
ساری حنفی

نکته هایی دربارۀ جنگ
در اوکراین 

چالش های
آموزش عالی

یوهانا گروبنر
استفانی راس 
لری َسِوج 
کا هو موک 
الیزابت بالباچفسکی
یوسف واقید
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سباستین گالگیلوس

گفت وگوی جامعه شناسانه 
با شروتی مجومدار  

مایکل بوراووی

چشم انداز
نظری

ان. بریل اوزر ِتکین
اشلی تلسرن
دجله کویلن
اوزکان اوزتورک
ایلکنور حاجی سوفتااوغلو

جامعه شناسی
ترکیـــه

ویلیام  آی.رابینسون
پاتریسیا ِونتریسی
استبان توِرس 
فابریسیو ماسیل

نظریه هایی دربارۀ 
سرمایه داری

< از جهانی شدن حاد تا همکاری پایدار
< فولکینگر هوته؛ سایت میراث جهانی یونسکو
< کارل پوالنی دربارۀ »پوپولیسم« جناح راست

< آموختن از داستان های قاتالن
< پیک رسانی از طریق پلتفرم های دیجیتال در برزیل

بخش آزاد
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< سرمقاله
در شمارۀ پیش روی گفت و گوی جهانی، بخش »گفت وگوی جامعه شناسانه« 
در  که  هند  کشور  از  جامعه شناسی  مجومدار،  شروتی  با  دارد  مصاحبه ای 
صندوق امانی سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، به عنوان 
متخصص خشونت جنسیتی مشغول به کار است. او از جانب جایگاه فعلی خود 
عینک  چگونه  که  می دهد  توضیح  گالگیلوس  سباستین  به  ملل،  سازمان  در 
است.  شده  واقع  مفید  بین المللی  سازمان های  در  کار  برای  جامعه شناسانه اش 
همچنین به جامعه شناسان عالقمند به ترکیب پژوهش و عمل در زمینۀ توسعۀ 

بین الملل توصیه هایی ارائه می کند. 

در حال حاضر، پس از گذشت بیش از نیم سال از آغاز جنگ علیه اوکراین، 
گفت وگوی  شاهدیم.  سیاست  و  بین الملل  روابط  در  را  مداومی  ژرف  تغییرات 
بین المللی  انجمن  رئیس  حنفی،  ساری  از  دعوت  با  شماره  این  در  جهانی 
جامعه شناسی برای تأمل دربارۀ این وضعیت پا پیش نهاده است تا بر دهه های 
پیشین، جنگ های جاهای متعدد جهان و اثرات فاجعه بار آنها مروری داشته و 
به تجزیه و تحلیل شکاف ناشی از جنگ تجاوزکارانۀ روسیه از حیث پیامدهای 

ژئوپولیتیکی بپردازد.

طیف  و  می پردازد  سرمایه داری  دربارۀ  نظریاتی  شرح  به  نخست  پروندۀ 
وسیعی از رویکردها و مباحثات را برای درک جوامع سرمایه داری معاصر ارائه 
میان  پیوند  از  انضمامی  تحلیل هایی  ونتریچی  پاتریشیا  اینکه  ضمن  می دهد. 
تغییرات فناوری، بی ثبات سازی کار و اتحادیه سازی ارائه می دهد، استبان تورس 
سرمایه داری  نظریۀ  وارد  را   )mundialization( شدن«  »جهانی   مفهوم 
تا پیچیده تر شدن فزایندۀ ساختارهای طبقاتی جهانی را توضیح دهد.  می کند 
فابریسیو ماسیل با ارجاع به جامعۀ برزیل، نشان می دهد که عالوه بر بی ثباتی، 
باید تحقیر و خوارشماری را نیز برای توضیح بهتر ظهور جنبش های اقتدارگرا و 
دست راستی در نظر بگیریم. ویلیام رابینسون رویکردی جهانی به کار می گیرد تا 
تحول قشربندی جغرافیایی میان مرکز و پیرامون و همچنین تغییر آهستۀ آن در 

سراسر جهان به سمت افزایش نابرابری درون دولت ها را نشان دهد.

ساختار  تجدید  تأثیر  تحت  عالی  آموزش  مؤسسات   ،1990 دهۀ  اوایل  از 
مقاله های  بازاری  تر شده اند.  قرار گرفته اند و روز به روز  نئولیبرالی بخش دولتی 
این  بررسی  به  است،  کرده  تدوین  گروبنر  یوهانا  که  ما  دوم  پروندۀ  اولین 
تحوالت مداوم در جاهای مختلف جهان می پردازد. استفانی ُرز و لری سویج 
کاالیی سازی  از حیث  را  کانادا  عالی  آموزش  بخش  در  جاری  نئولیبرالی شدن 

نقطه نظر  از  موک  هو  کا  کنند.  می  تحلیل  کار  رژیم های  سازمان  تجدید  و 
آسیا،  رقابتی شرق  به شدت  کار  بازار  و  عالی  آموزش  مؤسسات  توده ای شدن 
می اندازد.  عالی  آموزش  فارغ التحصیالن  برای  شغلی  فرصت های  به  نگاهی 
رویارویی  در  را  دانشگاه ها  برای  پیش آمده  معارضه های  بالباچوفسکی  الیزابت 
فرایندهای  که  می دهد  نشان  و  می گذارد  بحث  به  نوپوپولیستی  دولت های  با 
ثبات  ضامن  می تواند  برزیل  دانشگاه های  مورد  در  نیمه مختار  تصمیم گیری 
راه  از  آموزش  به  گرایش  انتقادی  سنجش  به  واقید  یوسف  باشد.  دانشگاه ها 
دور می پردازد که با پاندمی کووید-19 مطرح شد و در دفاع از تجدید ساختار 
دانشگاه های آفریقا )جنوبی( هم راستا با اخالق ابونتوی آفریقایی بحث می کند. 
از این منظر دانشگاه همچنان که باید مستقل باشد، باید با جامعه در ارتباط بوده 

و در دل آن جای گرفته باشد.

بخش نظری تأمالتی دربارۀ سرمایه داری را پیش می کشد. در اینجا مایکل 
بوراووی مفهوم آرمان شهرهای حقیقی اریک اولین رایت را مطرح می کند و آن 
را به طور نظام مند به تفکر کارل مارکس و کارل پوالنی مرتبط می سازد. او با 
نشان دادن آنچه از مدنظر قرار دادن این سه رویکرد در کنار هم حاصل می شود، 
انگشت روی خواستۀ مشترک آن ها می گذارد: »چه کسی بازیگر جمعی را برای 
نجات بشر از سرمایه داری شکل خواهد داد؟ این مسئله ای است که مارکس، 

پوالنی و رایت، حل آن را به ما واگذاشته اند.«

این مجموعه  ترکیه است.  این شماره جامعه شناسی  کشور مطالعه موردی 
مختلفی  موضوعات  به  است  کرده  تدوین  تکین  اوزر  بریل  نازلی  که  مقاالت 
و  کار  عادت های  و  یقه سفید  کار  نیروی  تا  جنسیتی  نابرابری  از  می پردازد، 
زندگی شان طی پاندمی، اثر پاندمی بر افراد مسن و رویکرد کنونی دولت ترکیه 

به مسئلۀ تخریب محیط زیست.

در »بخش آزاد«، مقالۀ یورگن اوربان و مجموعه ای از عکس هایی که به 
مجلۀ گفت وگوی جهانی داده است، تحوالت صنعتی را بررسی می کند و برونا د 
پنها و آنا بئاتریز بوئنو دربارۀ کار تحویل سفارش در پلتفرم های دیجیتال بینشی 
به دست می دهند. سایر موضوعاتی که در این بخش گنجانده شده یکی رویکرد 
پوالنیایی به پوپولیسم راست و دیگری تأمالتی جامعه شناسانه دربارۀ مرتکبین 

قتل است.      
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< گفت وگوی جهانی را به چندین زبان در وب سایتش بخوانید.
< مقاله هایتان را به globaldialogue.isa@gmail.com بفرستید.

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

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


سردبیر: بریگیت آولنباخر، کالوس دوره.
کمک سردبیران:جوآنا گروبنر، ولید ابراهیم.

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

مشاور: مایکل بوراووی
مشاور رسانه ای: خوآن لخاگارا 

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

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

جهان عرب: )تونس( منیر السعیدانی، فاطمه الرضوانی؛ )لبنان( ساری 
حنفی.  

آرژانتین: مگدالنا لُمس، پیالر پی پویگ، مارتین اورتاسن.
تانجیال،  مومیتا  الحق خوندکار، خیرول چودهاری،  حبیب  بنگالدش: 
بیجوری کریشنا بانیک، سابینا شارمین، ابدور رشید، عمر فاروق، محمد 
نجموس  اسالم،  شهیدول  دکتر  رانا،  سوهل  سرکار  اسالم،  جهیرول 
شمسول  رحمان،  مسودر  ادین،  هالل  ایمون،  جهان  عیشرت  سکیب، 
المأمون،  صالح  پروین،  روما  پروین،  سایکا  سلطانا،  یاسمین  عارفین، 

اکرامول کبیر رانا، شارمین اکتر شپال، دکتر شاهین اکتر. 
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، راکش رانا، مانیش یاداو.
اندونزی: هاری نوگروهو، لوسیا راتیه کوسومادوی، فینا ایتریاتی، ایندرا 
راتنا ایراواتی پاتیناسرانی، بندیکتوس هاری جولیاوان، محمد شهیبالدین، 
دومینگوس السید لی، آنتونیوس آریو ستو هارجانا، دایانا ترسا پاکاسی، 

نورالعینی، گگر ریانتو، ادیتیا پارادانا ستیادی.
الهام  مطلبی،   محمد  سید  دولتی،  نیایش  جوادی،  ریحانه  ایران: 

شوشتری زاده، فائزه خواجه زاده.
الماش  بیان اسماگامبت، آدیل رودینوکف،  زابیروا،  قزاقستان: آیگول 

تلسپایوا، کوآنیش تل، آلماگل موسینا، آکنور ایمانکول، مدیار آلدیارو.
ترنر،  آنا  بلزشینسکا،  مارتا  بدنارک،  جوآنا  جارکا،  اورسال  لهستان: 

الکساندرا بیرناکا
رومانی: رالوکا پوپسکو، رایسا-گابریال زامفیرسکو، ایرنا النا ایون، بیانکا 

میهیال، راکساندرا پادورارو، آنا ماریا رنته آ، ماریا والسه  آنو.
روسیه: النا زدراوو میسلووا، داریا خولدووا. 

هونگ،  پو-شانگ  لیائو،  یو-ون  لو،  تائو-یونگ  لی،  وان-جو  تایوان: 
یی-ویی،  مارک  چن،  یو-چیا  شین،  شین-یینگ  هائونگ،  یی-شائو 

یون-جو لین، یون-هسون چو.
ترکیه: گل چورباجیوگلو، ایرمک اوِرن.

< شورای سردبیری
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گفتـگوی جـهانی با کــمک ســـخـاوتمــندانه 
انتشارات SAGE امکان پذیر شده است.
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نابرابری  و  دیجیتالی شدن  دربارة موضوعاتی چون طبقه،  کنونی  دیدگاه های  و  مباحث  پرونده،  این  در 
دربارة  نظریه هایی  ]عرضۀ[  برای  را  دیدگاه ها  و  مباحث  این  می توان  چگونه  این که  و  اجتماعی 

سرمایه داری سروسامان داد، مطرح می شوند.

در نگاه متمرکز بر کشور در این شماره، دیدگاه های گوناگون دربارة جامعه شناسی در ترکیه ارائه 
شده اند؛ دیدگاه هایی که گسترة موضوعی جذاِب جامعه شناسی جنسیت، فناوری و محیط زیست را پوشش 

می دهند. 

مقاله های این پرونده پیرامون چالش های آموزش عالی بحث می کنند و از تحوالت جاری در نظام 
آموزش عالی و پیامدهای آن می گویند.



 

 در این شماره <
سرمقاله

گفت وگوی جامعه شناسانه <
بهره گیری از جامعه شناسی برای مقابله با خشونت علیه زنان: 

گفتگویی با شروتی مجومدار

سباستین گالگیلوس، ایاالت متحده آمریکا

نکته هایی دربارة جنگ در اوکراین   <
اوکراین، پارادیم امپریالیستی پوتین، و اروپا-آمریکا   

ساری حنفی، لبنان

نظریه هایی دربارة سرمایه داری <
سرمایه داری و نابرابری جهانی 

ویلیام آی.رابینسون، ایاالت متحده آمریکا

سرمایه داری پلتفرمی در آمریکای التین  

پاتریسیا ِونتریسی، آرژانتین

نظام بیناسرمایه ای: طبقه های مولکولی و ارگانیک  

استبان توِرس، آرژانتین

سرمایه داری بی کرامت  

فابریسیو ماسیل، آلمان 

 چالش های آموزش عالی   <
نئولیبرال سازی، بازاری سازی و بی ثبات کاری در آموزش عالی  

یوهانا گروبنر، اتریش 

نئولیبرال سازی آموزش عالِی پساپاندمی  

استفانی راس و لری َسِوج، کانادا

آموزش عالی و اشتغال: روندها در آسیای شرقی   

کا هو موک، هنگ کنگ

تاب آوری دانشگاه زیر بار پوپولیسم برزیل  

الیزابت بالباچفسکی، برزیل

در باب امکان تحقق دانشگاه اوبونتو  

یوسف واقید، آفریقای جنوبی

چشم انداز نظری   <
ضرورت آرمان شهر حقیقی 

مایکل بوراووی، ایاالت متحده آمریکا 

جامعه شناسی ترکیه  <
جامعه شناسی ترکیه: چالش ها و امکانات   

ان. بریل اوزر تِکین، ترکیه

نا/برابری جنسیتی و فمینیسم در ترکیه  

اشلی تلسرن، ترکیه

کووید-۱۹ و مصرف طبقۀ متوسط ترکیه   

دجله کویلن، ترکیه

جامعه شناسی محیط زیست گرایی در ترکیه  

اوزکان اوزتورک، ترکیه

زنان در بنِد تنش های ایدئولوژیک ترکیه   

ایلکنور حاجی سوفتااوغلو، ترکیه

پاندمی و »مهاجران دیجیتال« در ترکیه    

ان. بریل اوزر تِکین، ترکیه

بخش آزاد  <
مسیر های جهانی شدن حاد به همکاری پایدار   

هانس یورگن اوربان، آلمان

طبیعت بازمی گردد: فولکینگر هوته؛ سایت میراث جهانی یونسکو   

مکس آلن باخر، آلمان

چرا نگاه به باال؟ کارل پوالنی دربارة »پوپولیسم« جناح راست   

سنگ هان لیم، کرة جنوبی

آموختن از داستان های قاتالن   

مارتین هرنان دی مارکو، نروژ

پیک رسانی از طریق پلتفرم های دیجیتال برزیل   

برونا دا پنیا و آنا بئاتریس بوئنو، برزیل
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»تو︮ی﹦ من به جامعه شناسان جوان این است که مطالع﹦ وسیعی در تمام 
رشته ها و طیف های نظریه و عمل داشته باشید و از پرسیدن سوال های بزرگ 

نهراسید.«
 شروتی مجومدار
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< بهره گیری از جامعه شناسی
زنــان عـلیـه  خشـونـت  بــا  مقـابله  بـرای    

کار مـن در مقـام متخصص نظـارت و ارزیابی به طور کلی به دو بخش تقسـیم 
می شـود. اول، بـرای ایجـاد ظرفیـت تحقیقاتـی و ارزیابـی در سـازمان های 
جامعـۀ مدنـی و محـور قـرار دادن داده هـا در برنامه ریزیشـان، مسـتقیمًا با آنها 
کار می کنـم. بـه آنهـا کمـک می کنـم تـا بـه مناسـب ترین، اخالقی تریـن و 
اجتماعـات  در  برنامه هایشـان  اثـرات  ارزیابـی  در  روش شناسـی ها  امن تریـن 
خـود دسـت یابنـد. دومیـن و مهمتریـن بخـش کار مـن، افزایـش کارکـرد 
و ظرفیـت تحقیقـات داخلـی در مـورد خشـونت علیـه زنـان در ]نهـاد[ زنـان 
سـازمان ملـل اسـت. ایـن کار از  آن رو مهـم اسـت کـه خشـونت علیـه زنان و 
دختـران به طـور ویرانگـری فراگیر اسـت – در جهـان از هر سـه زن، یک زن 
 intimate( خشـونت فیزیکـی یا جنسـی از سـوی شـریک رابطـۀ تنانـه اش
partner( یـا غیـر شـریک )non-partner( خـود را گزارش می کنـد، و این 
تعـداد طـی دهـۀ گذشـته بـدون تغییـر مانـده اسـت. همزمـان می دانیـم کـه 
خشـونت قابـل جلوگیـری اسـت، پـس مهـم اسـت از سـازمان هایی بیاموزیـم 
کـه دهه هـا در صـف اول بـه کار ادامه داده انـد. مـن در نوشـتن پروپوزال هـای 
تحقیقاتـی، بسـیج منابع، مدیریـت تیم های محققـان خارجی و تولید مشـترک 
دانـش یـا سـازمان های پیشـگام مشـارکت دارم. سـپس نتیجۀ ایـن تحقیقات 
در حمایـت دائـم مـن از ایـن سـازمان ها اثـر می گـذارد. به طـور خالصـه، کار 

سباسـتین گالگیلـوس: ممکـن اسـت دربـارة جایـگاه فعلـی خـود در 
سـازمان ملـل بگوییـد؟ چـه مـدت در ایـن سـمت بوده ایـد و وظایف 

اصلی شـما چیسـت؟

شـروتی مجومـدار: من از سـال 20۱8، در تراسـت فاند سـازمان ملل متحد 
بـرای پایـان دادن بـه خشـونت علیـه زنـان در ]نهـاد[ زنـان سـازمان ملـل 
مشـغول بـه کارم. مـا از سـازمان های جامعـۀ مدنـی در سراسـر جهـان کـه 
بـرای از بیـن بـردن خشـونت علیـه زنـان تـالش می کننـد، حمایـت می کنیم 
و روی آنهـا سـرمایه گذاری می کنیـم. تراسـت فانـد سـازمان ملـل دارای 25 
سـال قدمـت و سـابقه ای طوالنـی در همـکاری بـا سـازمان های حقـوق زنان 
و جنبش هـای زنـان اسـت. فقـط در سـال 2020، مـا از ۱50 پـروژة تحـت 
هدایـت جامعـۀ مدنـی در 7۱ کشـور و منطقـه حمایـت کردیم کـه روی طیفی 
از موضوعـات کار می کردنـد: ارائـۀ خدمـات بـه بازمانـدگان خشـونت؛ تقویـت 
اجـرای قوانیـن و سیاسـت ها و برنامه هـای اقدام عملـی مرتبـط بـا خشـونت 
علیـه زنـان؛ و روی هم رفتـه جلوگیـری از وقوع خشـونت با مهار علل ریشـه ای 

خشـونت و نابرابری جنسـیتی.

مـصــاحبـه ای بــا شروتـی مجـومـدار

طرح هایی  مجموعه   سرپرست  حاضر  حال  در  مجومدار  شروتی 
سازمان  زناِن  افغانستاِن  دفتر  در  زنان  علیه  خشونت  به  پایان دادن  برای 
ملل متحد است. او در بانک جهانی و سازمان ملل متحد در فصل مشترک 
کشورهای  در  زنان  توانمندسازی  طرح های  دربارة  تحقیق  و  برنامه ریزی 
متعدد همچون هند، بنگالدش، صربستان، اردن و ازبکستان، بیش از یک 
دهه تجربۀ میدانی دارد. شروتی دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در 
رشتۀ جامعه شناسی از دانشگاه براون و لیسانس جامعه شناسی از کالج ایدی 

شری راِم دانشگاه دهلی است.

عدالت  کالج  دکتری  دانشجوی  گالگیلوس،  سباستین  اینجا  در 
کیفری جان جی )دانشگاه شهری نیویورک( با وی مصاحبه ای انجام داده 
است. گالگیلوس در این دانشگاه کارشناسی ارشد خود را نیز در رشتۀ جرم 
و عدالت بین الملل همین دانشگاه به پایان رساند. او نمایندة جوانان انجمن 
مرکز  پژوهشی  همکار  و  متحد  ملل  سازمان  در  جامعه شناسی  بین المللی 
او  تحقیقاتی  است. عالیق  تالکای شیلی  دانشگاه  در  مطالعات حقوق جزا 
حبس  جایگزین های  و  اجتماعی  رسانه های  و  جرم  تطبیقی،  جرم شناسی 

است.

گفت و گوی جامعه شناسانه

https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence
https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence
https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence
https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence
https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence
https://untf.unwomen.org/en
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کارشـان تجربـه می کننـد و اینکـه آنهـا  چگونـه اسـتراتژی ها را بـرای ادامـۀ 
کارشـان جـرح و تعدیـل می کننـد. ایـن حـوزه هنوز هم تـا حد زیـادی عرصۀ 
اقتصاددانـان سـالمت عمومـی و نتیجتًا پرسـش هایی پیرامون چیزهایی اسـت 
کـه بـرای پایـان دادن به خشـونت فایده دارد. تکمیل این پرسـش بـا تحقیقی 
جامعه شـناختی دربـارة اینکـه چیزهـا چگونـه و چـرا مفیدنـد و انجـام تحقیـق 
دربـارة برچسـب زنی، قدرت و خشـونت سـاختاری روشـن می سـازد کـه ایجاد 
راه حل هـای بلندمـدت و جامـع و پایدار برای این مشـکل نیازمند کار بیشـتری 

ست.  ا

س.گ: طبق تجربۀ شـما، جامعه شناسـان هنگام کار در سـازمان های 
بین المللـی ممکـن اسـت بـا چـه مصاف هایـی مواجـه شـوند؟ شـما 

چگونـه بـر ایـن مصاف هـا فائـق می آیید؟

ش.م:  بـه عقیـدة مـن کثـرت فرصت هـا از مصاف هـا بیشـتر اسـت! وقتـی 
پایین دسـتی  ارزیابـی  و  طراحـی  باالدسـتی،  اسـناد  تحلیـل  از  صحبـت 
برنامه هـای توسـعه می شـود، جامعه شناسـان حرف هـای زیـادی بـرای گفتـن 
دارنـد و راه هـای زیـادی بـرای همـکاری ثمربخش میان رشـته ها وجـود دارد. 
به هرحـال چنـد مصافـی کـه می توانـم بـه آنها فکـر کنم )شـاید برخـی از آنها 
بـرای همـۀ پژوهشـگران و برخـی عمدتـًا بـرای جامعه شناسـان صادق باشـد( 
نـه فقـط از مرزهـای رشـته ای بلکـه از مرزهـای میان تحقیـق دربارة توسـعه 
و عمـل توسـعه فراتـر مـی رود. بـه عبـارت دیگـر، چگونـه می تـوان از نظریـۀ 
جامعه شناسـی به طـور موثـر بـرای عمـل بهره بـرد و آنـگاه برعکـس، چگونه 
از عمـل بـرای ارائـۀ اطالعـات بـه نظریـه نهایـت اسـتفاده را کـرد و چگونـه 

فضاهـای بیشـتری بـرای گفت وگـو میـان ایـن دو ایجـاد کـرد؟

تحقیـق و عمـل عمومـًا بـه ریتم هـای متفاوتـی میـل می کننـد؛ مهـم یافتـن 
راه هایـی اسـت بـرای اینکـه گفت وگـوی مؤثـر داشـته باشـیم و بـا کمک هم 
در صفـوف اول راه حل هایـی بیابیـم کـه ریشـه در نیازهـای زنـان و دختـران 
بایـد پژوهشـگران بیشـتری در  بازمانـده و در معـرض خطـر داشـته باشـد. 
تحقیقـات اجـرای فـوری دخیـل شـوند؛ اسـاس ایـن تحقیقـات انواع مسـائلی 
اسـت کـه جامعـۀ مدنـی و دولت هـا هر روز بـا آن دسـت  به گریبانند ولـی هنوز 
در حـد نظریه اسـت – من شـانس این را داشـتم که عضـوی از تیمی در بانک 
جهانـی بـه نـام رصدخانـه اجتماعـی باشـم. در آنجـا تحقیقـات هیجان انگیـز 
پیشـگامانه ای را در بسـتر جنـوب آسـیا انجـام دادیـم. قطعـًا مهـم اسـت که از 
عملکـرد روزانـۀ سـازمان های جامعـۀ مدنـی بیاموزیـم، به ویـژه سـازمان های 
حقـوق زنـان کـه دهه هـا در صـف اول کار کرده انـد و بـرای مستندسـازی 
کارشـان تـالش می کننـد و می گذارنـد نظریـۀ جامعه شـناختی از آن اطالعات 

کند. کسـب 

مصاف دوم، که مختص جامعه شناسان است، این است که چگونه می توان از 
تحقیقات دقیق مردم نگاری به عنوان مبنایی برای بازنگری در برخی از سواالت 
نیویورک تایمز  پیش،  سال  چند  برد.  بهره  توسعه  عمل  در  مطرح شده  اصلی 
جامعه شناسان  اگر  می شد  »چه  عنوان  با  تأمل انگیز  و  شگفت انگیز  مقاله ای 
میشل  که  همان طور  کرد.  منتشر  داشتند؟«  نفوذ  اقتصاددانان  به اندازة 
المونت در این مقاله بحث می کند، اغلب پرسش هایی که از پروژه ها پرسیده 
ابزار پاسخگویی به آنها را دارند؛ اگر  می شود، پرسش هایی اند که اقتصاددانان 
جامعه شناسان بیشتری در فضا باشند، آن پرسش های مطرح شده به تدریج تغییر 

مـن دربرگیرنـدة حرکت رفت و برگشـتی مـداوم بین تحقیق جامعه شـناختی و 
عمـل توسـعه اسـت؛ چیـزی که همیشـه مـرا به وجـد آورده اسـت.

جامعه شناسـی  تحصیـل  صـرف  را  سـال  چندیـن  شـما  گ:  س. 
کرده ایـد، از لیسـانس تـا فوق لیسـانس و دکتـری جامعه شناسـی از 
دانشـگاه های مختلـف. چگونه از بینـش و مهارت های جامعه شـناختی 

خـود در ]نهـاد[ زنـان سـازمان ملـل بهـره می گیریـد؟

ش.م: البتـه کـه تقریبًا ده سـال را صـرف تحصیالت آکادمیک جامعه شناسـی 
کـردم و هنـوز هـم دانشـجوی ایـن رشـته ام! مـدرک کارشناسـی ام در رشـتۀ 
جامعه شناسـی را در اوایـل دهـۀ 2000 از دانشـگاه دهلی گرفتـم. من هم مانند 
بسـیاری از جامعه شناسـان جـوان هنـد تحـت تأثیـر کار میسـور ناراسـیماچار 
ابزارهـا و روش هـای  ایـن رشـته و  بـه  تزلزل ناپذیـرش  بـاور  سـرینیواس و 
ارائه شـده توسـط آن برای فهم جهان زیسـته مان، به ویژه برای فهم سـاختار و 
تغییـرات اجتماعـی بـودم. خیلی زود متوجه شـدم که می خواهم جامعه شناسـی 
را دنبـال کنـم و بینـش جامعه شـناختی را در مـورد مسـائل واقعـی جهـان بـه  
کار ببنـدم. بـه همـدر یـن دلیل اسـت کـه درسـت بعد از لیسانسـم بـه ایاالت 
متحـده مهاجـرت کـردم تا فوق لیسـانس و دکتـری ام را در دانشـگاه براون پی 
بگیـرم؛ دانشـگاه بـراون مرکـز فوق العـاده ای بـرای جامعه شناسـی توسـعه و 
کار میان رشـته ای دربـارة معضـالت مبـرم توسـعه اسـت. در دوران حضورم در 
دانشـگاه بـراون عالقـۀ زیادی به خشـونت سـاختاری و جنبش هـای اجتماعی 
و ایـن سـوال پیـدا کـردم کـه چـرا احتمـال بـه حاشـیه رانده شـدن )یا بسـیج 
شـدن( برخـی گروه هـا در زمان هـا و فضاهـای خاصی بیشـتر از سـایر زمان ها 
و فضاهـا اسـت. مضـاف بـر ایـن، هنگامی کـه هـر دو روش کیفـی و کمی را 
آموختـم واقعـًا به سـمت مردم  نگاری های سـودمندی کشـیده شـدم. طی دورة 
دکتـری و دسـِت آخـر در مقـام یـک جامعه شـناس در بانـک جهانـی، شـانس 
ایـن را داشـتم کـه وقتـم را صـرف هدایـت مردم نگاری هایـی کنم کـه در دل 
پروژه هـای توسـعۀ بزرگ مقیـاس در هنـد، بنگالدش، صربسـتان، ازبکسـتان، 

اردن، لیبریـا و کشـورهای دیگـر جـای گرفته بود.

از حیـث به کارگیـری ایـن مهارت هـا در کار فعلـی ام در سـازمان ملـل، مـن 
دائـم از ایـن مهارت هـا اسـتفاده می کنـم، زیـرا در حـوزة خشـونت علیـه زنان 
داشـتن نوعـی بینـش جامعه شـناختی حیاتـی اسـت: بـرای تشـخیص علـت 
ریشـه ای مسـئله، یعنی سـاختارها و هنجارهای اجتماعی که پشـتوانۀ خشونت 
اسـت؛ بـرای مشـارکت در خلـق پروژه هایـی کـه بسـتری مرتبـط بـا دولت ها 
و سـازمان های جامعـۀ مدنـی دارنـد؛ و بـرای ارزیابـی کارایـی ایـن پروژه هـا 
بـرای کسـانی کـه مدنظـر داشـته اند و اگـر مفیـد بوده انـد چـرا و چگونـه. 
می توانیـد برخـی از کارهـای جدیـدم را در اینجـا بیابیـد کـه مجموعـه ای از 
مقاالتـی اسـت کـه بـا همـکاری بیـش از ۱00 دسـت اندرکار و دانشـمند علوم 
اجتماعـی در سراسـر جهان به سـه زبـان و دربارة پیشـگیری از خشـونت علیه 
زنـان و دختـران تولیـد شـده اسـت و اشـاره می کنـد کـه کـدام نـوع راه حل ها 
بهتریـن نتیجـه را داده اسـت. ایـن اولیـن بررسـی نظام منـد تحقیقـات روش 
کیفـی و ترکیبـی در نـوع خـود اسـت کـه برخـی از پرسـش های واقعًا دشـوار 
را واکاوی می کنـد – بـه عنـوان مثـال، دربـارة آسـیب پذیری های متالقـی و 
علـت احتمـال بیشـتر تجربـۀ خشـونت بـرای برخی از زنـان و دختران نسـبت 
از خشـونت،  پیشـگیری  بـرای  اجتماع  هـا  بسـیج  آنهـا، چگونگـی  بـه سـایر 
انـواع مقاومـت و واکنشـی کـه سـازمان های جامعـۀ مدنـی هـر روز در مقابـل 

گفت و گوی جامعه شناسانه

https://socialobservatory.worldbank.org/
https://www.nytimes.com/2017/03/17/upshot/what-if-sociologists-had-as-much-influence-as-economists.html
https://www.nytimes.com/2017/03/17/upshot/what-if-sociologists-had-as-much-influence-as-economists.html
https://untf.unwomen.org/en/learning-hub/prevention-series
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س.گ: نهایتـاً، آیـا توصیـه ای بـرای جامعه شناسـان جـوان و عالمان 
علـوم اجتماعـی داریـد  کـه در ابتـدای راه کارکار در حـوزة بین المللی 
قـرار دارنـد؟ آیـا توصیـه یـا اطالعاتـی دربـارة جایابـی فرصت هـای 

دارید؟ شـغلی 

و  تمـام رشـته ها  اسـت کـه مطالعـۀ وسـیعی در  ایـن  ش.م: توصیـۀ مـن 
طیف هـای نظریـه و عمـل داشـته باشـید. و از پرسـیدن سـوال های بـزرگ 
نهراسـید! جامعه شناسـان به خوبـی مجهزنـد تـا بـا مالحظـه و دیـد انتقـادی 
از خـالل دانـش نظـری و ابزارهـای روش شـناختی خـود در عمـل توسـعه 
مشـارکت کننـد و ایـن حـوزه را پیـش ببرنـد. تجربـۀ پاندمـی کوویـد-۱۹ 
شـکنندگی پیشـرفت در زمینـۀ برابـری جنسـیتی و بزرگـی معارضـات متداوم 
را آشـکار کـرده اسـت. مـا اکنـون در مقطـع حساسـی هسـتیم کـه شـناختی 
فزاینـده نسـبت به ضرورت رویکردهـای تحول آفرین وجـود دارد؛ رویکردهایی 
کـه مسـتلزم تغییراتـی ژرف و پایـدار در قـدرت در سراسـر حوزه هاسـت. مـا 
بایـد برنامه هـای جامع تـری ایجـاد کنیـم که پدرسـاالری و نابرابری جنسـیتی 
ریشـه دار را به طـور جـدی به عنـوان معارضـه ای جـا بیاندازیـم کـه بایـد بر آن 
غلبـه کـرد و باید بپرسـیم: کـدام نظام هـا، ایدئولوژی هـا و نهادها پدرسـاالری 
را ایجـاد کردنـد، جـا انداختنـد و تداوم بخشـیدند؟ چگونـه می توانیـم آنها را به 
شـیوه هایی پایـدار در بسـترها و دوران هـای خـاص دگرگـون کـرد؟ مـن بـاور 
قـوی دارم کـه جامعه شناسـان می تواننـد در ایـن امـر مشـارکت کننـد، هم در 

پژوهـش و هـم و در عمـل.

همچنیـن جامعه شناسـان جوانـی را که در حال شـروع حرفه شـانند، ترغیب می 
کنـم کـه تـا می توانند تجربـۀ میدانـی به دسـت آورنـد – برنامه های سـازمان 
ملل در سـطح کشـورها جایی اسـت کـه فرد می توانـد از معارضه هـای پیچیدة 
توسـعه درکـی زمینه منـد بـه دسـت آورد. این آگهی هـا را می توان در وبسـایت 
موقعیت هـای شـغلی سـازمان ملـل متحـد پیـدا کـرد. همچنیـن، همان طـور 
کـه به روز مانـدن دربـارة معارضه هـای توسـعه مهم اسـت، به همان انـدازه آگاه 
مانـدن از تحقیقـات پیشـگام در ایـن زمینه نیز اهمیـت دارد، به ویـژه اگر قصد 
داشـته باشـید در هـر دو زمینـه فعالیت کنیـد. در ایـن زمینه هر چه بـر قابلیت 
آموختـن از سـایر جامعه شناسـان در سـازمان هایی چـون انجمـن بین المللـی 
جامعه شناسـی تأکیـد کنـم کافی نیسـت. این انجمن بسـتری فوق العـاده برای 
بـه روز مانـدن، انتشـار پژوهش هـای خودتـان و ایجـاد همکاری هـای مرتبـط 

است. 

و در نهایـت، بـرای تمـاس گرفتـن بـا جامعه شناسـانی کـه در هـر دو زمینـه 
]پژوهـش و عمـل[ فعالیـت می کننـد تردیـد نداشـته باشـید. مـن دریافتـم که 
تمـاس بـا فارغ التحصیـالن دورة تحصیـالت تکمیلـی راهی عالی بـرای درک 
کامـل ماهیـت کار اسـت. و آنهـا همچنـان سـازوکار حمایتـی مـن در رهیابی 

حـوزة پیچیـده و دائم التغییـر توسـعه  باقـی خواهنـد مانـد.  

نامه هایتان را به این نشـانی  بفرستید: 

Shruti Majumdar <shruti.majumdar@gmail.com>

.۱
United Nations Women )2020(. Voices from the ground: Impact of COVID-19 
on violence against women.

خواهند کرد. پرسش ها به سمت پرسش از چگونگی و چرایی تغییر خواهند کرد؛ 
به عنوان مثال، پروژه های تحت هدایت سازمان های جامعۀ مدنی و دولت ها 

چگونه و چرا روی نظام ها و ساختارهای اجتماعی وسیع تر اثر می گذارند. 

س.گ: در دورة پاندمـی چه سیاسـت هایی را در ]نهاد[ زنان سـازمان 
ملـل بـرای تقویت حقـوق زنـان ترویـج کرده اید؟ بـه عقیدة شـما از 

کـدام حوزه هـا غافلیم؟ 

ش.م: پاندمـی و اقدامـات وضـع قرنطینـۀ متعاقب آن در کشـور های سراسـر 
جهان منجر به افزایش چشـمگیر خشـونت در اشـکال مختلف آن شـده اسـت؛ 
به ویـژه خشـونت شـریک در رابطـۀ تنانـه )زیـرا تعـداد بیشـتری از زنـان بـا 
عامـالن خشـونت علیـه خود قرنطینه شـده اند(، خشـونت جنسـی غیرشـریک، 
آزار جنسـی اینترنتـی و در برخـی مناطق، حتی کردارهای سـنتی مضری چون 
مثله کـردن انـدام جنسـی زنـان و ازدواج زودهنـگام  اجبـاری کـودکان. مـن 
در تراسـت فانـد سـازمان ملـل، بـا همـکاری بسـیاری از سـازمان های جامعـۀ 
مدنـی مرتبـًا در حـال تألیـف دربـارة ایـن روندها هسـتم تـا آنهـا را در معرض 
توجـه سیاسـت گذاران و خّیریـن قـرار دهـم. از آنجایی کـه قرنطینه هـا به طور 
نامحـدود ادامـه می یابنـد یـا دوبـاره اعمـال می شـوند، سـازمان های جامعـۀ 
مدنـی در سراسـر جهـان وضعیـت را بـه بحرانـی ادامـه دار هماننـد می دانند و 
می خواهنـد بـرای شـرایط اضطـراری کسـب آمادگـی و انعطاف پذیـری کننـد. 
آنهـا، به ویـژه سـازمان های کوچک تـر و مردمـی، برای حقـوق، بیمـه درمانی، 
ارتباطـات و حمـل و نقـل، بـه بودجـۀ منعطـف و اساسـی نیـاز دارنـد تـا برای 
وفـق دادن خـود ظرفیـت ایجـاد کننـد. قرنطینه ظرفیـت سـازمان های جامعۀ 
مدنـی را بـه شـدت کاهـش داده و بقـای آنها را به خطـر می اندازد. بسـیاری از 
سـاختمان های آنهـا بـرای آزمایش کوویـد-۱۹ تغییـر کاربـری داده، خانه های 
امـن و کارکنانشـان تحـت تأثیـر قـرار گرفته انـد و تعـدادی مجبـور شـده اند 
دفترهایشـان را ببندنـد، تعـداد کارکنانشـان را کاهش دهند و دقیقـًا در برهه ای 
اخراجشـان کننـد کـه بیشـترین نیـاز بـه آنهـا وجـود دارد. بـه آنهـا نیاز اسـت 
زیـرا زنـان همچنـان بـرای کمک گرفتـن بـه سـازمان های حقـوق زنـان و به 
سـاختارهای اجتماع محـور در مناطـق خـود مراجعـه می کننـد؛ زنـان از طریـق 
واتـس اپ، رسـانه های اجتماعـی، تلفن های درخواسـت کمک، به طور شـفاهی 
رهبـران  خـود،  محله هـای  امـن  خانه هـای  از  مسـتقیمًا،  یـا  سینه به سـینه  و 
گروه هـای خودیـاری، کارکنـان سـالمت اجتمـاع، رهبـران مذهبی، مشـاوران 

اجتماع  محـور و دسـتیاران وکیل هـا طلـب حمایـت دارنـد.

بـا توجـه بـه ایـن موضـوع، مـا در ]نهـاد[ زنان سـازمان ملـل حمایت خـود را 
از جامعـۀ مدنـی ادامـه داده و بیشـتر کرده ایـم، منابـع بیشـتری را جمـع آوری 
تأمیـن کرده ایـم.  ایـن سـازمان ها  بـرای  را  انعطا ف پذیـری  بودجـۀ  و  کـرده 
همچنیـن به آنهـا گـوش فرامی دهیـم و از آنهـا می آموزیـم۱ – زیـرا اکنون این 
سـازمان ها، بـه عنـوان اولیـن پاسـخ دهندگان، داده هـای زمینه منـد و بهنگامی 
دارنـد و مـا بایـد سیاسـت گذاران و محققـان را واداریـم کـه به آنها گـوش فرا 
دهنـد و بـا آنهـا از نزدیـک همـکاری کننـد تا بـر اسـاس آن داده ها دسـت به 
تحلیـل و عمـل بزننـد. به طـور خالصـه، صـدای بازمانـدگان و سـازمان های 
مردمـی جامعـۀ مدنـی بایـد نقطـۀ عزیمتـی بـرای سیاسـت گذاری باشـد و 
سیاسـت گذاری های معطـوف بـه پایـان دادن به خشـونت علیه زنـان و دختران 

بایـد هم اکنـون متناسب سـازی و بومی سـازی شـوند.

گفت و گوی جامعه شناسانه

https://careers.un.org/lbw/Home.aspx
https://untf.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/05/voices-from-the-ground-impact-of-covid19-on-violence-against-women
https://untf.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/05/voices-from-the-ground-impact-of-covid19-on-violence-against-women
https://untf.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/05/voices-from-the-ground-impact-of-covid19-on-violence-against-women
https://untf.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/05/voices-from-the-ground-impact-of-covid19-on-violence-against-women
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< اوکــرایــن،
    پـارادایــــم امپریـالیــــستی پــــوتین، 

     و اروپـــا-آمــریکـــا

جنگی  نه  داد،  تکان  را  جهان  که  اوکراین  به  روسیه  جنایتکارانۀ  تعرض 
به  می تواند  که  چرا  است  استثنایی   است.  استثنایی  جنگی  که  مجزا،  و  منفرد 
به مخاطرة جنگ جهانی هسته ای  به طور مشخص تر،  و،  جنگ جهانی سوم 
بینجامد. گسترش ناتو به سوی شرق اقدامی تحریک آمیز یا  ــ به تعبیر عزمی 
بشاره )2022(، فیلسوف فلسطینی  ــ دست کم »عزمی برای پرهیز نکردن از 
این تعرض  ]پیش روی در[ مسیِر جنگ« است. با این حال، چنین اقدامی ابداً 
نمی کند.  توجیه  را  ملِی یک کشور  نقض یک جانبۀ حاکمیت  این  و  سهمگین 
بیانیه ای  نگرانی  با صدور  این جنگ  آغاز  بین المللی جامعه شناسی در  انجمن 
انجمن  نگاه  از  کرد.  اعالم  اوکراین  به  روسیه  نظامی  حملۀ  از  را  خود  شدید 
بین المللی جامعه شناسی، و از نظر شخص من، جنگ هرگز راه حلی پذیرفتنی 
انجمن  دارد.  تعارض  هستیم  مدافع شان  ما  که  ارزش هایی  همۀ  با  و  نیست 
همۀ  با  و  اجتماعی  علوم  اوکراینِی  صاحب نظران  با  جامعه شناسی  بین المللی 
از جمله در فدراسیون روسیه و بالروس، که  هم قطاران مان در جاهای دیگر، 
آشکارا با این جنگ به مخالفت برخاسته اند و از دموکراسی و حقوق بشر دفاع 

کرده اند، اعالم همبستگی می کند. 

پارادایم امپریالیستی پوتین  <

دیرباز  از  بشر  که  را  لیبرال دموکراتیکی  آرمان های  مصرانه  پوتین  روسیۀ 
قدرت  مسند  بر   2000 سال  از  عماًل  نه تنها  پوتین  می کند.  تضعیف  پرورانده، 
بوده، بلکه فعاالنه به هرگونه تالش کشورهای دیگر برای دموکراسی سازی با 
جنگ افروزی پاسخ داده است )گرجستان، سوریه، اوکراین و غیره(. او تا حدودی 
از قدرت نمایی های یک جانبۀ آمریکا )مثاًل حمله به عراق( تقلید کرده است اما 
تفاوت در این  است که رژیم صدام حسین در عراق رژیمی حقیقتًا دیکتاتوری 
بود. اوکراین کشوری دموکراتیک است گرچه موضوع پیوستن به ناتو شکافی 
گرچه  اخیر،  نظرسنجی های  اساس  بر  است.  کرده  ایجاد  این کشور  در  بزرگ 
بیش از نیمی از جمعیت اوکراین با پیوستنش به اتحادیۀ اروپا موافق اند، فقط 40 
 .)Bishara 2022( تا 50 درصد اوکراینی ها از پیوستن به ناتو حمایت می کنند
چنین موضع گیرِی تردیدآمیزی عاقالنه است، چرا که »ملی گرایی قدرت بزرِگ« 

نکته هایی دربارۀ جنگ در اوکراین 

نوش︐﹦ ساری حنفی، دانشگاه آمریکایی بیروت، لبنان. رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی )2023-2018( 

روسیه را در نظر می گیرد؛ ملی گرایی ای که عمدتًا بر سه پایه استوار است: هویت 
)که روسیه،  اسالو  قومیِت  است؛  تزارها  و  ارتدکس  روس که ساختۀ کلیسای 
بالروس و اوکراین را فضایی واحد می شمارد(؛ و، به شکلی محدودتر، ]انگارة[ 
با  ائتالف  نوعی  به واسطۀ  روسیه  شکوه  و  عظمت  ]احیای[  برای  )که  اوراسیا 
روسیۀ  مارکس  است(.  ضروری  چین  و  سابق  شوروی  آسیایِی  جمهوری های 
تزاری قرن نوزدهم را دژ ارتجاع در اروپا می خواند و روسیۀ پوپولیستی پوتین، با 
وجود موفقیت های اقتصادی دورة او، بار دیگر در این نقش رقت انگیز ظاهر شده 
است . این همان نقشی است که من پیش تر در جریان جنگ روسیه )و ایران( 
در سوریه شاهدش بودم )و از آن جان به در بردم(: تالشی برای قدرت نمایی 
هویت مداِر«  »دموکراسی  و  دولت ملت  ]مرزهای[  ماورای  بزرِگ«  »پهنۀ  در 
)“identitarian democracy”( مبتنی بر جهان بینی ویژه ای که مباحث کارل 
 )Lewis 2020( پوتین باز می تاباند )اشمیت را در پارادایم )داخلی و امپریالیستِی

و الکساندر دوگین، فیلسوف روسی، پوتین را با آن آشنا کرده است. 

چهار درس  <

در این نوشتار، تحلیل خود را نه تنها در مقام جامعه شناس، بلکه به مثابۀ کسی 
که در خاورمیانه زندگی می کند با شما در میان می گذارم و چهار درسی را که 

می توانیم از این جنگ بیاموزیم مطرح می کنم. 

روابط  حوزة  در  اروپا-آمریکا  عمل  و  گفتمان  در  دوگانه  استانداردی  اول، 
]ترک  بایکوت  مقاومت،  چون  عبارت  هایی  به کارگیری  دارد.  وجود  بین الملل 
مراوده[ و همبستگِی مبارزاتی در جنوب جهانی ممنوع و محکوم بوده اما همین 
گرفته  کار  به  اوکراین  در  جنگ  توصیف  برای  معنایی  مثبِت  باِر  با  عبارت ها 
می شوند. به تعبیر بی پردة لِف گرینبرگ ، رئیس انجمن جامعه شناسی اسرائیل، 
»چگونه ممکن است که اسرائیل 55 سال، با نقض آشکار قوانین بین المللی، 
سرزمین های فلسطینی را در اشغال نظامی داشته باشد اما هیچ یک از کشورهای 
باشند؟« به همین منوال، در  غربی هرگز تحریمی علیه اسرائیل وضع نکرده 
تحریم  و  از سرمایه گذاری  پرهیز  بایکوت،  فلسطینی  فعالیت جنبش  حالی که 
کشورهای  از  بعضی  در   ])Boycott, Divestment, Sanctions )BDS[
غربی جرم  انگاشته می شود، بسیاری از محققان غربی خواهان بایکوت کامل 

محققان روسی، چه به صورت فردی و چه به صورت نهادی، شده اند. 

دوم، چرا بی رحمی و سبعیت جنگ در دیگر مناطق جهان با همان واکنش های 
برای  گوناگونی  شیوه های  نشد؟  مواجه  اوکراین  جنگ  به  اروپایی-آمریکایی 
روایت زندگی من در جایگاه فلسطینِی بزرگ شده در سوریه وجود دارد. یکی از 
آن ها این است که بگوییم زندگی من، به استثنای مقاطع کوتاه صلح، در متِن 

امتیاز عکس: پیکسابی/ با مجوز کریتیو کامنز.
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از جنگ جهانی  آلمانی، پس  فیلسوف  ارنست کاسیرر،  را که  آنچه  وارشیزکی 
دوم نوشت، به ما یادآوری می کند: »برای جنگ با دشمن، باید او را بشناسی. 
این یکی از اولین اصول یک استراتژی صحیح و معقول است. شناخت دشمن 
باید نقاط قوتش را  فقط به معنی شناخت معایب و ضعف هایش نیست، بلکه 
هم بشناسی. همۀ ما در دست کم گرفتِن این نقاط قوت مقصر بوده ایم... ما باید 
خاستگاه، ساختار، روش ها و فنون اسطوره های سیاسی را دقیق مطالعه کنیم. ما 
باید با دشمن چهره به چهره شویم تا بدانیم چگونه می شود با او مبارزه کنیم.« 

جمع بندی: ارتقای سطح همبستگی  <

قوة  از  باید  جامعه،  رنج  و  با محنت  پایمردانه  مبارزة  راستای  در  سرانجام، 
 ]Maussian[ استدالل اخالقی و انسانی خود در کنار استعداد فطری و موسِی
خود در خلق سطوح متفاوت همبستگی با خویشاوندان، همسایگان، هم وطنان 
نوع  عالی ترین  پی  در  باید  ما  گرچه همۀ  بگیریم.  بهره  و کل هم نوعان خود 
هایلینگر  یان -کریستف  تعبیر  به  و  بشر  نوع  با  همبستگی  یعنی  همبستگی 
واکنش  که  بپذیریم  هم  را  این  باید  باشیم،  جهان شهری«  »وظایف   )20۱۹(
اروپا به پیامدهای جنگ اوکراین آشکارا بر سطحی از همبستگی داللت می کند 
سرچشمه  جهان شهری  هویت های  و  پیوندها  از  آن که  از  بیش  به مراتب  که 
هویت های  و  یهودی-مسیحی  فرهنگی  پیوندهای  در  ریشه  باشد،  گرفته 
به غایت ملی گرایانه دارد. من این موضوع را مطرح می کنم تا به ظرایف بعضی 
از نقدهایی که در حوزة دانشگاهی و همچنین در رسانه های جریان اصلی و 
رسانه های اجتماعی دربارة برخورد متفاوت با پناهجویان مختلف بپردازم، مثاًل 
با  مقایسه  در  آفریقایی  و  افغان  سوری،  پناهجویان  از  استقبال  که  نکته  این 
این  که  کنیم  تصدیق  باید  همچنین  است.  بوده  چگونه  اوکراینی  پناهجویان 
استدالل های اخالقی متفاوت تن به ساده سازی نمی دهند؛ ساده سازی هایی مثل 
این که برخوردهای متفاوت را فقط از دیدگاه نژادی ببینیم یا آن ها را نمودی از 
نژادپرستِی ناب بپنداریم.  ناگفته نماند که صاحب نظران اروپایی هم باید برای 
نباید آن را به  پذیرش پیوند و قرابِت میان اعراب یا مسلمانان آماده باشند و 

شیوه ای نظام مند، نمودی از احساسات خطرناک فرقه گرایانه بدانند.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Sari Hanafi <sh41@aub.edu.lb>

منابع:

جنگ های منطقه گذشته است: جنگ های اعراب و اسرائیل در سال های ۱۹67 
-2000 دوم،  )انتفاضۀ  فلسطینی  سرزمین های  علیه  اسرائیل  جنگ  ۱۹73؛  و 

2005(؛ جنگ اسرائیل علیه غزه در سال های 2008، 20۱2، 20۱4، و 202۱؛ 
جنگ های اسرائیل در لبنان در سال های ۱۹82 و 2006؛ جنگ ایران و عراق 
در  عراق  جنگ  ۱۹۹۱؛  سال  در  کویت  به  حمله  ۱۹80-۱۹88؛  سال های  در 
سال های ۱۹۹۱ و 2003؛ جنگ سوریه از سال 20۱۱ تا کنون؛ جنگ یمن از 
سال 20۱4 تا کنون؛ و جنگ لیبی در سال های 20۱4-2020. این جنگ های 
هولناک ویرانی گسترده، رنج، آوارگی و نهایتًا کشتاری بسیار عظیم تر از جنگ 
نشان  آن ها  به  مالیم  واکنشی  غربی  قدرت های  اما  داشتند.  پی  در  اوکراین 
داده اند و همچنان می دهند، و اغلب، به نام ثبات و به دالیلی اقتصادی، از قدرت 

استعمارگر )اسرائیل( یا دیکتاتورها )در خلیج فارس و مصر( پشتیبانی می کنند.

امپریالیسم  بر  مطالعاتشان  که  پسااستعماری  منتقدان  از  بعضی  سوم؛ 
تأثیر  از  است،  متمرکز  فعلی  اروپایی-آمریکایِی  نواستعمارگرِی  یا  تاریخی 
تابع  قلمروهای  فتح  در  آن ها  سبعیت  گسترة  و  نوظهور  امپراتوری های  دیگر 
فارْس  خلیج  پادشاهی های  و  ترکیه  اسرائیل،  ایران،  روسیه،  مانده اند.  غافل 
امپراتوری هایی بسیار مهم  در خاورمیانه اند که اقدامات نظامی برخی از آن ها به 
استعمار، تیره روزی و استبداد انجامیده اند. در این باب، مفهوم »بینا-امپریالیسِم« 
می خواهد  ما  از  ُدیل  است.  سودمند  ُدیل  لورا   )”inter-imperiality“(
امپراتوری ها را موجودیت هایی متوالی نبینیم، بلکه توجه کنیم که آن ها هم زمان 
شدیداً  سیاست ورزِی  نوعی  »مشترکًا  و  می کنند  عمل  یکدیگر  به موازاِت  و 
اقتضایی و تعاملی میان تاریخ های امپریالیستِی هم عصر می سازند که پیامدهایی 
این  در  آنچه  بنابراین،  )دویل 20۱4(.  دارند«  کنایه آمیز  گاه  و  پیش بینی ناپذیر 
امپراتوری های چندمحورِی پویا یا ریزوماتیک )rhizomatic( رخ می دهد صرفًا 
اثر موجی )ripple effect( نیست بلکه اغلب ماهیتی به شدت تعاملی، نهادبنیاد 

و استراتژیک دارد. 

با  بالروس  یا  روسیه  دانشگاهی  فضای  کامل  بایکوت  به  دعوت  چهارم، 
باور دارم  ارزش هایی که دانشگاه برای ترویج شان می کوشد، مغایر است. من 
که بایکوت نهادِی هر نهاِد مرتبط با قدرت های استعماری یا استبدادْی تکلیفی 
برای  نمی کنم.  فکر  چنین  فردی  سطح  در  بایکوت  دربارة  اما  است،  اخالقی 
شنیدن صدای رویکردهای متفاوت به منازعه ها و ترویج گفت وشنوِد باز و فعال، 
کسانی  از  پشتیبانی  صرف  عبارتی،  به  دارد.  اهمیت  دخیل  افراد  با  بده بستان 
باید  دانشگاه،  در  ما،  و  نیست  کافی  دارند  لیبرال دموکراتیک  آرمان های  که 
امتناع  آرمان ها  این  از  بعضی  یا  پذیرش همه  از  را هم که  حرف های کسانی 
بازی کنیم، میان مواضع متفاوت  را  تا نقش میانجی  به دقت بشنویم  می کنند 
پل بزنیم و استراتژی سیاسی و اخالقِی اثربخشی را پیش ببریم. من، بر خالف 
نظریۀ اجتماعی انتقادی رادیکال، هوادار نظریۀ اجتماعی انتقادِی موقعیت مبنایی 
همان  با  گفت وشنود  برای  دری  می تواند  قدرت،  نقد  با  هم زمان  که،  هستم 
نیروهای آماج انتقادهایش باز کند. نیاز به گفتن نیست که گفتمان دانشگاهی 
باید در چهارچوب قواعد مربوط به سالمِت فکری و مسئولیت اجتماعی حرکت 
کند. چنین مسئولیتی راه را بر پروپاگاندا، فتنه انگیزی، اهریمن ا نگارِی فرهنگ 
دیگران و نفرت پراکنی می بندد و آزادِی دانشگاهی را به مفهومی ظریف تر از 
صرِف آزادی بیاِن منتسب به آن تبدیل می کند. وظیفۀ دانشگاه این است که 
سیاست ورزی را از انگارة اشمیتِی دوست و دشمن رها کند؛ انگاره ای که می گوید 
غایِت دوستی و هم پیمانْی آمادگی برای جنگیدن و جان باختن در کنار دیگر 
اعضای گروِه خود است، و منتهای دشمنی هم آمادگی برای کشتن دیگرانی 
تاریخ نگار  وارشیزکِی  آمیت  با  کاماًل  من  متخاصم اند.  گروه  اعضای  که  است 
موافقم که اگر لیبرالیسم سیاسی می خواهد باقی بماند، باید اندیشه های منتقداِن 
نشمارد.  بی ارزش  تحقیرآمیز،  نگاهی  با  را،  آن ها  و  بگیرد  جدی  را  مخالفش 

نکته هایی دربارۀ جنگ در اوکراین 
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ســـــرمـــــــــــایـــــه داری   >
جــــهــــــــــانــــی نــــــــــابــــرابــــــری  و    

نظریه هایی دربارۀ سرمایه داری

ویلیام  آی.رابینسون، دانشگاه کالیفرنیا، سن︐اباربارای ایالات م︐حدۀ آمریکا

بر اسـاس گـزارش آژانس بین المللی توسـعه آکسـفام، در سـال 20۱8 یک 
درصـد از ثروتمندتریـن انسـان ها 5 درصـد از ثـروت جهـان و 20 درصـد از 
ثروتمندترین هـا بالـغ بـر ۹5 درصـد از ثروت جهان را کسـب کرده انـد، این در 
حالـی اسـت کـه 80 درصـد باقی مانـده - اکثر قریب  بـه اتفاق انسـان ها- باید 
فقـط بـا 5 درصد سـر کننـد. اگر چنیـن نابرابری های فاحشـی در زمان انتشـار 
گـزارش آکسـفام بغرنـج بـه نظـر می رسـید، بایـد بگویم کـه ایـن وضعیت در 
ایـن سـال ها مـدام عمیق تر هم شـده اند. در اولین شـش ماهۀ پاندمـی ویروس 
کرونـا ثروثمنـدان جهـان ثـروت خـود را به عـدد حیـرت آور ۱0 تریلیـون دالر 
رسـاندند، در حالی کـه، بـر اسـاس گـزارش تکمیلـی آکسـفام در سـال 202۱، 
تقریبـًا همـۀ کشـورهای جهـان طی شـیوع ایـن بیماری بـا افزایـش نابرابری 

بوده اند.  مواجـه 

خیابانی در محیطی شهری در غنا؛ جایی که فقر همه جا حاضر است. ام︐یاز عکس: ینا/
فلیکر، با مجوز کری︐یو کامنز.

پیشروی سرمایه داری و توسعۀ نابرابر <

جامعه شناسـان رادیکالـی که ایـن نابرابری را مطالعه می کننـد، نتیجه گیری 
قطبی شـدن  ایـن  نظـام،  ایـن  توجیه گـران  گفتـۀ  برخـالف  کـه  می کننـد 
اجتماعـی در ذات سـرمایه داری اسـت، چـرا کـه طبقـۀ سـرمایه دار ابزارهـای 
تولیـد ثـروت را در تملـک دارد و بنابرایـن تا جـای ممکن از ثروتـی که جامعه 
 به طـور جمعـی تولیـد می کنـد، بیشـترین سـود را از آن خود می کنـد. همچنین 
جامعه شناسـان رادیـکال یـادآور می شـوند کـه ایـن نظـام در طـول بیـش از 
500 سـال از عمـر خـود، در جسـت وجوی بی امـان فرصت هـای تـازه بـرای 
انباشـت سـرمایه )بـه هـدف به حداکثر رسـاندن سـود( همـواره از حـدود عبور 
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کـرده اسـت. سـرمایه داری از طریق موج های مسـتمر اسـتعمار، امپریالیسـم و 
اخیـراً جهانی شـدن از قلمـرو اصلـی خـود در اروپـای غربـی پـا فراتر گذاشـت 
و دسـتِ آخر سراسـر سـیارة زمیـن را بلعیـد. در آغـاز قـرن بیسـت و یکم هیچ 

ملـت و مردمـی خـارج از ایـن نظـام باقـی نماند.

جامعه شناسـان یـادآور می شـوند کـه نظـام جهانی سـرمایه داری دو شـکل 
فقیـران،  و  ثروتمنـدان  بیـن  ایجـاد می کنـد. یکـی  نابرابـری  از  درهم تنیـده 
کـه آکسـفام در گـزارش آورده اسـت، و بـه معنـی نابرابـری میان افراد اسـت. 
دیگـری قشـربندی مـردم جهـان بـه کشـورهای ثروتمنـد و فقیر یـا نابرابری 
میـان کشـورها. بـر اسـاس داده هـای بانـک جهانـی، متوسـط درآمـد سـاالنه 
در کنگـو بـه ازای هـر نفـر معـادل 785 دالر اسـت، در حالی کـه در بلژیـک، 
کشـوری کـه در اواخـر قـرن نوزدهـم کنگو را به اسـتعمار کشـید، ایـن رقم به 
47400 دالر می رسـد. در ادبیـات دانشـگاهی، جهـان از خالل اسـتعمار قطبی 
شـد؛ یک هسـتۀ غنـی »جهان اول« کـه کشـورهای اروپای غربـی، آمریکای 
شـمالی و ژاپـن را دربرمی گیـرد و نواحـی آمریـکای التیـن، آفریقـا و آسـیا که 
سـال ها اسـتعمار و سـلطۀ ایـن هسـته را متحمل شـدند و به پیرامـون »جهان 
سـومی« تنـزل یافتنـد. در سـال های اخیـر، دانشـگاهیان و صاحب نظـران از 
جهـان سـوم سـابق با عنـوان جنـوب جهانـی و از جهان اول سـابق بـا عنوان 

شـمال جهانـی نـام برده اند.

بین الملـل در دورة  روابـط  رادیـکال  دانشـمندان  اقتصاددانـان سیاسـی و 
پـس از جنـگ جهانـی دوم، بـا تکیـه بـر تحلیـل مارکـس از سـرمایه داری و 
نظریه هـای کالسـیک امپریالیسـم که توسـط والدیمیـر لنین – رهبـر انقالب 
بلشـویکی – و نسـل انقالبـی سوسیالیسـت وی مطـرح شـد، نظریـه هـای 
جدیـد وابسـتگی، نظام هـای جهانـی و توسـعه نیافتگی را پروراندند. آنها نشـان 
دادنـد کـه اسـتعمار اقتصـاد جهانـی را بـه گونـه ای شـکل داد که ثـروت تولید 
شـده در پیرامـون بـه هسـته سـرریز شـود تا پیرامـون فقیـر و هسـته ثروتمند 
باقـی بماننـد، و ایـن چیـزی اسـت که نابرابـری میـان جنوب جهانی و شـمال 
جهانـی را توضیـح می دهـد. لـذا آنهـا اسـتدالل می کننـد کـه سـرمایه به طور 
نامتـوازون در فضـا انباشـت می شـود و برخی از مـردم را توسـعه یافته و بقیه را 

توسـعه نیافته نگـه مـی دارد.  

الگوی متغیر نابرابری جهانی <

تقسـیم  چنیـن  جدیـد  گرایـش  چنـد  قـرن،  پایـان  در  این حـال،  بـا 
ساده سازی شـده ای از کشـورها و مـردم جهـان را بـه پرسـش کشـید. اواًل، 
برخی کشـورها در جهان سـوم، به خصوص در آسـیای شـرقی، صنعتی شـدند 
و بـه جرگۀ کشـورهای ثروتمند مانند سـازمان توسـعه و همکار هـای اقتصادی 
پیوسـتند. ثانیـًا، حتـی در فقیرتریـن کشـورها، طبقـات سـرمایه دار قدرتمنـد 
و طبقـات متوسـط پرمصـرف قابـل توجهـی بـه وجـود آمـد کـه در فرهنـگ 

مصـرف جهانی ادغام شـدند. و سـوم، در کشـورهای از قدیـم ثروتمند، طبقات 
کارگـری کـه در دورة پـس از جنـگ جهانـی دوم رفاه را لمس کـرده بودند، در 
نتیجـۀ جهانی شـدِن اخیـر، تحرک نزولـی و تزلـزل اجتماعی اقتصـادی و افول 
اسـتانداردهای زندگـی پیش تـر آسـودة خـود را تجربـه کرده انـد- چیـزی کـه 
 )Thirdworldization( »برخـی از جامعه شناسـان آن را »جهان سومی شـدِن

ایـن طبقه هـای کارگـری نـام گذاشـته اند. 

نشـان  کـرده،  منتشـر  سـوئیس  یو بـی اس  بانـک  کـه  اخیـری  گـزارش 
می دهـد کـه اغلـب میلیاردرهـای جهـان در ایاالت متحده انـد امـا تعـداد افـراد 
فوق ثروتمنـد در سراسـر آسیاسـت کـه بیشـترین رشـد را دارد. در چیـن کـه 
در حـال حاضـر از هـر پنـج نفـر میلیـاردر در جهـان یـک نفر اهل آن جاسـت، 
هـر هفته دو میلیاردر جدید سـاخته می شـود. سـرمایه داران برزیلـی، مکزیکی، 
هنـدی، سـعودی، مصـری و سـایر سـرمایه دارانی کـه به چیزی که مـن  طبقۀ 
سـرمایه دار فراملـی می نامـم، تعلـق دارنـد اکنـون تریلیون هـا دالر در اقتصـاد 
جهانـی سـرمایه گذاری می کننـد. گـزارش دیگـری در فوربـس اشـاره می کند 
کـه ثـروت در میـان فوق ثروتمنـدان در جهان سـوم سـابق سـریع تر از جاهای 
دیگـر در حـال رشـد اسـت. در ایـن گـزارش آمـده بـود کـه »بنـگالدش، بین  
سـال های 20۱2 و 20۱7، شـاهد رشـد جرگـۀ فوق ثروتمنـدان خـود تـا ۱7/3 
درصـد بـوده اسـت«. »در همیـن بـازة زمانی، رشـد اقتصـادی در چیـن ۱3/4 
درصـد بـود در حالی کـه در ویتنـام ۱2/7 بـوده اسـت. کنیـا و هنـد از جملـه 
کشـورهایی بوده انـد کـه رشـد دو رقمـی را تجربـه کرده اند؛ کنیـا ۱۱/7 درصد 

و هنـد ۱0/7 درصـد«.

برخـی بـر اسـاس ایـن گرایش هـا اسـتدالل کرده انـد کـه شـاید معنادارتر 
باشـد کـه بـه شـمال جهانـی و جنـوب جهانـی کمتـر از حیـث مناطـق یـا 
سـرزمین های جغرافیایـی ارجـاع بدهیم تـا از حیث گروه هـای جمعیتی فراملی. 
از ایـن منظـر، جنـوب جهانی به مردمان فقرزدة جهان سـوم سـابق اشـاره دارد 
امـا همچنیـن به طـور نمادیـن بـه فقیـران و حذف شـدگان مناطـق ثروتمنـد 
جهـان نیـز ارجـاع دارد؛ در حالی کـه شـمال جهانـی بـه مراکز قـدرت و ثروت 
داللـت دارد کـه احتمـااًل هنوز هـم به نحوی نامتناسـب در کشـورهای از قدیم 
ثروتمنـد و همچنیـن افـراد ثروتمند و قدرتمند در سراسـر جهان متمرکز اسـت 
کـه ایـن مراکز قـدرت را حفظ می کننـد، مدیریت می کننـد و از آنهـا برخوردار 
می شـوند.  همچنان کـه جامعه شناسـان دربـارة ایـن مسـائل مناقشـه می کننـد، 
یـک چیـز واضح اسـت: از هـر منظری به عدالـت اجتماعی بنگریم، مـا نیازمند 
بازتوزیـع ریشـه ای ثـروت به سـمت پایین بـرای اکثریـت فقیر مـردم جهانیم. 
و ایـن، چـه بخواهیـم و چه نخواهیـم، مسـتلزم رویارویی بـا قدرت های حاضر 
در نظـام سـرمایه داری جهانی اسـت، زیرا سـرآمدان شـرکت های فراملیتی که 
اقتصـاد جهانـی را در دسـت دارنـد – آن یک درصد از انسـان ها کـه در گزارش 
آکسـفام ذکـر شـد – در برابـر هـر مصافـی بـا ثـروت و قدرتشـان مقاومـت 

خواهنـد کرد. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

William I. Robinson <w.i.robinson1@gmail.com>

نظریه هایی دربارۀ سرمایه داری
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< پـــلـتــفــــــرم 
   ســـــرمـــــــــــایــــــه داری 

   در آمریکای التین

نظریه هایی دربارۀ سرمایه داری

بوینوس آیرس،  دانشگاه  فنی(،  و  علمی  پژوهش های  ملی  به شورای  )وابس︐ه  کار  تحقیقاِت  و  مطالعات  مرکز  ِونتریسی،  پاتریسیا  نوش︐﹦ 
آرژان︐ین

رشـد سـرگیجه آور شـرکت های حـوزة فـن آوری کـه بـا آغـاز همه گیـری 
کوویـد۱۹ سـرعتی تصاعـدی گرفتـه، رونـد ظهـور سـرمایه داری پلتفرمـی در 
آمریـکای التیـن را تشـدید کـرده و بـه بحث هـا و پدیده هـای مربـوط بـه 
سـرمایه، نیـروی کار و صورت هـای جهت یافته شـان در جنـوب جهانـی دامـن 

زده اسـت. 

شایسته ساالری دیجیتال و »توسعۀ جهشی«  <

چنـد کشـور منطقـه ـــ آرژانتیـن نمونـه ای واضـح از ایـن رونـد اسـت  ــ 
شـاهد تقویـت گفتمانـی عمومـی بوده انـد کـه از انـگارة »اقتصـاِد دانـش« 
پشـتیبانی می کنـد و فرصتـی تاریخـی بـرای تحقـق آرزوی دیرینـۀ »توسـعۀ 
جهشـی« و یافتـن جایگاهـی جدیـد در محیـط بین المللـی فراهـم مـی آورد. 
ظرفیـت بعضـی کشـورهای منطقـه، مثـل آرژانتیـن و برزیل و مکزیـک، برای 
تأسـیس شـرکت های دیجیتـاِل تأثیرگـذار در سـطح جهانـی )یـا به اصطـالح 
آمریـکا  قـارة  سـهام  بـازار  در  معامالت شـان  ارزش  کـه  »تک شـاخ ها«یی 

هزارمیلیـون دالر اسـت( پایـه و اسـاس چنیـن روایتـی اسـت. 

کارگر پیمانِی مس︐قل )آزادکار( در اوروگوئه. خدمات تحویل غذا نمونه ای شاخص از پیوند 
میان دیجی︐الی شدن و تزلزل شغلی اند. ام︐یاز عکس: تد مک گرت/فلیکر، کری︐یو کامنز.
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رهبـری  جدیـدی  کارآفریـن  نخبـگان  را  کیفـی  ایـن جهـش  به عـالوه، 
خواهنـد کـرد که بـا روحیـۀ کالیفرنیایی پـرورش یافته اند؛ روحیـه ای مخالف با 
اُلیگارشـِی محلی و سـنتی که عمدتًا با کسـب وکارهای حوزة کشـت وکار و، در 
سـطحی پایین تـر، بـا بعضـی از عرصه هـای بنیادیـِن سرمایه داریسـرمایه داری 
سـنگین پیونـد دارد. بنـا بـه تعریـف، ایـن گـروه جدیـد از رهبـران جـوان از 
اصـول حرفـه ای و روحیـۀ جهانـی پیـروی می کننـد و بـه زبـان غالـب زمانـه 
»بورژوازی هـای  بـا  مخالفـت  مشـخصه اش  وجـه  کـه  می گوینـد  سـخن 
ملـِی« سـنتی اسـت؛ بورژوازی هـای متشـکل از نخبـگاِن همـواره وابسـته به 
یارانه هـای دولتـی، بی میـل بـه رقابـت، کوته فکـر، محافظـه کار، شـدیداً صلب 

و انعطاف ناپذیـر، و همیشـه کمـی عقب تـر از زمانـه. 

بـه ایـن ترتیـب، اقتصـاد شـومپیتری کـه مردمـان ایـن اقلیـم رؤیایـش را 
در سـر می پرورانده انـد، بـه برکـت جـادوی شایسته سـاالرِی دیجیتـال، تحقق 
خواهـد یافـت. اکوسیسـتم اقتصـاد دیجیتـال خـود را نیـروی شکسـت دهندة 
الیگارشـی کهنـۀ رانتـی معرفـی می کنـد. اسـتارت آپ ها و تک شـاخ ها نام هایی 
نـو بـرای پیشـرفت سـرمایه دارانۀ مطلـوب کشـورهای پیرامونـی ما هسـتند. 

آینده ای با دو رو: دیجیتال شدن و بی ثباتی <

نـوع  ایـن  ابتدایـِی  همچنـان  امـا  شـتاب گرفته  توسـعۀ  همـه،  ایـن  بـا 
دارد:  تناقض آمیـز  و  چندپـاره  واقعیتـی  از  نشـان  منطقـه  در  کسـب وکارها 
درهم پیچیدگـی دیجیتال شـدن و بی ثباتـی بـه عنـوان مبنایـی مهـم بـرای 
توسـعۀ اقتصـاد پلتفرمـی. ایـن حرکـت به سـوی تشـدیِد دوگانگـِی اجتماعی، 
در سـطوحی دیگـر، در تغییـر پیکره بنـدی جهـان نیـروی کار بـه سـبب ظهور 
پلتفرم هـای دیجیتال آشـکار اسـت. در حـال حاضر، دو تصویر ظاهـراً متضاد بر 
بحـث دربـارة »آینـدة کار« در منطقـه سـایه انداخته اند: در یک سـو، پیچیدگی 
مشـاغل جدیـد مرتبـط با صنعـت نرم افـزار و، در سـوی دیگر، بی ثباتی شـدید 
کار  اپلیکیشـن ها  به واسـطۀ  تقاضـا  اسـاس  بـر  کـه  پلتفرم هایـی  کارکنـان 
می کننـد )مثـاًل راننـدگان اوبـر، گُلـوو و راپـی، ارائه دهنـدگان خدمـات خانگی 
و ماننـد این هـا(. صاحبـان مشـاغل دسـتۀ اول، در رأس هـرم، بسـیار ماهرنـد 
و گرچـه اگـر حقوق شـان را بـه دالر محاسـبه کنیـم بسـیار ارزان نـد، عمدتـًا 
بـه سـبب کمبـود کارکنان آمـاده بـرای چنیـن مشـاغلی )مهندسـان نرم افزار، 
از شـرایط  طراحـان وب، کارشناسـان علـوم داده ای و تحلیلگـران سیسـتم( 
شـغلی ای برخوردارنـد کـه در متـِن محلـی، نوعـی امتیـاز بـه شـمار می رونـد. 
ایـن کمبـود ]نیـروی انسـانی ماهـر[ مشـکل اصلی شـرکت های محلی اسـت 
کـه بـرای گسـترش کسب وکارشـان بـه نیـروی کار نیـاز دارنـد. در سـر دیگر 
طیـف، بی ثباتـی شـدید مشـاغل ُخـرد نمـوِد اسـتحکام مـدل قانون زدایـی و 
انعطاف پذیـرِی حداکثـرِی روابـط کار اسـت کـه در کشـورهایی مثـل آرژانتین 
بـه معنـای نابـودِی گسـتردة دسـتاوردهای تاریخی بـزرگ در حـوزة محافظت 

نظریه هایی دربارۀ سرمایه داری

شـغلی اسـت. در همیـن راسـتا، رونـد پیش رونـدة پلتفرمی شـدِن کار کامـاًل 
زمینـه را بـرای تبلـور سـطح بسـیار بـاالی عدم رسـمیت در بـازار کار فراهـم 
می کنـد؛ جایـی کـه ایـن نـوع مشـاغل »مسـتقل« بدیـع و نوظهـور قلمـداد 

می شـوند. 

زبان زمانه: کارآفرینی  <

در سـطح عملیـات نمادیـن، جریانـی پرچـم دار ایـن ابعـاد را کـه از حیـث 
مـادی از یکدیگـر بسـیار دورنـد بـه هـم پیونـد می دهـد: گفتمـان کارآفرینی. 
ایـن گفتمـاْن برسـاختی عمدتًا نمادین اسـت که ریشـه های شـرکتی دارد و به 
نوعـی ایدئولـوژی رسـمی تبدیل شـده کـه شـرکت های پلتفرمـی عالی ترین و 
کارآمدتریـن نمودهای مجسـمش هسـتند. ایـن گفتمان، که اسـیر وهِم رهایی 
مطلـق از قیدوبندهـای اجتماعی اسـت و انگارة نامنسـجمی از آزادی، بی باکی، 
 )hyper-productivity( نـوآوری، خودمختاری، خطرپذیری و بیش بهـره وری
آن را بـه پیـش می رانـد، از شایسـتگی به مثابـۀ مقولـه ای شـدیداً فـردی دفاع 
می کنـد. شـرکت های بـزرگ حوزة فـن آوری منطقـه در این جریـان گفتمانی، 
ابـزاری بسـیار کارآمـد برای ایجـاد گونه ای عقل سـلیم یافته اند کـه در خدمت 
منافع شـان اسـت و جهان بینـِی نامربوط تریـن بخش هـای سـاختار اجتماعی را 
ترویـج می کنـد. در متـن بحـران جدِی کنونـِی آمریـکای التیـن، کارآفرینی با 
روحیـۀ تکنولیبرال دیجیتالـش نوعـی نئولیبرالیسـِم متأخـر را تحقق می بخشـد 

کـه حقیقتًا بی جـان و منحط اسـت. 

بـه ایـن ترتیـب، تضـادی شـایان توجـه شـکل می گیـرد: دفـاع آتشـین از 
ـ در متن فروپاشـی پشـتوانه های  ـ و اساسـًا بازار آزادـ  انگارة نامنسـجم آزادیـ 
اجتماعـِی حداقلـی، و انباشـت بی سـابقۀ سـرمایه توسـط شـرکت ها در برابـر 
 )failed( »فرومانـدة«  دولت هـای  مخصوصـًا  دولت هـا،  کلـی  تضعیـف 
پیرامونـی سـرمایه داری. فعل وانفعـال گفتمـان کارآفرینی در پـی تبدیل محنت 
تجربـۀ هـرروزة بی ثباتـی بـه هیجـاِن خطرپذیـری، و تبدیـل پریشـانی بـه 
فرصت هـای فـردِی فرضی اسـت. ایـن قمار بـر سـر »توانمندسـازی« متعاقبًا 
بـه خصوصی سـازی رنـج اجتماعی و سـرزنش بیشـتِر سـوژه ای تقلیـل می یابد 
کـه هـم گرفتـار شـرایط فقیرانـۀ مادی اسـت و هـم اسـیِر توقـع تحقق نایافتۀ 

بیش بهـره وری. 

پیدایـش ایـن پیکره بنـدی اجتماعـی جدیـد پیچیدگـِی تـازه ای بـه چالـش 
بـزرگ عصـر مـا می افزایـد کـه از شـکل گیری افق هـای نویـن عقل سـلیم و 
سـازماندهی جمعـی نشـان دارد. اتحادیه هـای صنفـی و جنبش هـای اجتماعی 
و سـردمداران مقاومـْت عوامـل اصلـی ایـن چالش انـد امـا پتانسـیل  آن هـا ــ 
ــ بـه ظرفیت شـان برای واسـازِی  کـه برهـه ای سرنوشت سـاز را می گذراننـدـ 
جمعـِی  صورت هـای  دوبـارة  ابـداع  و  زمان پریـش  منطـِق   )deconstruct(

]مقاومـت[ کـه از عهـدة معضـالت کنونـی برآینـد، بسـتگی دارد. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Patricia Ventrici <patriciaventrici@gmail.com> 
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< نظام 
   بـــیـــنـــاســرمـــــایـــه ای:

    طبـقه هـای مـولکـولی و ارگـانیـک 

نظریه هایی دربارۀ سرمایه داری

نوش︐﹦ استبان توِرس، دانشگاه ملی کوردوبا ـ شورای ملی پژوهش های علمی و فنی، آرژان︐ین

برای توضیح روند پیشرفت فرایندهای تغییر اجتماعی، توجه به سیر تحول 
تاریخِی بازی جهانی تملک )world appropriation game( ضروری است؛ 
انسانی  جامعۀ  جهانِی  و  منطقه ای  ملی،  عرصه های  در  همزمان  که  بازی ای 
جریان دارد.۱ من می توانم بازی جهانی تملک ــ یا بازی جهانی قدرت ــ را 
این گونه تعریف کنم: میدان متغیِر تعامالتی که در تالقی شش نظام تاریخی 
نژادی،  نظام  ارتباطاتی،  نظام  دولتی،  نظام  نظام سرمایه داری،  شکل می گیرد: 
نظام مردساالر، و نظام طبیعی. نظام سرمایه داری از قرن نوزدهم وجه اساسی و 
مرکزی جامعۀ جهانی بوده است. چنین وضعیتی این نظام را، به بیان ساده، به 

نظام غالب تبدیل می کند. 

جهانی  بازی  تحول  نتیجۀ  در  سرمایه داری  نظام  که  بنیادینی  دگرگونِی 
طبقه های  است.  جهان  جدید  طبقاتی  ساختار  یک  ایجاد  کرده،  تجربه  تملک 
اجتماعی مورد بحث ربط زیادی به گروه بندی های نخستین شهرهای صنعتی 
ندارند؛ گروه بندی هایی که مفهوم پردازِی  اروپای قرن های هجدهم و نوزدهم 
پارادایمی شان حاصل کار مارکس و وبر بود. اگر ساختار طبقاتی مارکس اساسًا 
بر پایۀ رابطه ای خصمانه و ساده شده میان طبقات سرمایه دار و کارگر تعریف 
شده بود، ساختار طبقاتی جامعۀ جهانی امروز عمدتًا بر اساس دیالکتیکی میان 
طبقه های ملکولی و ارگانیک تعریف شده است. اگر در اولی بحث بر سر مالکیت 

ابزارهای تولید بود، عامل تعیین کنندة دومی، در درجۀ اول، منبع درآمد است. 

طبقه های مولکولی  <

تعریف کرد  فرد  اقتصادی  وابستگی و چینش  نوعی  را می شود  طبقۀ خرد 
که در درجۀ اول به ساختار درآمد او مربوط است. سوژة طبقۀ خرد فرد است نه 
گروه. دست کم از پایان قرن بیستم، ساختار طبقاتی خرد به یکایک عرصه های 

ملِی جامعۀ جهانی شکل داده است. 

در این ساحت، می توان وجود چهار نوع طبقه را تشخیص داد: طبقۀ وابسته  
به سود، طبقۀ وابسته به کار، طبقۀ وابسته به کمک، و طبقۀ وابسته به جرم. در 
هر زمان، آنچه عضویت فرد در یک طبقۀ مولکولی مشخص را تعیین می کند، 
منبع اصلی درآمدش است. اگر منبع اصلی درآمد تغییر کند، فرد به »طبقه ای 
نه تنها  مفروض  زمانی  برهۀ  هر  در  فرد  هر  می شود. همچنین،  منتقل  دیگر« 

به یک طبقۀ مولکولی مشخص، بلکه به قشر )stratum( خاصی از آن طبقه 
تعلق دارد.  

تعیین می شود؛ جایگاهی  اقتصادی اش  اساس جایگاه  بر  فرد  قشر طبقاتِی 
که به مقدار درآمدش ربط دارد. در قرن بیست ویکم، می توان وجود پنج قشر 
طبقاتی را در عرصه های ملی جامعۀ جهانی تشخیص داد. من این اقشار را از 
باال به پایین چنین می نامم: فرادست، باال، متوسط، پایین، فرودست. شخصی 
 )supra-elite( فرانخبگان  زمرة  در  دارد،  تعلق  فرادست  طبقاتی  قشر  به  که 
تعلق  باال  به قشر  است: دنیای در حال رشد و جنجالِی میلیاردرها. فردی که 
دارد، بخشی از فرونخبگان )infra-elite( است. این دو قشر باالی طبقه در 
مجموع خطۀ نخبگان را می سازند. در سوی دیگر، افراد متعلق به اقشار طبقاتِی 
متوسط، پایین و فرودست خطۀ عوام را تشکیل می دهند. البته این خطۀ دوم 

هم مرزکشی های درونِی مهمی دارد. 

بنابراین، بر خالف آنچه نظریه های مدرن طبقه می گویند، طبقه شاخصی 
برای قشربندی نیست. هر طبقه چندین قشر دارد و هر قشر هم قشری از چند 
طبقه است. طبقۀ مولکولی را می توان در بیش از یک قشر دید و یک قشر هم 

می تواند نقطۀ تالقی بیش از یک طبقه باشد. 

طبقه های ارگانیک  <

اگر روابط طبقاتی مولکولی از صورت های ساختاردهی و تعامل میان طبقات 
افراد درون هر عرصۀ ملی سرچشمه می گیرند، روابط طبقاتی کالن مبتنی بر 
در  مختلف  مناطق  و  کشورها  طبقات  میان  تعامل  و  ساختاردهی  صورت های 
طبقات  منطقه اِی  و/یا  ملی  ساختار  معادِل  کالن  طبقۀ  جهانی اند.  عرصه های 
از  اقتصادی  بهره گیری  و  ملی  نظام  انقیاد  از  طبقۀ کالن صورتی  است.  خرد 
آن است که عمدتًا بر مبنای ساختار درآمدی اش تعریف می شود. وقتی وجود 
شبکه ای جهانی از طبقات کالن را در نظر داشته باشیم، می توانیم از انگارة عام 
Inter-(  و تک وجهِی نظام اقتصادی سرمایه داری به انگارة نظام بیناسرمایه ای

capital( گذر کنیم. بنابراین، از دید من، آنچه ما معمواًل »نظام سرمایه داری« 
نظام های  از  متشکل  نظامی  است؛   )metasystem( ابرنظام  یک  می نامیم، 
سرمایه دارانه با تعامل نامتقارن، که اجزای درونی اش از نظر شکل سازماندهی با 
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هم متفاوت اند، اما در منطق انتزاعِی بیشینه سازی هم داستان اند.   

تعامل  هم  با  ارگانیک  طبقات  پارادایمِی  گونۀ  سه  بیناسرمایه ای،  نظام  در 
می کنند: )۱( طبقۀ وابسته به دانش )سرمایه داری اطالعاتی(؛ )2( طبقۀ وابسته 
)سرمایه داری  کاال  به  وابسته  طبقۀ   )3( و  صنعتی(؛  )سرمایه داری  صنعت  به 
کاالیی(. این جا هم می شود وجود دو قشر طبقاتی کالِن متقاباًل تعیین کننده را 
تشخیص داد: ]قشر[ مرکزی و ]قشر[ حاشیه ای. تعلق یک خرده منطقه، کشور 
یا قاره به یکی از این دو قشر بازتاب دهندة جایگاه اقتصادی جهانی اش است؛ 

جایگاهی که به اندازة اقتصادش وابسته است.   

قرن  در  بیناسرمایه ای  نظام   2)mundialization( عالمگیرِی  زمان  از 
نوزدهم، طبقات ارگانیک وابسته به دانش و وابسته به صنعت خود را در قشر 
قشر  در  را  خود  کاال  به  وابسته  ارگانیک  طبقۀ  اما  کرده اند  بازتولید  مرکزی 
اساس  بر  مناطق  یا  کشورها  طبقۀ  بنابراین،  است.  کرده  بازتولید  حاشیه ای 
شده  تعریف  مشخص  قشری  در  و  ارگانیک  طبقه ای  در  دوگانه اش  عضویت 
مادیِت  ارگانیک هستۀ  که طبقات  کرد  تأکید  مهم  واقعیت  این  بر  باید  است. 
جهانی طبقات مولکولی را می سازد. این تلویحًا بدان معنا است که همۀ افراد، یا 
در واقع همۀ طبقات افراد، از دل نظامی مرکزی یا حاشیه ای بازآفریده می شوند. 
این نوع محلی سازی )localization( بر وجود منبع تعّین مادی دیگری داللت 
جامعۀ جهانی  در  افراد  طبقۀ  هر  بنابراین،  ابرفردی.  ماهیت  با  منبعی  می کند؛ 

محصول انقیاد دوگانه و بهره گیری دوگانه است: مولکولی و ارگانیک. 

به  بوده  گسترش  حال  در   ۱۹80 دهۀ  از  که  عالمگیری  معاصر  فرایند 
این  با  دارد.  ربط  هم  بیناسرمایه ای  نظام  طبقاتی  ساختار  فزایندة  عالمگیرِی 
گسترش، نابرابری های طبقاتی دیگر فقط به نابرابری های موجود میان طبقات 
اساسًا  بلکه  نمی شوند،  مربوط  مختلف  ملی  جوامع  اقتصادی  ساختار  در  افراد 
نابرابری های موجود میان طبقات کشورها )و مناطق( در تقسیم کار جهانی را 

بازنمایی می کنند. 

باید دقت کرد که در این رویکرد جدید، طبقات مولکولی و طبقات ارگانیک 
در نقش کنشور )actor( در نظر گرفته نمی شوند. بر خالف نظریۀ مدرن طبقۀ 
و  افراد  طبقات  ندارد.  وجود  طبقه  این  ذات  در  کنشی  منطق  هیچ  اجتماعی، 
منافعی  این که  به  رسد  چه  تا  نیستند،  اجتماعی  کنشگرانی  کشورها  طبقات 
بوردیو  زمان  از  اجتماعی دست کم  واقعیت  این  باشند.  داشته  ازپیش تعیین شده 
که  می شوند  تبدیل  فردی  کنشوران  به  وقتی  افراد  طبقات  است.  شده  عیان 
که  می شوند  تبدیل  جمعی  کنشورانی  به  وقتی  و  باشند،  داشته  کنشی  واقعًا 
این  از  موجودیت هایی  و  اجتماعی  جنبش   صنفی،  اتحادیۀ  حکومت ،  شرکت ، 
دست بیافرینند یا خود را در چنین موجودیت هایی بگنجانند. کنش اجتماعی را 

به هیچ وجه نمی توان بدون توجه به این ساختار طبقاتی جهانی توضیح داد.3  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Esteban Torres <esteban.torres@unc.edu.ar>

نظریه هایی دربارۀ سرمایه داری

»آنچهمعموالًآنرا»نظامکاپیتالیستی«مینامیم
درواقــعابرنظــاماســت؛نظامــیمتشــکلازنظامهایــی
ــد.« ــمدارن ــاه ــارنب ــینامتق ــهتعامل ــتیک کاپیتالیس

۱. این جـا توجـه بـه تمایـز واژه هـای »جهانـی« )global( و »جهان شـمول« )worldly( اهمیتـی محـوری دارد. 
آن گونـه کـه مـن ایـن واژه هـا را می فهمـم، عرصـۀ »جهانی« عرصـه ای اسـت منفرد که محصول بسـط یـا قبض هر 
یـک از موقعیت هـای ملـِی جامعـۀ جهانی اسـت امـا »جهان شـمول« از مجموعۀ عرصه های جهانی سـاخته می شـود. 
بـه بیـان دقیق تـر، جهان شـمول متشـکل از مجموعـۀ عرصه هـای ملـی، منطقـه ای و جهانی اسـت. ر.ک. به: اسـتبان 

تـورس، »پارادایـم جهانـی: پیشـنهادی جدید بـرای جامعه شناسـی«، گفتگـوی جهانی ۱۱.۱، صـص 4۱-42
https://globaldialogue.isa-sociology.org/uploads/imgen/-2241v11i-1
farsi.pdf

2. گسترش جامعه ای جهانی. این مفهوم با »جهانی  شدن« )globalization( تفاوت دارد.
 The Intercapital System: The New Economy of World 3. ایـن نظریۀ کاپیتالیسـم را در کتـاب آینـده ام

Society ]نظـام بیناسـرمایه ای: اقتصـاد نوین جامعۀ جهانی[ بسـط داده ام. 

https://globaldialogue.isa-sociology.org/uploads/imgen/2241-v11i1-farsi.pdf%0D
https://globaldialogue.isa-sociology.org/uploads/imgen/2241-v11i1-farsi.pdf%0D
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ســرمـــــــــــــایــــــه داری  >
    بــــی کــــــرامـــــت 

نظریه هایی دربارۀ سرمایه داری

نوش︐﹦ فابریسیو ماسیل، اس︐اد مدعو دانشگاه فریدریش ـ شیلِر ینا، آلمان 

فهم سرمایه داری کار ساده ای نیست، دقیقًا به این سبب که سرمایه داری 
در  می کند.  تغییر  پیوسته  که  است  زندگی  برای  شیوه ای  و  اقتصادی  نظامی 
مراحل  طبقه بندی  و  تعریف  برای  بسیاری  تالش های  بیستم،  قرن  طول 
این  فناورانۀ  جنبۀ  بیست ویکم،  قرن  در  امروز،  گرفته اند.  سرمایه داری صورت 
نظام سلطه جوترین چهره اش را به ما نمایانده و نوع جدیدی از طبقۀ فرودسِت 
سناریو،  این  در  است.  آفریده  جهانی  مقیاسی  در  را  دیجیتال   )underclass(
را  جهان  سراسر  اجتماعِی  طبقه های  نابرابرِی  فقط  کرونا  ویروس  همه گیری 

آشکارتر و عمیق تر کرده است. 

برای این که بفهمیم چگونه به این نقطه رسیده ایم، باید خود را از اوهام مربوط 
به مقطع کنونی رها کنیم؛ اوهامی که رمان گونه سازِی)novelization( سیاست 
تثبیتشان کرده است. رسانه های جهانی جریان اصلی، که در رمان گونه سازِی 
تبدیل  نمایشی بزرگ  را به صحنۀ  یافته اند، عرصۀ سیاست  سیاست تخصص 
کرده اند و به شیوه ای نظام مند آنچه را که در عرصۀ اقتصادی رخ می دهد از دید 
پنهان می کنند. در چنین شرایطی باید سناریوی ساختاری و تاریخی کالن تری 

را که ما را به نقطۀ کنونی رسانده، از نو بسازیم. 

ظهور طبقۀ فرودست جهانی  <

را  تعبیر معروف کارل پوالنی  اگر بخواهیم  از دهۀ ۱۹70 سرمایه داری ــ 
]برای به کارگیری در شرایط امروز[ به روزرسانی کنیم ــ »دگرگونی بزرگی« را 
از سر گذرانده است. فروپاشی دولت رفاه در ایاالت متحده و اروپا پس از عمر 
شکوهمنِد سی ساله اش نقطۀ عزیمت اصلی ما برای فهم این ــ به تعبیِر تندوتیز 

اولریش بک ــ »دنیای قشنگ نوی در کار« است.

در سال های طالیی دولت رفاه، از پایان جنگ جهانی دوم تا اواسط دهۀ 
۱۹70، سرمایه داری همچنان تالش می کرد قابلیتش در تحقق عدالت اجتماعی 
را به جهانیان ثابت کند. با شکست دولت رفاه، که نخستین نشانه اش رواج کار 
بی ثبات و متزلزل در کشورهای مرکز مثل آلمان، فرانسه و بریتانیا بود، روشن 
شد که نظام سرمایه داری هرگز قابلیت تحقق هیچ نوع عدالتی را نخواهد داشت. 

از آن زمان، رفته رفته سرمایه داری جدیدی در مقیاس جهانی شکل گرفته 
می نامم.   )undignified capitalism( بی کرامت  سرمایه داری  را  آن  من  که 
تولید طبقۀ فرودست جهانی در هر دو گروه  این سرمایه داری  اصلی  شاخصۀ 

نشانه های  از  همیشه  فرودست  طبقۀ  وجود  است.  مرکز  و  حاشیه   کشورهای 
خاِص کشورهای حاشیه  و حتی قاره های حاشیه  مثل آمریکای التین و آفریقا 
فقیرتر  با  راه رسیدن خیل مهاجران و همچنین  از  با  اکنون،  ]اما[  است.  بوده 
شدِن طبقه های مردمی درون کشورها و قاره های مرکز ــ که نمودهایش را 
در ایاالت متحده و اروپا می بینیم ــ تولید طبقۀ فرودست جهانْی ویژگی اصلی 

سرمایه داری بی کرامت شده است.

و  انسانی  حیات  بی ارزش شمارِی  در  جدید  سرمایه داری  این  عالوه،  به 
کرامت  انگارة  مثاًل  است.  شده  کارکشته  بی ارزش شماری  این  درطبیعی سازِی 
انسانی که در قانون اساسی برزیل هم آمده، حداقِل ضروری برای حفظ بقای 
نه  این حداقل،  وقتی  یادآوری می کند.  ما  به  را  افراد  اخالقِی  و هستِی  مادی 
وضعیت  در  نشود،  تضمین  دولتی،  سیاست های  با  نه  و  شغلی  فرصت های  با 
بی کرامتی که شاخصۀ زندگی طبقۀ فرودست جهانی است، غرق خواهیم شد. در 
برزیل، نسبت این طبقۀ فرودست که هیچ شغلی ندارد به 30 درصد کل جمعیت 
فعال به لحاظ اقتصادی رسیده است و به تعبیر ِژسه سوزا، در نوعی وضعیت 
فروـ شهروندی )sub-citizenship( زندگی می کند. طبقۀ کارگر بی کرامت هم 
که 30 درصد دیگِر جمعیت را تشکیل می دهد در شرایط ناامنی شغلی به سر 

می برد؛ شرایطی که ما معمواًل آن را متزلزل و بی ثبات می نامیم. 

تزلزل یا بی کرامتی؟  <

شایسته است که این جا دربارة مفاهیم تزلزل و بی ثبات کاری تأمل کنیم. این 
واژه ها شرایط کاری و وضعیت هایی  آشکارا بد را توصیف می کنند. من ]به جای 
آن ها[ مفهوم »کار بی کرامت« را پیشنهاد می کنم، دقیقًا چون چنین مفهومی 
قادرمان می کند هم تیره روزی مادی و هم شرایط اخالقی و وجودِی خفت باری 
را که امروزه میلیون ها نفر از مردم جهان تجربه  می کنند، واضح تر ببینیم. در 
نمونۀ برزیل، 30 درصد جمعیت در مرز کرامت ]و بی کرامتی[ زندگی می کنند 
دیگر  درصد   30 و  دارند  ــ  بی کرامت  اگرشده  حتی  ــ   شغلی  چون دست کم 

جمعیت هم زیر خط کرامت زندگی می کنند چون هیچ شغلی ندارند. 

مالحظات  کاستل  روبر  فرانسه،  مورد  در  مخصوصًا  اروپایی،  سناریوی  در 
مهمی برای فهم سرمایه داری بی کرامت مطرح کرده است. از نظر او، افول دولت 
رفاه به معنای گسست جامعۀ دستمزدمحور است. ویژگی اصلی چنین وضعیتی 
فرایند قطع پیوندهای اجتماعی است که در آن، بازار نیروی کار تعداِد فزاینده ای 
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از افراد را از خود می راند، بیاین که شرایط جدیدی برای جذب مجددشان فراهم 
آورد. نتیجۀ این وضْع تولیِد چیزی است که نگارنده آن را »پس مانده« می نامد؛ 
طبقۀ فرودست اروپایی که حاال جزئی از جمعیت طبقۀ فرودست جهانی است. 

سرمایه داری بی کرامت و راست افراطی  <

در این بستر، باید ارتباط میان سرمایه داری بی کرامت و قدرت گیری راست 
افراطی در عرصۀ جهانِی سیاست را هم بررسی کنیم. این جا باید از نظر شایعی 
نواستبدادگرایی  زمینه ساز ظهور  احزابش  و  که می گوید خطاهای جریان چپ 
در مقیاس جهانی شدند، فاصله بگیریم. همچنین باید از اوهام مقطعی فاصله 
بگیریم و تحلیل ساختارهای ریشه داری را که ما را به این جا رسانده اند، از سر 

بگیریم. 

در مورد آلمان، کالوس دوره ]وجوِد[ پیوندی مستقیم میان افزایش تزلزل در 
کارو هواداری از ذهنیت و گرایش های راست افراطی را اثبات کرده است. بر این 
اساس، می شود فهمید که استبدادگرایی معلول سرمایه داری بی کرامت است، نه 
کنید، چنان که  تشدید  را  بی کرامتی  موقعیت می تواند  به  بسته  علتش؛ گرچه 

امروز در برزیل و چند کشور دیگر هم می بینیم. 

پذیرش  به  شدن  واداشته  از  ترس  سبب  به  مردم  طبقات  گرچه  بنابراین 
به  حاکم  طبقات  می آورند،  روی  استبدادی  گرایش های  به  بی کرامتی 
به  امتیازهای  دادن ِ  دست  از  چون  می دهند  نشان  خوش  روی  استبدادگرایی 
دربارة  تجربی   پژوهشی  است.  ترسناک  برایشان  تضمین شده   اجتماعی  لحاظ 
این  هستم،  انجامش  مشغول  برزیل  در  است  سالی  چند  که  اجرایی  مدیران 
طبقاتِی  خاستگاه  که  برزیلی  اجرایی  مدیران  بیشتر  می دهد.  نشان  را  موضوع 
برخوردار، حقوق و دستمزد باال و سبک زندگِی مجللی دارند در انتخابات سال 
20۱8، از گرایش های استبدادی حمایت کرده اند؛ گرایش هایی مبتنی بر ذهنیت 
بازاِر شدیداً شایسته ساالر که آشکارا در گفتمان ژائیر بولسونارو تبلور یافته بودند. 

اکنون، با تشدید بی کرامتی که محصول سیاست های شدیداً نئولیبرالی دولت 
ارتباط دارد، مردم  پاندمی هم  با  به سیاست مرگ آفرینش در مواجهه  است و 
به  برزیل پیامی جدی ارسال می کنند: لوال دا سیلوا که در سال 20۱8 ظاهراً 
اتهام بزرگ ترین تقلب سیاسی و حقوقی تاریخی برزیل دستگیر شد، حاال در 
سال 2022 در نظرسنجی های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در رتبۀ اول 
از ]آسیب های[ این تاریخ بی کرامتی  آیا جبران بخشی  است. خواهیم دید که 
این تجربه چه درسی خواهد  از  نه، و جهان  یا  است  نزدیک ممکن  آیندة  در 

گرفت.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Fabrício Maciel <macielfabricio@gmail.com>

نظریه هایی دربارۀ سرمایه داری

ــتبازارمحــوِر ــهســببذهنی ــیب ــرانارشــدبرزیل »بیشــترمدی
2018 ســال انتخابــات در اولترانخبهساالرانهشــان
ازگرایشاستبدادیحمایتکردند.«
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< نئولیــــبرال سازی، بـازاری ســــازی
    و بی ثبـــات کاری 

عــــــــالی آمـــــوزش  در   
یوهانا گروبنر، دانشگاه یوهانس کپلر اتریش و دس︐یار سردبیر گف︐گوی جهانی

فارغ التحصیالن  شغلی  فرصت های  موضوع  موک  هو  کا  است.  نموده  رخ  آن 
آسیا  عالی شرق  آموزش  مؤسسات  توده ای سازی  به  توجه  با  را  عالی  آموزش 
از  ناشی  رقابتی  بسیار  کار  بازار  پیامدهای  به  مقاله  این  در  او  می کند.  مطرح 
پیش ِ  از چالش های  مقالۀ خود،  در  بالباچفسکی  الیزابت  توسعه می پردازد.  این 
روی دانشگاه ها در مقابل دولت نوپوپولیستی می گوید؛ دولتی که نه برای ایجاد 
نشان  او  می کند.  تالش  عالی  آموزش  نظام های  شکست  برای  بلکه  تحول، 
فرآیندهای  دولتی،  سوءمدیریت  دلیل  به  مدیریت  سقوط  هنگام  که  می دهد 
تصمیم گیری شبه خودمختار، در مورد دانشگاه های برزیل، به چه نحو می توانند 
متضمن ثبات دانشگاه ها باشند. یوسف واقید با نگاهی انتقادی به روند تدریس 
انتقال دانش  به عنوان مؤسسه هایی صرفًا مسئول  دانشگاه ها  ایدة  به  ازراه دور، 
از  دفاع  در  او  است.  گذاشته  صحه  آن  بر  کووید-۱۹  که  ایده ای  می پردازد؛ 
تغییر ساختار دانشگاه های آفریقای )جنوبی( در راستای اصول اخالقی آفریقایی 
اوبونتو و تبدیل دانشگاه ها به نهادهایی مستقل بحث می کند؛ دانشگاه هایی که 

هم درون جامعه و هم در پیوند با جامعه اند. 

فرایندهای بنیادین تحول، که در قالب فرایندهای بازسازی نئولیبرال فهمیده 
می شوند، از دهۀ ۱۹80 آغاز شده است و به اقتصاد، سیاست و جامعه ساختاری 
جدید داده است. بخش آموزش عالی و دانشگاه ها از اوایل دهۀ ۱۹۹0 بخشی 
از این بازسازی عمومی بخش دولتی بوده اند و از آن پس هرچه بیشتر تحت 
تأثیر اقتصادی سازی و نئولیبرال سازی قرار گرفته اند. در بسیاری کشورها گذار 
از تنظیم دولتی-بوروکراتیک به گرایش بیشتر به سازماندهی بازار و کسب وکار 
در  پیامدهایی جدی  امر  این  را می توان مشاهده کرد.  و سازوکارهای کنترلی 

سطوح مختلف به بار آورده است.

در اینجا به سه تغییر مرتبط اشاره می شود: مورد اول این است که بسیاری 
رشته  انتخاب  در  و  کرده  استانداردسازی  را  تحصیلی  برنامه های  کشورها  از 
شیوه  اساسًا  امر  این  که  نموده اند  اعمال  محدودیت هایی  عالقه  اساس  بر 
تحصیل را برای دانشجویان تغییر داده است. درعین حال، دانشگاه ها دستخوش 
توده ای سازی )massification( شده اند که این امر بر فرصت های شغلی پس 
از فارغ التحصیلی تأثیر گذاشته و از اهمیت مدارک دانشگاهی کاسته است. دوم 
به دولت کار و بی ثبات کاری  رفاه  از دولت  نئولیبرالی  این که در کنار چرخش 
اجباری به دنبال آن، در بسیاری از نظام های آموزش عالی نظام استخدامی دیگر 
معیارهای  با  دانشگاهیان  و  دانشگاه ها  رتبه بندی  با  ندارد.  وجود  شغلی  امنیت 
بازاری، رقابت به طورکلی افزایش یافته و نوعی حوزة کاری خلق شده است که 
)به ظاهر( با افزایش بهره وری به شیوه ای بسیار کارآمد، الزامات تمهیدات مربوط 
به بازار کار و محل کار منعطف و مقررات زدایی شده را برآورده می کند. و مورد 
آخر این که این الزامات جدید گرچه به دلیل رتبه بندی یکسان همگان از حیث 
جنسیتی خنثی ظاهر می شوند، تأثیر جدیدی بر ترتیبات جنسیتی در نظام های 
توانایی بیشتری در مدیریت  افرادی که  این نظام،  آموزش عالی داشته اند. در 
زمان خود دارند و مسئولیت مراقبتی بر دوش ندارند، از نظر ساختاری ارجحیت 

پیدا می کنند.

مقاالت این پرونده، این تحوالت و روندها را در نظام آموزش عالی بررسی 
می کنند و بر پیامدهای مختلف شان تمرکز دارند. در مقالۀ اول استفانی راس 
از  را  آموزش عالی کانادا  نئولیبرال سازی جاری در بخش  اثرات  َسِوج،  لری  و 
بررسی  رژیم های کاری  و سازماندهی مجدد  عالی  آموزش  نظر کاالیی سازی 
سازگاری  برای  تغییرات صورت گرفته  به  مقاله  این  نویسندگان  نگاه  می کنند. 
طی دوران پاندمی کووید-۱۹ و فرصت ها و ضرورت تغییری است که از خالل 

تصویرسازی: آربو.

چالش های آموزش عالی



19

 سال دوازدهم / شمارة دوم / آگوست 2022

نـئـولـیــــــبـرال ســــــازی  >
پســـاپاندمی عالـــِی  آمـــوزش    

استفانی راس، دانشگاه مک مس︐ر کانادا و عضو کمی︐﹦ پژوهشی جنبش های کارگری )RC44( و لری َسِوج، دانشگاه بروک کانادا

نئولیبرال سازی به مثابه کاالیی سازی آموزش عالی <

است.  خورده  رقم  نئولیبرال  تحولی  عالی  آموزش  در  گذشته  دهۀ  سه  در 
است.  معطوف  بازار  نیازهای  به  درحال حاضر  هدف  حیث  از  عالی  آموزش 
مؤسسات آموزش عالی همواره بیش ازپیش مکلف به تأمین نیازهای کارفرمایان 
خصوصی در امر تحقیق و تأمین نیروی کار شده اند که در اقتصاد جهانی رقابتی 
به ایشان امکان موفقیت می دهد. مؤسسات آموزش عالی خود مشمول نظم بازار 
شده اند و برای جذب دانشجو، دالرهای شهریه شان و هر بودجۀ دولتی که همراه 
دانشجویان می آید رقابت دارند و این رقابت بر سر سرمایه گذاری ها یا بشردوستی 
خیرین خصوصی نیز برقرار است که با نفوذ مالی خود به هدف دانشگاه شکل 

از سه  اندکی ممکن است  افراد  امروزه میان دست اندرکاران آموزش عالی 
روند اصلی غافل باشند. روند اول این که  هدف مؤسسات آموزش عالی به وضوح 
به نیازهای بازار معطوف شده است. دوم، محتوا، سازمان، توزیع و مواهب کار 
روند  و  است.  داشته  ملموس  عمیقًا  و  تغییراتی چشمگیر  به  عالی  آموزش  در 
سوم این که  تأثیرات این دو فرآیند به هم مرتبط همچنان موج های سازماندهی و 
مبارزة جمعی را در آموزش عالی به پیش می برد، حتی درحالی که چنین مقاومتی 
نابرابر و با استراتژی های فردی سازش، رضایت یا خروج درهم تنیده است. تأثیر 
پاندمی کووید-۱۹ بر مؤسسات آموزش عالی این روندها را بیش ازپیش تشدید 
پاندمی  از  این باره که آموزش عالی پس  و پرسش هایی مطرح کرده است در 

چگونه و در خدمت چه کسی خواهد بود.

در فوری﹦ 2022 اعضای انجمن اساتید دانشگاه آکادیا در ُنوا اسکوشای کانادا اع︐صاب 
کردند. اع︐بار عکس: کن موتلو.
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که  می کنند  خاطرنشان  عالی«  آموزش  »بنگاه سازی  ناظران  اکثر  می دهند. 
است  پذیرفته  تحوالتی صورت  داخلی  تصمیم گیری  رویه های  و  هنجارها  در 
به طوری که ساختارهای به سبک بنگاه قدرت را در مدیریت ارشد متمرکز کرده 
و جایگزین مدیریت جمعی دانشگاهی )collegial governance( شده که در 
آن اساتید و سایر عوامل آموزشی صاحب مهم ترین نقش بودند. بازارگرایی به 
شکل محدودیت بودجه ای و استفاده از شاخص های عملکرد برای ساختاردهی 
در  تحوالت  این  می شود.  ظاهر  نیز  منابع  سر  بر  خارجی  و  داخلی  رقابت  به 
به  باید  اکنون  برنامه هایی که  است؛  نیز مشهود  آموزشی  برنامه های  محتوای 
دنبال جذب دانش آموزانی باشند که در پی مدرک ارزشمندی برای بازار کارند 
اثبات  انتقادی، در پی  و دیدگاه های  توسعۀ مهارت ها  به جای  باید  بنابراین  و 

سودمندی آن در یافتن موقعیت شغلی باشند.

سازماندهی دوبارة کار: پیاده سازی رژیم های کاری نئولیبرال <

سازماندهی دوبارة کار یکی از مؤلفه های اساسی نئولیبرال سازی آموزش عالی 
بازارمحور، به رویه های  است، چراکه برای پیاده سازی این چشم انداز آموزشی 
جدید کار دانشگاهی و روابط قدرت نیاز است. به طور مشخص، رویه های کار 
خردتر  مؤلفه های  به  دانشگاهی  کار  نیروی  تجزیۀ  معرض  در  عالی  آموزش 
آموزشی، پژوهشی و خدماتی، مهارت زدایی از افرادی که مسئول این مؤلفه های 
مختلف گماشته شده اند و ارزان تر شدن نیروی کارشان قرار گرفته است؛ نیروی 
کاری که به شکلی فزاینده قابلیت جایگزینی پیدا کرده است. افزایش قراردادهای 
موقت هم در آموزش و هم در پژوهش در سراسر آموزش عالی مشهود است، 
تغییری که هم از هزینه ها می کاهد و هم کنترل اداری را افزایش می دهد، زیرا 
قراردادی های بی ثبات  به ندرت در مدیریت دانشگاهی دخیل می شوند. تشدید 
بار کاری با پراکندگی و افزایش جو رقابت بر سر »شغل های خوب« کمیاب و 
همچنین قراردادهای نامطمئن موجود همراه شده است. افزایش بار کاری شامل 
مولفۀ مهم کار عاطفی نیز است. انتظارات در حال تغییر و تکامل دانشجویان 
این  و  می گیرد  خط  دانشگاه  از  نئولیبرال  مفهوم سازی های  از  نیز  آموزش  از 
است.  اساتید  به دست  جدید  روش های  به  انتظارات  این  مدیریت  مستلزم  امر 
از  نظارت  و  باال  به  پاسخگویی  اشکال  بیشتر  هرچه  پیش رفت  ما  نهایت،  در 
پایین را مشاهده می کنیم، چنان که بهره وری کارگران در محوریت ضروریات 
کرونومتر  به  تبدیل  دانشگاهی  رزومۀ  می گیرد.  قرار  عالی  آموزش  مؤسسات 
نئولیبرالی  کار  فرآیند  در حدود  انقیاد خود  برای  آن  از  که  دانشگاهی می شود 

استفاده می کنند.

آموزش عالی در پساپاندمی: استمرار گذشته یا فضایی برای  <
بدیل ها

پاندمی کووید-۱۹ به تشدید این سه روند کمک کرده است: کاالیی سازی 
مقاومت.  و  تضاد  و  کاری،  بار  تشدید  و  مجدد  سازمان دهی  تمرکزگرایی،  و 

شرایط اضطراری مدیران آموزش عالی را قادر ساخته تا در دوران پاندمی بر 
تمرکزگرایی در تصمیم گیری بیفزایند و برای تنظیم سیاست ها و شیوه نامه ها، 
نهادهای دانشگاهی را دور بزنند. تصمیم گیری در خصوص اصل بازگشت به 
بازگشایی مجدد چه موارد  برای  این که  انجام آن و  آموزش حضوری و زمان 
بهداشتی و ایمنی محل کار باید رعایت شود، محور اختالفات بوده است. نگرانی 
اساتید در مورد عوامل مؤثر در تصمیم بازگشت به کار – یعنی تمایل مدیران 
برای محافظت از سهم بازار و بودجه، به جای دغدغۀ سالمت و رفاه اعضای 
بی اعتمادی،  حس  به   – تصمیم ها  این  بر  معنادار  تأثیرگذاری  عدم  و  جامعه 

عصبانیت، خشم و کناره گیری دامن زده است.

پاندمی همچنین سبب تشدید قابل توجه بار کاری شده است. اساتید مجبور 
شده اند به سرعت با آموزش و فرایندهای برخط شرایط اضطراری سازگار شوند و 
فن آوری ها و مهارت های جدیدی بیاموزند. اساتید هم زمان با مواجهه با انتظارات 
باالرفته برای انجام کار عاطفی و پاسخگویی به طیفی از نیازهای دانشجویی 
به عالوه تالش می کردند تا در کنار بیماری، مرگ، ازدست دادن شغل و اضطراب 
عمومی دربارة آینده، یادگیری خود را پیش ببرند. آن ها مجبور بودند هم زمان با 
مدیریت ترس های خود، احساسات دانشجو را جذب و مدیریت کنند و این اغلب 
نیاز به توجه به کودکانی  از خانه به معنای  انجام می شد که کار  در شرایطی 
از خانه به صورت مجازی تحصیل می کردند. همۀ این ها در  نیز  بود که آن ها 
شرایطی اتفاق افتاده که انتظارات بهره وری پژوهشی کاهش نیافته است، که 
این نیز خود باعث برخورداری بیشتر اساتیدی می شود که از نظر ساختاری در 

این بخش بسیار قشربندی شده، از پیش، از امتیاز بیشتری برخوردار بوده اند.

و  مدیریت  به  نسبت  اساتید  نارضایتی  افزایش  کووید،  از  ناشی  فرسودگی 
مقاومت  از  اشکالی  این بخش،  مالی  منابع  بازگرداندن  برای  ریاضتی  اقدامات 
جمعی به دنبال دارد. هرچند اعتصابات آموزش عالی در روزهای اولیه پاندمی 
فضای  در  کاری  اختالالت  و  ستیزه جویی  شاهدیم  اکنون  کرد،  پیدا  افول 
دانشگاهی افزایش پیدا کرده است. این امر بیش از هر جایی در موج اعتصابات 
دانشگاهی مشهود است که اوایل سال 2022 در سراسر کانادا و بریتانیا گسترش 
یافت. گرچه شرایط پاندمی اقدام جمعی را دشوارتر می سازد، زمینۀ مساعدی را 
نیز برای اعتراضات فراهم آورده است چراکه کارکنان آموزش عالی بیش از هر 

زمان دیگری نسبت به مدیریت شان، احساس بیگانگی دارند.

همچنان پاسخی برای این سؤال نیست که آیا مقاومت از طریق اعتصابات، 
دانشگاه نئولیبرال را در زمان پساپاندمی متحول خواهد کرد یا خیر. بااین حال، 
بیرون  از  اقتصادی  و  سیاسی  فشارهای  که  است  این  است  مشخص تر  آنچه 
داد  خواهد  شکل  دانشگاهی  مدیران  خواستۀ  به  همچنان  به طورقطع  تقریبًا 
گونه ای  به  را  کار  و  تصمیم گیری  فرآیندهای  تا  داشت  خواهد  وا  را  آن ها  و 
بازسازماندهی کنند که به خشم، نارضایتی و حتی ستیزه جویی بیشتری میان 

کارکنان دانشگاهی دامن بزند. 

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید: 
Stephanie Ross <rosss10@mcmaster.ca>

Larry Savage <lsavage@brocku.ca>
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< آمـــــــوزش عـــالـــــــــــی 
اشـــــتـــغــــــــــــــال:  و   

     روندها در آسیای شرقی1
کا هو موک، دانشگاه لینگنان هنگ کنگ

اشـتغـال  < چـالش هـای  و  عـالی  آموزش  تـوده  ای سـازی 
فارغ التحصیالن       

با شتاب جهانی شدن و تحول در مسیر اقتصاد دانش بنیان، کشورهای نوظهور 
بسیاری نظام آموزش عالی خود را برای بهبود رقابت پذیری جهانی توسعه دادند. 
بااین حال و برخالف انتظارات، فارغ التحصیالن هنوز در بازار کار رقابت پذیری 
است،  یافته  کاهش  بیکاری جهانی  نرخ  اگرچه  نداده اند.  نشان  از خود  باالیی 
همچنان بیش از ۱70 میلیون نفر بیکارند )اداره بین المللی کار، 20۱۹(. آمارهای 
قرن  آغاز  از  پس  شاغل  جوانان  جمعیت  نزولی  روند  از  حاکی  جهانی  بانک 
نرخ  کاهش  آفریقا،  و  شمالی  آمریکای  اروپا،  با  مقایسه  در  است.  بیست ویکم 
اشتغال جوانان در کشورهای آسیایی، به ویژه در شرق آسیا، بارزتر است )شکل 
۱ را ببینید(. داده های آسیای شرقی افزایش نوسانی در نرخ بیکاری جوانان را 

نشان می دهد که تحت رکود فعلی پاندمی کووید-۱۹ تشدید شده است.

کارگران  گستردة  هجوم  با  اخیر  سال های  در  آسیا  شرق  کار  بازارهای 
تحصیل کردة دانشگاهی مواجه شده است، چرا که فارغ التحصیالن نظام آموزش 
عالِی توده  ای سازی شده به دنبال شغل روان گشته اند. گسترش فراگیر آموزش 
عالی در شرق آسیا بی شک باعث فشار حضور فارغ التحصیالن بر بازار کار شده 
است و لذا رقابت شدیدی در  بازار کار به وجود آمده است. جدول ۱ نرخ بیکاری 
در شرق آسیا )کشورها/مناطق منتخب( بر اساس میزان تحصیالت را در سال 
2020 نشان می دهد. این ارقام ممکن است مستقیمًا بیان گر رابطه ای علی بین 
توده ای سازی آموزش عالی و افزایش نرخ بیکاری نباشد، چنان که نرخ بیکاری 
نسبتًا پایین مانده است. ولی شواهد فزاینده ای وجود دارد که نشان می دهد در 
موقعیت های  نتوانسته اند  اخیر  فارغ التحصیالن  سال ها  این  توده ای سازی  طی 
مورد  در  پرسش هایی  به این ترتیب  و  آورند؛  دست  به  مطلوبی  رقابتی  شغلی 
کیفیت مشاغلی که فارغ التحصیالن به آن وارد می شوند مطرح می شود، ازجمله 

اینکه آیا این شغل ها در بازار کار رسمی است یا غیررسمی.

چالش های آموزش عالی

رشد فزایندۀ ]نظام[ آموزش عالی موجب دشواری هایی در اش︐غال دانش آموخ︐گان و 
همچنین تمرکز رقاب︐ِی بیش︐ر بر بازار کار شده است. اع︐بار: دانشگاه لینگنان. 
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چالش های آموزش عالی

جدول 1. منبع داده ها: منطق﹦ اداری ویژۀ هنگ کنگ،
https://www.statistics.gov.hk/pub/ 

pdf.B10100062020AN20B0100
https://news.yahoo.co.jp/byline/ ،ژاپن

/00228342-20210325/fuwaraizo
https://kosis.kr/eng/ ،سازمان اطالعات آماری کره

search/searchList.do
https://eng. ،ادارۀ سرشماری و آماِر سازمان آماِر تایوان

=ctNode&42761=stat.gov.tw/ct.asp?xItem
 .5=mp&1609

شکل 1. منبع داده ها: بانک جهانی، 
 .http://datacatalog.worldbank.org

شکل 2. منبع داده ها: ادارۀ ملی آمار چین،
http://www.stats.gov.cn؛

ادارۀ سرشماری و آمار  منطق﹦ اداری ویژۀ هنگ کنگ، 
http://www.censtatd.gov.hk/sc؛ 

سازمان ملی آمار تایوان، http://www.stat.gov.tw؛
دف︐ر ملی آمار کرۀ جنوبی، http://kostat.go.kr؛

.http://www.stat.go.jp ،ادارۀ آمار ژاپن

%20https://www.statistics.gov.hk/pub/B10100062020AN20B0100.pdf
%20https://www.statistics.gov.hk/pub/B10100062020AN20B0100.pdf
%20https://www.statistics.gov.hk/pub/B10100062020AN20B0100.pdf
%20https://www.statistics.gov.hk/pub/B10100062020AN20B0100.pdf
%20https://news.yahoo.co.jp/byline/fuwaraizo/20210325-00228342/
%20https://news.yahoo.co.jp/byline/fuwaraizo/20210325-00228342/
%20https://news.yahoo.co.jp/byline/fuwaraizo/20210325-00228342/
%20https://news.yahoo.co.jp/byline/fuwaraizo/20210325-00228342/
https://kosis.kr/eng/search/searchList.do
https://kosis.kr/eng/search/searchList.do
https://kosis.kr/eng/search/searchList.do
https://eng.stat.gov.tw/ct.asp%3FxItem%3D42761%26ctNode%3D1609%26mp%3D5
https://eng.stat.gov.tw/ct.asp%3FxItem%3D42761%26ctNode%3D1609%26mp%3D5
https://eng.stat.gov.tw/ct.asp%3FxItem%3D42761%26ctNode%3D1609%26mp%3D5
https://eng.stat.gov.tw/ct.asp%3FxItem%3D42761%26ctNode%3D1609%26mp%3D5
https://eng.stat.gov.tw/ct.asp%3FxItem%3D42761%26ctNode%3D1609%26mp%3D5
http://datacatalog.worldbank.org
http://datacatalog.worldbank.org
http://www.stats.gov.cn
http://www.stats.gov.cn
http://www.censtatd.gov.hk/sc
http://www.stat.gov.tw
%20http://kostat.go.kr
%20http://kostat.go.kr
%20http://www.stat.go.jp
%20http://www.stat.go.jp
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جدید  نسل  که  می دهد  نشان  یک پارچه  به صورت  اخیر  مطالعات 
فارغ التحصیالن آموزش عالی در کشورهای غرب و شرق آسیا در یافتن شغل 
روبه رشد  روند   2 نمودار  مواجه اد.  بیکاری  یا  ناقص  اشتغال  با  و  دارند  مشکل 
بیکاری جوانان را در شرق آسیا نشان می دهد. عالوه بر این، فارغ التحصیالن 
از  را  خود  کم درآمد  مشاغل  قبول  با  شوند  مجبور  است  ممکن  عالی  آموزش 
و  است.  پایین  تحصیالت  مستلزم سطح  که  مشاغلی  کنند؛  بی کاری خالص 
اثر  است.  آمده  پدید  به اصطالح »بیش صالحیتی«  است که مشکل  این گونه 
بیش تحصیلی و توده  ای سازی ممکن است به نرخ باالی بیکاری، حقوق ماهانه 
آموزش  فارغ التحصیالن  بیش از حد  عرضۀ  شود.  ختم  بی ثبات کاری  و  پایین 
که  می کند  عیان  را  انسانی  سرمایۀ  نظریه  وعدة«  »خلف  این  تنها  نه  عالی 
سرمایه گذاری بیشتر در آموزش عالی تحرک اجتماعی را بهبود می بخشد، بلکه 
این واقعیت ظالمانه را نیز برمال می کند که میان صالحیت های فارغ التحصیالن 
جوان دانشگاه ها با شغل های موجود تطابقی نیست. تعداد جوانان ناراضی که از 

بی ثبات کاری گله دارند همواره در حال ازدیاد است.

با در نظر گرفتن ژاپن، کرة جنوبی، هنگ کنگ، تایوان و سرزمین اصلی 
از سال 2004  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  بیکاری  نرخ  نمونه،  به عنوان  چین 
تا 2020 در نوسان بوده است )شکل 2 را ببینید(. توجه داشته باشید که روند 
مناطق  در  جوانان  بیکاری  معضل  است  نتوانسته  عالی  آموزش  توده  ای سازی 
شرق آسیا را حل کند و هیچ نشانه ای مبنی بر کاهش قابل توجه نرخ بیکاری 
دیده نمی شود. یعنی فارغ التحصیالن علیرغم کسب مدارک عالیۀ تحصیلی در 
یافتن شغل مشکل دارند. ژاپن در کاهش نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیالن 
این  در  جزئی  خللی   20۱8 سال  از  پس  هرچند  داشت،  خوبی  عملکرد  جوان 
برای  مناسب  شغلی  فرصت های  به دست آوردن  نحوة  بنابراین،  شد.  واقع  امر 
فارغ التحصیالن آموزش عالی به نگرانی رایجی در سراسر آسیای شرقی تبدیل 

شده است.

داللت ها برای خط مشی گذاری <

اشتغال  بر  عالی  آموزش  توده سازی  منفی  تاثیر  دربارة  مقاله  این  در 
فارغ التحصیالن سخن رفت، به ویژه عدم انطباق آشکار بین مجموعه مهارت های 
فارغ التحصیالن و نیازهای در حال تغییر بازار کار. پژوهش حاضر اهمیت تطابق 
مجموعۀ دانش و مهارت های فارغ التحصیالن دانشگاهی با نیازهای بازار کار 
مؤسسات  از  جوان  فارغ التحصیالن  کسب شدة  مهارت هایی  می دهد.  نشان  را 
افزون  نمی شود.  تبدیل  کار  بازار  در  استخدام  قابلیت  به  لزومًا  عالی  آموزش 
مهارت های  ارتقای  مسئولیت  عرضه،  طرف  رویکردهای  از  برخی  این،  بر 
بااین حال،  می اندازند.  عالی  آموزش  مؤسسات  دوش  بر  را  فارغ التحصیالن 
تمهیدات استخدامی با تنظیم و اجرای مناسب، ممکن است لزومًا به خود اشتغال 
فارغ التحصیالن منتج نشود. ازاین رو، مؤسسات آموزش عالی باید از برنامه های 
درسی خود در خصوص پاسخگویی به تغییرات سریع اجتماعی اقتصادی ارزیابی 

انتقادی داشته باشند.

نظریۀ  ناکامی  با  فارغ التحصیالن، همراه  ناقص  اشتغال  و  بیکاری  افزایش 
است.  زده  دامن  جوانان  نارضایتی  به  وعده هایش،  تحقق  در  انسانی  سرمایۀ 
مطالعات اخیر مکرراً حاکی از خوداظهاری جوانان سراسر آسیای شرقی مبنی 
بر نارضایتی اند. به همین ترتیب، جوانان ناراضی در بریتانیا و اروپا، دولت های 
غربی را مجبور کرده اند که »بحران جوانان« را به رسمیت بشناسند. دولت ها 
در نقاط مختلف جهان باید با دقت تعارضات تشدید شدة بین نسلی را مدیریت 
را  مشکل  ریشه  ناراضی  جوانان  از  فزاینده ای  تعداد  که  زمانی  به ویژه  کنند؛ 

نابرابری های نسلی در آموزش، کار، مسکن و رفاه می بینند. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Ka Ho Mok <kahomok@ln.edu.hk>

چالش های آموزش عالی

۱. این مقالۀ نسخۀ ویرایش شده و اقتباسی از مقالۀ اخیر نویسنده است: 
Mok, KH, Ke, GG and Tian, Z (2022) “Massification and privatisation of high-
er education in East Asia: Critical reflections on graduate employment from 
sociological and political economic perspectives,“ In: Brown, P et al )eds( In-
ternational Handbook for Graduate Employment. Cheltenham: Edward Elgar. 
.)در دست چاپ(
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دانـشـگـــــاه  تــــاب آوری   >
     زیر بار پوپولیسم برزیل

الیزابت بالباچفسکی، دانشگاه سائوپاولو برزیل

نوپوپولیستی  دولت  در  دولتی  دانشگاه های  چالش های  به  مقاله  این  در 
پرداخته می شود. برای بررسی این چالش ها تجربۀ معاصر دانشگاه های دولتی 

برزیل در مواجهه با دولت رئیس جمهور بولسونارو بررسی می شود.

آموزش عالی در چند دهۀ گذشته در سرتاسر جهان با چالش های فراوان ناشی 
از اقدامات دولتی مواجه بوده است. نئولیبرال سازی، بازاری سازی، مدیریتی سازی 
و دیگر اصطالحاْت توصیف گر جنبه های پرشمار پویایی درحال تغییری است که 
به رابطۀ بین آموزش عالی، دولت ها و جامعه شکل می دهند. بااین حال، تجربۀ 
این نوع حکومت، دانشگاه ها  نوپوپولیستی یک گام پیش تر می رود: در  دولتی 
صرفًا با محیط خط مشی گذارِی خصمانهای که برای تحقق تغییر فشار می آورد 
مواجه نیستند. بلکه، دانشگاه ها با محیطی خصومت آمیز روبرو می شوند که در 

آن، دولت نه تحول، بلکه شکست دانشگاه  را می خواهد.

توصیف  برای  و  است  قدیمی  اصطالحی  پوپولیسم  سیاسی،  تحلیل  در   
مردم  از  بزرگی  بخش  مستقیم  حمایت  بسیج  با  که  می رود  کار  به  رهبرانی 
این  به  نیل  برای  رهبران  این  می مانند.  باقی  قدرت  در  و  می رسند  قدرت  به 
که  می کنند  ابداع  مختلفی  گفتمان های  شیوه ای حساب شده  به  مردمی  بسیج 
نارضایتی  و خشم اقشار مختلف جامعه را هدف قرار می دهد. در حال حاضر، 
رشد قارچ گونۀ غیظ گسترده در اقشاری که به واسطۀ پویایی جامعۀ دانشی به 
حاشیه رانده شده اند، فرصتی شگرف برای سودجویان سیاسی پدید آورده تا از 

تکه چسبانِی خیابانی روی دیوار که عبارت »پوپولیسم« 
روی آن نوش︐ه شده است. اع︐بار: فلیکر.

چالش های آموزش عالی

سرمایه گذاری در قالب زمان و منابع شان برای به صدادرآوردن این نارضایتی و 
سازماندهی آن منفعت کسب کنند. ایشان این کار را با استفاده از ابزار قدیمی 
پوپولیستی انجام می دهند: پروراندن پیوندی شخصی بین رهبر و پیروان و دادن 
وعدة شمول بخشی و حمایت از »مردمی که مدت هاست نادیده گرفته شده اند.«

حملۀ نوپوپولیستی به دانشگاه ها <

در این گفتمان، دانشگاه ها، در کنار سایر موجودیت ها، نمایندگان دشمن اند: 
مبنایی  باورهای  که  پسامتریالیستی اند  ارزش های  و  فرهنگ  مهد  دانشگاه ها 
همانا  که  فناوری اند  و  علم  مظهر  دانشگاه ها  می کشند.  چالش  به  را  »مردم« 
ازجمله تهدیدهای اصلی سنت های قدیمی است. منبع دیگر سوءظن، رویکرد 
شک گرایانه ای است که علم در پرداختن به حقایق تثبیت شده می پروراند. این 
تصورات دانشگاه را به دشمنی بدل می کند که بایستی به زانو دربیاید. در نسخۀ 
معنایی  دانشگاهی  زندگی  کنترل گر  سیاست های  نوپوپولیسم،  تمامیت خواه تر 
عمیق تر دارد: هدف، تبدیل دانشگاه به ابزاری برای گسترش ایدئولوژی مسلط 

تحت حمایت رژیم نوپوپولیستی است.

در  ریشه  نیز  می کند  تهدید  را  برزیل  امروز  دموکراسی  که  نوپوپولیسمی 
ناامنی و فقری دارد که از جهانی شدن نشأت می گیرد. اما عمیق تر از این است: 
و  کیفیت  با  آموزش  به  دسترسی  بی ثباتی  از  ناشی  ناامنی  بر  نوپوپولیسم  این 

https://www.flickr.com/photos/justin_case/3239432996/in/photolist-5WfWz3-cjgbJL-cjg71E-cjgaf1-cjg5om-cjfZE3-cjg3Sh-cjfVcu-cjgdbC-cjg8E5-cjg2fU-cjfY8o-cjfWHq-cjfTEo-cjfQnf-cjfMdW-cjfS5W-9TEdM8-T9apt7-LFvxJF-2m2NDB8-2m2SeyE-R6WWNP-cf7bGU-2j4GKfx-N55KVt-2kuEPNw-2kPtfDA-Jx7gcz-2kq2iQo-7ouSZj-rnEuvw-2hmiHsg-2khomcL-2gBj2B8-5H9TLd-do21sM-2koMUWB-2WTKxZ-b3TTQ-MMXTHr-2aahqPH-aroucc-25EFu4P-MMXUoe-2dxJW9r-2dxJW3e-2j2ABBc-2cgQdz3-2WTMui/
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ژائیر  می دمد.  مدرن  شایستگی های  و  مهارت ها  آموزش  در  گسترده  کمبود 
ماسیاس بولسونارو در مبازرات انتخاباتی پیروزمندانه اش برای رسیدن به مسند 
با  انتخابات  در  او  موفقیت  گرفت.  بهره  غیظ  این  از  به خوبی  ریاست جمهوری 
متنوع  روایت های  طراحی  و  اجتماعی  رسانه های  مختلف  شبکه های  بسیج 
مختص حامیانش ممکن شد. هر روایت منابعی از نفرت و غیظ را دنبال می کرد 
و این نامزد انتخاباتی را در مقام مظهر به حق همۀ نارضایتی ها و مبارزی برای 

ارزش های قدیمی و سنتی معرفی می کرد.

بولسونارو در دورة زمامداری اش، با ترکیب حمایت شبکه ای بزرگ، پراکنده 
اجتماعی بسیج شده اند و حمایت  از طریق رسانه های  پیروانی که  از  و متنوع 
مشتاقانۀ مجموعۀ وسیعی از اعضای کنگره از احزاب مختلف، حکومت کرده 
است. بسیج حمایت سیاسی بولسونارو با دستورکاری محافظه کار محقق می شود. 
هدف اصلی آن برچیدن چارچوب های نظارتی موجود در همه زمینه ها است: 

محیط زیست، بهداشت، آموزش، زیرساخت و رفاه.

است.  شمرده  دشمن  نیز  را  دولتی  دانشگاه های  به عالوه  بولسونارو  دولت 
النه های  را  دولتی  دانشگاه های  مختلف  مناسبت های  در  دولت  اعضای 
به رواداری در  را  کمونیست ها و ملحدان معرفی کرده اند و مسئولین دانشگاه 
قبال کشت ماریجوانا در فضاهای دانشگاهی خود متهم کرده اند. به این ترتیب 
وزارت  داد.  کاهش  شدت  به  را  فدرال  دانشگاه های  بودجۀ  بولسونارو  دولت 
دادگستری یک قانون قدیمی مربوط به سال های استبدادی دهۀ ۱۹60 را به 
کار گرفت تا هر زمان که دانشگاهیان و کارکنان مدیریت عالی دانشگاه جرأت 
قانونی  پیگرد  تحت  کنند،  انتقاد  دولت  از  عمومی شان  در سخنرانی های  کنند 
قرار بگیرند. دولت به بهانۀ پاندمی، استخدام دانشگاهیان و کارمندان جدید را 
نیز متوقف کرد. اقداماتی برای مداخله در استقالل دانشگاهی در مناسبت های 
مختلف صورت گرفت: کاهش منابع حمایت از علوم اجتماعی و علوم انسانی و 
اقداماتی درجهت به خطرانداختن تداوم برنامه های تحصیالت تکمیلی متمرکز بر 
نابرابری های جنسیتی و نژادی. سرانجام، دولت در بسیاری از مواقع با دورزدن 
انتصاب رهبران جنبش های خرد محافظه کار در مقام  قواعد سنتی دانشگاه و 

سرپرست دانشگاه ها، مدیریت داخلی دانشگاه ها را مختل کرد.

مقاومت دانشگاه ها <

ادامه  حیات شان  به  برزیل  دانشگاه های  نامطلوبی،  محیط  چنین  علیرغم 
از  با استفاده  از پاندمی مقابله کنند،  با چالش های ناشی  دادند. آن ها توانستند 
ابزارهای موجود برای آموزش از راه دور منابعی برای تغییر بنیادی در آموزش 
به  دانش آموزان ضعیف تر  دسترسی  برای  برنامه هایی  و  کنند  پیدا  یادگیری  و 
برنامه های پژوهشی و تحصیالت تکمیلی در زمینه های  بیندازند.  راه  اینترنت 
مختلف در خود تغییراتی بنیادین دادند ؛ این امر با تمرکز بر درک پیامدهای 
چندگانۀ پاندمی ممکن شد که حضور دانشگاه را در چشمان جامعۀ برزیل توجیه 

می کرد.

مقاومت دانشگاه از منابع متفاوتی می آید که درعین حال مکمل یکدیگرند. 
منبع اول، حضور متحدان قوی در جامعۀ برزیل، به ویژه رسانه ها و نظام قضایی 
برای  مبارزه  در  دولتی  دانشگاه های  که  است  مهمی  نقش  میراِث  این  است. 
دوم  منبع  کردند.  ایفا   ۱۹80 و   ۱۹70 دهه های  بین  کشور  دموکراتیک سازی 
مربوط به نقش رویه های مرور همتایان )peer-review( در سیاست های علوم 
و تحصیالت تکمیلی است. هنگام مواجهه با تهدید آزار و شکنجه، دانشگاهیان 
آزادی دانشگاهی به  صف شدند. در آخر، قوانین  از  از همۀ مناطق در حمایت 
مدیریت جمعی دانشگاهی )collegiality( همچنان اساس حکمرانی دانشگاهی 
تصمیم گیری  موارد  که  است  معنی  این  به  جمعی  مدیریت  است.  برزیل  در 
دانشگاه غیرمتمرکز است و مراکز تصمیم گیری نیمه مستقل بسیاری هستند که 
برنامه ها  و  مؤسسات  آزمایشگاه ها،  دانشکده ها،  دپارتمان ها،  دارند.  همپوشانی 
در فرآیند تصمیم گیری داخلی، همگی درجاتی از استقالل دارند. هنگام سقوط 
مدیریت مرکزی به دلیل سوءمدیریت، این مراکز تصمیم گیری پا پیش گذاشتند 
و با ایجاد ارتباطات موقت، دانشگاه را از بحران خارج کردند. بنابراین، تجربۀ 
برزیل نشان می دهد که چطور الگوهای حکمرانی کهن هنوز در حفظ تاب آوری 
مدخلیت  نئوپوپولیستی  اقتدارگرای  دولت های  طوفان های  برابر  در  دانشگاه 

دارند. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Elizabeth Balbachevsky <balbasky@usp.br>
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تـحـقــــق        امـکــــان  بــــاب  در   >
اوبـونـتــــو دانـشــگـــــاه    

یوسف واقید، دانشگاه اس︐لنبوش آفریقای جنوبی

اوبونتو می تواند موجد شکلی از آموزش عالی باشد که در به قوة تحول آفرینی 
خود این نهاد، بازنگری می کند.

وجه تمایز اوبونتو پیوند درونی اش با کنش انسانی و برقراری ارتباط خارجی 
سایر  و  رایانه ها  مانند  غیرانسانی،  موجودیت های  و  زمینه ها  انسان ها،  سایر  با 
با تأکید بر این گزاره که »من هستم پس  دستگاه های فناورانه است. اوبونتو 
ما هستیم« بر داشتن روابط درونی و متقابل با خود و دیگران، از جمله اجسام 
از  اشاره می کند،  آن ها  به  اوبونتو  اعمالی که  به طوری که  دارد،  اشیا، داللت  و 
جنس انجام کارها با دیگران اند و نه همیشه در قبال دیگران و برای دیگران. 
به نظر من دانشگاه ملهم از اوبونتو می تواند فرصتیدر اختیار این نهاد بگذارد که 
در عین حفظ استقاللش، دربارة اعمالش به عموم مردم پاسخگو باشد. چنین 
دانشگاهی در اصل نه تنها بر دستور کار تحول این نهاد صحه می گذارد، بلکه 
اول ازهمه حیطۀ عملش را به دغدغه های عمومی می گستراند. اشاره ام در اینجا 
به موضوعاتی است که به دگرگونِی دانشگاه ]از منظر[ ادعاهایش دربارة دانش 
و منطق و خطوط پژوهشی ای که پیش تر موردتوجه نبوده اند مربوط می شوند. 
دوم این که چنین دانشگاهی تعامل خود با اجتماع عام تر را نه به عنوان ارائۀ 
نهاد  منافع  واقعی در جهت  نوعی همکاری  بلکه  تأثیرگذار،  فعالیتی  یا  خدمت 
دانشگاه و  عموم مردم در نظر می گیرد. سوم این که دانشگاه می تواند مدعی 
پرورش توجه اخالقی به دغدغه های محلی و جهانی در و دربارة موضوعاتی 
شود که کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و ترمیمی و همزیستی مسالمت آمیز 

انسانی را ارتقا می دهند.

استعمارزدایی/پاک سازی از استعمار و دانشگاه اوبونتو <

با  است  موظف  دولتی  دانشگاه  که  عالی  آموزش  تحول  جنبۀ  حیاتی ترین 
است.   )decolonization( استعمارزدایی  مفهوم  کند،  دنبال  بیشتری  فوریت 
وقتی از استعمارزدایی آموزش عالی صحبت می کنیم، منظورمان کردوکارهای 
عرضه  قدرت  تقسیم  از  مخدوش  درک  برهم زدن  برای  که  است  مقاومتی 
مفهوم  می گذارند.  تأثیر  عالی  آموزش  کردوکارهای  بر  خود  که  می شوند 
پاک سازی از استعمار )decoloniality( را در کنار مفهوم استعمارزدایی می توان 
جوامع  دانش محور  منافع  و  اقتصادی  آرمان های  فرهنگی،  ارزش های  احیای 
طور  به  دولتی  دانشگاه  از  استعمارزدایی  پس  کرد.  قلمداد  مستعمره  )پیش تر( 
ضمنی تالشی در جهت تقابل و تضعیف میراث امپریالیستی و ارزش زدایی از 
فرهنگ ها و منافع دانش محور اجتماعات به حاشیه رانده شده است. به این ترتیب، 
استعمارزدایی از آموزش عالی را می توان به عنوان صورت بندی دوبارة نظام های 

در این مقاله، در دفاع از بازنگری در ایدة دانشگاه در پرتو اصول اخالقی 
و  متقابل  وابستگی  معنی  به  اوبونتو  کلمۀ  می کنم؛  استدالل  اوبونتو  آفریقایی 
کرامت انسانی است. دانشگاه ها در سراسر جهان به نهاد هایی تبدیل شده اند که 
با طیفی از اهداف مختلف از استقالل فردی تا مسئولیت پذیری عمومی تا خدمت 
بااین حال، دغدغۀ  )باز(تولید دانش مشغولند.  به کار  بازارها  اقتصاد و  به منافع 
اصلی من این است که دانشگاه ها همیشه اهداف پاسخ گویی یا مسئولیت پذیری 

عمومی را برآورده نکرده اند.

دانشگاه دولتی در معرض تهدید <

علیرغم ادعای تحول مبنایی در دانشگاه های دولتی آفریقا)ی جنوبی(، بی میلِی 
اعتراضات جاری  مانند  موضوعاتی  و جسورانۀ  به حل وفصل شایسته  دانشگاه 
دانشجویی در مخالفت با افزایش شهریه ها، فساد نهادی و سوءمدیریت منابع، 
نابرابری و طرد جنسیتی، آزار جنسی، تخلفاتی شامل رشوه گیری در ازای نمره، 
سرقت علمی و بی انضباطی، و زیاده  نوشی و بزه کاری دانشجویان، بحران های 
آموزش دانشگاهی را تشدید می کند. بااین حال و با اختالف، نگران کننده ترین 
نظام  در  یادگیری  و  آموزش  فعالیت  خود  به  مربوط  دانشگاهی  زندگی  جنبۀ 
آموزش عالی است. به نظر می رسد که آموزش و یادگیری به طور عمده حول 
انتقال و کسب دانش باقی مانده اند و فرصت محدودی برای شیوه های آموزش 
ازراه دور برخط اضطراری در دوران  با ظهور آموزش  بوده است.  انتقادی مهیا 
پاندمی ویروس کرونا، به نظر می رسید گویی یادگیری انتقادی دگربار قربانی 
این  گویی  چنان که  است،  شده  ترکیبی  یادگیری  و  برخط  ازراه دور  یادگیری 
رویکردهای آموزش عالی به خودی خود می توانند موجد اعتماد نسبت به آموزش 
در  دانشگاه  نظر می رسد مسئولیت عمومی  به  به این ترتیب،  باشند.  دانشگاهی 
معرض تهدید باشد و بی آنکه بخواهیم بیهوده بزرگش کنیم، به نظر می آید که 

این نهاد در آستانۀ سقوط باشد.

دانشگاه در  به نظر می رسد گریبان گیر  به وضعیت وخیمی که  در واکنش 
آفریقا)ی جنوبی( باشد، پیشنهاد می کنم که ایدة دانشگاه، در پرتو اصول اخالقی 
آفریقایی اوبونتو بازاندیشی شود. در نگاه من، اوبونتو هم مفهومی فلسفی و هم 
تفکری  به  آشفتگی  زمانه   در  اواًل  می تواند  که  است  سیاسی اخالقی  مفهومی 
که  آید  شیوه هایی  اعمال  کار  به  ثانیًا  و  کند  کمک  دانشگاه  دربارة  متفاوت 
می توانند اهداف نهادی و تحول آفرین را با نگره ای از اجتماع هم سو سازد که در 
آن دانشگاهیان و دانشجویان بتوانند روابط ]مبتنی بر[ آزادی فردی، مشارکت 
جمعی و تعلق به یکدیگر را در آن بستر بپرورانند. قاب بندی مسئله در چارچوب 
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ارزشی زیربنایی اجتماعات مطرود مطرح شود. اینجاست که پروژة استعمارزدایی 
با اوبونتو پیوند می خورد، به این معنا که اوبونتو نیز بر محترم شمردن ارزش های 
دیگری در دیگری بودنشان، اصرار دارد. ازاین رو، استعمارزدایی از آموزش عالی 

مترادف با تغییر شکل آن بر اساس ارزش های اخالقی اوبونتو است.

با دانشگاه  اوبونتو  آیا دانشگاه  به درستی می توان این سؤال را مطرح کرد: 
گرچه  دارد؟  تفاوت  دوسِت محیط زیست   دانشگاه  و  متفکر  دانشگاه  کارآفرین، 
الزامات معرفتی و نیز اخالقی دانشگاه را دربارة خود و  این فهم های متفاوت 
جوامعی که این فهم ها در آن رخ می نمایانند، برجسته می سازد  من استدالل 
می کنم که از طریق دانشگاه اوبونتو است که احساس گرایی در قالب کرامت 
انتقادپذیری  را برای استقالل، مسئولیت پذیری و  انسانیت، ظرفیت دانشگاه  و 

افزایش می دهد.

چه چیزی است که دانشگاه را اوبونتو می کند؟ اواًل، استفاده از جملۀ »من 
دانشگاه  ادعای  بر  عبارت »من هستم«،  به خصوص  ما هستیم«،  هستم پس 
دربارة استقالل عمل را برجسته می کند. آنچه که دانشگاه را دانشگاه می کند، در 
وهلۀ اول وفاداری اش به پرورش و تضمین کنش فردی مستقل است؛ مفهومی 

که در جملۀ »من هستم« طنین انداز می شود.

در ثانی، عبارت »ما هستیِم« اوبونتو در پیگیری کنش جمعی انسانی مدخلیت 
پیدا می کند. البته این جمع بودگی در اوبونتو بر مشارکت مشورتی مبتنی است. 
تشکل دهندة  اعضای  مشورتی  کنش  به  اوبونتو  دانشگاه  که  است  این  نکته 
دانشگاه - جویندگان فکری اش – پروبال می دهد. این نوع مشارکت مشورتی 

هم جنبۀ آموزشی دارد و هم جنبۀ سیاسی. تحقق مشارکت مشورتی به عنوان 
است که  پرسشگران مستقلی  به حضور  عالی مشروط  آموزش  در دل  کنشی 
آموزش  ارائه کنند. شرط  را  دانشگاه  از  بتوانند حق قضاوت در داخل و خارج 
عالی این است که افراد با روحیۀ گشودگی، بازاندیشی و به هم پیوستگی با هم 
ارزش درونی و  برای  را  به این ترتیب مسائل  باشند و  کار کنند و کنش داشته 
به  اوبونتو نمی تواند صرفًا  این است که  نکته  بکاوند.  بیرونی شان در کنار هم 
انجام آموزش عالی برای اهداف ذاتی اش محدود باشد، زیرا که این امر نافی 

مسئولیت دانشگاه در قبال مردم، اجتماع و جهان است.

و جهانی  محلی  الزامات  و  باشد  آینده نگر  می بایست  اوبونتو  دانشگاه  ثالثًا، 
از یک دانشگاه آفریقایی منطقی است،  را در نظر بگیرد. مطالبۀ چنین درکی 
چراکه دانشگاهی که از اوبونتو الهام گرفته باشد در فرآیند شدن باقی  می ماند. 
چنین دانشگاهی باید دنبال چیزی فراتر از صرف مطالعۀ دغدغه های محلی و 
باید به مشکالت جهانی در تالش برای حصول همزیستی،  اجتماعی باشد و 
به رسمیت شناختن چندصدایی و وابستگی همگانی برای همکاری و پیشرفت 
مسالمت آمیز بپردازد. چنین دانشگاِه اوبونتویی است که می تواند تا حدودی به 

دغدغه ها و کابوس های جهانی رسیدگی کند.

تغییر دهیم  را کمی  اوبونتو  باشد که جملۀ  درنهایت، ممکن است عاقالنه 
و  هستیم  ما  پس  هستم،  »من  به  هستیم«  ما  پس  هستم  »من  از  را  آن  و 
همیشه  باید  اوبونتو  دانشگاه  که  معناست  بدان  این  کنیم.  تبدیل  می توانیم« 
دانشگاهی در حال شدن، با مجموعه ای از احتماالت باز و نه محتوم در نظر 

گرفته شود. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Yusef Waghid <yw@sun.ac.za>

چالش های آموزش عالی
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ــِیخــودایــن ــهقابلیــتتحولآفرین ــاردیگــرب پدیــدآوردکــهب
نهــادتوجــهکنــد.«
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< ضرورت 
   آرمــان شـهــــر حقـیـــــقــــی

مایکل بوراووی، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی آمریکا

کرد. رایت در تجسم آرمان شهرهای حقیقی ویژگی های مخرب سرمایه داری را 
که آرمان شهر های حقیقی قصد محو آن را داشتند، فهرست می کند و مدعی 
می شود که ریشه های این آرمان شهرها را باید در جامعۀ مدنی جست. وی به 
دنبال بازگرداندن امر اجتماعی به سوسیالیسم بود. او در کتاب چگونه در قرن 
بیست ویکم ضدسرمایه داری باشیم آرمان شهرهای حقیقی را بر زمینۀ ارزش های 
همراهشان قرار می دهد – برابری، دموکراسی، عدالت اجتماعی و همبستگی – 
ارزش هایی اند که برای مشروعیت بخشی به سرمایه داری به کار گرفته شده اند، 
اما تحت سرمایه  داری تنها به صورت جزئی امکان تحقق دارند. هنوز هم درباره 
نیروی محرکۀ آرمان  شهرهای حقیقی و اینکه به چه معنا ضدسرمایه داری اند، 
این  به  پاسخ  که یک  داد  خواهم  نشان  کوتاه  مقالۀ  این  در  دارد.  وجود  ابهام 
پرسش را می توان در دگرگونی بزرگ کارل پوالنی )۱۹44( یافت. همان طور 
که بحث خواهم کرد، دیدگاه های پوالنی خودشان محدودند؛ آنها را باید با ُدزی 
از نظریۀ مارکسی دربارة پویایی های سرمایه داری تلفیق کرد. این دایره زمانی 
کامل می شود که ما تشخیصمتوجه شویم که نظریۀ مارکسی به چرخش رایت 

از آرمان شهرهای تخیلی به آرمان شهرهای حقیقی نیاز دارد.

در جست وجوی وحدت آرمان شهرهای حقیقی <

نقد  دارد:  پرظرافتی  سادگی  رایت  حقیقی  آرمان شهرهای  تجسم  معماری 
سرمایه داری )عارضه یابی(؛ بدیل های سرمایه داری )راه حل ها(؛ مسئلۀ دگرگونی 
)عالج(. رایت یازده نقد به سرمایه داری وارد می کند. به طور خالصه، سرمایه داری 
رنج نابجای بشری را تداوم می بخشد؛ شرایط شکوفایی بشر را مسدود می کند؛ 
را نقض می کند؛ در جنبه های  برابری  را محدود می کند؛ اصول  آزادی فردی 
را  محیط زیست  دارد؛  سوگیری  مصرف گرایی  به سمت  است؛  ناکارآمد  حیاتی 
تخریب می کند؛ ارزش های پذیرفته در سطح عموم را به خطر می اندازد؛ آب به 
آسیاب نظامی گری و امپریالیسم می ریزد؛ اجتماع را تحلیل می برد؛ دموکراسی 
را محدود می کند. این یک کیفرخواست تمام عیار است! عناصر آن پیوند نزدیکی 

با هم دارند اما هیچ مضمون وحدت آفرین یا نقد اساسی به دست نمی دهند.

است،  راه حل  در  بلکه  سرمایه داری،  نقد  در  نه  دارد،  وجود  وحدتی  اگر 
اجتماعی  امر  احیای  دولت،  و  اقتصاد  دربرابر  مدنی  جامعۀ  توانمندسازی  یعنی 
دامن گیر  تخیلی که  آرمان شهرهای  ایدة  پیچیدن نسخۀ  با  او  در سوسیالیسم. 
شد:  حقیقی«  »آرمان شهرهای  کشف  مشغول  بود،  شده  سوسیالیسم  تاریخ 
فرماسیون های واقعًا موجود – نهادها و تشکیالت- با خصلت ضدسرمایه داری 
رشد  سرمایه داری  توسعۀ  با  همزیستی  در  یا  سرمایه داری  رخنه های  در  که 

می کنند. 

دربارة  او  کار  بود.  مارکسیسم  بازسازی  پیشگامان  از  رایت  اولین  اریک 
موقعیت های طبقاتی متناقض – روابط میانجی میان طبقات بنیادین مارکس – 
تبدیل به پروژه ای جهانی و الهام بخش تحلیل طبقاتی در سراسر جهان شد. او تا 
روزهای منتهی به مرگ خود با بنیان های منطقی و همبسته های تجربی طبقه 
دست وپنجه نرم می کرد. طبقات )۱۹85(، اهمیت طبقه )۱۹۹7(، و تأمالت نهایی 
او فهم طبقه )20۱5( از مهمترین کتاب های اویند. فقط یکی از این پروژه های 
جهانی مذکور هم می توانست برای اکثریت افراد رضایت بخش باشد، اما رایت 
در اوایل ۱۹۹0 دومین پروژة جهانی، پروژة آرمان شهر حقیقی را آغاز کرد. 
آن زمان، زمان فروپاشی سوسیالیسم واقعًا موجود در اتحاد جماهیر شوروی و 

اقمار آن، گذار چین به سرمایه داری دولتی و همچنین تثبیت نئولیبرالیسم بود.

اما  کردند.  اعالم  را  مارکسیسم  مرگ  تاریخی  رویدادهای  این  با  بسیاری 
اتحاد  حزبی  دولت های  با  خود  ارتباط  از  که  او  گرفت.  مخالف  موضع  رایت 
دوبارة  احیای  برای  فرصتی  را  این  بود،  شده  رها  چین  و  شوروی  جماهیر 
مارکسیسم با چشم اندازهای زمینه مند از آیندة حقیقی سوسیالیستی تلقی کرد – 
چشم اندازهایی ریشه  دار در نهادهای واقعًا موجود که در رخنه های سرمایه داری 
از وابستگی سرمایه داری به نیروی کار بودند . او  یا برخاسته  رشد کرده بودند 
در اثر بزرگ خود تصور آرمان شهر حقیقی )20۱0( یک معماری نظری مبسوط 
برای آرمان شهرهای حقیقی ایجاد کرد و بعدها دیدگاه هایش را به عنوان یک 
مانیفست، با عنوان چگونه در قرن بیست ویکم ضدسرمایه داری باشیم )20۱۹( 

ارائه کرد که پس از مرگش به ۱3 زبان ترجمه شد. 

جویندة  بلکه  نبود،  حقیقی  آرمان شهرهای  نظریه  پرداز  یک  فقط  رایت  اما 
برای سرمایه داری  در جستجوی مصاف هایی  بود،  آرمان  شهرهای حقیقی هم 
با  و  می گشت  را  جهان  داشت،  شدن  پدیدار  امکان  که  جهان  هرکجای  در 
او  می کرد.  گفت وگو  می کردند  تالش  وعده هایشان  تحقق  برای  که  فعاالنی 
نه تنها برای دانشگاهیان بلکه برای جامعۀ بسیار گسترده تری که برای عدالت 
اجتماعی مبارزه می کرد، الهام بخش بود. رایت در گفت وگو با بازیگران اصلی این 
آرمان شهر حقیقی در اصول زیربنایی و تناقض های درونی آنها و شرایط وجود 
و گسترششان کاووش می کرد. او سمینارهایی را در دانشکدة خود در دانشگاه 
و  امکان ها  تا  می کرد  برپا  جهان  نقاط  دورترین  در  همین طور  و  ویسکانسین 
سیمنارها  این  بگذارد.  بحث  به  را  حقیقی  شهرهای  آرمان  محدودیت های 

دستِ آخر به مجموعه کتاب های او راه یافتندکه انتشارات ورسو منتشر کرد. 

اریک رایت با وجود تمام پیشرفت هایی که سبب شد، وظیفۀ ناتمام ایجاد 
وحدت در آرمان شهرهای حقیقی به منزلۀ پروژه ای ضدسرمایه دارانه را به ما واگذار 

دیدگاه های نظری
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برخی از آرمان شهرهای حقیقی مورد عالقۀ او اینها بودند: کمک هزینۀ درآمد 
پایه، تعاونی ها، ویکی پدیا، تخصیص بودجۀ مشارکتی، اقتصاد اجتماعی. پروژة 
او کار با متخصصان، صورت بندی انتزاعی آرمان شهر حقیقی و ارزیابی شرایط 
وجود و اشاعۀ آن و همچنین تناقض های درونی آن بود. آرمان شهرهای حقیقی 
در درون سرمایه داری ضدسرمایه داری  بودند و همزمان به مصاف یک یا چند 
خصلت مخرب سرمایه داری می رفتند. رایت مجموعه ای از استراتژی های گذار 
– همزیستی، رخنه کردن، خروج و گسیختن – را صورت بندی کرد اما دربارة 
عامالن چنین دگرگونی ای نسبتًا محتاط بود. نکتۀ مهم دیگر اینکه او نتوانست 
این آرمان شهرهای حقیقی را به یک نظریه دربارة پویایی های سرمایه داری گره 
بزند، نظریه ای که بتواند ظهور این آرمان شهرهای حقیقی و همچنین مصافشان 
با سرمایه داری را نیز توضیح بدهد. من برای نجات پروژة رایت به سراغ کارل 

پوالنی و مارکس می روم.

از رایت تا پوالنی <

اوون،  رابرت  کمونالیسم   – بود  حقیقی  آرمان شهرهای  شیفتۀ  نیز  پوالنی 
اجتماعی  در جنبش های  آنها  نطفۀ سوسیالیسم صنفی. همۀ  و  تعاونی ها  رشد 
به  را  کار  بی قاعدة  کاالیی سازی  و  بودند  گرفته  جای  انگلستان  نوزدهم  قرن 
مصاف می طلبیدند. همان طور که خواهیم دید، آرمان شهرهای حقیقی رایت را 
نیز می توان ضدجنبشی علیه کاالیی سازی دانست. آنچه چندان واضح نیست، 

رابطۀ آنها با سرمایه داری است.

پوالنی فاشیسم، استالینیسم، سوسیال دموکراسی را واکنش های دولت محور 
به بازاری سازی بی قاعده می دانست.  اما ارتباط منطقی بین دعوی های دوره ای 
بنیادگرایی بازار و سرمایه داری چیست؟ در پاسخ به این سوال یک سرنخ جالب 
سوم  موج  پیش بینی  در  او  ناکامی  است:  نهفته  پوالنی  معروف  تناقض  در 
می نامیم.  نئولیبرالیسم  را  آن  ما  که  شد  آغاز   ۱۹70 دهۀ  در  که  بازاری شدن 
تاریخی خود پوالنی نه  بازاری شدن می نامم، زیرا شرح  من آن را موج سوم 
کانون  که  نوزدهم  قرن  در  یکی  دربردارد،  را  بازاری شدن  موج  دو  بلکه  یک، 
بیستم که  قرن  در  دیگری  و  بود  کار  به کاالیی شدن  واکنش هایی  آن عمدتًا 
واکنش  به  منجر  اولی  مالی(.  )سرمایۀ  می گرفت  نشئت  پول  کاالیی شدن  از 
جنبش های اجتماعی و دومی منجر به واکنش های دولت شد که برخی از آنها 
فاشیستی  واکنش  به  توجه خاصی  پوالنی  بود.  آسیب شناختی  برخی  و  مترقی 

داشت.

پوالنی فکر می کرد که بشر هرگز دوباره به خود جرئت تجربۀ بنیادگرایی 
ایجاد  با  را  بی قاعده  بازارهای  ویرانگری  بشر هرگز خطر  داد.  نخواهد  را  بازار 
چیزهایی که او »کاالهای ساختگی« نامید – یعنی کار، پول و طبیعت – به جان 
نمی خرد؛ کاالهایی که وقتی در معرض مبادلۀ بی قاعده قرار می گیرد، ارزش 

مصرفی شان از بین می رود. با این حال دور دیگری از بازاری سازی در دهۀ ۱۹70 
آغاز شد. چرا او چشمانش را به این احتمال بست؟ به  عقیدة من، پاسخ این است 
که او تصوری ایده آل از بنیادگرایی بازار داشت – آرمان شهری خطرناک که از 

درون سر اقتصاددانان لیبرال گمراه سرچشمه  گرفته بود.

نیز  از سرمایه داری  مارکسیستی  با تحلیل  او  پوالنی در عناد  ایده آل گرایی 
آشکار می شود – عناد با قوانین توسعۀ سرمایه داری و ستیز طبقاتی حاصل از 
آن. از دیدگاه پوالنی مارکس احتمال ستیز طبقاتی ناشی از استثمار را دستِ باال 
گرفته بود. در واقع، در شرح مارکس تناقض هست: در حالی که استثمار محسوس 
نیست و رمزآلود است و در حالی که کارگران در بسط حداکثری سرمایه داری 

منفعت مادی دارند، ستیز طبقاتی چگونه می تواند وجود داشته باشد؟ 

کند،  نرم  مارکسی دست وپنجه  تناقض های  این  با  آنکه  در عوض  پوالنی 
این دیدگاه را اتخاذ می کند که بیگانگی در سرمایه داری از دریچۀ کاالیی شدن 
بهتر درک می شود تا از دریچۀ تولید. در حالی که از نظر مارکس کاالیی سازی 
در خدمت رمزگونه کردن استثمار در تولید است، به عقیدة پوالنی ویرانگری 
و  مالکیت  سلب  سبب  ساختگی«،  »کاالهای  خاص  به طور  کاالی سازیی، 
می گذارد  کنار  را  مارکسیستی  پویایی های  که  پوالنی  اما  می گردد.  نارضایتی 
و با نادیده گرفتن استثمار بر کاالیی سازی متمرکز می شود و با نادیده گرفتن 
تولید بر بازارها متمرکز می شود، دربارة پویایی های سرمایه داری و نظریۀ )عدم( 
را در  بازاری شدن  بنابراین نمی تواند ریشه های  بدون نظریه می ماند.  انباشت 
بسط تناقض آمیز خود سرمایه داری در نظر بگیرد. این موضوع مستلزم بازگشت 

به مارکس است.

بازگشت به مارکس از پوالنی <

اقتصاددانان  که  نیست  سرمایه داری  تصادفی  ویژگی  یک  کاالیی سازی 
آن  از طریق  که  است  راهی  بلکه  باشند.  کرده  ایجادش  لیبرال  جایزالخطای 
سودآوری  و  اضافی  تولید  سیستمی  بحران های  حل  به  موفق  سرمایه داری 
می شود،  جبران  جدید  بازارهای  جست وجوی  با  اضافی  تولید  می شود.  خود 
سرتاسر  در  بلکه  می افتد  اتفاق  که  نیست  سرمایه داری  آغاز  در  فقط  این  و 
سرمایه داری تدوام می یابد و شاید بتوان اضافه کرد که ُدز بهینه ای از خشونت 
را نیز دخیل می کند. می توان امپریالیسم را استخراج مواد خامی در نظر بگیریم 
بازارهای مصرف  نتیجه  در  و  در مستعمره ها ممکن می شود  ارزان  کار  با  که 
جدیدی خلق می شود. به بیان دیگر، در خالل موج های بازاری سازی – بسط 
کاالیی سازی – است که سرمایه داری بر بحران هایی که خودش ایجاد می کند 
فائق می آید. در این صورت جنبش های مخالف کاالیی سازی می توانند مصافی 
باشد.  ضدسرمایه داری  می تواند  ضدکاالیی سازی  باشند:  سرمایه داری  برای 
کاالیی سازی  مکرر  موج های  با  را  سرمایه داری  ویرانگری  ما  اگر  بنابراین، 

دیدگاه های نظری
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استراتژی  یک  برای  زمینه ای  می تواند  کاالیی سازی  پس  می کنیم،  تجربه 
ضدسرمایه داری باشد.

می دهد،  ارائه  سرمایه داری  پویایی های  دربارة  نظریه ای  ما  به  مارکس 
هرآینه پویایی ای که کاالیی سازِی همواره در حال عمیق شدن را برای نجات 
سرمایه داری ضروری می کند. با این حال مارکس مقاومت در برابر سرمایه داری 
را فقط برخاسته از ستیزها در تولید می داند، او نفس بازاری شدن و کاالیی شدن 
مارکس  اگر  نمی   داند.  جمعی  مقاومت  برای  قدرتمندتری  منبع  را  همه چیز 
سرمایه داری  در  بازاری شدن  موج های  ضرورت  دربارة  ماتریالیستی  نظریه ای 
ارائه می دهد، پوالنی نظریۀ مقاومت در برابر سرمایه داری عرضه می کند که از 

بازاری شدن سرچشمه می گیرد.

اکنون با توسل به مارکس و پوالنی می توانیم به رایت بازگردیم. می توانیم 
بنگریم.  ضدکاالیی سازی  پروژه هایی  منزلۀ  به  او  حقیقی  آرمان شهرهای  به 
تخصیص  می طلبد،  مبارزه  به  را  کار  کاالیی شدن  پایه  درآمد  کمک هزینۀ 
مبارزه  به  را  سرمایه   کاالیی شدن  عمومی  بانکداری  و  مشارکتی  بودجۀ 
می طلبد، ویکی پدیا در برابر کاالیی شدن دانش می ایستد، تعاونی های روستایی 
کاالیی سازی زمین و همچنین کار را تهدید می کند. بنابراین گمان می کنم که 
ضدکاالیی سازی چارچوبی وحدت بخش برای آرمان شهرهای حقیقی نامتجانس 
را  آن  پوالنی  که  از چیزی می شوند  آرمان شهرهای حقیقی جزئی  آن  اوست. 

ضدجنبش می نامد.

مسئلۀ عاملیت <

مارکس با امتناع از پر کردن کمونیسم با محتوای نهادی، زیان عمیقی به 
مارکسیسم زد، بنابراین اجازه داد هر رژیم یا هر جنبشی خودش را »کمونیست« 
اما  می کند،  مهمی عرضه  اصالح  خود،  حقیقی  آرمان شهرهای  با  رایت  بنامد. 
این آرمان شهرهای حقیقی به دستورالعملی وحدت بخش نیاز دارند. نقد پوالنی 
میان  پیوند  نمی تواند  اما  می کند،  ایجاد  را  وحدت  آن  کاالیی شدن  دربارة 
پویایی های سرمایه داری و موج های پیاپی بازاری شدن را در نظر بگیرد. با وجود 
اینکه مارکس ویرانگری کاالیی سازی را دستِ کم می گیرد، با گره زدن انباشت 
به بازاری سازی پیوند نهایی را فراهم می سازد. اما این سنتز نظری مشکالت 

بیشتری را مطرح می کند.

به اصطالح  ضدکاالیی سازی،  می شود،  یادآور  پوالنی  که  همان طور  اول، 
نتیجه  در  منجر شود،  فاشیسم  و  اقتدارگرایی  تغذیۀ  به  می تواند  ضدجنبش ها، 
می تواند  چیزی  چه  کند.  قربانی  را  رایت  آرمان شهرهای  دموکراتیک  خصلت 
راه حلی دموکراتیک را به جای راه حلی اقتدارگرایانه برای بازاری سازی تضمین 

کند؟

تهدید  را  جامعه  کاالیی سازی  وقتی  که  است  این  پوالنی  فرض  دوم، 
می کند، جامعه واکنش نشان می دهد. ما امروزه دیگر نمی توانیم این را مسلم 
بپنداریم. به عبارت دیگر ما نه فقط باید دربارة شکل ضدجنبش ها – اقتدارگرا 
یا دموکراتیک- بلکه دربارة اینکه آیا یک ضدجنبش اصاًل امکان پذیر است یا 

خیر، باید نگران باشیم.

سوم، وقتی ضدکاالیی شدن شکلی از کاالیی زدایی می شود، می تواند تبدیل 
به یک استراتژی جذب مؤثر شود. پس ایجاد دولت رفاه می تواند موجب رضایت 
به  شرایطی ضدکاالیی سازی  چه  تحت  آن.  بر  غلبه  نه  شود،  سرمایه داری  از 

ضدسرمایه داری بدل می شود؟
 

چهارم، بازاری سازی ممکن است بسیار فراتر از کاالیی سازی باشد، ممکن 
یعنی  کند،  بیرون  بازار  از  به کلی  را  تولید  عوامل  و  ساختگی  کاالهای  است 
تولید زباله که من آن را پیش کاالیی سازی )ex-commodification( می نامم. 
دانش و محیط زیست  پول،  زمین،  کار،  ویرانی  به  کاالیی سازی ممکن است 
بیانجامد. این مورد به ویژه در مورد بازاری سازی موج سوم در پنجاه سال گذشته 

صدق می کند. 

پنجم، مصاف امروز این است که ضدجنبش ها را در سطح جهانی گسترش 
دهیم. ضدجنبش ها هنوز در سطوح محلی و ملی، بدون پرداختن به چارچوب 
جهانی کاالیی سازی، خانه کرده اند. در حالی که در دل موج سوم بازاری سازی 

قرار داریم، هنوز درگیر واکنش ها به موج دوم بازاری سازی ایم.

همۀ این پرسش ها پرسشی تکرارشوند دربارة عاملیت را پیش می کشد: چه 
کسی بازیگران جمعی را برای نجات بشر از سرمایه داری شکل می دهد؟ این 

مسئله ای است که مارکس، پوالنی و رایت حّل آن را به ما واگذاشته اند. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Michael Burawoy <burawoy@berkeley.edu>
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< جامعه شناسی ترکیه:
و چــــــــــالــــش هـــــــــــا   

  امـــــــــکــــــان هـــــــــا 
اوزتورک  اوزکان  ترکیه«،  در  محیط زیست گرایی  »جامعه شناسی  مقالۀ  در 
زیست محیطی  مسائل  به  اجتماعی  واکنش های  تاریخی  فرایندهای  دربارة 
و  عدالت  حزب  دولت  سیاست های  می گوید  او  می کند.  بحث  کشور  این  در 
توسعه، حزب سیاسی حاکم در ترکیه در حال حاضر، مشکالت زیست محیطی 
از  بزرگ تری  بخش های  بر  مشکالت  این  شده اند  باعث  و  کرده اند  تشدید  را 
جمعیت تأثیر بگذارند؛ وضعی که نمودهایش را در پروژه های حوزة انرژی مثل 
پروژه های نیروگاه های برق آبی می بینیم. این وضع موجب شده صدای گفتمان 
محیط زیست گرا را به گوش شنوندگان بیشتری برسد، که البته نفوذ اینترنت هم 

در این میان نقش داشته است.  

تنش های  بنِد  در  »زنان  عنوان  با  مقاله ای  در  حاجی سوفتااوغلو  ایلکنور 
به  را  ما  توجه   او  می پردازد.  جنسیتی  نابرابری  وضع  به  ترکیه«  ایدئولوژیک 
موضوع جنسیت و برساخت »بدن« در عرصۀ ورزش جلب می کند. نهایتًا مقالۀ 
مناقشه های  در  زن  بدن  از  ابزاری  استفادة  که  شرایطی  در  می کند  تأکید  او 

سیاسی همچنان ادامه دارد، زنان برای تعیین سرنوشت خود مبارزه می کنند.  

در مقالۀ »پاندمی و " مهاجران دیجیتال" در ترکیه«، ن. بریل اوزر تِکین 
را  امکاناتی  و  می پردازد  پاندمی  دورة  در  فزاینده   )ageism( سنِی تبعیض  به 
که اینترنت و فناوری های هوشمند دیجیتال برای سالمندان ــ  یا به اصطالح 
»مهاجران دیجیتال«  ــ به وجود آورده، بررسی می کند. او نشان می دهد که با 
استفاده از اینترنت می توان طرد، انزوای اجتماعی و نابرابری را در ترکیه کاهش 

دهد و در این زمینه پیشنهادهایی ارائه می کند. 

امیدوارم از خواندن این بخش لذت ببرید. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
N. Beril Özer Tekin <btekin@dogus.edu.tr>

محورهای  و  مسائل  و  دارد  پویا  بسیار  سرشتی  ترکیه  در  جامعه شناسی 
سیاسی،  بدنۀ  مدنی،  جامعۀ  منظر،  این  از  می کند.  عرضه  بحث  برای  خاصی 
سیاست ها، مشکالت محیط زیست، زندگی روزمره و مصرف از بحث انگیزترین 
مسائل اند. در کنار تفاوت های ناشی از فرهنگ، ویژگی های اجتماعی اقتصادی، 
پویایی های سیاسی و خصلت های نهادِی منحصربه فرد ترکیه در مقایسه با دیگر 
گذاشته  تأثیر  جامعه شناسی  انجام  بر شیوه های  پاندمی هم  کشورهای جهان، 
است. همراه پاندمی، دشواری های اجتماعی و اقتصادی تجربه شدة بخش های 
مختلف جامعه، و شیوه های دستخوِش تغییِر ادارة کسب وکار و زندگی روزمره 
وجه پاندمیکی را نیز به مسائل موضوع مطالعه افزوده اند و به توجه بیشتر به 

نابرابری ها انجامیده اند. 

مقاله های این بخش فهمی بهتر از واقعیت سیاسی و رویه های جامعه شناسی 
در ترکیه ارائه می دهند. 

اَسلی تِلِسِرن در مقاله ای با عنوان »نا/برابرِی جنسیتی و فمینیسم در ترکیه« 
دربارة جنبش فمینیستی بحث می کند. او، در کنار ترسیم تصویری تاریخی، به 
چالش های کنونی اشاره می کند و نشان می دهد که فرایندهای مربوط به پاندمی 
چگونه شکاف جنسیتی را عمیق تر کرده اند و خشونت جنسیت مبنا و زن کشی را 
افزایش داده اند. این مقاله همچنین می گوید پاندمی اهمیِت کار زنان، چه کار 

مزدی و چه کار بی دستمزد، را عیان تر کرده است. 

ترکیه«  در  متوسط  طبقۀ  مصرِف  و  »کووید۱۹  مقالۀ  در  کویالن  دجله 
این  می کند.  بررسی  را  پاندمی  دورة  در  یقه سفید  کار  نیروی  نوین  الگوهای 
مقاله بر تغییرات ناشی از دورکاری متمرکز است، از جمله تغییر فضای کار و 
عادت های کاری، توقع فزاینده از سوی مدیران برای افزایش ساعت های کاری، 

فشار و استرس فزایندة کارکنان، و تغییرات عادت های مصرفی. 

جامعه شناسی ترکیه 

نوش︐﹦ ان. بریل اوزر ِتکین، دانشگاه ُدغوش، ترکیه. عضو شیک﹦ پژوهشی جامعه شناسی سلامت و درماِن انجمن جامعه شناسی اروپا 
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ــتی ــری جـنسیـــ < نــا/برابــ
   و فمینیسم

    در ترکیه
– مرکز آموزش مس︐ندسازی و پژوهش مطالعات فمینیس︐ی  تغییر اج︐ماعی و سیاسی  آزمایشگاه  اشلی تلسرن، دانشگاه دوغوش ترکیه و 

دانشگاه پاریس سی︐ه فرانسه

تمام کردوکارها علیه زنان و دگرباشان است؛ ازجمله حذف خشونت فیزیکی، 
روانی، اقتصادی و جنسی، زن کشی، شکاف دستمزدها و تبعیض جنسیتی. این 
مقاله وضعیت کنونی عدم/برابری جنسیتی در ترکیه تا پایان سال 202۱ را به 

بحث می گذارد.

مروری بسیار کوتاه بر نا/برابری جنسیتی در ترکیه <

برابری  حیث  از  )عمدتًا  جنسیتی  نا/برابری  پیرامون  بحث ها  و  استدالل ها 
ترکیه  تأسیس جمهوری  و  امپراتوری عثمانی  مدرنیزاسیون  دورة  به  جنس ها( 
برمی گردد. همان طور که سرپیل سانجار و آیچا بولوت بحث می کنند، اصالحات 
جمهوری خواهانه دهه های ۱۹20 و ۱۹30، زنان را به عنوان نماد مدرنیزاسیون 
و چهرة مدرن جامعۀ ترکیه نشان می داد2. بنابراین، به جای آنکه سیاست های 
برابری جنسیتی را خصلت جداناشدنی توسعۀ اقتصادی و اجتماعی ببینند، آن را 
به عنوان بخشی از فرآیندهای مدرنیزاسیون یا دگرگونی فرهنگی توسعه دادند. 
گرچه در این دوره خانواده به عنوان یک ساختار در اولویت قرار گرفت، قوانینی 
در مورد برابری زن و مرد ازجمله حق رأی و قانون مدنی به تصویب رسید. 
علیرغم این اصالحات، برابری جنسیتی در سطح اجتماعی بسیار دور از دسترس 

بود و عدم تقارن جنسیتی همچنان برقرار ماند.

اساسی  نقشی  فمینیستی  و جنبش  زنان  سازمان های  دهۀ ۱۹80  اواخر  از 
و  سیاسی  برجستۀ  تالش های  آورده اند.  دست  به  جنسیتی  برابری  اِعمال  در 
مشارکت فزایندة ایشان در شکل دهی به چشم انداز سیاسی و اجتماعی همواره 
بیش ازپیش نمایان شده است. در نتیجۀ تالش های فمینیستی، از ابتدای دهۀ 
۱۹۹0 برخی مزایای حقوقی و اجتماعی برای زنان حاصل شد. مبارزة فمینیستی 
برای تحقق حقوق بشر زنان مانند دسترسی برابر به منابع عمومی، اقتصادی و 
سیاسی، حذف خشونت علیه زنان و افزایش نمایندگی سیاسی زنان در مجلس 
ساختار  و  خانواده  در  زن  جایگاه  به پرسش کشیدن  آغاز  دوره  این  یافت.  ادامه 
مردساالرانه موجود توسط فمینیست ها بود. فمینیست ها همچنین بر موضوعاتی 
مانند تبعیض جنسی، تسلط مردان، خشونت خانگی و کار خانگی بی مزد تمرکز 
کردند و در این راستا به تحلیل نقش پدرساالری و نظام اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی مردساالر توجه ویژه ای داشتند. به لطف تالش هاشان، آگاهی عمومی  

راهپیمایی روز 8 مارس در ترکیه. در بس︐ر پاندمی، به خیابان کشاندِن اع︐راضات 
فمینیس︐ی مهم تر از گذش︐ه شده است. 

جامعه شناسی ترکیه 

جنسیت به عنوان برساختی اجتماعی، به تمایز فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
مکان  و  زمان  طول  در  که  دارد  اشاره  اجتماعی  نقش های  میان  اقتصادی  و 
انطباق  در  اجتماعی  نهادهای  خالل  از  که  جنسیتی  رژیم های  است.  متغیر 
می شوند،  ساخته  جوامع  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی اقتصادی،  نیازهای  با 
و  اجتماعی اقتصادی  ساختارهای  درون  جنسیتی  سلسله مراتب  و  نابرابری ها 
بلکه  بیولوژیک،  نه  و  طبیعی  نه  نابرابری ها  بنابراین،  می کنند.  وضع  سیاسی 

برساخت اجتماعی اند.

برابری جنسیتی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر به فرصت برابر برای 
دسترسی به منابع عمومی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به فرصت ها بدون 
توجه به جنسیت اشاره دارد. نیال چابک کایا جامعه شناس برابری جنسیتی را 
در  می کند.۱  تعریف  اجتماعی  زندگی  از  بعد  هر  در  مرد  و  زن  برابر  مشارکت 
یا  بزرگساالن  ترنس،  یا  سیس  مردان  و  زنان  از  اعم  افراد،  همۀ  زمینه،  این 
کودکان، شاغل یا بیکاران و سایرین از برابری جنسیتی متأثر می شوند. بنابراین، 
برابری جنسیتی از نمایندگی برابر در زندگی سیاسی فراتر می رود و با جنبش 
فمینیستی و جنبش دگرباشان )LGBTIQ+( پیوندی قوی دارد. دستیابی به 
برابری جنسیتی در وضعیت و ساختار اجتماعی ترکیه، مستلزم ریشه کن کردن 
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نیز دربارة اطالعات در  نابرابری جنسیتی و  بر  دربارة مشکالت موجود مبتنی 
مورد منابع و سازوکارهای حل این مشکالت افزایش یافت.

چالش های معاصر <

جنبش   ،۱۹۹0 و   ۱۹80 دهه های  در  فمینیست ها  تالش های  دلیل  به 
فمینیستی از نظر اجتماعی و سیاسی قوتی دوچندان جست. به نظر می رسد در 
دهۀ 2000 و سال های پس از آن، قهرمانان جنبش فمینیستی همۀ زنانی اند 
که بدون توجه به مذهب، قومیت، طبقه، گرایش جنسی و سن شان مردساالری 
هیل-کالینز  که  چنان که  می بینند.  مشکل  را  مردساالرانه  اجتماعی  ساختار  و 
)۱۹۹0( می گوید جنسیت، طبقه و قومیت از مبهم ترین و سیاست زده ترین روابط 
جنسی،  گرایش  طبقه،  می دانند  که  فمینیست ها  است.  مدرن  دنیای  اجتماعی 
سن، مذهب، وضعیت سالمت، پیوندهای شهروندی و غیره تجربیات زنان را 
درهم تنیدة  روابط  بین  پیوند  به پرسش کشیدن  نظام مند  به طور  می کند،  متمایز 
تالقی  می دهند. خصلت  ادامه  را  زنان  سیاسی  و  اجتماعی  تجربیات  و  قدرت 

جنبش فمینیستی در ترکیه را می توان علت اصلی قدرت این جنبش دانست.

سیاست  که  می شود  واضح   ،2000 دهۀ  سیاست گذاری  روند  به  نگاه  با 
جنسیتی در راستای روند الحاق به اتحادیۀ اروپا پس از نشست هلسینکی در 
سال ۱۹۹۹ بود. در این دوره، ترکیه نشانه های متعددی از پیشرفت در مورد زنان 
از خود نشان داد؛ ازجمله اصالحات قانون جزا و قانون مدنی ترکیه و میزبانی 
هدف  با  اروپایی  کنوانسیون  اولین  استانبول  کنوانسیون  استانبول.  کنوانسیون 
تأمین امنیت منطقه ای بدون خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، صرف نظر 
استانبول  کنوانسیون  امضاکنندة  اولین کشور  ترکیه  و  است  گرایش جنسی  از 
شد. این سند می توانست تضمینی برای دگرباشان قلمداد شود. درست پس از 
تصویب این کنوانسیون، ترکیه قانون مرتبط با آن را به شمارة 6284 را در سال 

20۱2 به تصویب رساند.

سرعت  از   ،20۱2 سال  از  پس  اروپایی زدایی  سیاست های  با  این حال،  با 
برابری خواهانه  گفتمان  از  گذار  با  دوره  این  است.  کاسته شده  اصالحات  این 
با  دوره  این  نئولیبرالی  سیاست های  است.  مصادف  محافظه کارانه  گفتمان  به 
لفاظی هایی در مورد اهمیت خانواده و نقش زنان در خانواده، ابزاری ضروری 
سال  در  است.  بوده  همراه  مردساالر،  اجتماعی  ساختار  مجدد  تحکیم  برای 
202۱، ترکیه اولین کشوری بود که از کنوانسیون استانبول خارج شد. این کار 

حتی بدون تصویب در مجلس ملی ترکیه انجام شد.

علیرغم پیشرفت در دهه های گذشته، چالش های زیادی همچنان پابرجاست؛ 
ازجمله نمایندگی ناکافی زنان در سیاست و نیروی کار، نرخ باالی زنان بیکار، 
بر  مخربی  تأثیر  کووید-۱۹  پاندمی  به عالوه،  زن کشی.  و  جنسیتی  خشونت 
به  منجر  پاندمی  این  که  می دهد  نشان  داده ها  است.  داشته  جنسیتی  برابری 
افزایش خشونت علیه زنان شده است. زنان بسیاری به دلیل قوانین منع آمدوشد 
مجبور شدند در شرایط ناامن بمانند و این امر دسترسی به خدمات را برایشان 

دشوار ساخته است.

در کشورهایی مانند ترکیه، که تقسیم کار سنتی و کلیشه ای رواج دارد، باوجود 
تغییرات و تحوالت قابل توجهی که در عمل رخ داده، کار مراقبت عمدتًا بر دوش 
زنان است و مردان هزینه های خانه را تأمین می کنند؛ پاندمی کووید-۱۹ شکاف 
جنسیتی را عمیق تر کرده است و باعث شده تا زنان متحمل بار نامتناسبی باشند. 
اگرچه مطالعات اخیر3 حکایت از آن دارد که مردان نیز در طول پاندمی زمان 
بیشتری را صرف کارهای خانه می کنند، همان مطالعات به عالوه نشان می دهند 
واقع،  در  نیست.  زنان  کار  بار  بر  مرهمی  خانگی  کار  در  مردان  مشارکت  که 
پاندمی نوری بر اهمیت کار زنان تاباند. همان طور که ملدا یامان4 اشاره دارد، 
اگرچه بر زندگی خارج از خانه وقفه افتاده است، اما زنان برای بازتولید نیروی 
کار، و مراقبت از کودکان و سالمندان خانه، همچنان با یا بدون دستمزد به کار 
خود ادامه می دهند. تأثیرات اقتصادی کووید-۱۹ سخت ترین ضربه را بر زنان 
نابرابری در بازارهای کار ناامن کار می کنند.  وارد آورده چراکه زنان با نسبت 
همه این عوامل زنان را چه در فضاهای عمومی و چه در فضاهای خصوصی 

شکننده می کند و مانع مهمی بر دستیابی به برابری جنسیتی است. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Aslı Telseren <telserena@dogus.edu.tr>

جامعه شناسی ترکیه 
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۱۹ و  < کـــــــوویــــــــــــــد 
مـتـوســــط  طـیـقــــــ﹦  مـصــــرف    

     در ترکیـــه 
دجله کویلن، دانشگاه دوغوش ترکیه

کارکنان  و  یقه آبی  کارگران  ترکیه،  در  کووید-۱۹  پاندمی  دوران  طی 
مراقبت های بهداشتی آسیب پذیرترین گروه های جامعه بوده اند. بسیاری از آن ها 
کارگران کم مهارتی اند که در مشاغل کم دستمزد و شرایط کاری نامناسب کار 
و  سوپرمارکت  صندوقداران  گوشت،  صنعت  کارگران  پیک  ها،  مانند  می کنند، 
کاری  دارند. شرایط  قرار  ابتال  باالی  معرض خطر  در  که  کارگران ساختمانی 
تناسب  کاری،  انعطاف  یا  خانه  از  کار  دیجیتالی شدن،  برای  معمواًل  این دسته 
از  نداد.  تغییر  را چندان  آن ها  زندگی کاری  پاندمی کووید-۱۹  بنابراین  ندارد. 
سوی دیگر، روال های اجتماعی، سبک زندگی و عادات مصرفی شان البته متأثر 
یا حضور در یک  مانند دورهمی در کافه  انسانی  تعامالت  ازجمله  شده است؛ 
عروسی شلوغ. نباید فراموش کرد که تمرکز اصلی جامعه سرمایه داری پایداری 
کار است؛ بنابراین زندگی کاری طبقات فرودست تا حد امکان مانند نسبت به 

گذشته تغییری نداشته است.

تأثیر بر کارگران یقه سفید <

برخالف طبقۀ فرادست و نخبگان ثروتمندی که در تجمالت همیشگی خود 
به تنهایی  تقریبًا  به دربرده اند، طبقات فرودست و متوسط  پاندمی جان سالم  از 
تأثیر منفی آن را از سر گذرانیده اند. تأکید من به ویژه بر طبقه متوسط، به ویژه 

پاندمی کووید-۱۹ جوامع، نهادها و زندگی روزمره را ناگهان و خیلی سریع 
بر  دیگری  از  پس  یکی  دولت ها  اعمالی  محدودیت های  است.  کرده  متحول 
زندگی اجتماعی در سراسر جهان، مفاهیم فاصلۀ اجتماعی و انزوای اجتماعی را 
به بخشی از زندگی روزمره تبدیل کرده است. در هرجایی که جمعی اجتماعی 
داشتیم، از کسب وکار گرفته تا فعالیت های اوقات فراغت، آرایش زندگی تغییر 

کرده است و سبب تغییر در رویه ها، سبک زندگی و عادات مصرفی است.

این جابجایی ناگهانی به ویژه در میان کارگران یقه سفید طبقه متوسط مشاهده 
می شود؛ گروهی که قبل از شیوع پاندمی، به طورمعمول به محل کار خود در 
حضوری  جلسات  به  می کردند،  نرم  دست وپنجه  ترافیک  با  بودند،  رفت وآمد 
می رفتند، ساعات معینی را در اداره کار می کردند و مرتب وارد عرصۀ عمومی 
روزمره شان  زندگی  و  اقشار جامعه  پاندمی کووید-۱۹ بی شک همۀ  می شدند. 
را تحت تأثیر قرار داده است، اما این تغییر در زندگی کارگران یقه سفید بسیار 
مشهودتر است که به دورکاری در خانه روی آورده اند. البته، این دگرگونی در 
کار، که با تالش برای دیجیتالی سازی شرکت ها و سازمان های بزرگ ممکن 
دستان  در  گزینه ای  می شد.  تلقی  تجملی  امری  پاندمی  دوران  طی  در  شد، 
فرودست تر  طبقه های  دسترس  از  که  فرادست  و  متوسط  طبقۀ  یقه سفیدهای 

خارج بود.

جامعه شناسی ترکیه

ام︐یاز عکس: تران ماو تری تام، کری︐یو کامنز.
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ولی  نبودند،  بیکار  پاندمی  این  دوران  طی  در  آن ها  است.  یقه سفید  کارگران 
درهرصورت به اندازه دیگران رنج بردند. لیکن به رنج شان رسمیتی داده نمی شود 
و حتی نادیده گرفته می شود. این گروه در حینی که مشاغلشان دیجیتالی شده 
است، شاهد مشکالت بوده اند. تغییر شرایط کاری و شرایط الزم برای کار در 

این شرایط کل زندگی شان را متأثر کرده است.

مشاغل یقه سفید عمومًا نیاز دارند در اداره حضور یابند و در جلسات حضوری 
این  پاندمی  بااین حال،  می طلبد.  انسانی  تعامل  که  کنش هایی  کنند؛  شرکت 
در  )رودررو(  انسانی  تعامل  مستلزم  کنش های  داد.  تغییر  به سرعت  را  الزامات 
بنابراین،  تمام زمینه های زندگی، ازجمله زندگی کاری، ممنوع یا محدود شد. 
کارگران یقه سفید که به یک باره در خانه های خود محبوس شده بودند و سعی 
می کردند خود را با کار در خانه وفق دهند، مجبور شدند زندگی روزمرة جدیدی 
بسازند؛ که این تغییرات در نتیجه به تغییر گستردة عادات مصرف در مقیاس 

گسترده ختم شد.

جای تعجب نیست که در بستر انزوای اجتماعی ناشی از پاندمی، مردم تا حد 
زیادی در خانه شان محبوس شده و تمایالت مصرفی شان فروکش کرده است. 
محبوس شدن در خانه، محدودیت ها و ممنوعیت عبور و مرور، از حضور افراد 
در عرصۀ عمومی می کاهد. مردم به ندرت برای صرف غذا یا دورهمی بیرون 
به  برای خرید  یا  را می بینند  یا در عروسی شرکت می کنند، دوستی  می روند، 
مرکز خرید بزرگ می روند. این بدان معناست که تجمل گرایی و مصرف گرایی 
خودنمایانه )خرج کردن و تحصیل کاالها و خدمات لوکس به طور خاص جهت 
لباس های  یافته است. مردم معمواًل  اقتصادی( کاهش  نمایش عمومی قدرت 
گران قیمت، کفش های پاشنه بلند، عطرهای مجلل یا لوازم آرایشی شان را برای 
بیرون رفتن می خرند. اگر دیگران در یک عرصۀ عمومی مانند خیابان یا مرکز 

اگر  داشت.  نخواهند  خودنمایانه  مصرف گرایی  به  تمایلی  نشوند،  دیده  خرید 
فرصتی برای نمایش عمومی وجود نداشته باشد، مصرف گرایی خودنمایانه وجود 

نخواهد داشت.

یافتۀ دیگر دربارة دگرگونی زندگی روزمره و عادات مصرفی مربوط به تمایز 
اتاقی در خانه  به شکل  پاندمی، محل کار  این  با  است.  بین محل کار و خانه 
در آمده است. ساعت کار و اوقات فراغت نیز بیش از هر زمان دیگری به هم 
اوقات  و  خانه  و  اداری  ساعات  و  کار  محل  بین  مرزهای  است؛  شده  نزدیک 
فراغت محو شده است. خانه به کانونی دربرگیرندة تمام یک زندگی کامل تبدیل 
شده است. در نتیجۀ تلفیق روزافزون زندگی کاری و خانگی، روابط خانوادگی 
در  کار  از  گذار  است.  گذاشته  وخامت  به  رو  متوسط  طبقه  یقه سفید  کارگران 
اداره به کار در خانه به این معنی است که فرد هر زمانی باید آماده به کار باشد. 
کارگران یقه سفید اظهار داشتند که از آغاز پاندمی، مافوق ها و مدیران شان حتی 
شب ها به آن ها ایمیل می فرستند و انتظار پاسخ فوری دارند. انتظارات مدیران 
تغییر کرده است - آن ها می خواهند همۀ کارکنان یقه سفید در هر زمان برای 
هر کاری آماده باشند، مانند جلسات، تنظیم طرح های بازاریابی، نوشتن ایمیل، 
تهیه گزارش و غیره. این ساعات کاری مبهم مشکالتی در زندگی خصوصی 
به بار می آورد. کارگران نمی توانند با خانواده یا دوستان خود حتی برای تماشای 
پخش زنده برنامه بچینند. این امر منجر به بی انگیزگی و افزایش میزان استرس 

و افسردگی شده است.

بر زندگی روزمره و عادات  پاندمی کووید-۱۹ به طور مستقیم   درمجموع، 
را  آن  و  گذاشته  تأثیر  استانبول  در  یقه سفید  متوسط  طبقۀ  کارگران  مصرف 

متحول کرده است. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Dicle Koylan <dkoylan@dogus.edu.tr>

جامعه شناسی ترکیه
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جــــــامـعـه شـنــــــاســـــی  >
    مــحــیــط زیـــســت گـــرایــــــــی

     در تـرکـیـــه
نوش︐﹦ اوزکان اوزتورک،  دانشگاه قره بوک، ترکیه 

متفاوت و از طریق سازمان های غیردولتِی فعال در حوزة محیط زیست. 

دهۀ 1990: نهادی سازی محیط زیست گرایی  <

در دهۀ ۱۹۹0، دوره ای که محیط زیست گرایی در آن یکی از مؤلفه های جامعۀ 
مدنی شد، ارزش های زیست محیطی هم با ارزش های طبقۀ متوسط درآمیختند 
و محیط زیست گرایی در عرصۀ عمومی نمایان شد. در این دوره، سازمان های 
فعال در حوزة محیط زیست به چیزی فراتر از سازمان های اجتماعی تبدیل شدند 
و تقاضاهایی سیاسی دربارة مسائل زیست محیطی به وجود آوردند. به موازات 
محیط زیست گرایی  دولتی،  استبداد  علیه  مدنی  جامعۀ  فعالیت های  گسترش 
یکی از مؤلفه های مهم جامعۀ مدنی شد. این که محیط زیست گرایی چنین تأثیر 
نیرومندی بر جامعۀ مدنی گذاشت، دو دلیل اصلی داشت. اول: تصویر اجتماعی 
محیط زیست گرایی به مثابه جریانی غیرسیاسی به مردمی که در جریان کودتا 
از سیاست دلزده شده بودند امکان داد دوباره عضو سازمان های اجتماعی شوند. 
دوم: گفتمان شکل گرفته دربارة مخاطرات بالقوة طرح ساخت نیروگاه هسته ای، 
در کنار آلودگی های ناشی از نیروگاه های صنعتی و حرارتی در سراسر کشور، این 
واقعیت را عیان تر کرد که مسائل زیست محیطی مسائلی ملی اند، نه منطقه ای؛ و 
به نشر اجتماعی گفتمان محیط زیست گرایی هم شتاب داد. مثاًل اعتراضات علیه 

دگرگونی  موازات  به  ترکیه  در  محیط زیست گرایی  صورت های  و  مسیر 
اجتماعی این کشور و همچنین دگرگونی عرصۀ سیاستش پیش رفته اند. در کنار 
توسعۀ جامعۀ مدنی،  برای  رّد تالش ها  دگرگونی محیط زیست گرایی، می توان 
محصول  اجتماعی  تقسیم بندی های  و  نئولیبرالیسم،  ایدئولوژیک  صورت های 

تمایزهای طبقاتی و همچنین مناقشه های سیاسی را دنبال کرد.  

ترکیه  در  زیست محیطی  مسائل  به  اجتماعی  واکنش های  تاریخچۀ  گرچه 
در  سازمان یافته  محیط زیست گرایی  ظهور  برمی گردد،   ۱۹70 دهۀ  اواخر  به 
پایان دهۀ ۱۹80 ممکن شد. این دورة آغازین محیط زیست گرایی سازمان یافته 
هم در تخریب موانع روانِی سازماندهی اجتماعی که محصول کودتای نظامی 
از  پایگاه سیاسی جدید،  در شکل گیری  و هم  داشت  نقش  بودند  سال ۱۹80 
طریق به کارگیری مجدد زبان اعتراضِی دهۀ ۱۹70 که مسائل زیست محیطی 
بر  تأکید  با  محیط زیست گرا،  گفتمان  می داد.  ربط  اقتصاد  و  سیاست  به  را 
سبز  حزب  می کوشید  دوره،  آن  سیاسی  زبان  از  رفتن  فراتر  و  نفس  سالمِت 
را نمایندة مستقیمش در حوزة سیاست کند. اما این تالش چندان نپایید چون 
محیط زیست گرایی ابتدایی، گرچه چشم اندازی نوآورانه داشت، در کاربست های 
محدوِد طبقه متوسطی گرفتار شد و به توده ها نرسید. پس از این تالش سیاسی 
ناموفق، گفتمان زیست محیطی همچنان تولید می شد، اما این بار به شکل هایی 

محیط زیست گرایی می تواند پیوندی میان کنشگری در 
حوزة محیط زیست و تکاپوی جامعة مدنی علیه اس︐بداد 
برقرار کند. ام︐یاز عکس: کانگردیزاین/پیکسابی، کری︐یو 

کامنز. 
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معدن طالی بِرگاما که مشهورترین نمونۀ مقاومت محیط زیست گرایان آن دوره 
بود، به نشر گفتمان محیط زیست گرایانه میان طبقۀ متوسط کمک کرد. در این 
اتکا بر طبقۀ متوسط ستون فقراتی برای  با  دوره، محیط زیست گرایی توانست 

خود بسازد که تا به امروز دوام آورده است. 

و  زیست محیطی  مختلف  سازمان های  شکل گیری  مدنْی  جامعۀ  بر  تأکید 
]ترسیم[ چشم اندازهایی متفاوت از محیط زیست گرایی را ممکن کرد. این دوره 
در  فعال  برای سازمان های  را  راه  نامید،  نهادی سازی  دورة  را  آن  که می شود 
در  و  کنند  تعریف  خود  برای  منافعی خاص  تا  کرد  هموار  محیط زیست  حوزة 
فرایندهای مختلف اجتماعی دخیل شوند. سازمان های غیردولتی فعال در حوزة 
محیط زیست، با تمرکز بر مسائل متفاوت و خاصی مثل مشکالت کشاورزی، 
فعالیت های  از طریق  و  فرسایش خاک،  با  مبارزه  و  از حیات وحش،  حفاظت 
آگاهی  افزایش  زمینه ساز  توجه شان  مورد  حوزه های  در  مشارکت  و  آموزشی 
اجتماعی و توجه بیشتر به محیط زیست شدند. آگاهی بخشی بسیار مورد توجه 
بود: فعالیت های مربوط به آموزش مباحث محیط زیستی به کودکان و نوجوانان 
سال های  در  آگاه  بسیار  و  اجتماعی  گروهی  خلق  برای  تالش  از  بخشی  هم 

پیش  رو بودند. 

در این دوره، نه تنها سازمان های غیردولتی فعال در حوزة محیط زیست که به 
شکلی نهادی عمل می کردند، بلکه آن دسته از جنبش های زیست محیطی هم 
که مستقیمًا عرصۀ سیاست را هدف می گرفتند، قدرتمندتر شدند. از آن زمان، 
آن گروه از جنبش های محیط زیستی که به منابع مالی و در نتیجه به ابزارهای 
نداشتند، مخصوصًا  دسترسی  نهادینه  دسترِس محیط زیست گرایی  در  تبلیغاتی 
با تشکیل کارگروه های مشترک و برگزاری راه پیمایی های اعتراض آمیز محلی 
زیست محیطی  مسائل  سیاسی  برجنبۀ  همچنان  محلی،  مشکالت  طرح  برای 
اعتراض  بر  متمرکز  محیط زیستِی  جنبش های  اشتراک  نقطۀ  کرده اند.  تأکید 
از  را  محیط زیست گرایی  می خواهد  که  نهادینه  محیط زیست گرایی  و  سیاسی 
مخاطبان  توجه  جلب  بود:  واحدشان  کند، هدف  تفکیک  سیاسی اش  محتوای 

بیشتر به مسائل زیست محیطی. 

دهۀ 2000: حرفه ای شدن محیط زیست گرایی  <

نهادینه سازی که در دهۀ ۱۹۹0 شدت گرفتند، در دهۀ 2000  فرایندهای 
دوره[  این  ]در  گذاشتند.  محیط زیست گرایی  چشم  پیش  جدیدی  دورنماهای 
دستور کار سازمان های زیست محیطی، در مقایسه با دهۀ ۱۹۹0، شامل اهداف 
جزئی تر و دقیق تری بود و ابزارهای الزم برای تحقق این اهداف را هم معرفی 
می کرد. در نتیجۀ این فرایند که می توان آن را حرفه ای سازی محیط زیست گرایی 
و  سیاسی  برنامه های  زیست  محیط  حوزة  در  فعال  سازمان های  کرد،  قلمداد 
واضح تر  را  ایدئولوژیک شان  موضع  فکری  ساختار  همچنین  و  اقتصادی شان 
زیر  از سازمان های جدید »محیط زیست گرا« که  بسیاری  این حال،  با  کردند. 
سایۀ شرکت های بزرگ پا گرفته بودند، پروپاگاندای نوعی محیط زیست گرایِی 
رام شدة سازگار با رویه های اقتصادی و سیاسی جارِی سرمایه را تولید می کردند. 
سیطرة  تحت  پاگرفته  سازمان های  به  محیط زیست گرایی  به  عالقه  این 
شرکت های بزرگ محدود نمی شد. مخصوصًا در اواسط دهۀ 2000، وقتی حزب 
عدالت و توسعه قدرت سیاسی اش را تحکیم کرد، محافظه کاران و سازمان های 
دهند،  افزایش  را  اجتماعی شان  نفوذ  گسترة  می خواستند  که  مذهبی ای 
مذهبی ـ محیط زیستی  گفتمانی  که  کردند  تأسیس  محیط زیستی  سازمان هایی 
داشتند. رجوع به گفتمان مذهبی نشان از آشتی و مصالحه جویی با وضع موجود 

داشت، نه از حل مسائل زیست محیطی در چهارچوب خیر عمومی. 

دهۀ 2000 همچنین دوره ای بود که محیط زیست گرایی و توجه اجتماعی 
کرد.  سرایت  پایین تر  طبقات  به  متوسط  طبقات  از  محیط زیست  مسائل  به 
گفتمان های  نشر  در  چشمگیری  نقش  اینترنت  مثل  ارتباطی  فناوری های 
محیط زیست گرا در پایگاهی اجتماعی با وسعتی بی سابقه داشتند. اما از این ها 
مهم تر، گروه اجتماعی بزرگ تری مستقیمًا درگیر مسائل محیط زیستی شده اند، 
چرا که سیاست های زیست محیطی حزب عدالت و توسعه، که روزبه روز مستبدتر 
می شود، به هیچ وجه اصالح پذیر نیستند و پیوسته این مشکالت را به شکل هایی 
نیروگاه های  از  ناشی  آسیب  مانند  متعدد،  مثال هایی  بازتولید می کنند.  جدی تر 
آن ها  در  نیروگاه ها  این  که  مناطقی  شاخابه های  روی  ساخته شده  برق آبی 
ساخته  شده اند و صدها روستای این مناطق، یا تاراج پارک های ملی از طریق 
مسائل  مستقیم  طور  به  محلی  مردم  شده اند  باعث  معدن کاوی،  فعالیت های 

زیست محیطی را در کنار استبداد سیاسی تجربه کنند. 

تجربه  را  زیست محیطی  مسائل  بیشتری  مردماِن  امروزه  که  واقعیت  این 
و  مدنی  جامعۀ  توجه  کانون  در  را  محیط زیست گرایانه  گفتمان های  می کنند، 
عرصۀ سیاست قرار داده است. در این معنا، محیط زیست گرایی هم در مبارزه 
با مشکالت  مبارزه  بر عهده گرفته و هم در  نقشی  استبدادی  با سیاست های 
نادیده گیری  معنای  به  ماهیِت سیاسی اش  به  نقش  این  تقلیل  زیست محیطی. 
مسیر محیط زیست گرایی در تاریخچۀ کوتاهش در ترکیه است. در کنار مبارزة 
ارزش های  بر  تأکید  با  مبتکرانه  مدنی  طرح های  اجرای  سیاسی،  مستقیم 
دموکراتیک و انجام فعالیت های آگاهی بخش از طریق آموزش زیست محیطی 

هم کیفیت اجتماعی محیط زیست گرایی را ارتقا داده است. . 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Özkan Öztürk <ozkanozturk@karabuk.edu.tr>

جامعه شناسی ترکیه 
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بــــنـــِد  در  زنـــــــــــــان   >
تــرکیــه ایــدئولــوژیــک  تنـش هــای     

نوش︐﹦ ایلکنور حاجی سوفتااوغلو، دانشگاه بیلگی اس︐انبول، ترکیه 

تازه تأسیْس  ارزش های جمهوری  بحث  تمرکز  نقاط  از  یکی  دوره،  این  در 
جدید  رژیم  بنیان گذاران  و  روشنفکران  بود.  فرهنگ  و  تمدن  میان  شکاِف 
می گفتند تمدنی که با »غرب« شناخته می شود، از طریق مدرنیزاسیون به کشور 
خواهد آمد. اما چگونگی حفظ فرهنگی که بازنمایندة تمایز و تفاوت این کشور 
نیز دغدغۀ مهمی بود. در گرماگرم موضع گیری های مخاصمت آمیز، زنان  بود 
هم نمود تفاوت  با غرب بودند و هم نمود شباهت به غرب. زنان »قدیمی« که 
دسترسی شان به فضای عمومی با قواعدی سفت وسخت محدود می شد، جای 
با مردها  برابر  قانون، جایگاهی  به زنان »جدید« دادند که در پیشگاه  را  خود 
به دست آورده بودند اما همچنان نقش های خانگی سنتی شان را هم بر عهده 

داشتند. 

و  میان سکوالریسم  »شهروندی  مقالۀ  در  ]ییلماز[ چوالک  که  همان طور 
باید  جدید،  شهروند  مقام  در  ترک،  زن  هر  می گوید،  ترکیه«  در  اسالم گرایی 
را  »متمدن شده«  و  »آرمانی شده«  مناسک  و  تصاویر  نمادها،  از  مجموعه ای 
قلمداد  فضایی  را  ورزش  عرصۀ  می پذیرفت.  می یافتند،  بازتاب  بدنش  در  که 
جاهد  سمیعه  می شد.  گذاشته  نمایش  به  آن  در  باید  جدید  زن  که  می کردند 
مورکایا )اولین زن ترک شرکت کننده در مسابقات اتومبیل رانی( و همچنین هاله 
چامبل و سوات فتگری )اولین زنانی که از کشوری با جمعیت عمدتًا مسلمان 
در المپیک برلین )۱۹36( شرکت کردند( زنانی بودند که نام شان نماد این دوره 

شده است. 

اسالم گرایی، سکوالریسم و نبرد بر سر بدن زن <

بین سال های ۱۹50 و ۱۹80، موضوع جایگاه زنان در جامعه چنان مطرح 
نبود. اما در دورة پس از کودتای نظامی سال ۱۹80 که دورة دگرگونی نظام 
»جنبش  بِربِر،  ناجده  گفتۀ  به  گرفت.  قدرت  زنان  جنبش  بود،  ترکیه  سیاسی 
جنبشی  چوبوکچو،  شوقی  تعبیر  به  گرفت،  شکل  که  مستقلی  فمینیستی 
برابری  را که  این توهم  قانونی قناعت نمی کرد،  بود که به حقوق  »انقالبی« 
و  رادیکال  تقاضاهایی  و  می زد،  هم  بر  یافته  تحقق  عماًل  کمالیسم  جنسیتِی 

بنیادین مطرح می کرد.« 

جنبش دیگری که در دورة پس از سال ۱۹80 پا گرفت، جنبش اسالم گرا 
بود. این جنبش در بستری که رژیم نظامی فراهم کرد توسعه یافت و در دهۀ 
از  یکی  اسالم گرا  جنبش   ،۱۹۹0 دهۀ  از  پس  داد.  افزایش  را  نفوذش   ۱۹۹0
جنبش های شاخص اپوزیسیون شد که موضعی ثابت در مسائل سیاسی داشت. 

مرکز  در  زن  بدن  کشورها،  دیگر  از  بسیاری  مانند  ترکیه،  تاریخ  طول  در 
خواهم  تالش  مقاله،  این  در  است.  داشته  قرار  مختلف  سیاسی  مناقشه های 
کرد مثال های گوناگونی را بررسی کنم که در آن ها بدن زن عرصه ای برای 

کشمکش های سیاسی مختلف شده است.

در آغاز قرن بیستم، یعنی در دورة نوپایی جمهوری ترکیه، رژیم ]سیاسی[ 
رویه های  و  زنان  اجتماعی  جایگاه  کرد.  تعریف  را  جمهوری  جدیِد«  »زن 
همین  مطابق  هم  بدنی(  تحرک  و  ورزش  پوشش،  انتخاب  )مثاًل  بدنی شان 
فرمول چهارچوب بندی شدند. زنان باید به واسطۀ بدن شان و رویه های مربوط 

به آن، به وظایف و تکالیف شان در قبال ملت ترک عمل می کردند. 

پوس︐ری در اع︐راض به سیاست های ناظر بر بدن زنان در راهپیمایی زنان فرانکفورت، 
2017. ام︐یاز عکس: ویکی مدیا کامنز. 
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باز هم، با طرح مسئلۀ حجاب، بدن زنان در کانون کشمکش های عرصۀ عمومی 
قرار گرفت. حجاب از ارکان مهم گفتمان اسالم گرایان بود و هژمون های آن 
مخالفت  تجسم  عنوان  به  را  آن  می دانستند،  اسالم  نماد  را  حجاب  که  دوره 
در  نداشتند  اجازه  محجبه  زنان  نتیجه،  در  می کردند.  معرفی  سکوالریسم  با 

نهادهای خدمات عمومی، مثل مدرسه ها و وزارتخانه ها، کار کنند. 

نفوذ  افزایش  با  گذاشت.  تأثیر  هم  اسالم گرا  جنبش  بر  زنان  جنبش  رشد 
فضای  در  محجبه  زنان  مشارکت  دربارة  بحث  گرفتن  باال  و  زنان  جنبش 
عمومی، زنان نقش فعالی در جنبش اسالم گرا پیدا کردند، مخصوصًا در عرصۀ 
سیاست محلی. در سال 2002، حزب عدالت و توسعه که حزبی با رویکردهای 
برای حضور در فضای  به قدرت رسید. مبارزة زنان محجبه  بود  اسالم گرایانه 
را حول  این حزب گفتمانش  بود.  این حزب  ادبیات  اساسِی  اجزای  از  عمومی 
آزادی زنان برای انتخاب حجاب سامان داده بود و پیامش را در قابی قرار داده 
کنند.  رفتار  می خواهند  طور  هر  بدن شان  با  دارند  حق  زنان  می گفت  که  بود 
گرچه بحث در اوایل دورة جمهوری، حول محور شکاف میان تمدن و فرهنگ 
می چرخید و در کشمکش کنونی حول محور سکوالریسم و اسالم، در هر دو 

مورد بدِن زن به مثابۀ تصویری برای بازنمایی کشمکش به کار رفته است. 

با قدرت گیری جنبش اسالم گرا در سال های بعد، الیه هایی جدید به بحث 
حول بدن زن افزوده شد. بحث بدن زن دیگر فقط به زنان محجبه محدود نیست. 
بعضی از رهبران فکری اسالم گرا از زنان را به سربه راهی و مقید کردِن بدن شان 
به ارزش های اسالمی فرا خوانده اند. حقوقی که جنبش زنان آنان را مسلّم و 
دستاوردها  این  از  یکی  شده اند.  مناقشه  محل  دوباره  می دانست،  تضمین شده 
برابر همۀ  در  زنان  از  بود که هدفش محافظت   )20۱۱( استانبول  کنوانسیون 
صورت های خشونت و همچنین پیشگیری، تعقیب کیفری و ریشه کنی خشونت 
علیه زنان و خشونِت جنسیت مبنا است. پس از ماه ها جنجال روزنامه های ظاهراً 
هواداِر دولت، ترکیه که در سال 20۱2 بی چون وچرا این کنوانسیون را امضا کرده 
بود، اعالم کرد شروطی دربارة آن دارد و در سال 202۱ از این کنوانسیون خارج 
شد. بحث های مربوط به کنوانسیون استانبول در واقع بازتاب تنش هایی  بودند 
که حول محور حقوق زنان در عرصه های مختلف ترکیه جریان دارند. گرچه 
همجنس گراهراسی نمایان ترین مضموِن این بحث ها بود، این نکته هم آشکار 
جایگاه  تغییر  دربارة  موجود  نگرانی های  تأثیر  تحت  سیاسی،  گفتمان  که  بود 

سنتی زنان، از زناِن آزادشده می خواست دوباره به خانه هایشان برگردند. 

زنان ورزشکار به مثابۀ نماد <

شوک ناشی از خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول هنوز تمام نشده بود که 
ترکیه  از  و مردی که  تعداد ورزشکاران زن  آغاز شد.  توکیو  تابستانی  المپیک 
در المپیک شرکت کرده بودند تقریبًا برابر بود. تیم والیبال ]زنان[ ترکیه که به 
نیاورد،  به دست  تور( معروف است، گرچه مدالی  فیلِنین سلطانلری )سالطین 
توجه خیلی از مردم ترکیه را جلب کرد. یکی از مهم ترین دالیِل چنین توجهی 
این بود که موفقیت تیم در عرصۀ رقابت های بین المللی به واسطۀ توییِت یکی 
از رهبران فکری اسالم گرایان، در رسانه های اجتماعی معنایی متفاوت به خود 
گرفت.  این توییت از دختران مسلمان می  خواست که از والیبالیست های زن، 
که جزئی از فرهنگ عامه شده اند، تقلید نکنند و در عوض سالطین حجب و 
حیا و نزاکت باشند. ]اما[ همان زنان ]والیبالیست[ برای سکوالرها نماد ترکیۀ 
مدرن شدند. به این ترتیب، تیم والیبال زنان به سرعت معنایی نمادین و مهم 
یافت و بدن زن، بار دیگر، ابزار شد و در مناقشۀ اسالم گرایان و سکوالرها به 

نماد تبدیل شد. 

این بحث ها همچنان ادامه داشتند که یکی از موفق ترین اعضای تیم عکسی 
از خودش و دوست دخترش در اینستاگرام منتشر کرد. این بار، با شدت گرفتِن 
حمله های همجنس گراهراسانه، کسانی که با گفتمانی تبعیض ستیز از او دفاع 
می کردند و کسانی که او را نماد انحطاط اخالقی می دیدند، باز هم در دو قطب 
مخالف، روبه روی یکدیگر قرار گرفتند. اما بالفاصله پس از المپیک، مسابقات 
قهرمانی والیبال زنان اروپا برگزار شد و تیم ترکیه یکی از تیم های محبوب این 
مسابقات بود. در نتیجۀ این رویدادها، فدراسیون والیبال ترکیه که نهادی وابسته 
به دولت است، بیانیه ای در حمایت از بازیکن مذکور صادر کرد و گفت زندگی 
افراد موضوعی شخصی است و هیچ عاملی جز موفقیت ورزشکار و  شخصی 
کمکش به تیم نباید بر دستور کار ]تیم[ تأثیر بگذارد. چندان طول نکشید که 
مناقشه های  دیگر  در  که  همان طور  پیوست.  ایتالیایی  تیمی  به  ورزشکار  این 
مربوط به هویت جنسِی زنان ورزشکار می بینیم، و همان طور که پَت گریفین 
ورزش«  در  لزبین ها  و  سکسیزم  همجنس گراهراسی،  بازی:  »تغییر  مقالۀ  در 

می گوید، پیماِن سکوت به سرعت اجرا شد و غائله فرو نشست. 

در حال حاضر، همان طور که اسلی تلسرن هم در مقاله اش در همین شماره 
مناقشه های  برای  ابزاری  نقش  در  همچنان  زنان  بدن  که  حالی  در  می گوید، 

سیاسی به کار می رود، زنان به مبارزه برای تعیین سرنوشت خود ادامه می دهند.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
İlknur Hacısoftaoğlu <ilknur.hacisoftaoglu@bilgi.edu.tr>

جامعه شناسی ترکیه 

۱. توییت مذکور )به ترکی(:
https://twitter.com/ihsansenocak/status/1419296320267997187

https://twitter.com/ihsansenocak/status/1419296320267997187


40

 سال دوازدهم / شمارة دوم / آگوست 2022

< پــــــانــــدمـــــــی و 
دیجـیـتـــال«  »مـهــاجـران    

     در ترکیه 

داشته باشد. با توجه به »موسپید شدِن« جمعیت، انجام مطالعات بیشتر دربارة 
سالمندی، هم در سطح جهانی و هم در ترکیه، ضروری است. 

سالمندان به مثابۀ »مهاجران دیجیتال«  <

قرن بیست ویکم شاهد شتاب گیری دیجیتالی شدن بوده است. تعداد کاربران 
اینترنت بیشتر و بیشتر می شود و بسیاری از خدمات عمومی به صورت آنالین در 
دسترس اند. اما همۀ افراد به یک اندازه به فناوری های دیجیتال دسترسی ندارند. 
محرومیت هایی  باعث  هم  آموزشی، سن وسال  و  اقتصادی  متغیرهای  کنار  در 
می شود. اصطالح »مهاجران دیجیتال« )Prensky, 2001( اشاره ای است به 
دشواری های پیش روی سالمندان برای ورود به قلمروی دیجیتال است. این 
اصطالح بر نسلی داللت می کند که پیش از رواج فناوری های رایانه ای به دنیا 
آمده اند و در سنین باال با این فناوری ها آشنا شده اند. چنین اصطالحی متضاِد 
اصطالح »بومیان دیجیتال« است؛ فرزندان جوان یا نوه های مهاجران دیجیتال 
رفته رفته  دیجیتال  مهاجران  آمده اند.  دنیا  به  نو  فناوری های  با  همزمان  که 
مهارت شان در کار با این فناوری ها را به کمک بومیان دیجیتال افزایش داده اند. 

به  و  گذاشت  تأثیر  جهان  نقاط  دیگر  اندازة  به  هم  ترکیه  بر  کووید۱۹ 
دشواری های اقتصادی و اجتماعی در بخش های مختلف جامعه انجامید. تأثیر 
از 65 سال( که جزو گروه های  با سن بیش  )افرادی  بر سالمندان  فرایند  این 
ضعیف  به شمار می روند، در مقایسه با دیگر بخش های مختلف جامعه، مشخصًا 
متفاوت بود. با افزایش آثار پاندمی، »تبعیض سنی« )“ageism”( هم به موازاِت 
ــ به تعبیر باتلر )۱۹6۹( ــ ]شکل گیرِی[ فضای ترس آلود افزایش یافت. گرچه 
تفاوت شان  دارد، مهم ترین  نژادی«  با »تبعیض  »تبعیض سنی« شباهت هایی 
این است که همۀ ما سالخورده خواهیم شد. این مقاله به تجربه های سالمندان 
در دورة محدودیت های مربوط به پاندمی و مشخصًا به تجربۀ آنان از اتکای 

بیشتر به فناوری های دیجیتال می پردازد. 

متحد، جمعیت جهان شامل  ملل  داده های سال 20۱۹ سازمان  اساس  بر 
703میلیون فرد سالمند )65 سال به باال( می شود. پیش بینی ها نشان می دهند 
نفر  به ۱/5میلیارد  برابر خواهد شد و  تا سال 2050 دو  که جمعیت سالمندان 
خواهد رسید. سرعت پیر شدِن جمعیت ترکیه دو برابر این سرعت در کشورهای 
این کشورها  با  اروپایی است، بی  آن که خدمات استخدامی و اجتماعی ِ هم تراز 

تجربه های مهاجران دیجی︐ال در زمینة کار با ابزارهای 
دیجی︐ال در دورة پاندمی. ام︐یاز عکس: اولگ ووُلویک، 

کری︐یو کامنز. 

جامعه شناسی ترکیه 

نوش︐﹦ ان. بریل اوزر ِتکین، دانشگاه ُدغوش، ترکیه. عضو شیک﹦ پژوهشی جامعه شناسی سلامت و درماِن انجمن جامعه شناسی اروپا 
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داده های مؤسسۀ آمار ترکیه )2020( نشان می دهند که در ترکیه استفادة 
 2020 و   20۱5 سال های  بین  اطالعاتی  فناوری  های  از  65-74ساله  افراد 
رسیده  درصد   27 به  درصد   6 از  سالمند  کاربران  درصد  است.  یافته  افزایش 
است. پرکاربردترین ابزار آن ها هم تلفن همراه هوشمند است: بنا به داده های 
پژوهشی )Binark et al., 2020( 57 درصد زنان و 60 درصد مردان ترکیه 

برای دسترسی به اینترنت از این ابزار استفاده می کنند. 

سالمندان شاهد دگرگونی های عظیمی در حوزة رسانه و ارتباطات بوده اند؛ 
روندی که با مطبوعات و رادیو شروع شده و بعد به تلفن های همراه هوشمند، 
تلویزیون های هوشمند و نمایشگرهای لمسی رسیده است. این نسل که زمانی 
عادت داشته نامه بفرستد و منتظر تلفن بماند، حاال می کوشد خود را با عصر 
جدیدی سازگار کند که در آن، جریان اطالعات، ارتباطات و سرعت ارتباطات 
همگی افزایش یافته اند. به لطف دیجیتال سازی بود که سالمندان توانستند در 
از  بیابند.  لذت بخش  و  آزاد  فضایی  پاندمی،  دورة  دشوار  محدودیت های  میانۀ 
سوی دیگر، پلتفرم های دیجیتال وجوه منفی هم دارند، مثل آلودگی اطالعات، 

اطالعات نادرست )misinformation(، شیادی، و استفاده از زبان غلط. 

استفادة سالمندان از ]فناوری های[ دیجیتال در دورة پاندمی  <

مشارکت سالمندان در فرایندهای دیجیتال سازی در دورة پاندمی بیشتر شد. 
محدودیت های سفت وسختی برای آن ها وضع شده بودند، مثل ممنوعیت خروج 
از  استفاده  ممنوعیت  و   )2020 مارس   22( مشخص  ساعت های  در  خانه  از 
وسایل  از  سالمندان  استفادة  محدودیت   .)2020 )نوامبر  عمومی  نقلیۀ  وسایل 
آورد،  وجود  به  آن ها  روزمرة  زندگی  برای  زیادی  مشکالت  عمومی  نقلیۀ 
خودروی  یا  تاکسی  از  استفاده  مالی  استطاعت  که  کسانی  برای  مخصوصًا 
شخصی را نداشتند. شکنندگی و آسیب پذیری روانی و جسمی آن ها با پاندمی 
تشدید شد. گرچه سالمندان به سبب مشکالت مختلف جسمی مثل فشار خون 
اختالالت دستگاه گردش  و  دیابت، مشکالت کلیوی  قلبی،  بیماری های  باال، 
ُدزهای  تنظیم  یا  برای معاینۀ دوره ای  نیاز داشتند، نمی توانستند  به دارو  خون 

دارویی شان به پزشک مراجعه کنند. 

متأسفانه سالمندان در جامعه با برچسب زنی، انگ زنی )stigmatization( و 
تبعیض مواجه اند. عالوه بر مشکالت موجود مربوط به سالمت یا مشکالت روانی، 
زبان تبعیض آمیِز بازتاب یافته در رسانه ها هم باعث احساس انزوا و طردشدن از 

جامعه در سالمندان می شد. در این دوران سخت، خانواده ها و فرزندان سالمندان 
بزرگ ترین منبع حمایت اجتماعی و روانی آن ها بودند. ممکن است پیامدهای 
باشند.  داشته  ادامه  سال ها  سالمند  جمعیت  از  نسل  این  برای  ]پاندمی[  منفی 
عالوه بر محدودیت های دولتی، سالمندان با محدودیت هایی که فرزندان شان 
برای کارهای روزمره ای مثل خرید، دیدار با همسایگان یا معاشرت با دوستان 
وضع می کردند نیز مواجه بودند. چنین فشار و کنترلی ترس و نگرانی آن ها را 
تشدید می کرد. آن ها دیگر با همسایگان یا دوستان شان مالقات نمی کردند و 
به خرید نمی رفتند. خرید را یا فرزندان شان انجام می دادند یا خود سالمندان به 
صورت آنالین. همین باعث شد سالمندان برای مقاصد دیگری جز خرید آنالین 
هم بیشتر از اینترنت استفاده کنند، مثاًل از برنامه های ارتباطات تصویری آنالین 
یا برای خبر گرفتن از حال دوستان. اپلیکیشن هایی مثل فیسبوک، اینستاگرام، 
توییتر، یوتیوب و واتس اپ جزو محبوب ترین اپلیکیشن های سالمندان در دورة 

پاندمی بودند. 

انطباقی  استراتژی هایی  پاندمی،  دورة  امکانات  تناسب  به  سالمندان، 
و  فیلم،  تماشای  اینترنت گردی،  پیاده روی،  بدنی،  فعالیت  مثاًل  کردند،  ابداع 
آموزشی  سرگرمی های مختلف )مطالعه، خیاطی، مراقبه، شرکت در دوره های 
آنالین(. این فعالیت ها به سالمندان کمک می کردند از سالمت روانی و جسمی  
خود محافظت کنند. گرچه بیشتر سالمندان پیش تر عادت به پیاده روی نداشتند، 

در دورة محدودیت ها به پیاده روی های طوالنی و منظم روی آوردند.  

در نهایت، اینترنت و فناوری های جدید رسانه ای در دورة پاندمی سازوکار 
شبکه های  و  اینترنت  بوده اند.  مهمی   )buffer mechanism( ضربه گیِر 
اجتماعی، در زمینۀ کمک به نیازمندان برای کنار آمدن با مشکالت شان و تأمین 
فرصت هایی برای معاشرت و سرگرمی آن ها، نقش بسیار مهمی دارند. معلوم 
به شکلی  اجتماعی،  و  اقتصادی  آموزشی،  عوامل  به  بسته  سالمندان،  که  شد 
بسیار اثربخش از اینترنت استفاده می کنند. فناوری های جدید برای سالمندِی 
فعال، آسان کردن کارهای روزمره، و سالم و مستقل زیستن هم اهمیتی اساسی 
دارند. با توجه به این که در دورة پاندمی، نابرابری های پیشین برای گروه های 
زنان و تهیدستان تشدید شده اند، ضروری است که  ضعیف تر مثل سالمندان، 
این گروه ها از تأمین دسترسی به اینترنت، کمک اقتصادی برای خرید وسایل 
ارتباطی هوشمند، و آموزش کار با این وسایل توسط نهادهای مربوط برخوردار 

شوند. . 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Nazlı Beril Özer Tekin <btekin@dogus.edu.tr>

جامعه شناسی ترکیه 
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مــســیــــــــــــر هــــــــــای   >
     جـهــــانــــی شــــدن حـــــــــاد 

پــــــایـــدار هـــمــکـــــاری  بــــه    
هانس یورگن اوربان، اتحادی﹦ کارگری آلمان و دانشگاه فردریش شیلر، ینای آلمان

جهانی شدن سرمایه داری در نقطۀ عطف؟ <

با وجود این، بحران بزرگ سال 2008 و همچنین پاندمی جهانی کووید-۱۹ 
سویۀ تاریک جهانی شدن حاد سرمایه دارانه را حتی برای سود جویان این منظومه 
نامتعادل  وحشی«  »حمایت گرایی  نوعی  دوبارة  تولد  است.  کرده  ادراک پذیر 
ناگهان  فروش  بازارهای  را گسست.  ارزش  تولید  و  تأمین  زنجیرة  فرآیندهای 
اگرچه  تولید شد.  در  وقفه هایی  به  منجر  اولیه  و کمبود محصوالت  بسته شد 
در برخی موارد یافتن تأمین کنندگان جدید و باز کردن مناطق جایگزین برای 
و   )procurement( خرید  فرایند  هزینه های  افزایش  اما  بود،  ممکن  فروش 

هزینه های اضافی تحول و توسعۀ بازار همچنان بر سود فشار وارد می کرد. 

سرمایه داری  متروپولیس های  در  است.  داشته  وجود  هم  دومی  تحول 
از  مناطقی  ظهور  سبب  درآمدزا  وابستۀ  مشاغل  بی ثبات سازی  و  جداسازی 
نیروی کار محروم شده است. آنها در شکل اجتماعی کارگر مزدی یا به عنوان 
کاری،  بار  شرایط  در  محرومیت  از  متفاوتی  درجات  با  وابسته،  خوداشتغال 
سالمتی و محیط زیستی به حیات ادامه می دهند. این چیزی بود که در آلمان 
در طول پاندمی کرونا، در شرایط مفتضاحانۀ کارگران اروپای جنوب شرقی در 
صنعت گوشت آشکار شد. در آنجا، حتی حداقلی از اقدامات بهداشتی و جلوگیری 
از سرایت که قانون گذاران آلمانی، به ویژه به دلیل فشار اتحادیه های کارگری 
این  رسانه ای  پوشش  نداشت.  وجود  بودند،  کرده  قانونی وضع  به طور  آلمان،  
شرایط غیرقانونی و غیرانسانی فشار مسئولیت زیادی را به شرکت ها و بازیگران 

سیاسی تحمیل کرد.

تحول سوم، مداخالت قانونی در اروپاست که الزامات جدید ارزیابی صالحیت 
راستای  در  می تواند  این  می کند.  اعمال  اروپا  در  مستقر  شرکت های  بر  را 
ایجاد  در جنوب فرصت هایی  تأمین کنندگان  بر شرایط کاری  مثبت  اثرگذاری 
Lieferket-“(  کند. به عنوان مثال در آلمان، قانونی به نام قانون زنجیرة تأمین

tensorgfaltspflicht-Gesetz”( تحت فشار ائتالفی اجتماعی به اجرا گذاشته 
شد. و در سال 202۱، پارلمان اروپا پیش نویس دستورالعمل ارزیابی صالحیت 
قواعد  این  اثربخشی  اگر  حتی  کرد.  تصویب  را  شرکت ها  مسئولیت پذیری  و 

بخش آزاد

اعوجاج های اجتماعی و بوم شناختی »جهانی شدن حاد« سرمایه داری )دنی 
تحقیق  به ویژه  اجتماعی،  تحقیقات  از  بسیاری  موضوع  به  تبدیل  رودریک( 
دربارة شیوة تولید سرمایه داری شده است که در زنجیره های جهانی  تأمین و 
ارزش خود شرایط کاری متفاوتی را ایجاد می کند. این زنجیره ها معمواًل تحت 
و  آنها کشورهای شمالی سرمایه داری  مقر  که  فراملیتی  اند  سلطۀ شرکت های 

شرکت های تأمین کنندة آنها در جنوب جهانی است.

عدم توازن در زنجیره های تأمین جهانی <

تحقیقات جهانی همچنین نقص گستردة استانداردهای اساسی کاِر سازمان 
جهانی کار و حقوق اولیۀ بشر در شرایط کاری این زنجیره ها را نشان داده است. 
در امتداد این مسیر از تولیدکنندگان تجهیزات اصلی در شمال سرمایه داری تا 
تولید کنندگان محصوالت واسطه ای )تأمین کنندگان( در جنوب جهانی، می توان 
را  سالمتی  خطرات  رفتن  باال  و  کاری  شرایط  شدن  بدتر  سمت  به  گرایش 
مشاهده کرد. تکمیل گر این اختالف جغرافیایی عوامل محیط زیستی است که 

سبب مخاطرات سالمتی می شوند.

گذار از جهانی شدن حاد به همکاری پایدار بدون حذف این اختالف فاحش 
میان واقعیت کار و هنجارهای قانونی و اخالقِی قابل اجرا، نمی تواند موفقیت آمیز 
در  کارگری  اتحادیۀ  ابتکارعمل های  و  کارگران  مقاومت  در  نتیجه،  در  باشد.  
جهت دست یافتن به پیشرفت و بهبود، ساختار نامتوازن در توزیع میزان کار و 
این حال تغییر دشوار  با  فرصت های سالمتی نقطۀ عزیمتی تکرارشونده است. 
به دست می آید زیرا توزیع نامتوازِن بارها با توزیع نابرابر سود و هزینه در رابطه 
با همند.  مزیت های اقتصادی روابط بی وقفۀ تأمین و تولید نزد مالکان تولیدات 
تجهیزات اصلی در کشورهای شمال سرمایه داری تجمع یافته است، در نتیجه 
به کسانی سود می رساند که قدرت و امتیاز جهانی دارند. تاکنون فقط در مواردی 
معدود ایجاد ساختارهای قدرت اتحادیۀ کارگری در امتداد زنجیرة تأمین ممکن 
دولت های  کردن  متقاعد  امکان  انگشت شمار  مواردی  در  فقط  یا  است،  شده 
کشورهای متروپولیتن برای ارائۀ قاعده گذاری های اجتماعی و بوم شناختی مؤثر 

وجود داشته است. 
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نیازمند  نیز  حقوقی  و  بوم شناختی  و  اقتصادی  مسائل  متقابل  بیوستگی 
و  اجتماعی  اقتصاد  سیاسی،  اقتصاد  رویکردهای  آن  در  که  است  تحقیقاتی 
و  جوامع  کار،  پایدار  بازتولید  جنبه های  باشد.  تنیده  شده  درهم   بشری  حقوق 
طبیعت باید در پرسش های تحقیقات مشترک تلفیق شوند. تحقیق تحت عنوان 
محیط زیست گرایی طبقۀ کارگر یا مطالعات کار محیط زیستی می تواند در اینجا 

نقطۀ شروع باشد.

نیز  سازمانی  جامعه شناسی  محوریت  با  تحقیقاتی  خط  یک  همچنین 
ضرورت خواهد داشت. تاکنون تالش ها برای ترکیب منابع قدرت اتحادیه های 
نبوده  رضایت بخش  فراملی  چتر  سازمان های  تشکیل  طریق  از  ملی  کارگری 
است. تالش ها برای ساخت ساختارهای قدرت اتحادیه های کارگری در سراسر 
زنجیره های جهانی ارزش نیز با موانع عمده ای مانند کمبود منابع مالی و انسانی، 
به ویژه در اتحادیه های کارگری جنوب و گروه های ذینفع شرکتی و شکاف های 
فرهنگی ناشی از سنت های اتحادیۀ کارگری ملی روبرو است.  تحقیقات باید 
حاد  جهانی سازی  نتایج  از  مشترک  تأثیرپذیری  تجربۀ  آیا  که  کنند  بررسی 

می تواند فرآیندهای مشترک استراتژی سازی را نیز ارتقاء دهد یا خیر؟

چشم انداز <

تحقیقات جامعه شناختی نشان داده اند که گذار از جهانی شدن حاد به رژیم 
همکاری های پایدار بیشتر به واسطۀ ساختارهای قدرت و منافع مسدود شده اند 
تالش های  با  فقط  نمی توان  را  قدرت  و  منافع  ساختارهای  دانش.  کمبود  تا 
تحقیقاتی جدید از میان برداشت. اما شک و تردید فزاینده به عقالنیت تولید 
و پیوندهای ارزش افزوده در سرمایه داری جهانی ممکن است دریچۀ فرصت ها 
این  با  انتقادی  تحقیقات  طریق  از  جهانی  جامعه شناسی  اگر  باشد.  گشوده  را 
آگاهی جدید همراه شود، حوزه های جدید همکاری و فرصت های جدیدی برای 

جامعه شناسی مردم مدار جهانی امکان ظهور می یابد. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Hans-Jürgen Urban <Hans-Juergen.Urban@igmetall.de>

به هیچ وجه قطعی نباشد، باز هم می توانند نقطۀ عزیمتی برای ابتکارعمل های 
اتحادیه های شرکتی و صنفی باشند.

آسیب پذیری زنجیره های تأمین جهانی، که بار دیگر در پاندمی کرونا آشکار 
شده است، بحث دربارة مخاطرات و عقالنیت جهانی شدِن بیش از حدگسترده را 
برانگیخته است. به عنوان مثال اقتصاددان آلمانی سباستین دولیِن این سوال را 
مطرح کرده است که آیا جهانی شدن اقتصاد تولید نقطۀ بهینۀ خود را رد کرده و 
سودمندی حاشیه اِی جهانی شدِن بیشتر دیگر نمی تواند جواب گوی مخاطراتش 
باشد؟ با توجه به آسیب ها و رنج های بزرگی که بحران بازار مالی و و پاندمی کرونا 
سبب شده است، اتحادیه های کارگری و سایر بازیگران، به خصوص در جنوب 
جهانی، وظیفۀ شناسایی تغییری محتمل در مسیر جهانی شدن بر دوششان قرار 
گرفته است. هزینه های جهانی شدِن بیش از پیش شکننده، حساسیت فزاینده 
ارزیابی  تقویت  برای  ابتکارعمل هایی  و  مهاجر  کارگران  بیش ازحد  استثمار  به 
صالحیت شرکت های فراملیتی در حال ایجاد شرایط تازه ای برای فعالیت های 

معطوف به قاعده گذاری اجتماعی و بوم شناختی اقتصاد جهانی اند.

خطوط تحقیقاتی جامعه شناسی مردم مدار جهانی <

معنایی  چه  جهانی  در سطح  جامعه شناختی  گفت وگوی  برای  موضوع  این 
دارد؟ علوم اجتماعی انتقادی چگونه می تواند در بهبود شرایط کار در این منظومۀ 
تاریخی دخیل شود؟ اول، محققان در کشورهایی که زنجیرة جهانی ارزش در آن 
واقع شده است، باید بر سر خود-ادراکی جامعه شناختی مشترک و بر سر خطوط 
مشترک تحقیق به توافق برسند. گفتۀ مایکل بوراووی مبنی بر جامعه شناسی 
است،  کرده  تولید  مؤثری  تحقیقاتی  یافته های  تاکنون  که  جهانی،  مردم مدار 
مبنای خوبی خواهد بود. از منظر جامعه شناسی کار، یک خط تحقیقاتی حول 
موانع  و  استراتژی ها  منافع،  دربارة  ما  بود.  خواهد  مفید  کار  بوم شناسی  محور 
در  حداقلی  استانداردهای  و  اجتماعی-بوم شناختی  قاعده گذاری های  اجرای 

سرتاسر زنجیره های جهانی ارزش، به تحقیقات بیشتری نیازمندیم.

بخش آزاد

ــدرت ــاختارهایق ــادس ــدودایج ــواردیمع ــطدرم ــونفق »تاکن
اتحادیــۀکارگــریدرامتــدادزنجیــرۀتأمیــنممکنشــدهاســت،یا
فقــطدرمــواردیانگشتشــمارامــکانمتقاعــدکــردندولتهــای
ــای ــۀقاعدهگذاریه ــرایارائ ــنب کشــورهایمتروپولیت
اجتماعیوبومشناختیمؤثروجودداشتهاست«
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طــبــیــــعــت  >
      بــــــاز مــــــی گــــــــردد 
هــــوتــــه؛ فـــــــولــکــیـــــــــنـگـــر    

      سـایت میـراث جهـانـی یـونسکـو

بخش آزاد

فولکینگر هوتهhttps://voelklinger-huette.org/en/i تنها کارخانۀ ذوب آهن کامال سالم باقی مانده از عصر صنعتی است و یکی از سایت های فهرست میراث 
جهانی یونسکو. این محل تولید و بازگشت طبیعت به آن را می بینیم.

چاپ عکس های گفتگوی جهانی با اجازة گروه ارتباطات، رسانه و مطبوعات فولکینگر هوته، سایت میراث جهانی یونسکو. 

https://voelklinger-huette.org/en/
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بخش آزاد
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بخش آزاد
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بـــالا؟ بـــه  نـــگاه  چـــرا   >
        کارل پولانی دربارۀ »پوپولیســـم« جناح راســـت

سنگ هان لیم، دانشگاه  کیونگ هی، کرۀ جنوبی

است، پوالنی منتقد اقتصاد بازار سرمایه داری مدرن بود. او توسعه )و به باور او 
سقوط( تمدن سرمایه داری مدرن را با ایده اش در مورد »جنبش مضاعف« – 
بازار خودتنظیم گر و ضدجنبش های خواهان حمایت  پیشرفت  تضادهای میان 
سیاست   اغلب  اساس  این  بر  پوالنی گرا  محققان  می دهد.  توضیح  اجتماعی- 
جناح راست رادیکال را نوعی جنبش حمایت اجتماعی توده ها در برابر آسیب های 
سرمایه داری تفسیر می کنند. با این حال، خود پوالنی فاشیسم را جنبش افراطی 

نخبگان سرمایه داری برای حفاظت از اقتصاد خودتنظیم گر بازار می دانست.

جنبش مضاعف کارل پوالنی و فاشیسم <

لیبرال و سرمایه داران کوشیده اند  اقتصاددانان  پوالنی استدالل می کند که 
طریق  از  خودتنظیم گر  بازار  دارند.  نگه  دور  »توده ها«  دخالت  از  را  اقتصاد  تا 
اجتماعی  و  انسانی  زندگی های  اساس  به  پول،   و  زمین  کار،  کردن  کاالیی 
مردم تجاوز می کند. آنهایی که به دلیل این »کاالیی شدن ساختگی« از روابط 
معیشتی و اجتماعی خود محروم می شوند، به احتمال زیاد می خواهند خودشان 
را از این تجاوز بازار خودتنظیم گر حفظ کنند. از نظر کسانی که خواهان حفظ 
بازار خودتنظیم گرند، تأثیر حمایتی توده ها روی بازار، عملکرد »طبیعی« بازار را 
مخدوش می کند و این منجر به بهره وری پایین و در نهایت آخرالزمان مالتوسی 

می شود.

ظهور تازة سیاست های افراطی جناح راست اغلب به مثابۀ جنبش پوپولیستی 
حمایت اجتماعی کسانی تعبیر می شود که جهانی شدن نئولیبرال آنها را رها کرده 
است. منتقدان اجتماعی از سیاست مداران و روشنفکران مترقی انتقاد می کنند 
سیاست  روی  عوض  در  و  پذیرفته اند  سوم«  »راه  اسم  به  را  بازار  اقتصاد  که 
هویت، مانند جنسیت و قومیت متمرکز شده اند و نابرابری های طبقاتی اجتماعی 
و اقتصادی را نادیده  گرفته اند. آنها به عنوان راه حل، ترویج »پوپولیسم چپ« 
را پیشنهاد می کنند که راهی برای تغییر گرایش طبقات متوسط رو به پایین و 
طبقات کارگری از لفاظی های جناح راست افراطی به سمت و سوی پوپولیسم 

مترقی گشوده تر و برابری طلب تر است.

پایین«،  به  نگاه  جای  به  باال  به  )»نگاه  مقاله ام  نوشتن  برای  من  انگیزة 
این  کشیدن  پرسش  به  از  آنالین(  نسخۀ   ،202۱ امروز،  جامعه شناسی  مجلۀ 
باور نشئت می گیرد که »مردم« پریشان حال مقصر ظهور سیاست های دست 
راستی اند. همسان انگاشتن سیاست های جناح راست با پوپولیسم نمی تواند این 
نیز  متوسط  و  باال  طبقۀ  »نخبگان«  از  بسیاری  که  بدهد  توضیح  را  واقعیت 
اغلب  اینکه  افراطی حمایت می کنند و  احزاب و سیاست های دست راستی  از 
احزاب دست راستی افراطی حامی اخالق کار نئولیبرالی اند. آنها دریافت کنندگان 
خدمات رفاهی را صرف نظر از ملیتشان سرزنش می کنند. نوشتۀ کارل پوالنی 
درک  برای  جهانی  جنگ  دو  بین  دورة  طی  فاشیسم  دربارة   )۱۹64-۱886(
معمای سیاست های دسِت راستی افراطی گشاینده است. همان طور که مشهور 
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دموکراتیک  سیاست های  و  بازار  از  حمایت  میان  دیرباز  از  سرمایه داران 
از  فشار  افزایش  به  اقتصادی  رکود شدید  این حال،  با  کرده اند.  پیدا  حدوسطی 
سوی نیروهای دموکراتیک و دسِت آخر، بن بست میان دو طرف منجر می شود. 
این شرایطی بود که در رکود بزرگ دهۀ ۱۹30 وجود داشت. فاشیسم به عنوان 
کردن  نابود  با  را  سرمایه داری  بازار  اقتصاد  تا  شد  ظاهر  آسان«  خروجی  »راه  
سیستمی  به  فردگرا  سیستمی  از  سرمایه داری  کردن  دگرگون  و  دموکراسی 
برای مشارکت  را  بدهد؛ سیستمی که مردم  شرکت گرا )corporatist( نجات 
مولد در »خیر همگانی« انتظام  ببخشد. پوالنی به ما یادآور می شود که هیچ یک 
از رهبران فاشیست بین دو جنگ جهانی، حتی هیتلر، قدرت سیاسی را بدون 

حمایت نخبگان سیاسی و اقتصادی به دست نیاوردند.

نیست.  یکسان  کنونی  سیاسی  وضعیت  با   ۱۹30 دهۀ  در  فاشیسم  البته 
تفاوتی که اغلب به آن اشاره می شود این است که سیاستمداران دست راستی 
این حال،  با  می کنند.  استقبال  دموکراتیک  نهادهای  از  آشکارا  اغلب  رادیکال 
اغلب  جدید  دموکراسی های  در  افراطی  راست  سیاست  که  شد  یادآور  باید 
حتی  یا  غیرلیبرالی«  »دموکراسی  سمت  به  آنها  دموکراسی  انحطاط  باعث 
از  بعد  سیاسی  های  ناآرامی  این،  بر  عالوه  می شود.  انتخاباتی«  »دیکتاتوری 
انتخابات، به  ایاالت متحده نشان می دهد که حتی  انتخابات ریاست جمهوری 
عنوان نهاد دموکراتیکی بنیادین، ممکن است در یک دموکراسی به ظاهر پایدار 

نیز به مصاف طلبیده شود. 

فاشیسم نزد پوالنی و سیاست دست راستی کنونی <

همان طور که عنوان مقاله ام نشان می دهد، پوالنی برای تشخیص توانمندی 
سیاست های راست افراطی به ما می گوید به جای نگاه به پایین ، »باال را نگاه 
به  دست کم  افراطی،،  راست  سیاست های  پیروزی  از  جلوگیری  برای  کنید«. 
همان انداره که باید طبقه های پایین و متوسط رو به پایین را متحد می سازیم، 
از  می توانیم  بدین طریق  بیندازیم.  فاصله  متوسط  و  باال  میان طبقه های  باید 
تا  کنند  بسیج  می توانند  سرمایه داری  نخبگان  که  اطالعاتی  و  منابع  تمرکز 
را  مترقی  از سوی دولت های  ترویج  شده  اجتماعی  سیاست گذاری های حمایت 
بین دو جنگ  دورة  در  بود که  اتفاقی  این  کنیم؛  کنند، جلوگیری  بی اثر  برای 
جهانی بن بست میان دموکراسی و سرمایه داری را وخیم تر کرد و زمین را برای 
راه حل فاشیستی هموار کرد. چگونه می توان بین نخبگان طبقات باال و متوسط 

جدایی انداخت؟ از یک جهت،  همسویی مجدد در امتداد سیاست هویت، پیوند 
میان طبقۀ اجتماعی و ایدئولوژی های حزبی را محو کرده است. این همسویِی 
از  باال و متوسط جدایی می اندازد و بسیاری  مجدد،  میان اعضای طبقه های 
آنها را در سمت ترقی خواه قرار می دهد. البته چنان که در اصطالح نقادانۀ نانسی 
فریزر، »نئولیبرال های مترقی« آمده است، خطر غفلت از تضادهای طبقاتی و 
نابرابری اقتصادی وجود دارد. با این حال، نباید نادیده گرفت که مسائل سیاست 
هویت بسیاری از اعضای طبقۀ باال و طبقۀ متوسط را با احزاب مترقی همسو 

کرده است. 

یک راه ممکن دیگر برای جدایی انداختن نخبگان را می توان در سیاست های 
اجتماعی همگانی یافت. توماس پیکتی به خوبی نشان داد که نابرابری شدید در 
دارایی ها از نابرابری درآمدی پیشی می گیرد. بسیاری از متخصصان جوانی که 
از حیث درآمد ثروتمندند اما از حیث دارای فقیرند، ممکن است بخواهند در برابر 
زیان های درآمدی آینده و همچنین در برابر کاهش محتمل ارزش حرفه شان 
می توانند  مترقی  احزاب  شوند.  بیمه   صنعتی  و  تکنولوژی  تحوالت  دلیل  به 
سیاست های رفاهی همگانی را ترویج کنند که نه فقط به طبقات پایین بلکه به 
حرفه ای های طبقۀ متوسط رو به باال نیز سود برساند. مشخصًا یک طرح بیمۀ 
اجتماعی مرتبط با درآمد همراه با یک نظام برابری طلبانۀ بازتوزیعی با نرخ ثابت 

احتمااًل افراد متخصص با درآمد باال و دارایی پایین را به خود جذب می کند. 

نتیجه  گیری <

اجتماعی  حمایت  جنبش  به عنوان  راست گرایانه  سیاست های  تفسیر 
چنین  مسئولیت  کنیم«،  نگاه  پایین  »به  که  می شود  سبب  »پوپولیستی« 
شناخت  بیفکنیم.  نئولیبرال  جهانی سازی  قربانیان  دوش  بر  را  سیاست هایی 
پوالنی از فاشیسم ما را وا می دارد که به »باال بنگریم« و نخبگان سرمایه داری 
را ببینیم، که بدون تأمین منابع و اطالعات توسط آنها، سیاست مداران راستگرای 
یادآور  پوالنی  بیاورند.   دست  به  را  سیاسی  قدرت  بود  ممکن  به ندرت  افراطی 
می شود که سیاست مداران راست گرای افراطی، به رغم  لفاظی های پوپولیستی 
خود، حامی اقتصاد بازار بوده اند.  اگر تشخیص پوالنی را بپذیریم که توانمندسازی 
سیاسی فاشیسم تالشی است که نخبگان برای حفظ بازار خودتنظیم گر به کار 
می بندند، هم باید نحوة جدایی انداختن در میان نخبگان سرمایه داری را بررسی 

کنیم و هم نحوة تقویت اتحاد میان طبقات پایین تر را.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Lim Sang Hun <limsanghun@khu.ac.kr>

بخش آزاد
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< آمــــوخــتــن از
قــاتـلـــــان داســتــــان هــــــای    

)RC38( مارتین هرنان دی مارکو، دانشگاه اوسلو نروژ و عضو کمی︐﹦ پژوهشی زندگی نامه و جامعه

جامع فرآیندهای روایی خسران بار بوده است.

مطالعۀ  < بر  مبتنی  فهم  برای  تقاضا  قتل:  عامالن  جهان بینی 
تجربی

به گفتۀ دیوید ریچز، از پیشگامان مردم شناسی خشونت، یکی از ویژگی های 
کلیدی این حوزه »خشونت« است؛ اصطالحی که شاهدان و قربانیان استفاده 
توجه  ازآنجایی که  است.  مفقود  معمواًل  عامالن  ذهنی  توضیح  ولی  می کنند، 
به داده های کمی بیشتر بوده شده است، روش های خاص مجرمان در تجربۀ 

خشونت و عقالنیت بخشی شان به این فعل کمتر شناخته شده است.

و  داستان ها  باشد؟  داشته  می تواند  آورده ای  چه  مجرمان  دید  از  نگاه 
کمک  مذکر  قاتل  دست  به  مذکر  قربانی  قتل  درک  به  چگونه  زندگی شان 
و  مجرمان  روایت های  درک  بر  هدفم  دکتری،  دورة  در  پژوهشم  در  می کند؟ 

حوزه های مختلف، از علوم اجتماعی و روانشناسی گرفته تا حقوق، ادبیات 
و سینما به قتل پرداخته اند. همان طور که اوریان بینیک می گوید، شیفتگی به 
خشونت در مجموعۀ نظریه های دانشگاهی و غیردانشگاهی به چشم می آید که 
پرسش هایی دربارة نحوة تفکر ما درباره این موضوع مطرح می کنند. بااین حال، 
که  پیش فرض  این  با  شروع  یا  پزشکی سازی  اسطوره سازی،  اهریمن سازی، 
اجتماعی  فرآیندهای  کامل  درک  امکان  بر  است،  غیرمنطقی  مجرمان  اعمال 

پیش زمینه ای آن را خلل وارد کرده است.

یک تناقض نمای اصلی در این موضوع این است که داستان ها و زندگی نامۀ 
مرتکبان قتل به ندرت مطالعه می شود و شرایط و منطق خود آن ها به ندرت در 
نظر گرفته شوند. پژوهش های دانشگاهی گسترده به دانش دربارة ویژگی های 
است.  داده  عمق  کالن  و  متوسط  خرد،  سطوح  در  را  خشونت آمیز  مرگ های 
گرچه این تأکید به حق دانش روندهای آماری و متغیرهای کلیدی )مانند سن، 
جنسیت، و وضعیت اجتماعی-اقتصادی( را پربارتر کرده است، اما برای تحلیل 

بخش آزاد

زندان سن مارتین )عکس کوچک( و زندان فدرال ِدووتو )عکس بزرگ( در 
بوینوس آیرس. ام︐یاز عکس: مارتین هرنان دی مارکو. 



50

 سال دوازدهم / شمارة دوم / آگوست 2022

تحلیل اهمیت این رویدادها در داستان های آن ها با تکیه بر جرم شناسی روایی 
ذات گرایانه  تحلیل  از  که  است  شده  نحوی طرح  به  رویکرد،  این  است.  بوده 
با اعمال  تا نشان دهد که شکل گیری معانی مرتبط  اجتناب شود و می کوشد 

خشونت آمیز از نظر تاریخی و فرهنگی پروردة گروه های اجتماعی است.

رویکردی روایی و شرح حال مبنا <

داده های این مطالعه از یک نمونۀ 72تایی مصاحبۀ روایی با مجرمان مذکر در 
کالن شهر بوینس آیرس آرژانتین حاصل شده است. برای مطابقت با معیارهای 
مذکر  قربانیان  قتل عمد  مذکر  متهماِن  انتخابی،  نمونه گیری، شرکت کنندگان 
زمانی  دوره های  و  گفتار  در  مصاحبه ها  بودند.  بین فردی  اختالفات  و  نزاع  در 
دنباله روی انتخاب مصاحبه شوندگان بود. فرآیند درپرانتزنهادن – کنار گذاشتن 
– در تحلیل اهمیت شایانی داشت. کار میدانی  باورهای شخصی  تجربیات و 
در زندان های فدرال و استانی و همچنین در خانه مردانی انجام شد که دوران 

محکومیت خود را سپری کرده بودند.

و  کرد  دریافت  را  مصاحبه اش  پیاده شدة  متن  شرکت کنندگان  از  یک  هر 
فرآیند  شد.  نوشته  خودش  مشارکت  با  کوتاهی  بازسازی شدة  زندگی  داستان 
بر دو  این مقاله  باز دنبال شد. تمرکز  و    )axial coding( کدگذاری محوری 
حوزه است: نقاط عطف شرح حال ها )لحظه هایی که به عنوان دوراهی شناخته 
می شوند( و توضیحات عقالنی )توضیحات مشارکت کننده که به رویدادها معنا 

می بخشد(.

مرگ های خشونت بار: معانی و داستان ها <

کشف طرق معنابخشی مجرمان به قتل، تالش جالب و ثمربخشی از کار 
درآمد. سه نکته اصلی در مورد نحوة ارائه و بیان خشونت و مرگ خشونت آمیز 

توسط مردان برجسته است.

اول از همه از خشونت فیزیکی یاد شد و سخن های متنوع و متفاوتی از آن 
به عنوان  یا  نتیجۀ منطقی یک وضعیت عاطفی  آنی، طبیعی،  رفت. خشونت، 
پویایی موقعیتی توصیف شد. خشونت را ابزاری ضروری، نوعی تنبیه و عمل ی 
برای ترمیم شرافت، مردانگی و منزلت می دانستند؛ و به عالوه کنشی ناخواسته 
یک  عنوان  به  خشونت  اجتماعی.  شرایط  از  تحمیل شده  ناگوار  رویدادی  یا 
کردوکار و یک منبع، کنشی چندظرفیتی است. این مردان برای خنثی کردن و 
عقالنیت بخشی به آن، به کوچک شمردن عاملیت، امتناع از احساس پشیمانی و 
واگویی برخی جمله های مرسوم متوسل می شدند )»انتخابی نداشتم«، »تقصیر 
بنابراین  از تربیتم بود، نه من«(.  خودش بود«، »دست خودم نبود«، »مشکل 
خشونت هرگز فاقد معنا نبود و درنهایت در دستان مجریانش منبعی مشروع بود.

دوم اینکه، برخالف فرضیۀ اولیه و نظریه های هژمونیکم در زمینۀ سالمت 
پزشکی سازی می کند،  ماهیت »تروماتیکش«  به  اتکا  با  را  روان، که خشونت 
والدین،  به دست  رهاشدن  نمی شد.  یاد  عطف  نقطۀ  عنوان  به  عمدتًا  قتل  از 
پیدا کردن  اقتصادی، شکست های عشقی،  از دست دادن شغل در بستر بحران 
یا ازدست دادن دوستان و مهم تر از همه، به زندان افتادن تحوالت مهمی در 
و  خود  به  نگرش شان  نحوه  و  »خود«  رویدادها  این  بود.  زندگی شان  داستان 
لحظۀ  آن  به عنوان  به ندرت  قتل  از خود  بااین حال،  بود.  داده  تغییر  را  دیگران 

دوراهی یاد می کردند.

این واقعیت که زندان، بیشتر از قتل، رویدادی حائز اهمیت توصیف می شد، 
به  رسیدن  لحظۀ  زندان  داشت.  برایشان  نهاد  این  که  بود  اهمیتی  معنای  به 
»حضیض« زندگی شان بود، فرصتی برای تغییر و دادن شکلی جدید به مسیر 

زندگی شان، رستگاری از خود قبلی، یا حتی رویدادی بنا بر انتخاب جامعه.
نکتۀ سوم این که، از زندان، قتل و رویدادهای حیاتی و نامالیمات پیشین 
مصاحبه شوندگان،  غالب  گفتار  می شد.  یاد  آموزنده«  »تجارب  به عنوان  عمدتًا 
ارزیابی مثبت از تجربیات آسیب زاشان بود. زندان، دعوا، از دست دادن ارتباط 
یا  ذهنی  دگرگونی  شخصی،  رشد  بلوغ،  لحظات  به عنوان  دوستان  و  اقوام  با 
»خود«  آغازگر  می تواند  خشونت آمیز  مرگ  یک  شد.  رمزگشایی  قوی شدن 
جدیدی باشد. این عقالنیت عمیقًا در پیوند با مردانگی هژمونیک و با گفتارهای 
شایع در زندان )یعنی روانشناسی، مربی گری، مذهب، توان بخشی و دستگاه های 

مددکاری اجتماعی( است که به داستان ها شکل می دهد.

سخنان پایانی <

چنان چه تعامل گرایان اجتماعی طی دهه ها تأکید داشته اند، حفاظت از دیدگاه 
کنشگران اجتماعی برای درک واقعیت اجتماعی و اجتناب از قرارگیری آن درون 
دسته های علمی ازپیش تثبیت شده ضروری است. درحالی که نظریه های علمی 
فراوانی در مورد قتل وجود دارد – که به تأثیر »تروماتیک« تقریبًا جهانی مرگ 
در زندگی مجرم ارجاع می دهند – فقط کاوش های تجربی پیرامون معناسازی 
باور عمومی،  پدیده کمک کند. در دانشگاه و در  این  به درک جامع  می تواند 
کشتن با یک آن وجودی و کنشی غیرمنطقی، جنون آمیز یا غیراخالقی مرتبط 

دانسته می شود. یافته های این پژوهش خالف این را نشان می دهد.

بررسی مجدد داده ها، نظریه ها، چارچوب ها و ابزارهای نهادی موجود که، 
نسبت می دهند،  به خشونت  را  معانی خاصی  تجربی،  زمینه های  وجود  بدون 
ناشناخته  بسیار  همچنان  که  مسیری  است؛  پژوهش  برای  ارزشمندی  مسیر 

است. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 
Martín Hernán Di Marco <mh.dimarco@gmail.com>

بخش آزاد
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پـــــــیــک رســـــــانــــــــی  >
      از طریـــق پلتفرم هـــای دیجیتـــال برزیـــل 

برونا دا پنیا و آنا بئاتریس بوئنو، دانشگاه دول︐ی ریو دو ژانیرو برزیل

به دست آمدند. پاسخ ها در ماه های مارس الی مه 202۱ دریافت شد و شامل 
داده های کمی و کیفی است.

اوبری سازی و تعارضات کار و سرمایه <

اوبری سازی کار را باید در چارچوب مادیت اجتماعی و به دور از نوعی بدعت 
تاریخی محض فهمید. یعنی اوبری سازی حاکی از ناسازگاری با یا انحراف از شیوة 
نگه داشت الگوی انباشت سرمایه دارانه از زمان پیدایشش نیست. رابطۀ اجتماعی 
مشخصۀ کار اوبری سازی شده، رابطۀ کاالیی شدن نیروی کار است که ضرورت ش 
از قبل و با سلب مالکیت ابزار زندگی کردن تبیین شده است. این وضعیت اجتماعی 

کار فرودست در سرمایه داری است که بنابراین ارتباطی با وضعیت قانونی ندارد.

با تأملی جامعه شناختی، تأثیر  اولیه و  با تکیه بر داده های تجربی  اینجا  در 
پاندمی را بر شرایط کاری کارگران پیک رسان برزیل بررسی می کنیم. به عالوه 
دنبال تحلیل این موضوعیم که آیا این تأثیر می تواند بر درک ذهنی کارگران از 
نابرابری هم باشد یا خیر. شروع کارمان با این فرضیه است که بحران سالمت 
عامل ایجاد این چنین نابرابری )در ذاِت سرمایه داری( نیست، بلکه مشدد آن 
و  مخاطرات  و  پرداختی  میزان  کاری،  ساعات  تعداد  بر  تمرکز  با  یعنی  است. 
تعمیق تعارضات کار و سرمایه، شرایط را برای تضعیف شرایط کار مهیا کرده 
است. در این پژوهش تجربی از داده های دست اول پایگاه داده ای با یک نمونه 
صدتایی از پیک  های پلتفرم های دیجیتال در برزیل استفاده می کنیم. این داده ها 
مناطق  در  پیک رسان  گروه های  بر  تمرکز  با  و  اجتماعی  شبکه های  طریق  از 
جنوب شرق، شمال شرق و میانه غرب برزیل و در قالب پاسخ هایی در گوگل فرم 

بخش آزاد

کارگران پیک رسان در برزیل در آغاز پاندمی کووید۱۹-. ام︐یاز عکس: مارسلو رندا / 
پکسلز. 
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هم زمان که اوبری سازی را نباید به عنوان بدعت تاریخی فهمید، درک خطوط 
این پدیده در سناریوی معاصر ضروری است. در مورد کارگران پیک رسان برزیل 
تا حد  پلتفرم  و  رابطۀ میان کارگران  نابرابری در  از  به نظر می رسد که درک 
زیادی بر اساس به اشتراک گذاری تجربه شهری و هرروزة کار است. با وجود 
افزایش کنونی تکه تکه شدن فرآیند کار، طرق مختلف راندن در شهر و مالقات 

با دیگران معانی خاص خود را در مورد این رابطه خلق می کند.

عالوه بر این، فعالیت پیک رسانی با ماهیت بسیار رابطه ای اش، اساسیترین 
خصلت کار انسانی را نمایان می سازد: این واقعیت که این کار فرآیند میانجی گری 
ساخت  برای  مهم  جنبه ای  این  است.  بین االذهانی  روابط  توسعۀ  و  واقعیت 
برداشت ها دربارة نابرابری ها و همچنین برای صورت بندی جمعی جنبش های 
اعتراضی است. در ادامه، یافته های اصلی پژوهش تجربی مان را ارائه می کنیم.

پرسش نامۀ گوگل فرمز <

اکثر  پاندمی،  دوران  طول  در  کاری  ساعات  مورد  در  پرسش  به  پاسخ  در 
پاسخ دهندگان )42٪( گفتند که ۹ تا ۱2 ساعت کار کرده اند و پس از آن افرادی 
بودند که هشت ساعت )20٪( و سیزده ساعت یا بیشتر )۱3٪( کار می کردند. 
در پاسخ به پرسش از تعداد ساعات کار در دورة قبل از شیوع پاندمی، اگر تعداد 
از قبل به پیک رسانی مشغول  پاسخ دهندگانی را در نمونه در نظر بگیریم که 
بودند )66 پاسخ دهنده(، 3۹.3٪ نه تا دوازده ساعت، 22.7٪ هشت ساعت و ٪۹ 
سیزده ساعت یا بیشتر کار می کردند. بنابراین، افزایش ساعات کار مشهود است.

در مورد درآمد ماهانه از کار پیک رسانی در زمان پاندمی، بزرگ ترین گروه 
حداقل  از  کمتر  متوسط  به طور  درامدشان  که  گفتند   )٪25( پاسخ دهندگان 
دستمزد برزیل )در زمان پاسخگویی معادل ۱۱00 رئال( بوده است و 23٪ در 
دستۀ بعدی قرار داشتند که درآمدی بین ۱۱00 و ۱650 رئال اظهار کردند. در 
قیاس،۱5.3٪ اظهار داشتند که دریافتی حقوق شان در دوران قبل از پاندمی، به 
نسبت حداقل دستمزد فعلی کمتر بوده است )با در نظر گرفتن همان حداقل 
حقوق ۱۱00 رئال(. اکثر پاسخ دهندگان )حدود 37٪( اظهار داشتند که قبل از 
پاندمی بین 2750 تا 3300 رئال درآمد داشتند، درحالی که در طول پاندمی فقط 
۱5٪ از پاسخ دهندگان این متوسط حقوق را دریافت کردند که نشان می دهد 
بااینکه تقاضا برای این خدمات و میانگین ساعات کاری افزایش داشته، حقوق 

ماهیانه کاهش قابل توجهی پیدا کرده است.

بنابراین، نسبت پاسخ دهندگانی که سیزده ساعت یا بیشتر در روز کار می کنند 
و همچنین افرادی که کمتر از حداقل دستمزد در ماه حقوق می گیرند، افزایش 
آشکاری دارد. ضمنًا به نظر می رسد دستمزد عاملی تعیین کننده در ادراک ذهنی 
از نابرابری های کار پلتفرمی باشد، به ویژه زمانی که در نظر بگیریم که برای 
حدود 84٪ از پاسخ دهندگان، این تنها منبع درآمد است. به این معنی که این کار 

نه منبع درآمد جانبی که بخش مهمی از درآمد کارگران برزیل است.

پاسخ دهندگان(  از   ٪۹۱( پرداخت  افزایش  برای  تقاضا  مطالبات،  حیث  از 
جایگاه بالمنازع نخست را دارد و مطالبات بعدی پایان راه بندان های غیرموجه، 
قرارداد  و  کار  مزایای  بیشتر،  استقالل  غذا،  تأمین  هزینۀ  بیمه حوادث، کمک 
کاری مکتوب است. کمتر از 20٪ از پاسخ دهندگان این مورد آخر )قانون شمولی 
کردند.  مطرح  خود  خواسته های  از  بخشی  به عنوان  را  کار(  قرارداد  تنظیم  با 
توضیح احتمالی این است که در لحظه تشدید بحران اجتماعی فراگیر، بارزترین 
رابطه  این  پولی  بُعد  می کند.  خودنمایی  سایرین  از  بیش  نابرابری  جنبه های 

می تواند به تضادهای اجتماعی پویایی این کار را به روشنی تجسم بخشد.

در مورد دالیل گفته شده برای جستجوی کار پیک رسانی، تقریبًا همگان نیاز 
به کسب درآمد را ذکر کردند. نظر به دسته بندی های اجتماعی و جمعیت شناختی، 
۹8٪ از پاسخ دهندگان مرد بودند، 54٪ خود را تیره یا سیاه پوست معرفی کردند و 
اکثریت جوان بودند. غالب پاسخ دهندگان )24٪( بین 3۱ تا 35 سال سن داشتند 
و پس از آن افراد در گروه سنی بین 2۱ تا 25 سال )۱۹٪(، بین 35 تا 40 سال 
)۱8٪( و بین 25 تا 30 سال )۱7٪( قرار داشتند. به نظر می رسد این اعداد تا 
حد زیادی بازتاب این واقعیت باشد که گروهی که بیشترین آسیب را از بیکاری 
پایان  مدرک  پاسخ دهندگان  از   ٪77 تحصیالت،  مورد  در  جوانانند.  می بینند، 
دبیرستان و یا مدرک دانشگاهی داشتند. در آخر، 33 نفر از پاسخ دهندگان اظهار 
داشتند که قباًل حین کار دچار حادثه شده اند، اما تنها یک نفر از آن ها از پلتفرم 
کووید-۱۹  پاندمی  که  می دهد  نشان  داده ها  این  است.  کرده  دریافت  کمک 
تناقضات و نابرابری های تعارض کار و سرمایه در برزیل را آشکارتر کرده است 

و وضعیت بی ثبات شرایط کاری کارگران پیک رسان را تشدید می کند.  

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید: 
Bruna da Penha <brunapmcoelho@gmail.com>

Ana Beatriz Bueno <anabeatrizbuenoadv@gmail.com>

بخش آزاد


