری النکا 
معطوف  حاشیه  ای شده  جوانان  مانند  جامعه 
و  جامعه شناس  نسل های  است.  کرده 
انسان شناس بعد از استقالل که آثار مهمی 
نیوتن  شامل  نگاشته اند  زمینه  این  در 
سیلوا  تودور  و  هتیگ  سیری  گوناسینگ، 
کشورهای  در  دکتری  دورة  اتمام  از  پس 
بودند  بازگشته  کشور  به  تازگی  به  خارجی 
مانند  پژوهشی  جدید  حوزه های  کاوش  و 
سری النکا،  روستایی  مناطق  در  نابرابری 
بهداشت  و  خشونت  و  جوانان  هویت 

اهمیت  حائز  بسیار  کردند.  آغاز  را  عمومی 
یاد شده و سایر  پژوهشگران  آثار  است که 
اندیشمندان در سال های اخیر از بینش های 
دیرینة  سنت های  روش شناختی  و  نظری 
انسان شناسی و جامعه شناسی تأثیر پذیرفته 

است.

شد  تالش  کوتاه  یادداشت  این  در 
و  انسان شناسی  توسعة  از  شرحی  تا 
جامعه شناسی به عنوان رشته های مطالعاتی، 
دانشگاه های  در  آموزشی  و  پژوهشی 
گروه  اولین  تأسیس  زمان  از  سری النکا 
سال های  تا   19۴9 سال  در  جامعه شناسی 
اخیر ارائه شود. امروز از پانزده دانشگاه این 
دوره های  دست کم  دانشگاه  یازده  کشور 
می کنند.  ارائه  رشته ها  این  در  کارشناسی 
و  انسان شناسی  سنت های  هم زیستی 
پژوهش  دروس،  آموزشی  در  جامعه شناسی 
آثار پژوهشی در درجات مختلف در  و نشر 
سراسر نظام دانشگاهی مشهود است. آنچه 
قابل توجه است، تنوع شایان انواع نهادهای 
دانشگاهی از نظر کیفیت آموزش، پژوهش و 
انتشارات و ارتباط دانشگاهیان با سنت های 
و  انسان شناسی  رشتة  دو  هر  در  دیرینه 
فعال  دانشگاهیان  کار  است.  جامعه شناسی 
این رشته ها در چنین بافتی است که احتماال 
سری النکا  در  بسیاری  کشمکش های  با 
مواجه خواهد شد؛ کشمکش هایی در حفظ 
آموزش،  در  واحد  معیارهای  از  مجموعه ای 
پویای  و  پیچیده  نشر در محیط  و  پژوهش 

محلی و جهانی. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Premakumara de Silva  <prema@soc.cmb.ac.lk>
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پینار تیموسین، دانشگاه هیروشیمای ژاپن

و جــــــهانــی شــــدن   >
    وابـسـتـگـی 

     مسـئله پســـمانـد پلاسـتـیــــکی در چـین

تحول  آن  در  که  دانست  یکپارچه ای  روند  می توان  را  جهانی شدن 
در حوزه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه اتفاق می افتد. 
این روند روی مناطق توسعه یافته و در حال   توسعه و روی ملت ها 
از سطح خرد گرفته تا سطح کالن تأثیر می گذارد. جهانی شدن به 
واسطة ایجاد معارضات در زندگی ما، تغییرات مهمی را سبب شده 
اقتصادی  حکمرانی  جدید  اشکال  سبب  به  نیز  محیط زیست  است. 

تحت تأثیر قرار گرفته است.

تمرکز روی واقعیت های جهانِی تحت سیطرة جهانی شدن به ما 

امکان مشاهدة ماهیت حک شدة سلطه را می دهد. مفهوم وابستگی 
دنیا(  جهانی شدة  نظم  )یا  جهانی شدن  روند  از  بخشی  عنوان  به 
سازش  پایة  بر  که  نظامی  می دهد؛  توضیح  را  بین المللی  نظام 
اصطالح  )به  اقتصادی  حیاتی  و  »مرکزی«  کشورهای  میان 
اصطالح  )به  فقیر  »پیرامونی«  و کشورهای  پیشرفته(  کشورهای 
بوم شناختی  چرخة  در  است.  استوار  توسعه(  حال   در  کشورهای 
مشاهده  منابع  استثمار  و  وابستگی  میان  همبستگی ای  می توان 
در  گویی  که  است  کرده  ایجاد  غیرخطی  رابطه ای  امر  این  کرد. 
برای  توسعه یافته  کشورهای  به  توسعه  حال  در  کشورهای  آن 

 .flickr.com/پسماند پالستیکی در فیلیپین. امتیاز عکس: آدام کوهن
برخی از حقوق محفوظ است.

بخش آزاد
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می تواند  را  این  برعکس(.  نه  )و  وابسته اند  پسماندشان  تجارت 
دانست. جهانی شدن  پیامد 

جهانی شدن از طریق افزایش پیوندهای اقتصادی، اتصال بیشتِر 
این حال،  با  است.  را تسهیل کرده  جنوب جهانی و شمال جهانی 
اگر خط سیرهای دوسویه اش را در نظر بگیریم، این رابطه بیش از 
دقیق تر  نگاهی  با  این  رو  از  است.  شده  پیچیده  دیگری  زمان  هر 
می بینیم که سلسله مراتب پسماند )به ویژه مسئلة پسماند پالستیکی 
در چرخة فقر چین( مثالی آرمانی برای نشان دادن کارکرد این رابطة 

نامتعادل در واقعیت خواهد بود.

مسئلة پسماند پالستیکی در چین <

»بحران«  را  آن  برخی  )که  در چین  پالستیکی  پسماند  تجارت 
می دانند( یکی از بهترین مصادیق نحوة عملکرد وابستگی در نظام 
جدید جهانی است. چین بزرگترین واردکننده و فراوری کنندة پسماند 
در  قابل  بازیافت(  زبالة  اصلی  مقاصد  از  یکی  )به عنوان  پالستیکی 
صنعت جهانی پسماند است که ۵۶ درصد از بازار جهانی را به خود 

اختصاص داده است.

وابستگی متقابل کشورها ممکن است اثرات ساختاری مسئله زایی 
داشته باشد. کشورهای صادرکنندة پسماند به مدد جایگزین های ارزان 
و رویکردهایی که محوریتشان دور کردن از دیدرس به جای بازیافت 
است عواقب »اعتیادشان به زباله« را از سر خود باز می کنند. ناگفته 
پیداست که این کشورها مادامی که از شرایط زیست محیطی بهتری 
برخوردارند از وضعیت کنونی زباله نفع می برند. کشورهای واردکننده 
زباله )مانند مالزی، ویتنام، تایلند، اندونزی و سایر کشورها( از شرایط 
زیان آور بهداشتی، استثمار نیروی کار، آلودگی زیست محیطی و مانند 
کشورهای  که  می رسد  نظر  به  بدتر،  این  از  می بینند.  آسیب  اینها 
واردکننده به  سبب منافع اقتصادی مفروضشان نمی توانند مقررات یا 
سازوکار کنترلی مستحکمی برای محدود کردن واردات زباله ایجاد 
کنند. با وجود این که ممکن است تجارت زباله برای کشورهای در 
آن  و  فرصت  این  بین  شود،  تلقی  اقتصادی  فرصتی  توسعه  حال 
واقعیت زهرناک ناهماهنگی وجود دارد. چین را به عنوان کشوری 

ناهماهنگی  این  آزمایشگاهی«  »موش  می توان  توسعه  حال  در 
در  نقض حق حیات  نتیجتا  )و  فزاینده  زهرناکی  اثر  در  دانست که 
محیط زیستی سالم و تمیز و امن( محیط زیست و سالمت عمومی 
مردم خودش تحت تأثیر قرار گرفته است. از این گذشته، این امر 
از  آمده  پالستیکی  زباله های  که  می گذارد  اثر  کارگرانی  حقوق  بر 

کشورهای خارجی را در چنین شرایط نامناسبی تفکیک می کنند. 

ایاالت  )همچون  صنعتی  و  توسعه یافته  کشورهای  در  مردم 
از  زباله،  کردن  صادر  واسطة  به  آن(  جز  و  استرالیا  ژاپن،  متحده، 
سالم تری  زندگی  شیوة  و  محافظت شده تر  و  پاکیزه تر  محیط زیست 
آلودگی  با  )که  چینی  کارگران  آن که  حال   می شوند،  برخوردار 
پالستیکی دست و پنجه نرم می کنند( و کودکان چینی )که به دلیل 
کار در بخش بازیافت زباله به مدرسه نمی روند( بابت این که بخشی 
از صنعت زباله اند رنج می برند. سیل مواد دورریختنی از کشورهای 
دور  فراوری  هدف  با  توسعه  حال  در   جهان  سمت  به  توسعه یافته 
داخلی(  بازیافت  و سیاست های  توسعة صنایع  )به جای  دیدرس  از 
صنعتی  کشورهای  نفع  که  است  شده  منجر  واقعیت  این  به  اخیرا 
و صادرات زباله از آنها کشورهای فقرزده را به کشورهای درگیر با 

بحران اجتماعی-زیست محیطی تبدیل کرده است.

نتیجه گیری <

پالستیکی  زباله های  بازیافت  مسئلة  که  می نماید  چنین  اگرچه 
کشور  این  اقتصادی  رشد  با  گذشته  سال های  طی  چین،  در 
خاموش یا الپوشانی شده  باشد، اما می توان آن را مسئله ای مربوط 
بر  مستمر  هژمونی  که  فهمید  جهانی  نابرابری  یا  جهانی شدن  به 
مدیریت تفکیک و بازیافت زباله را می توان در آن شاهد بود. تجارت 
در  توسعه  به  کمک  عوِض  در  خود  نابرابر  اثرات  با  زباله  جهانی 
کشورهای واردکننده، نوعی »نبرد بازیافت« یا »تنازع پالستیکی« 
ایجاد کرده است که مسبب آن آشغال های کشورهای ثروتمند در 
چین )و سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا( است. از این گذشته، 
این موضوع بازتابی از واقعیت نهادینه شدة اقتصادی و زباله است که 
در آن کنترل شمال جهانی بر کشورهای در حال توسعه به انسدادی 
منجر شده است که به جنوب جهانی اجازة پیشرفت در مسیر خود به 

سوی نظم جهانی منصفانه تر را نمی دهد.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Pinar Temocin <pnrtemocin@hotmail.com>

بخش آزاد

سال دهم / شماره سوم / دسامبر 2020


