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قدرت و
والِدن بِلواصـول 

علم اجتماعی و 
دیپانکار گوپتادمـوکـراسـی

محفلی دربارة
کار مـراقبتی

بریجیت اولن باخر، مایکل فاین هیلده گارد تئوبالد 
یایویی سایتو، روالند آتزمولر، آلموت باخینگر

فابیان ِدسیو، بیرجیت ریگرافمونیکا بودوفسکی  
سباستین شیف، دانیل ورا روجا، النا مور 

و جرمی سیکینگز

جامعه شناسی روز
>
>
>

مسیرهای جدید در جامعه شناسی روسیه

ماجراجویی ها در جامعه شناسی چک

سیاست های کار چین

ـه
ــ

لـ
ــ

جـ
ــ

مـ

>
>
>

برنامه برای علم اجتماعی در مقیاسی جهانی

حرفه ها در چشم اندازی بین المللی

ناچو، سپاسگزاریم!

Engare.Net انگاره

اجتماعی علوم تخصیص کتابخانه
مجـلـه ژورنـال، مـقالـه، کـتـاب،

http://isa-global-dialogue.net
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< ســـرمـقالـــه
مردم مدار شدن، تطبیقی شدن

در این شماره، کار خود را با دو مقاله از آسیا -یکی از فیلیپین و دیگری از هند- آغاز می کنیم 
که به قلم دو روشنفکر برجسته فضای عمومی نوشته شده اند. والدن بلو  همان راهی را دنبال 
می کند که جامعه شناسانی که وارد سیاست شده اند، می روند. برای نمونه، گفت وگوی جهانی با 
فرناندو انریکه کاردوسو که رئیس جمهور برزیل )گفت وگوی جهانی سال سوم، شمارة چهارم( 
و نیکوالس لینچ که وزیر آموزش و پرورش پرو شد )گفتگوی جهانی سال چهارم، شمارة دوم( 
مخالف،  حزب  حضور  در  که  می پردازد  سازش هایی  و  تنش ها  توصیف  به  بلو  کرد.  مصاحبه 
آکبایان )Akbayan( در مجلس نمایندگان فیلیپین دخیل  بودند. بلو به عنوان نویسنده ای که 
در باب توسعة جهانی قلم می زند ید طوالیی در مداخالت دلیرانه دارد، از ورود دزدانه به بانک 
جهانی برای پرده برداشتن از همدستی های این بانک با دیکتاتوری مارکوس گرفته تا افشای 
جامعه شناس  بود.  آن  از  که خود عضوی  حالی  در  فیلیپین  کمونیستی  سنگ دلی های حزب 
هندی، دیپانکار گوپتا  نوع دیگری از روشنفکر فضای عمومی است؛ عالمی پرکار و صاحب آثار 
فراوان که همزمان عضو برجستة سازمان های عظیم توسعه  و کمیسیون های ملّی است و این 
امر او را به مراکز قدرت نزدیک ساخته است. در اینجا او به کاوش در رابطة نزدیک دموکراسی 

و علم اجتماعی می پردازد.

در پی مقاالتی که دربارة مشغولیت در فضای عمومی هستند، مجموعه مقاالتی پیرامون یکی از 
مبرم ترین معضالت زمانه مان می آید که جامعه شناسی در بررسی آن به کندی پیش رفته است: 
اولن باخر  بریجیت  به وسیلة پژوهش گر خستگی ناپذیر،  این مقاالت که  سازمان کار مراقبتی. 
اتریش،  را در  از کودک و سالمند  بر مراقبت  بازاری شدن  جمع آوری شده است،  فشارهای 
آلمان، سوئد، ژاپن، اسپانیا، استرالیا، شیلی، کاستاریکا و آفریقای جنوبی مقایسه می کند. چه 
بررسی  چنین  از  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  پژوهش  کمیته های  می بینیم  است  خوب 

تطبیقی مهمی حمایت می کنند.

همچنین در این شماره دو مقاله از دانش پژوهان جوانی آمده است که به جهت گیری های تازه  
در جامعه شناسی روسی اشاره می کنند. آزمایشگاه جامعه شناسی مردم مدار در سن پترزبورگ 
دو سنت غالب را به چالش می کشد -»ابزارگرایی« در پژوهش خط مشی دار که به دستور دولت 
یا اشخاص حقوقی صورت می پذیرد و »خودآیینی خواهی  )autonomism(« جامعه شناسان 
حرفه ای که در گمنامی و انزوا به سر می برند. آزمایشگاه جامعه شناسی مردم مدار به دنبال راه 
انتقادی است که دست همکاری به سوی جامعة مدنی دراز می کند،  سومی برای مشغولیت 
بی آن که قاطعیت و دقت علمی را فدا کند. دومین نوشته از روسیه، مقاله ای تصویری است از 
منطقه ای در سن پترزبورگ که کماکان معماری سوسیالیست اوایل عصر شوروی را به نمایش 
می گذارد. برای نسل جدیدی از جامعه شناسان زمان آن رسیده است که تصویری را بازیابند که 

مهم ترین و تراژیک ترین تجربة اجتماعی سدة بیستم را رقم زد.

سه مقالة درخور توجه نیز از جمهوری چک داریم - مطالعة سر خانگان در انگلستان، نمایشگاهی 
 .)homeschooling( عمومی دربارة مهاجرت رومانیایی ها و دوراهی بغرنج تدریس خانگی
ستون ویژه ای را هم به سندیکاگرایی )trade unionism( در چین، مطالعة تطبیقی پیشه ها 
و برنامه ای بدیع برای بهبود علم اجتماعی در مقیاسی جهانی اختصاص داده ایم. سرانجام به 
بین المللی  انجمن  دفتر  اصلی  ستون های  دهه  سه  طی  که  ناو  آگا  و  رگوئرا  ایگناسیو  خوزه 
جامعه شناسی بوده اند و کامال به آرامی ما را وارد عصر الکترونیک سدة بیست و یکم کردند، 
صمیمانه بدرود و همچنین به گروه ویراستاری اندونزیایی که نشریة گفت وگوی جهانی را به 

شانزدهمین زبان آن عرضه خواهند کرد، خیر مقدم می گوییم.

< گفت وگوی جهانی به 16 زبان در وب سایت انجمن بین المللی جامعه شناسی در دسترس است.

< یادداشت ها را به آدرس burawoy@berkeley.edu بفرستید.

سخاوتمندانة  کمک  با  جهانی  گفتگوی 
SAGE امکان پذیر شده است.

GD

اعتبار  اتریشی،  پیشروی  جامعه شناس  اولن باخر،  بریجیت 
تحقیق بر روی کار مراقبتی در نقاط مختلف جهان را تأمین 

کرده است.

دیپانکار گوپتا، جامعه شناس و روشنفکر مردمِی برجسته به 
بررسی ارتباط بین علوم اجتماعی و دموکراسی می پردازد. 

بر  جهانی،  شهرت  با  فیلیپینی  جامعه شناسی  بلو،  والدن 
روی چالش ها و سرخوردگی های مشارکتش در سیاست 
در  عضویت  از  چرا  که  می دهد  شرح  و  می کند،  تامل 

مجلس استعفا داده است. 

سال پنجم/ شـمارۀ سوم / سپتامبر 2015
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< شــورای ســردبــیــری< در این شماره
سردبیر: مایکل بورووی.

دستیار سردبیر:گی سیدمن

سردبیران اجرایی:  لوال بوسوتی، آگوست باگا.

همکاران تحریریه: تینا اویس، راکائل سوسا، جنیفر پالت، 
رابرت ون کریکن.

سردبیران مشاور: مارگارت آبراهام، مارکوس شولز، ساری 
حنفی، وینیتا سیناه، بنجامین تجرینا، رزماری بربرت، ایزابال 
بارلینسکا، دیلک جینداگلو، فیلومین گوتیرز، جان هولموود، 
گویلرمینا جاسو، کاپاالنا کانابیران، مارینا ماریانا کورکچیان، 

سایمون ماپادیمنگ، عبدالمؤمن سعد، آیسه ساکتانبر، 
سلی سکالون، ساواکو شیراهاسه، گرازینا سکاپسکا، اونجلینا 

تاستسوگلو، چین-چان یی، النا زدراومیسلوا. 

ویراستاران منطقه ای 
جهان عرب:  ساری حنفی و منیر السعیدانی. 

برزیل: گوستاو تانیگوتی، آندریزا گالی، آنجلو مارتینز جونیور، 
لوکاس آمارال، سلیا آریباس، رافائل ِدسوزا، بنو آلوز، خولیو 

داویس.
کلمبیا: ماریا خوزه آلوارز ریوادوال، سباستین ویلمیزار 

سانتاماریا، آندرس کاسترو آروجو.
هند: ایشوار مودی، راشمی جین، پراگیا شارما، جویتی سیدانا، 

نیدهی بانسال، پانکاج بهاتناگار.
اندونزی: کامانتو سونارتو، هاری نوگروهو، لوسیا راتیه 

کوسومادوی، فینا ایتریاتی، ایندرآ رآتنا ایراواتی پاتیناسرانی، 
بندیکتوس هاری جولیاوان، محمد شهیبدین، دومینگوس 

السید لی، آنتونیوس آریو ستو هارجانا
ایران: ریحانه جوادی، عبدالکریم باستانی، نیایش دولتی، 

محسن رجبی، فائزه اسماعیلی، وحید لنجان زاده
ژاپن: ساتومی یاماموتو، ماساهیرو ماتسودا، فوما سکیگوچی، 
تایکی هاتونو، هیدمارو اینویه، شاینسا کامئو، کاناکئو ماتاکه، 

شوهی ماتسو، کاهو میاهارا، نوریکو نیشیموری، شیناتارو اوکو، 
فومیتو ساکورآگی، یوتارو شیموکاوا، مایو شیوتا، ماسایا اوسوی، 

تومو واتانابه. 
قزاقستان: آیگول زابیروآ، بیان اسماگامبت، گولیم دوسانوا، 

دارنبک کولیمنوف، رمضان سالیکژانف، آدیل رودیونوف، نورالن 
بایاگابیل، گانی مدی، گالیمژانووا ژولدوز

لهستان: جاکوب بارسژوسکی، جاستینا کوشسیسنکا، 
جاستینا زیلینسکا، کامیل لیپنسکی، کارولینا میکوالژوسکا، 
کریستف گوبانسکی، ماریوسز فینکیلسژتان، مارتینا ماکویچ، 

میکوالژ میرزژوسکی، پاتریشا پندراکوسکی، ورونیکا گاواراسکا، 
سوفیا پنزا، ترسا تلژینسکا، آنا وندزل، جاکک زیچ.

رومانی: کوسیما روگینز، کورینا برآگارو، کاستینل آنوتا، 
آدریانا بوندور، رومان کانتاراگیو، الکساندر دوتو، ایرینا کریستینا 

فاینارو، آناماریا آیلیس، روکساندرا ایورداچه، گابریال آیوان، 
میهای بوگدن ماریان، آنسا میهای، آدلینا موروسانو، مونیکا 
نادراگ، رادو نافورنیتا، اوآنا النا نگره آ، الیزابت توما، النا تدور

روسیه: النا زدراوو میسلووا، لوبف چرنیشوا، اناستایژا گلونوا، آنا 
کادنیکووا، آسجا ورونکوا.

تایوان: جینگ موآ هو.
ترکیه: گل چورباجیوگلو، ایرمک اوِرن

مشاور رسانه ای: گوستاو تانیگوتی
مشاور سردبیر: ابیگیل اندروز.

<سرمقاله:مردممدارشدن،تطبیقیشدن
قدرتواصول:فرازونشیبهاییکجامعهشناسدرمجلس

والِدن بِلو، فیلیپین
علماجتماعیودموکراسی:یکقرابتانتخابی

دیپانکار گوپتا، هندوستان

< محفل های بین المللی دربارة کار مراقبتی
چشماندازهایجهانیدربابمسئلةکارمراقبتی

بریجیت اولن باخر ، اتریش
بازسازیمراقبتبهعنوانیکبازاردراسترالیا

مایکل دی. فاین، استرالیا

مراقبتبلندمدت:مقایسةسوئدوژاپن
هیلده گارد تئوبالد، آلمان و یایویی سایتو، ژاپن

چهرةدرحالتغییرکارمراقبتیدراتریشوآلمان
روالند آتزمولر، بریجیت اولن باخر، آلموت باخینگر،

 فابیان دسیو، اتریش و بیرجیت ریگراف، آلمان
مراقبتخانگیدرشرایطبیثباتدرکشورهایشیلی،کاستاریکاواسپانیا

مونیکا بودوفسکی، سوئیس؛ سباستین شیف، سوئیس؛
دابلیو. دانیل ورا روجا، شیلی
تأمینمراقبتدرآفریقایجنوبی

النا مور و جرمی سیکینگز، آفریقای جنوبی

<  مسیرهای جدید در جامعه شناسی روسیه
جامعهشناسیدرجّویخصمانه

آزمایشگاه جامعه شناسی مردم مدار، روسیه
آرمانهایسوسیالیستیدرمعماریاوایلرژیمشوروی

ناتالیا ترگیوبُوا و والنتین ستاریکوف  روسیه

< ماجراجویی ها در جامعه شناسی چک
مهاجرتسرخانهبهمثابهآیینگذار

 زوزنانا سکراکوا بوریکوا، جمهوری چک
آموزشخانگی:آزادیونظارتدرآموزشچک

ایرنا کاسپاروا، جمهوری چک
بهیادکارگرانرومانیاییدرجمهوریچک

کاترینا سیدیروپولو جانکو، جمهوری چک

< ستون ویژه
یادداشتهاییازمیدان:چشماندازروبهتغییرسیاستهایکارچین

لفنگ لین، ایاالت متحده آمریکا
طرحریزیبرنامهایبرایعلوماجتماعیدرمقیاسیجهانی

آرچومنت چلیک، آلمان
حرفههادرچشماندازیبینالمللی:گشایشیکبحث

اِلن کولمن، سوئد؛ توبا آگارتان، ایاالت متحده آمریکا؛ 
ِدبی بونین، آفریقای جنوبی؛ خاویر پابلو ارمو، آرژانتین؛

 الِنا آیارسکایا سمیرنووا، روسیه؛ مونیکا لنگوئر، آلمان؛
 شــان راگونان، آفریقای جنوبی؛ و ویرندرا پی سینگ، هند

ناچو،سپاسگزاریم!
ایزابل بارلینسکا، اسپانیا

سال پنجم/ شـمارۀ سوم / سپتامبر 2015
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>>

والدن بلو

< قـدرت و اصول 

والِدن ِبلو، استاد بازنشستۀ دانشگاه فیلیپین در دیلیمان، و عضو سابق خانۀ نمایندگان فیلیپین، از 2009 تا 2015.

فـراز و نشـیب های یک
جامـعه شناس در  مجلس

والـِدن بلو جامعه شـناس فیلیپینِی پرآوازه ای در سـطح 
بین المللـی، پژوهشـگر و روشـنفکری مردمـی اسـت. او 
کتاب هـای زیـادی در حوزة توسـعه و سیاسـت، از جمله 
و   )2009( غـذا  جنـگ   ،)2004( توسـعه  ضـد  دولـت 
اخیـراً آخرین سـنگِر سـرمایه داری؟ جهانی سـازی زدایی 
اقتصـادی )2013( را منتشـر کـرده  در عصـر ریاضـت 
اسـت. وی عـالوه بـر این کـه اسـتاد دانشـگاه فیلیپیـن 
اولویـت  بـود، نهـاِد سیاسـت گذاری غـذا و توسـعه )بـا 
غـذا( مسـتقر در ایـاالت متحـده را مدیریـت کـرد )در 
نهـاد  بنیان گـذار  مدیـر  و   )94-1990 زمانـی  بـازة 
تمرکـز بـر جنـوب جهانـی مسـتقر در بانکـوک بـود. او 
سراسـر  روزنامه هـای  سـتون های  در  منظـم  طـور  بـه 
جهـان مشـارکت می کنـد و جوایـز بین المللـی زیادی را 
دریافـت کـرده اسـت، از جمله جایزة زندگِی درسـت  )با 
نـام مسـتعار جایـزة نوبـل آلترناتیـو( و جایزة پژوهشـگر 
عمومـی نخبـة  انجمـن مطالعـات بین الملـل. او در اینجا 
تجـارب و معضـالت خـود، بـه عنـوان جامعه شناسـی در 
عالـِم سیاسـت - نماینـدة اصلی حـزب فیلیپینِی مخالف،  
وصـف  را  فیلیپیـن-  نماینـدگان  خانـة  در  آکبایـان، 
می کند. اسـتاد بِلـو در کنگـرة جهانِی جامعه شناسـی در 
یوکوهامـا )در جـوالی 2014(، سـخنران عمومـی بـود. 
نسـخة مفّصـِل ایـن مقالـه را می توانیـد در پیـک جهانی 

بخوانیـد.1  )Global Express(
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مـن در بیشـتر زندگانـی ام، هـم یـک جامعه شـناس و هـم یـک 
دانشـگاه  از  بـا مـدرک دکترایـی  بـودم. در سـال 1975،  فعـال 
پرینسـتون در رشـتة جامعه شناسـی کـه هنـوز مهـر آن خشـک 
نشـده بـود، اول بـه عنوان عضـوی از جبهة زیرزمینـی دموکراتیک 
ملّی گـرای جنـاح بین المللی برای سـرنگونی دیکتاتـوری مارکوس 
در فیلیپیـن، و سـپس بـه عنوان یک شـبه  نظامـی در برابر جهانی 
شـدِن شـرکت-محور، در  کنشـگری تمام وقـت غوطـه ور شـدم.  
دیلیمـان  در  فیلیپیـن  دانشـگاه  در   ،2009 تـا   1994 سـال  از 
جامعه شناسـی تدریـس کـردم؛ در سـال 2009، بـرای یـک حزب 
سیاسـی پیشـرو، در خانـة نماینـدگان فیلیپیـن، یـک عضـو هیات 

شـدم. مقننه 

آکبایـان، حزبـی کـه بـه آن تعلـق داشـتم، از سـال 1998 تـا 
2009، بـا نمایانـدن روح مبارزه جـوی خـود از طریـق طرح هـای 
مربـوط بـه کنگـره از قبیـل الیحـة بهداشـت بـاروری، تالش هایی 
بـرای اصالحـات ارضـی، طرح هایـی بـرای پایـان دادن بـه تبعیض 
)LGBT(، گسـترش حقـوق  اجتمـاع دگرباشـان جنسـی  علیـه 
رای گیـری غیابـی بـرای فیلیپینی هـای خـارج از کشـور، ارتقـاء 
تهیدسـتان  بـرای  اجتماعـی  و عرضـة مسـکن  امنیـت کارگـران 

شـهری، هویتـی پیشـرو بـرای خـود سـاخت. 

حـزب در سـال 2009، سـبک سـنگین کرد که آیـا در انتخابات 
ریاسـت جمهوری سـال 2011 از نامزد حزب لیبرال )LP( حمایت 
کنـد – سـوالی کـه ایـن مسـئله را بـه جریـان انداخت کـه آیا آن 
نامـزد می توانـد بـرای انجـام برنامـة اصالحـات قابـل اتـکا باشـد. 
بـا وجـود این کـه نامـزد لیبـرال، توزیع مجـدد ثروت، دموکراسـی 
مشـارکتی، و یـا دفـاع از اسـتقالل ملـی را افزایش نمـی داد، غالب 
هـواداران آکبایـان بـاور داشـتند کـه لیبرال ها حکومـت داری نیک 
یـا مبـارزه بـا فسـاد را – کـه بـا توجـه بـه تاثیـرات مخرب فسـاد 
در دموکراسـی مـا، مطالبـه ای مهـم اسـت- حمایـت خواهند کرد. 

امـا درحالی کـه دسـتور کار مبـارزه بـا فسـاد از سـوی حـزب 
لیبـرال قطعـی بـود، مـا نیـز انتظار داشـتیم کـه یک نامـزد حزب 
لیبـرال نـگاه همسـویی بـه سـایر بخش هـای دسـتور کار مـا، از 
جملـه بهداشـت  بـاروری و اصالحـات ارضـی داشـته باشـد. تـا 
سـال 2010، الیحـة جنجال برانگیـز بهداشـت بـاروری بـه مرکـز 
مباحثـات کنگـره تبدیـل شـده بـود، درحالی کـه قانـون تـازه بـه 
تصویـب رسـیدة اصالحـات ارضی - که یکـی دیگـر از نگرانی های 
حـزب مـن بـود- در انتظـار پیاده سـازی مانده بـود؛ عـالوه  براین، 
مـا انتظـار داشـتیم کـه بتوانیم سـایر مسـائل کلیدی، شـامل یک 
سیاسـت خارجـی مسـتقل؛ لغـو مصوبـة تخصیصـات خـودکار که 
سـود وام هـای خارجـی و داخلـی را اولویت بنـدی می کند؛ و حذف 
اقدامـات نئولیبرالـی در تجـارت، امـور مالـی و سـرمایه گذاری را 

ببریم. پیـش 

نامـزد حـزب لیبـرال بنینو سـیمئون آکینـو سـوم )فرزند رئیس 
جمهـور برجسـتة پیشـین کرازون آکینـو و بنینو آکینوی شـهید(، 
در سـال 2010 بـه عنـوان رئیـس جمهـور انتخـاب شـد. در طول 
پنـج سـال بعـدی، مـن بـه عنـوان نماینـدة اصلـی آکبایـان در 
مجلـس، تجربـه ای دسـت اول از فرصت هـا و معضـالت بـه دسـت 
آوردم کـه مشـارکت در یـک ائتـالِف تحـت تسـلط لیبرال هـا و 

سیاسـت مداران سـنتی، حزبـی پیشـرو را بـه ارمغـان مـی آورد.

< برد در جبهۀ فرهنگی

پیشـروهای فیلیپینـی از مدت هـا بـه دنبـال یـک برنامـة تنظیم 
خانـوادة مـورد حمایـت دولـت بودنـد، تـا هم فقـر و هم بهداشـت 
بـاروری زنـان را مـورد مالحظـه قـرار دهـد. حـزب مـن و سـایر 
پیشـروها تـا سـال 2010، یعنـی تـا زمانی کـه دولت جدید بر سـر 
کار آمـد، الیحـة بهداشـت باروری را برای دوازده سـال در دسـتور 
کار قانون گـذاری نـگاه داشـته بودند. پیشـروها، علی رغـم مخالفت 
سرسـختانة کلیسـای کاتولیـک قدرتمنـد رم، برای اصالح مسـئله 
بـه لحـاظ حقـوق و بهداشـت بـاروری زنـان، اتحادی چندقشـری 
ایجـاد کـرده بودنـد. ایـن مباحثـه ای پیروزمندانـه بود که نـه تنها 
در یـک سـطح منطقـی، کـه حتـی بـه طـور نمادیـن از خـالل 
انتشـار تصاویـری از یـک سلسـله مراتب تمامـاً مردانـه و کنترلـی 
سـلطه جویانه از سـوی کنگـرة مردانـه بـر انتخاب هـای زنـان، بـه 
طـور مطبوعـی گسـترش یافـت. در سـال 2012 ما بین یـک نهاد 
طبقـة  و  حاکـم  نخبـگان  از  بخشـی  و  ایدئولوژیـک  محافظـه کار 
متوسـطی کـه طبیعتـاً تحـت تاثیـر آن بـود، بـا موفقیت شـکافی 

ایجـاد کردیـم، و الیحـه بـه قانـون تبدیل شـد

< اصالحات ارضی: هستۀ سخت واقعیات طبقاتی

دشـواری های  نمایان گـر  صـورت  هـر  بـه  ارضـی  اصالحـات 
سیاسـت های ائتالفـی، به ویـژه حـول مسـائل مربـوط بـه منافـع 
بـرای اصـالح زمیـن  در  طبقاتـی اسـت.  گرچـه زمـاِن تالش هـا 
باقـی  گسـترده  نابرابری هـای  بازمی گـردد،   1960 بـه  فیلیپیـن 
مانـده اسـت. در دهـة 1970، برنامـة اصـالح ارضـی دیکتاتـوری 
مارکـوس بـا مقاومـت زمیـن داران مواجـه شـد؛ و متوقـف گردید. 
رئیس جمهـور  دولـِت   ،1986 در  مارکـوس  سـرنگونی  از  پـس 
کـورازون آکینـو، پـروژة بلندپروازانـة توزیـع مجـدد حـدود 10/3 
هکتـار را، کـه تـا حـدی در پاسـخ بـه  شـوروش روسـتایی ارتش 
نویـن خلـق بـود، راه انـدازی کـرد. بـا این حـال، کنگـر ه  کـه تحت 
تسـلط زمیـن داران بـود، با محـدود کـردن موثر تالش هـای توزیع 
مجـدد بـه زمیـن دولتـی، و دسـت نخورده باقـی گذاشـتن غالـب 
زمین هـای بـه مراتـب حاصلخیزتری کـه مالک خصوصی داشـتند، 

نقـاط ضعفـی را بـه قانـون الصـاق کـرد.

در سـال اول حضـور مـن در کنگـره، آکبایـان بـا فراهـم کـردن 
بودجـة کافـی بـرای خریـد زمیـن و پر کـردن شـکاف های قانونی، 
به گونـه ای موفقیت آمیـز بانـِی یـک قانـون اصالحات ارضـی جدید 
) قانـون جامـع اصالحات ارضـی CARPER( گردیـد. این الیحه 
بـه تصویـب رسـید زیـرا شـماِر زمیـن داران زیـادی کـه در کنگره 
بـود، درحالی کـه  یافتـه  قابـل توجهـی کاهـش  بـه طـور  بودنـد 
جنبشـی عمومـی بـرای عدالـت ارضـی احیـا شـده بـود، از سـوی 
گروهـی از دهقانـان کـه 1700کیلومتر، از جزیـرة میندانائو تا کاخ 

ریاسـت جمهـوری را راهپیمایـی کردنـد، نیـرو گرفت.

بـا این وجـود حتـی اگـر قانـون قدرتمنـدی هـم بـه تصویـب 
رسـیده باشـد، بـرای اجـرای آن ارادة سیاسـی الزم اسـت. از زمان 
تصویـب قانـون، غفلـت رئیـس جمهـوری و عـدم تمایـل بـرای 
مواجهـه بـا زمیـن داران، حـدود 700000 هکتار زمین مناسـب –

کـه اکثـرا خصوصـی بودنـد، از جمله برخـی از بهتریـن زمین های 
کشـاورزی کشـور را دسـت نخورده باقـی گذاشـت. مـورد ممانعـت 
قـرار گرفتن توسـط مقاومت زمیـن داران، غفلت ریاسـت جمهوری 
و بزدلـی بوروکراتیـک، زمینه سـاز توقـف اصالحـات ارضـی شـده 
اسـت. امتنـاع رئیس جمهـوری از اخـراج مقـام رسـمی بـزدل و 
بـی کفایتـی کـه مسـئول اصالحـات ارضـی اسـت، و نیـز نگـرش 

>>
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اهمال کارانـه بـه چنیـن اصالحـی، یکی از عوامل پشـت اسـتعفای 
مـن در مـارس 2015 بـود. 

< شکست حکومت داری نیک

اجـازه دهیـد مـن باالخـره به تجربـة حزبـی ام در مـورد دفاع از 
حکومـت داری نیـک بازگـردم. ایـن وعده کـه دولت حـزب لیبرال 
در مـورد رسـیدگی بـه فسـاد جـدی خواهـد بـود، دلیـل اصلـی 
آکبایـان بـرای پیوسـتن بـه ائتـالف اصـالح در سـال 2010 بـود. 
پنـج سـال بعد، همیـن موضوع بود که موجب اسـتعفای من شـد.

نخسـتین سـال های دولت آکینو با کمپینی بـرای حکومت داری 
نیک شـناخته شـد. بـه عنـوان نمایندة اصلـی آکبایـان در کنگره، 
حضـور بـه عنـوان بخشـی از ایـن حرکـت اصالحاتـی کـه شـامل 
فسـاد گسـتردة دادسـتان رئیس جمهور پیشـین، گلوریا ماکاپاگال 
آرویـو هـم می شـد، موجـب شـادکامی بـود. انتخابـات مـه 2013 
از سـوی بسـیاری، از جملـه خـودم بـه عنـوان یـک رای اعتماد به 

دولت لیبرال تفسـیر شـد.

امـا مـاه عسـل دوام نداشـت. نظـام سیاسـی فیلیپین نهـادی به 
نـام »بشـکه خـوک )pork barrel(« یـا »صنـدوق کمک هـای 
 Priority Development Assistance( توسـعه  اولویـت 
Fund :PDAF( دارد کـه از دوران اسـتعمار ایـاالت متحـده بـه 
ارث رسـیده اسـت و بـه موجـب آن رئیس جمهور مبلغ مشـخصی 
را بـه هریـک از اعضـای کنگـره بـرای اسـتفاده در حـوزة خـود، 
اختصـاص می دهـد. مـا خیلـی زود متوجـه شـدیم که یـک عامل 
سیاسـی ماهـر، بـه نـام جانـت لیـم ناپولـس، سـازمان هایی تقلبی  
تشـکیل داده اسـت کـه قانون گـذاران از طریـق آن می توانسـتند 
بـا در نظـر گرفتـن پورسـانتی بـرای ناپولـس به جهـت خدماتش، 
بودجه هـای صنـدوق کمک هـای اولویـت توسـعه )PDAF( را بـه 
منظـور پروژه هـای توسـعه ای و خدمـات اجتماعـی بـه خودشـان 
انتقـال دهنـد. »کالهبرداری ناپولـس« نفرت گسـترده و صداهای 
توسـعه  اولویـت  کمک هـای  صنـدوق  حـذف  بـرای  را  زیـادی 
برانگیخـت. مـن قویـاً معتقـدم کـه حـزب مـن بایـد روی اصـول 
خـود می مانـد، بـه مطالبـة لغو صنـدوق کمک های اولویت توسـعه 
می پیوسـت، و از این کـه از مبالـغ اختصـاص داده شـده از سـوی 
 – بهره منـد شـود، خـودداری می کـرد  بـه حـزب  رئیس جمهـور 
امـا در عیـن بهـت و حیـرت، پیشـنهاد مـن در خـالل یک جلسـة 

رهبـری شـدیداً شکسـت خورد.

خیلـی زود رسـوایی دیگـری در مورد صنـدوق لجن بـاِر چندین 
برنامـة  نـام  بـه  جمهـوری،  ریاسـت  مخفیانـة  پزویـی   میلیـارد 
شـتاب تخصیـص بودجـه، سـرباز کـرد. دولت بـا دسـت کاری های 
غیرشـفاف، غیرمسـئوالنه و بی پـروای بودجه های دولتی، مشـغول 
همـان گونـه  از رفتارهایی شـده بود که به خاطر آن دولت پیشـین 
را متهـم می کـرد. زمانـی کـه دیوان عالـی حکم به مغایـرت برنامه 
بـا قانـون اساسـی داد، از آن زمـان بـود که مـن ]نیاز بـه[ اقدامی 

قاطـع در مـورد رئیـس جمهـور را احسـاس کردم. 

از  کـردم  مطالبـه  خـود  حـزب  از  زمانی کـه  این حـال،  بـا 
رئیس جمهـور بخواهنـد کـه خواهـان اسـتعفای مقامـات مسـئول 
شـود، برخـی از اعضـای حـزب همـکار بـا این اظهـار که ایـن تنها 
ورزیدنـد،  مخالفـت   – کـرد  خواهـد  لجوج تـر  را  رئیس جمهـور 
پاسـخی تقدیرگرایانـه کـه مـن معتقـدم بـرای یـک حزب پیشـرو 

ناشایسـت اسـت. از آنجایـی کـه از جایـگاه رهبری حـزب به هیچ 
نتیجـه ای نرسـیدم، مسـتقیماً بـه رئیس جمهـور نامه ای نوشـتم، و 
بـه عنـوان یـک شـهروند ذینفـع برهـان آوردم کـه رئیس جمهـور 
می بایسـت وزیـر بودجـه را بـه دلیل “دسـت  کاری مکارانـه  و بدون 
هیـچ احسـاس محدودیتـش بـه منابـع مالـی”، اخـراج کنـد. مـن 
نوشـتم کـه ایـن برنامـه “دقیقـاً همـان عامـل فروپاش گـِر تفکیِک 
قدرت هـا و مـورد حمایـت ریاسـت جمهـوری را خلـق کـرد کـه 
قانـون اساسـی می خواسـت” بـا ارائـة واحـد اجرایـِی نفـوذ مالـِی 

مسـتقیم بـر اعضـای سـنا و مجلـس، از آن پیشـگیری کنـد.

نامـة مـن تنش هایـی را در رهبـری آکبایـان برانگیخـت: غالـب 
اعضـا بحـث می کردند کـه من به عنوان یک شـخص حق نوشـتن 
نامـه بـه رئیس جمهـور را نداشـتم. بـه مـن گفته شـد کـه تبعیت 
نظـرات شـخصی ام از موضع حـزب، هزینـة بلندمرتبه ترین نمایندة 

اسـت.  بودن  حزب 

همچنـان کـه مباحثـات داخلـی حـزب ادامـه داشـت، دولـت 
شکسـت دومـی را تجربه کرد: در 25 ژانویـه 2015، یک ماموریت 
ضدتروریسـتی در میندانائـو بـه خطـا انجامید و موجـب مرگ 44 
نفـر از اعضـای نیـروی عملیـات ویژه پلیـس ملی، و نیـز هجده نفر 
از شـبه نظامیان جدایـی طلـب جبهـة آزادی بخـش اسـالمی مورو 
گردیـد، کـه در آن دولـت در حـال نادیده گرفتن  توافق اسـتقالل 

آزمایشـی بود.

»حملـة ماماسـاپانو« از سـه جهـت نمونـه ای از حکومـت داری 
بـد بود. نخسـت آن کـه، رئیس جمهـور حاضر بـه قبول مسـئولیت 
عملیاتـی کـه دسـتورش را داده بـود نشـد، که نقض اصل اساسـی 
تصـدی ریاسـت جمهوری اسـت. دوم این کـه، او در خـالل رهبری 
پلیـس ملّـی کـه از سـوی بازرسـی کشـور بـه اتهـام فسـاد معلـق 
شـده بـود، به طـور غیرقانونـی دسـتور عملیـات علیـه یـک رفیـق 
موافـق را داد. سـوم این کـه، او بـا علـم بـر این کـه یـک اشـتباه به 
مذاکـرات حیاتـی صلـح صدمـه می زنـد، دسـتور بـه ماموریتی داد 
کـه منعکـس کننـدة اولویت هـای آمریکایی هـا، بـه جـای مـردم 
فیلیپیـن بـود. مـن در راسـتای حکومـت داری نیـک، تقاضـا کردم 
کـه رئیس جمهـور مسـئولیت تمامی شکسـت ها را بر عهـده بگیرد 
و از همـة ابعـاد حملـه، به ویـژه نقـش ایـاالت متحده پـرده بردارد.

از آنجایی کـه بحـران قـدرت دولـت بـاال گرفـت، مـن از آکبایان 
خواسـتم کـه برای اصالحات فشـار بیاورد. من اسـتدالل آوردم که 
بـا وجـود رئیس جمهـوری کـه در یـک موقعیـت اخالقـی ضعیـف 
اسـت، مـا باید به او فشـار آوریـم که نـه تنها مسـئولیت آن حملة 
فاجعه بـار را بپذیـرد، کـه حتـی مقامـات فاسـد، ناالیـق و بی پـروا 
را اخـراج کنـد، تـا بـه برنامـة از هم گسـیختة حکومـت داری نیک 

جانـی دوبـاره بخشـیده شـود. رهبـری حزب حاضر نشـد.

اسـتعفای مـن به عنوان نماینـدة آکبایان در مجلـس نمایندگان 
اجتناب ناپذیـر بـود، چـرا   که قـادر به حمایـت از رئیـس جمهوری 
ایـن فاجعـه نبـود و  کـه حاضـر بـه قبـول مسـئولیت در قبـال 
کسـی کـه زیـر سـایة رفیقـان فاسـد و ناالیـق باقـی مانـد، نبودم. 
از آنجایی کـه مـن معتقـد بـودم رهبـری حـزب در اشـتباه اسـت، 
تشـخیص دادم کـه اگـر نتوانسـتم موضع اساسـی حـزب، از جمله 
نخواهـم  بپذیـرم،  دیگـر  را  از رئیس جمهـور  حمایـت مداومـش 
توانسـت به عنـوان نماینـدة حزب خدمـت کنم. هیچ کس شـخصاً 
از مـن نخواسـت کـه اسـتعفا دهـم، امـا نشـانه های رفتـاری حزب 
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روشـن بـود: مـن در 19 مـارس 2015 اسـتعفا دادم.

< درس های کلیدی

مـن از خـالل ایـن روایـت درس هایـی را برجسـته کـرده ام، که 
از پیگیـری سـه مطالبـه آموختـم: بهداشـت بـاروری، اصالحـات 

ارضـی، و حکومـت داری نیـک.

کـه  می دهـد  نشـان  را  مسـیری  بـاروری  بهداشـت  مجـادالت 
مسـائل فرهنگـی عرصـه ای را فراهـم می آورنـد کـه در آن برنامـة 
و  دقیـق  اتحاد سـازی های  طریـق  از  می توانـد  پیشـرو  کاری 
اسـتراتژی های گفتمانـی بـه جلـو بـرده شـود. در مبـارزه بـرای 
تنظیـم خانـواده، نیروهـای سـالمت پیشـاباروری قـادر بودنـد بـا 
جایگزیـن کـردن روایت هایـی از کنتـرل جمعیـت بـا گفتمانی در 
مـورد حقـوق بـاروری زنـان، و ایجـاد فضـا بـرای تصویـب قانـون 
متوسـط  و  بـاال  طبقـات  در  متعصبانـه،  مخالفت هـای  علی رغـم 

شـکافی ایجـاد کننـد.

تجربـة اصالحـات ارضـی بـه ما یـادآور می شـود که پیـش بردن 
حمـالت مسـتقیم بـه سـاختارهای نابرابـری در یـک جّو سیاسـِی 
غیرانقالبـی، چه قـدر دشـوار اسـت. گرچـه نیروهای پیشـرو موفق 
بـه ایجـاد قوانیـن قدرتمنـدی شـدند، بـا توجـه بـه ترکیبـی از 
مقاومـت  و  بوروکراتیـک،  بزدلـِی  ریاسـت جمهوری،  بی توجهـی 
زمیـن داران، سـاختارهای نابرابـری ارضـی بـه قـوت خـود باقـی 

می مانـد. 

مثـال سـوم، مبـارزه بـرای حکومـت داری نیـک، گنجینـه ای از 
درس هـا را ارزانـی مـی دارد، هرچنـد عواقـب شـخصی و سیاسـی 
دردناکـی را تحمیـل کـرد. یـک درس آن اسـت کـه ائتالف ها پویا 
هسـتند: در ایـن مـورد، اتحـادی بـرای اصـالح ممکـن اسـت بـه 
چیـزی متفـاوت تحـول یافتـه باشـد. درس دوم این اسـت که یک 

حـزب پیشـرو می بایسـت مشـارکت خـود را در ائتالف هـا بـه طور 
مسـتمر ارزیابـی کنـد. هر حزبـی منافعی دارد – کـه موضع دولت 
یـا نفـوذ در یـک ائتـالف جـزء آنهـا اسـت- امـا در مواقعـی، ایـن 
منافـع ممکـن اسـت با ارزش هـای بنیادین در تضاد قـرار گیرد. در 
چنیـن مقاطـع بحرانی، یـک حزب چپ گـرا باید اطمینـان حاصل 
کنـد کـه، اگـر بـه نفـع حفـظ یکپارچگـی باشـد، ایـن ارزش هـا 

هسـتند کـه غلبـه خواهنـد کرد.

درس سـوم: ممکن اسـت بسـته به موقعیت، تفـاوت  عقیده هایی 
جـدی بیـن احـزاب و نمایندگان مجلـس آنها پدید آیـد. در چنین 
برهه هایـی، پیشـروها بایـد دنبالـه روی وجـدان خود باشـند، حتی 
اگـر ایـن بـه معنـای مخالفـت بـا رهبـری حـزب خودشـان تلقـی 
شـود. پیشـرو بـودن بـه معنـی تصـور کـردِن جامعـه ای سـازمان 
یافتـه حـول برابـری، عدالـت، همبسـتگی و حـق حاکمیـت – و 
داشـتن برنامـه ای سیاسـی بـرای تحقـق این چشـم انداز اسـت. اما 
ایـن بـه معنـای طرح ریـزی یـک موضع اخالقی هم هسـت. شـاید 
وجـه تمایـز پیشـروهای واقعـی کـه مناصـب دولتـی دارنـد، رفتار 
اخالقـی آنهـا باشـد. پیشـرو بـودن در داالن هـای قدرت بـرای من 
بیـش از هـر چیـز بـه مفهـوم باقی مانـدن بـر اصـول و ارزش های 
موقعیـت ،  دادن  دسـت  از  معنـای  بـه  اگـر  حتـی  اسـت،  خـود 

دارایی هـا و زندگـی باشـد. 

نامه های تان را به این نشـانی بفرستید: 

Walden Bello >waldenbello@yahoo.com>

1. http://isa-global-dialogue.net/power-and-principle-the-vicissitudes-
of-a-sociologistin-parliament-july2015-4-/
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دیپانکار گوپتا

هرگـز تأمـل کرده ایـد کـه چـرا علـوم اجتماعـی، از جملـه فلسـفه 
تنهـا در جوامـع دموکراتیک شـکوفا می شـوند؟ برخـی از ثروتمندترین 
کشـورهای جهـان  - بـرای مثال عربسـتان سـعودی، چین و روسـیه- 
گام هـای بلنـدی در علـوم طبیعـی برداشـته اند امـا علـوم اجتماعـی 
پیشـرفت های  در  می تواننـد  روسـیه  و  چیـن  اسـت.   مانـده  مهجـور 
الکترونیـک، فیزیـک، پزشـکی و حمـل و نقـل، بـا بهترین هـا رقابـت 
کننـد، امـا هنگامـی کـه بـه جامعه شناسـی، علـوم سیاسـی، اقتصـاد، 
حتـی تاریـخ می رسـیم، ایـن کشـورها متزلـزل هسـتند. آیـا تنهـا در 
دنبـال  جـدی  طـور  بـه  اجتماعـی  علـوم  کـه  اسـت  دموکراسـی ها 

می شـود؟ و اگـر چنیـن اسـت، چـرا؟

برخـی اسـتدالل کرده انـد کـه قرابـت ظاهـری بیـن دموکراسـی و 
علـوم اجتماعـی روی ایـن پیشـداوری روبنایی تـر نقـاب می زنـد- کـه 
ایـن ارتبـاط ظاهـری در واقـع محصولـی از یـک فرهنگ خـاص غربی 
اسـت.  در حالی کـه علـوم اجتماعـی در واقـع بـه موضوعـات اروپایـی و 

آمریکایـی محصـور و محـدود شـده اند، شـاید تنهـا بـه نظـر می رسـد 
کـه از لحـاظ فرهنگی خنثی هسـتند. بسـیاری از نقدهـای غیرغربی از 
علـوم اجتماعـی، گونه هـای بومـی را به عنـوان اصالح کنندگانـی ترویج 
می کننـد کـه ادعاهـای جهان شـمول علـوم اجتماعـی را هـم برمـال 
می سـازند. امـا ایـن رویکـرد فراموش می کنـد که علـوم اجتماعی حتی 
در اروپـا و آمریـکا، تنهـا در سـال های اخیـر اسـت که توسـعه یافته اند. 
ایـن سیسـتم های معرفـت، کـه هیچ یک قدرت هـای تحلیلی خـود را از 
قـرون وسـطی و یـا حتی اواخـر قـرون وسـطی در اروپـا نگرفته اند، در 

ایـن بخش هـای جهـان هـم نوظهور هسـتند. 

پیـش از دموکراسـی، بسـتری بـرای پیگیـری علوم اجتماعـی وجود 
نداشـت. انـواع داده هـا – مـواد خام در جامعه شناسـی، علوم سیاسـی و 
اقتصـاد مـدرن – فراهـم نبـود. علـوم اجتماعـی هنگامی متولد شـدند 
کـه بسـتر جدیدی ظهور پیـدا کـرد، و مجموعه ای جدیـد از واقعیت ها 
بـه یکدیگـر ربط پیدا کردنـد -  نیروی دوگانه که رشـد علوم اجتماعی 

دیپانـکار گوپتـا یـک جامعه شـناس سرشـناس هنـدی 
و روشـنفکر برجسـتة عمومـی اسـت. او اسـتاد دانشـگاه و 
مدیـر مرکـز امـور عمومـی و نظریـة انتقـادی در دانشـگاه 
شـیو نـادار در دهلـی نـو اسـت. او بـرای مدتـی نزدیک به 
سـه مـاه در دانشـگاه جواهـر نعـل نهـرو، جامعه شناسـی 
تدریـس کـرد. او که مولّف و ویراسـتار هجده کتاب اسـت، 
دربـارة طیف وسـیعی از موضوعات مربوط به تحوالت پسـا 
اسـتعماری هنـد نوشـته اسـت. تازه ترین کتـاب او، انقالب 
از بـاال: آینـدة هند و نخبگاِن شـهروند، در مـورد این بحث 
می کنـد کـه دموکراسـی از طریـق مداخـالت از بـاال پیش 
 The Times( مـی رود. او مقاله نویـس دائمـِی تایمِز هنـد
of India( و هندو )Hindu( اسـت و از خالل مشـارکت 
در نهادهـای مختلـف، از قبیـل مدیریت هـای بانک مرکزی 
هنـد و بانـک ملـی کشـاورزی و توسـعة روسـتایی در امور 
دولتـی نقـش دارد. او در تورنتـو، پاریـس و لنـدن اسـتاد 
مدعـو بـوده و همچنین عضو ارشـد دانشـگاه های گوناگونی 
در ایـاالت متحـده گردیـده اسـت.  او کـه دریافت کننـدة 
جایزه هـای بسـیاری اسـت، در سـال 2010  نشـان هنـر 
و ادبیـات شـوالیه را از دولـت فرانسـه دریافت کرد. نسـخة 
پیـک جهانـی  در  را می توانیـد  مقالـه  ایـن  از  کامل تـری 

)Global Express( بخوانیـد.2

< علم اجتماعی و دموکراسی: 

دیپانکار گوپتا، دانشگاه شیو نادار، دهلی نو، هندوستان1

یک قرابت انتخابی
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را پیـش راند. 

تـا زمانـی کـه دانـش باورهایـی را دربـر می گرفـت کـه از بـاال نـازل 
شـده  بودنـد، خـواه کلیسـا باشـد یـا دولـت، سکوالریسـم بـه مسـئله 
تبدیـل نشـده بـود و منتظـر مانـد تـا زمانی کـه فـرد بتوانـد بخواهـد: 
“پیـش از آن کـه آن چـه را کـه مـی گویی باور کنـم، آن را اثبـات کن”. 
سکوالریسـم بـرای علـوم اجتماعـی کلیدی اسـت، چـرا که ما مـردم را 
در عمـل مطالعـه می کنیـم. زندگی ها ایسـتا نمی مانند چـون زمینه ها 
در سراسـر جهـان و تاریـخ متفـاوت هسـتند.  علـوم طبیعـی راه گریـز 
بیشـتری دارد: آب همـواره تشـنگی را فـرو می نشـاند، رنگین کمـان 
زمانـی تشـکیل می شـود کـه آسـمان و آتـش، بخـار  و نور را بـه وجود 
آورده باشـد.  هیچ یـک از این هـا بـه دموکراسـی نیـازی ندارنـد، و هیچ 
یـک از آغـاز ظهورشـان تغییـر نکرده انـد. علـوم اجتماعـی متفـاوت 

 . هستند

برای علوم اجتماعی مناسـب اسـت – ضروری نیسـت- مشـاهدات را 
بـا ایـن درک چارچـوب بندی کنـد که آن چـه دیگران انجـام می دهند 
بـر »خـود« اثـر می گـذارد و حتـی آن را تعریـف مـی کنـد. ایـن بُعـد، 
کـه امـروزه بسـیار مرکزیـت یافتـه اسـت، در گذشـته وزن و ظرفیتـی 
همبسـتگی ها،  گروه هـا،  اجتماعـات،  دورتـر،  زمان هـای  در  نداشـت. 
قبایـل، کاسـت ها، خویشـاوندی های سـببی و خونـی، در حـوزة خـود 
زندگـی می کردنـد، اما ما هیچ جامعه ای نداشـتیم. تعامالت گسـترده و 
منظـم در سراسـر مرزهای کهن – کـه موضوع مطالعة علـوم اجتماعی 
هسـتند- تنهـا بـه تازگـی به تاریـخ بشـر ورود پیـدا کرده اند. بـا ظهور 
جامعـه، دیگر ممکن نیسـت که به گونـه ای تنگاتنـگ درون گروه هایی 
کـه قبـاًل وجود داشـتند،  محـدود ماند: آگاهـی از »دیگـری« حتی در 

شـاکله بندی خـوِد شـخص هم نقـش محـوری پیدا کرده اسـت. 

قـرار  از هرچیـز مـورد توجـه  بیـش  ایـن آگاهـی  در دموکراسـی، 
بایـد منافـع متعـدد، و  اقتصـادی  می گیـرد. سیاسـت ها و طرح هـای 
حتـی آنهایـی کـه مزایای کمتـری دارنـد، را در نظر بگیرد. بـرای مثال 
مصوبـة 1834 اصـالح قانـون فقرای بریتانیـا، قدمی بـزرگ در برقراری 
دموکراسـی بـود: آن بـدان معنـی اسـت که کارگـر دیگـر در خانه های 
محلـی فقـرا محبـوس نمی شـد و می توانسـت آزادانـه بـه دنبال شـغل 

بگردد. 

دموکراسـی واقعیتـی تـازه و جدی را آشـکار کـرد. ما از آغـاز تکوین 
آن پذیرفتیـم کـه بشـر بـه عنوان کنشـگران هدف یـاِب منطقـی، برای 
انتخـاب مسـیر خود آزاد اسـت. ما همراه بـا انتخاب هـا در معرض خطا 
کـردن هـم هسـتیم – هزینـه ای کـه بـه پرداختنش مـی ارزد چـرا که 
تنهـا زمانـی که کسـی در خطـا کردن نترس اسـت، چیزهایـی نوآورانه 

می افتد. اتفـاق 

مجـازات  فـردی  اشـتباهات  وقتـی  اسـت؟  معنـی  چـه  بـه  ایـن 
نمی شـود، هـم برای پیشـرفت و هم نـوآوری، آزادی عمل وجـود دارد. 
اگـر بـه قوانین دموکراسـی تجـاوز نشـود، از خطاهایی که مرزهایشـان 
را رعایـت کنند، اسـتقبال می شـود. دموکراسـی  راه های بسـیاری را باز 
می گـذارد: روش هـای مختلـف پـرورش کـودکان، هدایت یـک زندگی 
انتخـاب شـغل و حرفـه، دوسـت یابی. در گذشـته چنیـن  زناشـویی، 
انتخاب هایـی وجـود نداشـت؛ امـا در دموکراسـی، حتـی کسـانی کـه 
شکسـتن تعصبـات سـّنتی را دشـوار می  داننـد، در جلوگیـری از غرایـز 

اولیـه محـدود می شـوند.

ایـن جنگل آزمون و خطا اسـت کـه محتوای تجربی علـوم اجتماعی 

را تشـکیل می دهـد. خطـا کـردن شـاید از نقطـه نظـر شـخصی مایـة 
تاسـف باشـد، امـا بـرای علـوم اجتماعـی، خطاهـا بنیادیـن هسـتند، و 
بـرای دانشـمندان علـوم اجتماعـی هـم داده هـا و هـم مفاهیـم آنهـا را 
فراهـم می کننـد.  دموکراسـی شـرط الزم ظهـور علوم اجتماعی اسـت، 
چـرا کـه تنهـا پـس از آن اسـت کـه قبـول اشـتباهات عادی می شـود. 

پیشـا-دموکراتیک  جامعـة  یـک  در  شـما  خـود  کـه  کنیـد  تصـور 
اقتصـاددان هسـتید. بـازار بـرای تمامـی اهـداف عملی شـناخته شـده 
بـود، و خریـداران و فروشـندگان کاال و خدمات از آغاز ثابت و مشـخص 
بودنـد. »کارگاه هـای )karkhanas(« قـرون وسـطی بـرای دسـته ای 
تعریف شـده از خریـداران تولیـد می کردنـد؛ نیـاز بـه مهارت هـا وجـود 
داشـت، امـا نیـازی بـه مخاطـره پذیـری نبـود. امـکان انجـام خطـای 
»اقتصـادی« نبـود؛ ریسـک پذیری به وجـود نمی آمـد، چـرا کـه خریـد 
صـورت  همیشـگی  مشـتریان  و  خریـداران  توسـط  طبـق  فـروش  و 
می گرفـت. زمانی کـه نـه زمیـن بـه راحتـی قابـل انتقـال نبـود، و نـه 
کارگـران بـرای نقـل مـکان به اطـراف آزاد بودنـد، اوضـاع از همان اول 
تعریف شـده بـود، و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه اقتصـاد به عنـوان یک 
رشـتة پژوهشـی هیـچ جایـی در دوره های پیشـا-دموکراتیک نداشـت. 
نـه »دسـت نامرئـی« وجود داشـت، نه عدم تعـادل بازار، نه اشـتباهاتی 

در داوری کـه بـه نوسـانات اقتصـادی و ورشکسـتگی منجـر شـود.

امـا در بسـتری کـه منافـع متعـددی در تعامـل بـا یکدیگرنـد، یـک 
دموکراسـی بایـد نهایتـاً اقتصادش را با حساسـیت اداره کنـد.  در حالی 
کـه دسـت نامرئـی بـازار عمـل مـی کنـد، گاهـی اوقـات دسـت مرئِی 
دولـت بـرای حفظ تعـادل اجتماعـی ضروری اسـت.  اگر دولت تسـلیم 
منافـع ایـن یـا آن طبقـه شـود، بـه همان انـدازه زمـان بیشـتری طول 
خواهـد کشـید تـا یـک اقتصـاد آسـیب دیده درمـان شـود – الگویـی 
کـه آشـکار می سـازد کـه آگاهی در مـورد دیگـران، منافع مشـترک، و 

پذیـرش اشـتباهات، تـا چـه اندازه بـرای دموکراسـی مهم اسـت.

اقتصـاد بـه عنـوان یـک رشـته، اگر به ایـن اصل اساسـی قائـل نبود 
آیـا زمـان  نداشـت.   ایسـتادگی  یـارای  اشـتباه می کننـد،  کـه مـردم 
سیاسـت های انبسـاطی فـرا رسـیده اسـت؟ آیـا نـرخ مبادلـه بایـد در 
یـک سـطح معینـی ثابـت شـود؟ در اقتصادهـای توتالیتر، عرصـه برای 
چنیـن سـواالتی بـه شـدت بسـته اسـت، چـرا کـه تصمیم هـا از بـاال 
گرفتـه شـده اسـت.  در دموکراسـی ها، مـا می توانیـم پافشـاری کنیـم 

کـه “ثابـت کنید”.

به گونـه ای مشـابه، علـوم سیاسـی وابسـتگی اش بـه دموکراسـی را از 
خـالل جدایـی قدرت از اقتـدار، مورد تاکیـد قرار می دهد. در گذشـته، 
حاکمـان قـدرت داشـتند، امـا اقتـدار تنهـا بـا فرمانـی مردمـی ایجـاد 
می شـود، کـه بـه طور آزادانه اعمال شـده باشـد. بـا دموکراسـی، مردم 
بـه حسـاب می آیند. دموکراسـی کثـرت منافـع در جامعه را بـه عنوان 
یـک شـرط الزم می پذیـرد؛ دیدگاه هـا و اهداف متعارض می بایسـت در 
چارچـوب انتخـاب آزاد و منصفانـه اظهـار شـوند، مهم نیسـت که کدام 
حـزب اقتـدار را در دسـت دارد، ایـن کار نـه بـرای خـدا یا پادشـاه، که 
بـرای مـردم انجـام می شـود. هر کسـی که بـه دنبـال اقتدار اسـت برای 
موفقیـت بایـد میـان منافـع متعـارض- کشـاورزان، کارگـران صنعتی، 
طبقـة یقـه سـفید و غیـره، تعـادل ایجـاد کنـد. و همـة ایـن اجـزاء، 
اجزائـی فرعـی دارنـد تـا کسـانی را کـه در سیاسـت هسـتند متقاعـد 

کننـد کـه به »دیگـران« توجه داشـته باشـند.

بـرای علـوم سیاسـی ضـروری اسـت کـه نظـام اجـازه دهد مـردم – 
همـواره درون محـدوده ای از قوانیـن-  اشـتباه کننـد و آن را جبـران 
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کننـد. اشـتباه کنیـد، سـپس قـدرت را از دسـت می دهیـد. در یـک 
دموکراسـی، کسـانی کـه اقتـدار دارنـد، نمی تواننـد جـاه و مقـام خـود 
را مسـلّم بداننـد: رای دهنـدگان می تواننـد فکـر خود را تغییـر دهند، و 
حتـی بـه این کار تشـویق می شـوند. بدون دموکراسـی، هیـچ انتخابی، 
هیـچ انتخاباتـی، هیـچ اعتـراف بـه خطایـی و هیـچ عامـل مخالفتـی با 

صاحبـان قـدرت وجود نـدارد. 

جامعه شناسـی چیسـت، جـز رشـته ای که هـدف اصلـی اش تفکیک 
پدیده هـا از خـالل طبقـات، دسـته ها، جنس هـا و گروه هـای شـغلی 
اسـت؟ اعمـال اجتماعـی ماننـد ازدواج، بـا بررسـی تاثیـرات کاسـت، 
طبقـه، دیـن و شـغل، در قالـب عمـل واقعـی یـا از خـالل دریچه هـای 
گوناگـون، ارزیابـی می شـوند- سـبکی از پژوهـش که از آگاهی نسـبت 

بـه »دیگـران« آغـاز می شـود. 

جامعه شناسـی بـا تـن ندادن بـه ادراک عمومـی، یا به  طـور خاص تر، 
ذات گرایانـه از واقعیـت، به طور خودآگاهانه بـه مطالعة عمیق روش های 
تطبیقی، بررسـی تغییرات در طول زمان و مکان، و واداشـتن پژوهشگر 
بـه بی غرضـی و انتقـادی بـودن، می پـردازد.  مـا از خـالل مطالعـات 
دیـن،  چـه  اجتماعـی،  پدیده هـای  عمومـی  ویژگی هـای  تطبیقـی 
چـه ازدواج یـا ترجیـح اجتماعـی، را کشـف می کنیـم – و همچنیـن 
زمینه هایشـان،  بـه  بسـته  اجتماعـی،  واقعیت هـای  کـه  می فهمیـم 

ممکـن اسـت تـا چه انـدازه متفـاوت بـروز کنند. 

بنابرایـن، ارتباط جامعه شناسـی با دموکراسـی به راحتـی قابل درک 
اسـت: ایـن رشـته، در بسـتری که آگاهی نسـبت بـه »دیگـران« وجود 
دارد، خـود را تعریـف می کننـد و بـر ایـن تمرکـز می کنـد کـه چگونـه 
مـردم در داخـل و در میـان مرزهای فرهنگـی و محدوده های اقتصادی 
تعامـل می کننـد.  همیـن خصلـت تفکیـک ژرف نگرانـه اسـت کـه بـه 
جامعه شناسـی اجـازه می دهـد در حوزه هـای مختلـف، به ویـژه مطالعة 

تحرک اجتماعی، پیشـگام باشـد. 

در زمینـة غیـر دموکراتیـک، آزادی بـرای پرسـیدن ایـن سـوال ها 
کجاسـت؟ بدون آزادی ای که دموکراسـی ممکن سـاخته، هر پژوهشـی 
در این مسـیر برچسـب خرابکارانه می خورد. در مقابل، یک دموکراسـی 
از چنیـن پژوهش هایـی تغذیـه می کنـد، زیـرا تمـام جوینـدگان اقتدار 
رقابـت می کننـد، و می سـنجند کـه چگونـه بـه بهتریـن وجـه منافـع 

متعـدد را نمایندگـی کنند.

جامعه شناسـی ممکن اسـت فعـال اجتماعی یا ناشـی از منافع فوری 
سیاسـت گذاران به نظـر برسـد.  این برداشـتی غلط از این رشـته اسـت، 
امـا در عیـن حـال این درسـت اسـت کـه سیاسـت مداران دموکراتیک 
سیاسـت گذاران  اگـر  ببرنـد:  سـود  جامعه شناسـی  از  می تواننـد 
می خواهنـد تصویـری کامـل از یـک مسـئله داشـته باشـند، می تواننـد 

بـه جامعه شناسـی رو کننـد. 

قـرار  اجتماعـی  فعـاالن  کار  دسـتور  در  جامعه شناسـان  زمانی کـه 
می گیرنـد، در خطـر شـائبه دار کـردن داده هـای خـود به منظـور وفـق 
دادن بـا منافـع غیرآکادمیـک هسـتند. جامعه شناسـی بـرای پرسـش 
دربـارة مسـیر های تغییر به  شـیوه ای کل گرایانه – کـه اغلب رقابت های 
هیجان انگیـز ایجـاد می کنـد و اغلـب چشـم انداز گسـترده تر را پنهـان 
می کنـد- بـه بهتریـن وجه مناسـب اسـت.  امـا جامعه شناسـی می تواند 

همچنیـن بـا ترسـیم مسـیرهایی بـه سـوی جامعـة فراگیرتـری– کـه 
مشـارکت بیشـتری را ایجـاد می کند، و مدارای بیشـتری بـا تفاوت ها و 
اشـتباهات دارد- مفیـد واقـع شـود.  بطن جامعه شناسـی بر ایـن گزاره 
متکـی اسـت کـه مـردم اشـتباه می کننـد، امـا آنهـا در ضمـن تـالش 
می کننـد، کـه بـا دنبـال کردن اهـداف از طریـق ابزارهایی کـه از پیش 

تعیین شـده نیسـتند، آن ]اشـتباهات[ را اصـالح کننـد.

اسـتدالالت مشـابهی را در مـورد تاریـخ و فلسـفه در نظـر بگیریـد. 
تاریـخ، به درسـتی سـخن گفتن، وسواسـی مربـوط به اکنون اسـت؛ ما 
گذشـته را از نقطـه نظر عمـر محدودمـان می نگریم. در دموکراسـی ها، 
موشـکافی دوران هـای قدیـم ، در حیـن تشـخیص این کـه دوره هـای 
پیشـین چگونـه بـر اکنـون تاثیـر می گـذارد، بـه مـا اجـازه می دهد که 
کاسـتی های گذشـته  را بپذیریـم. در غیـر این صورت، تاریـخ یک واقعة 
بی رنـگ و آب، و یـا شـرح حـال پـر رنگ و لعاب قدیسـین می شـود – 

کـه در هـر دو مـورد از لحـاظ آکادمیـک بی فایده اسـت. 

بـه همیـن ترتیـب، فلسـفه بـا ظهـور دموکراسـی تغییر شـکل داده 
اسـت. »خـود« کـه ، در انـزوا، فلسـفه غربـی از دکارت تـا کانـت را زیر 
نفـوذ داشـت، می بایسـت فضایی بـرای »دیگری« ایجاد می کرده اسـت 
– تغییـر شـکلی کـه نباید، به جای سـازنده بـودن، به مثابة سـازگاری 
تعبیـر شـود، چـرا کـه امـروزه فلسـفه بـه وضـوح اذعـان می کنـد کـه 
حقیقتـاً هیـچ خـودی بـدون دیگـری وجـود نـدارد.  اگر دموکراسـی به 
معنـی نگرانـی بـرای »دیگـران« اسـت و امـکان اشـتباهات را می دهد، 
مـا بـه واقـع در مـورد »شـهروندی« صحبـت می کنیـم – اخـالق در 
مقیـاس بـزرگ، که پایه  و اسـاس قانـون و حکومت دموکراتیک اسـت. 
قانـون اساسـی و قانـون مجـازات دموکراتیـک پذیرش »دیگـری« را به 
عنـوان عامـالن اخالقی، کـه به لحاظ هستی شـناختی، شـبیه خودمان 

و مکمـل وجـود ما اسـت، پایة اسـتدالل خـود قـرار داده اند. 

هنگامی کـه »دیگـری« مرکزیـت زیـادی می یابـد، و وقتـی پذیـرش 
»خطاهـا« معمـول اسـت، در واقـع مـا در حـال صحبـت کـردن دربارة 
شـهروندی هسـتیم؛ دانشـمندان علوم اجتماعی می کوشند شهروندی 
را تقویـت کننـد، و آنهـا بـرای انجـام ایـن کار رشـته های مربوطة خود 
روی  از  می تواننـد  دموکراسـی  یـک  اسـتحکام  می کننـد.  تحکیـم  را 
اسـتحکام و عمـق علـوم اجتماعـی اش قضـاوت شـود. آزادی انتخـاب، 
گشـودگی نسـبت به »خطاها« و تشـخیص این که دیگران بر خود تاثیر 
می گذارند، شـرایطی اسـت کـه تنها برای شـهروندان در دموکراسـی ها 
قابـل دسـتیابی اسـت. در نتیجـه، علـوم اجتماعـی نمی تواند بـا عنوان 
غربـی و اروپامحـور ترسـیم شـود. چه بسـا می تـوان گفت، آنهـا ]علوم 
اجتماعـی[ مـی بایسـت به عنوان رشـته هایی شـهروند-محور، و شـاید 

حتـی متعلق بـه شـهروند )citizentric( دیده شـوند.

نامه های تان را به این نشانی بفرستید: 

Dipankar Gupta >dipankargupta@hotmail.com>

1. من از پروفسور آندری بِِتی و  پروفسور دیپاک مهتا برای نظراتشان سپاسگزارم.

2. http://isa-global-dialogue.net/social-science-and-democracy-an-elective-affi nity/

Engare.Net انگاره
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< چـشم اندازهـای جهانی
    در باب مسئلۀ کارمراقبتی

بریجیت اولن باخر، دانشگاه یوهانس کپلر، شهر لینتز، اتریش و عضو کمیتۀ  پژوهشی اقتصاد و جامعه )RC30(، فقر، رفاه اجتماعی 
و سیاست اجتماعی )RC19(، جامعه شناسی کار )RC30( و زنان در جامعه )RC32( و نائب رئیس کمیتۀ سازماندهی محلی سومین 

گردهمایی جامعه شناسی انجمن بین المللی جامعه شناسی،  وین 2016.

تصویرسازی از آربو

مراقبـت و کار مراقبتـی، مراقبـت از خود 
و دیگـران، در زندگـی روزمـره و در طـول 
زندگـی، توسـط خانـواده و خویشـاوندان و 
توسـط متخصصـان مراقبـت، در بـازار یـا 
توسـط دولـت یـا جامعـة  مدنـی: تمامـی 
ایـن موارد بـرای افـراد و بـرای یکپارچگی 
اجتماعـی اهمیـت اساسـی دارنـد. بـا ایـن 
تحقیـق  طوالنـی  سـنت  به رغـم  و  حـال 

در بـاب مراقبـت، ایـن مسـئله در حاشـیه 
ایـن  بـه  شـاید   – اسـت  گرفتـه  قـرار 
دلیـل کـه مراقبـت اغلـب در بـه اصطـالح 
سـپهر خصوصـی ناپیداسـت و در »سـپهر 
چهارچـوب  در  خصـوص  بـه  عمومـی«، 
دسـت کم  قومـی  و  جنسـی  کار  تقسـیم 

می شـود. گرفتـه 

بـا ایـن حال، چند سـالی هسـت که عالقة 
جامعه شـناختی بـه موضـوع مراقبـت و کار 
مراقبتـی افزایـش یافته اسـت: ایـن مضمون 
بـه سـرعت در حال ارتقـای برنامـة تحقیقی 
بـه  جامعه شناسـان  و  اسـت  جامعه شـناخی 
طـور روزافـزون در حـال بررسـی تفاوت ها و 
نابرابری هـای اجتماعـی در حـوزه ي مراقبت 

و شـکاف های دیرپـای آن هسـتند.

< بحران هـای مراقبـت و کمبودهـای 
جهانی مراقبـت 

در جامعه شناسـی های کشـورهای واقع در 
 )Global North( شـمال اقتصادی جهان
بـا درآمـد بـاال و متوسـط، این تمایـل جدید 
بازتـاب  در زمینـة مراقبـت و کار مراقبتـی 
فرآیندهایی اسـت کـه در دهه های 80 و 90 
میـالدی آغاز شـد کـه از آن جملـه می توان 
جدیـد  عمومـی  مدیریـت  پیاده سـازی  بـه 
در   )New Public Management(
کشـورهای عضو سـازمان همکاری اقتصادی 
کاالیی سـاختن   ،)OECD( توسـعه  و 
مراقبـت و همچنیـن چالش هـای جـاری در 
تأمیـن مراقبـت در زندگـی روزمـره اشـاره 

. د کر

بـه  معـروف  از یک سـو، صنایعـی جدیـد 
گیـری  شـکل  حـال  در  مراقبتـی  صنایـع 

>>
Engare.Net انگاره
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طـور  بـه  شـخصی  خانه هـای  و  هسـتند 
و  از جنـوب  را  مهاجـر  کارگـران  فزاینـده 
شـرق اقتصـادی جهـان بـه اسـتخدام خود 
تحلیـل  بـا  دیگـر،   سـوی  از  درمی آورنـد. 
رفتـن دولت هـای رفـاه  در جنـوب، شـرق 
و غـرب اروپـا، ریاضـت اقتصـادی از سـال 
2008 بـه بعـد در حـال ایجـاد بحران های 
مراقبتـی جدیـدی اسـت - بحران ّهایی که 
اغلـب نادیـده گرفتـه می شـوند، چـرا کـه 
مراقبـت و کار مراقبتی همیشـه مسـئله ای 
تلقـی شـده و در سـایه ی مسـائل  فرعـی 
مربـوط بـه بازتولیـد اجتماعـی گـم شـده 

. ست ا

امـا در کشـورهای بـا درآمد متوسـط در 
کـه  همچنـان  جهـان،  اقتصـادی  جنـوب 
برنامه هـای  توسـعه ي  بـا  اقتصـادی  رشـد 
همـراه  رفـاه  دولـت  و  اجتماعـی  جدیـد 
بـوده اسـت،  مراقبـت و کار مراقبتـی نیز به 
عنـوان خدمـات بخـش عمومی بـرای فقرا، 
ازکارافتـادگان  و  کهن سـاالن  کـودکان، 
قـدرت گرفتـه و بـه صـورت روزافزونـی در 
حـال تسـری به دیگـر بخش هـای جمعیت 

. ست ا

در  کـه  جامعه شناسـانه ای  تحقیـق 
همیـن اواخـر بـر روی مسـئلة مراقبـت و 
بهبودهـا  ایـن  انجـام شـده،  مراقبتـی  کار 
بعـدی  بازتـاب می دهـد و چنـد مقالـة  را 
نظام هـای  از  تصویـری  جهانـی  گفتگـوی 
و  شـمال  در  کشـور  چندیـن  مراقبتـی 
جنـوب اقتصـادی جهـان، ارائـه می کننـد.

< نظام هـای مراقبتـی در شـمال و 
جهان اقتصـادی  جنـوب 

می آینـد،  ادامـه  در  کـه  مقاله هایـی 
مختلـف  نقـاط  وضعیـت  نشـان دادن  بـا 
را  گوناگـون  مراقبتـی  نظام ّهـای  جهـان، 
خانه هـای  متقابـل  تأثیـر  بـر  تمرکـز  بـا 
)شـخصی(، خانـواده و آشـنایان، جامعـه ی 
از  بازارهـا در تعـدادی  مدنـی، دولت هـا و 
ایـن مقاله ّهـا  کشـورها مقایسـه کرده انـد. 
کلیـدی  بینـش  چهـار  یکدیگـر  کنـار  در 

بـرای نظام هـای مراقبتـی معاصر پیشـنهاد 
را  عمومـی  گرایشـی  نخسـت،  می کننـد. 
بـرای فرآیند بازاری  سـازی در حـال تکوین 
طـور خالصـه  بـه  دوم،  می کننـد.  آشـکار 
بـه تأثیـر متقابـل بازاری سـازی مراقبـت و 
از مراقبـت می پردازنـد. سـوم،  بازار زدایـی 
نشـان می دهنـد کـه چگونـه بازاری سـازی 
کار  سـازماندهی  در  نه تنهـا  مراقبـت 
بلکـه  می کنـد،  ایجـاد  تفـاوت  مراقبتـی 
کسـانی  خصـوص  در  نیـز  پرسـش هایی 
کـه مراقبت کننـدگان و مراقبت شـوندگان، 
مطـرح می کنـد. در نهایـت، ایـن مقـاالت 
منطقـه ای،  زمینه هـای  بازبینـی  اهمیـت 
ملـی، فراملـی و بین المللـی را بـرای درک 
جریان هـای مهـم  مراقبـت و کار مراقبتـی 

می دهنـد. نشـان 

مایـکل دی. فایـن، در بخـش مربـوط به 
خـود تشـریح می کنـد کـه چگونـه رژیـم 
و  بازاری شـدن  میـان  اسـترالیا  مراقبتـی 
سـازمان  تجدیـد  مراقبـت  دولتـی  تأمیـن 
کاری  شـرایط  و  وظایـف  اسـت.  یافتـه 
مفهـوم  همچنیـن  و  مراقبت کننـدگان 
مشـتری  یـک  عنـوان  بـه  مراقبت شـونده 
دسـتخوش تغییـرات اساسـی، و در میـان 
حـال  در  حرفه زدایـی  و  حرفه ای سـازی 
نوسـان اسـت. توصیـف هیلـده گارد تئوبالد 
مراقبتـی  رژیم هـای  از  سـایتو  یایویـی  و 
سـوئد و ژاپـن نشـان مي دهـد کـه چگونـه 
و  مراقبتـی  ایده هـای  ملـی،  سیاسـت های 
چگونگـی ارتباط آنها با مسـئلة  تقسـیم کار 
را تغییـر داده و متحـول می کننـد. بـه نظر 
موجـود  واگرایی هـای  وجـود  بـا  می رسـد 
مراقبـت  مراقبتـی،  رژیـم  دو  ایـن  میـان 
دو کشـور  هـر  در  حرفـه ای طوالنی مـدت 
بـه وسـیلة سیاسـت هایی کـه بـه تضعیـف 
تأمیـن عمومـی مراقبت می پـردازد، تهدید 

می شـوند.

اولن باخـر،  بریجیـت  آتزمولـر،  روالنـد 
آلمـوت باخینگـر، فابیـان دسـیو و بریجیت 
دربـاره ي  را  خـود  یافته هـای  ریگـراف 
مسـیر اتریـش و آلمـان از دولـت رفـاه  بـه 
از  توصیف شـان  سـرمایه  گذاری،  دولـت 

مراقبـت بـه مثابـه عرصـه ای برای مناقشـه 
در  مهاجریـن  کار  بـه  چگونـه  اینکـه  و 
اعتراض هـای  حرفـه ای،  مراقبـت  خانـه ، 
اجتماعـی و دیگـر مفاهیـم مراقبتـی بدیل 
شـکل داده اسـت، ارائـه می کننـد. مونیـکا 
بودوفسـکی، سباسـتین شـیف و دنیـل ورا 
از نظام هـای مراقبتـی شـیلی،  مقایسـه ای 
کاسـتاریکا و اسـپانیا ارائـه کـرده  و نشـان 
از  مراقبـت  ترتیبـات  چگونـه  می دهنـد 
کـودک و تقسـیم کار میـان مـردان و زنان 
بی ثبـات،  اقتصـادی  نظـر  از  در خانه هـای 
رفـاه  دولت هـای  جهت گیـری  توسـط 
بـه  دولـت  یـا  خانـواده  بـازار،  بـه  نسـبت 
مراقبـت  اصلـی  تامین کننـدگان  عنـوان 
و جرمـی  مـور  النـا  داده می شـود.  شـکل 
آفریقـای  رفـاه   دولـت  تاریـخ  سـیکینگز 
تاریخـی  تغییـر  بـر  تأکیـد  بـا  را  جنوبـی 
از رژیـم آپارتایـد بـه رژیـم پسـا-آپارتاید، 
بازسـازی می کننـد. بـه دلیـل مواجهـه بـا 
مشـکالتی همچـون ایدز و کـودکان یتیم و 
بـا تمرکز بـر روی سـالخوردگان و کودکان، 
دولـت تأمین کننـدة اصلـی مراقبت اسـت، 
امـا خانـواده، آشـنایان و در ایـن اواخر بازار 
نیـز به اجـزای مهم نظام مراقبتـی آفریقای 
کوتـاه  شـده اند.  تبدیـل  معاصـر  جنوبـی 
اینکـه، ایـن مقـاالت بـه زمینه هـای واگـرا 
و پیامدهـای افزایـش کاالیی شـدن حوزه ي 
متفـاوت  کشـور  چندیـن  در  مراقبـت 

می پردازنـد. 

نامه های تان را به این نشـانی بفرستید:

Brigitte Aulenbacher >brigitte.aulenbacher@jku.at>

1. بـرای بـه دسـت آوردن درک بهتـر از مراقبت و کار 
مراقبتـی در سراسـر جهـان، بـه ایـن منبـع منحصـر بـه 

فـرد مراجعـه کنید:

Soziale Welt (Sonderband 20), “Sorge: Arbeit, 
Verhältnisse, Regime” [Care: Work, Relations, 
Regimes], 2014 (edited by Brigitte Aulenbacher, 
Birgit Riegraf, and Hildegard Theobald). 

Engare.Net انگاره
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محفلی دربارة کار مراقبتی

< بازسـازی مراقـبت 

مایکل دی. فاین، دانشگاه مک کوایر، سیدنی، استرالیا، و عضو کمیتۀ پژوهشی جامعه شناسی سالمندی )RC11( انجمن بین المللی جامعه شناسی

 به عـنوان یک بـازار در استرالیا 

ماتلیـدای رقصنـده بـا والـس آهنـگ بـه 
طـرز فریبنـده شـادی در مـورد ولگـردی 
بی خانمـان اسـت کـه رختخوابـش را از این 
سـو بـه آن سـو می کشـاند )»ماتیلدا«یـش 
کـه  درحالـی  می بـرد(  پیـاده روی  بـه  را 
سرتاسـر اسـترالیا را بـه دنبـال کار زیـر پـا 
کـه  اسـترالیایی  آهنـگ  ایـن  می گـذارد. 
شـهرتی جهانـی دارد، معرف سـبک زندگی 
دوره گـردی اسـت کـه در خدمـت دام داری 
صنعتـی ای بـود کـه اقتصـاد مسـلط ایـن 
شـمار  بـه  نـوزده  قـرن  اواخـر  در  کشـور 
بسـیارمعروف  آهنـگ  دیگـر  می رفـت. 
فولکلـور اسـترالیا در همـان دوره بـه نـام 
دیگـر اهمیـت نمی دهـم،  می توانـد بیانگـر 
مضمـون عصـر جدیـد باشـد: عصـری کـه 
تأمیـن مراقبـت بازسـازی و بازاری شـده به 
طـور روزافـزون از کسـانی حمایـت می کند 
کـه بـه صـورت روزانـه بـه کمـک  در انجام 
کارهـای شـخصی نیـاز داشـتند. قطعـه ای 
از ایـن آهنـگ کـه براسـاس شـعر هنـری 
الوسـون سـاخته شـده، بدین صورت است:

دیگه نگران نیستم و اهمیت نمی دم
دیگه حس نمی کنم و از نومیدی گذشتم؛

و حاال فقط می خوام که دیگر
از هر آنچه رنگ نگرانی گیرد، رها باشم.

حـزب  دو  هـر  از  اسـترالیا،  دولت هـای 
کارگـر و لیبـرال ملی، یکی پـس از دیگری 
برنامه هـای  بهبـود  و  توسـعه   ادعـای  بـا 
مراقبـت اجتماعـی به دنبال جلـب حمایت 
جدیـد  عصـر  در  امـا  بوده انـد.  عمومـی 
نئولیبرالیسـم و ریاضـت اقتصادی، به دنبال 
الگویـی جدیـد بـرای رشـد هسـتند که در 
آن خدمـات عمومـی و غیرانتفاعـی محدود 
شـود و در عیـن حـال بازار خدمات توسـعه 
داده  شـود. اسـتفاده کنندگان خدمـات بـه 

عنـوان »مشـتری« تعریـف می شـوند و تـا 
در  دست شـان  بایـد  می شـود  کـه  جایـی 

جیـب خودشـان باشـد.

< مراقبت: توسعه تشخیص جامعه شناختی

می دانیـم کـه مراقبـت در طـول زندگـی 
انسـان الزم و ضروری اسـت. بـا وجود این، 
درک مراقبـت نقطـه کـوری انضباطی باقی 
مقایسـه    ابتدایی تریـن  بـا  حتـی  می مانـد. 
بین المللـی یـا بین فرهنگـی نیـز مشـخص 
حـوزة  سـازمان دهی  شـیوة  کـه  می شـود 
درونـی  عملکرد هـای  روی  بـر  مراقبـت، 
جامعـه تأثیـر می گـذارد. درنتیجـه تحلیـل 

تشـخیصی  اجتماعـی  ابـزار  مراقبـت، 
آن  از  کـه  می کنـد  مهیـا  را  قدرت منـدی 
درک  بـرای  روشـی  عنـوان  بـه  مي تـوان 
اقشـار،  روابـط اجتماعـی آسـیب پذیرترین 
و  اجتماعـی  سـاختارهای  همچنیـن  و 

کـرد. اسـتفاده  قـدرت  نظام هـای 

هرچنـد کـه معمـوالً انتظار مـی رود زنان 
بـه عنـوان اعضـای بـدون حقـوق خانـواده 
وظیفـه مراقبـت را عهده دار شـوند، اهمیت 
مراقبـِت فراتـر از خانـواده در طـول قـرن 
بیسـتم بـه شـدت افزایـش یافته اسـت. به 
مـوازات افزایـش اسـتخدام زنـان در خـارج 
از خانـه، نیـاز به مراقبـِت خـارج از خانواده 

در استرالیا، در کنار بخش غیرانتفاعی قابل توجهی که در زمینه مراقبت کودک وجود دارد، از طریق 
بنگاه های تجاری انتفاع محور نیز می توان خدمات مورد نیاز را ارائه و دریافت نمود.

>>
Engare.Net انگاره

 کتابخانه تخصیص علوم اجتماعی
کـتـاب، مـقالـه، ژورنـال، مجـلـه



14

سال پنجم/ شـمارۀ سوم / سپتامبر 2015

محفلی دربارة کار مراقبتی

نیـز باال رفته اسـت. دولت های اسـترالیا نیز 
ماننـد دیگر کشـورها،  مجبور به پاسـخ دادن 
بـه ایـن نیاز با تأمین دسترسـی بـه مراقبت 

رسـمی و غیررایگان شـدند.

بحرانـی،  اقتصـادی  شـرایط  وجـود  بـا 
اسـترالیا به نحو چشـمگیری تأمین مراقبت 
بـا  کـه  تغییـری  اسـت،  داده  را گسـترش 
قابل توجـه در سـازماندهی،  دگرگونی هـای 
بودجـه و تأمیـن مراقبت همراه بوده اسـت. 
زمینه ّهـای  از  شـماری  دگرگونی هـا  ایـن 
نسـبتا تخصصی شـده را پوشـش می دهنـد؛ 
از مدیریـت مراقبـت کـودکان و حمایـت از 
معلـوالن گرفتـه تـا مراقبـت از سـالمندان. 
هرچنـد هـر بخـش مراقبتـی ویژگی هـای 
متمایـز خـود را دارد، ایـن تمایزهـا نبایـد 
مشـترکی  عناصـر  یـا  بزرگ تـر  دگرگونـی 
را کـه زیربنـای هم درخواسـت بـرای اقدام 
بـازار را تشـکیل  و هـم واکنـش دولـت و 

می دهنـد، مبهـم سـازند.

< اصالحات در مراقبت از سـالمندان 
معلوالن  و 

سـالمندان  از  مراقبـت  در  تغییـرات 
اسـترالیا از طریـق تالش هایـی برای پاسـخ 
از طریـق  و  نیازهـای جمعیـت مسـن  بـه 
ایـن  گرفـت.  انجـام  عمومـی  هزینه ّهـای 
تغییـرات براسـاس حدود 50 سـال توسـعه 
انجـام  سـالمندان  از  مراقبـت  اصـالح  و 
شـده اسـت، اما بـه ایـن سـمت متمایل اند 
و  انـواع  تمامـی  قیمـت  باالبـردن  بـا  کـه 
بنیـادی  تغییراتـی  خدمـات،   سـطح های 
در عناصـر کلیـدی سیسـتم ایجـاد کننـد. 
روزبـه روز اتـکا بـر اصـول بـازار و تشـویق 
بـرای  انتفاعـی  خصوصـی  خدمت رسـانان 
ایفـای نقشـی بزرگ تـر در تأمیـن خدمات، 

می یابـد. افزایـش 

برخـالف برنامـة  پیشـین، برنامـه حمایت 
 )Home Support Program( خانگـِی
جدیـد کامـال ملـی اسـت و در هـر ایالـت 
اسـترالیا تنهـا تغییـرات اندکـی در آن بـه 
مراقبـت  اصالحـات  اسـت.  آمـده  وجـود 
را  ملـی جدیـدی  برنامـه  نیـز  معلـوالن  از 
ارائـه می دهـد کـه در پاسـخ بـه شـمار در 
حـال افزایـش افـرادی کـه معلولنـد و نیـاز 
بـه مراقبـت دارنـد و همچنین در پاسـخ به 
نگرانی هـای مربـوط به حقوق بشـر درباره ی 
خدمـات نسـبتاً نابرابر و ناکافـی که پیش از 
این دولـت در چارچوب برخـی از اختیارات 
قانونـی اش آنهـا را تأمیـن می کـرد، پدیـد 

آمدند. 

از  مراقبـت  اصالح شـده  برنامـة  هماننـد 
سـالمندان، پرداخت هـای فردی شـده –که 
مشـتری محور  مراقبتـی  روش  عنـوان  بـه 
کـه  می شـود  باعـث  می شـود-  شـناخته 
بـه  توجـه  بـا  خدمـات  دریافت کننـدگان 
درنظـر گرفتن بودجه شـان کیفیت خدمات 
را انتخـاب کننـد، اصالحی کـه به خصوص 
بـا  والدینـی  بـرای  و  معلـول  افـراد  بـرای 
فرزنـدان بالـغ کـه معلولیـت ذهنـی دارنـد 
– خانواده شـان  مراقبـت  بـه  کمـاکان  و 

نوعـاً مـادر یـا والدیـن پیـر و رنجورشـان- 
جذابنـد.   وابسـته اند، 

نقـدی  پرداخـت  برنامـه،  دو  هـر  در 
جایگزیـن خدمـات شـده اسـت و ایـن در 
ارتقـای  بـازار خدمـات و  راسـتای توسـعة 
تأمیـن انتفاعـی اسـت. ایـن کار همچنیـن 
می کنـد  محـدود  را  غیررسـمی  اسـتخدام 
کـه تأثیـری قابل مالحظـه بر شـرایط کاری 
کارکنـان و خدمـات عمومـی و غیرانتفاعـی 

دارد.

< مراقبت از کودکان

کشـور  اولیـن  احتمـاالً  اسـترالیا 
ملـی  برنامـه ای  کـه  اسـت  انگلیسـی زبان 
را  کـودکان  مراقبتـی  خدمـات  بـرای 
ایجـاد  میـالدی   80 و   70 دهه هـای  در 
خدمـات  تأمین کننـدگان  اسـت.  کـرده 
 90 دهـة  تـا  بودنـد،  غیرانتفاعـی  همگـی 
ایجـاد  نیـز  انتفاعـی  تأمین کننـدگان  کـه 
شـدند. نظـام بودجه بنـدی، شـکلی محدود 
از یارانـه دولتـی براسـاس آزمـون وسـع، با 
افزایـش نرخ هـا افزایـش نیافـت و بسـیاری 
از  اسـتفاده  بـه  قـادر  دیگـر  خانواده هـا  از 
خدمـات مراقبـت کودک نبودنـد. اصالحات 
انجـام شـده توسـط دولـت لیبـرال فعلـی 
و  می کنـد  بازتوزیـع  را  فعلـی  بودجه هـای 
امـا  می دهـد  افزایـش  را  خدمات رسـانی 
بـه  محـدود  یارانه هـا  اعطـای  همچنـان 

می شـود. مـادران  اسـتخدام 

شـد  ذکـر  بـاال  در  کـه  برنامـه ای  هـر 
مراقبـت خانواده بنیـاد را با خدمات رسـمی 
دسـتمزدی جایگزیـن می کنـد. رویکـردی 
جایگزیـن، کـه در تمامـی کشـورهای عضو 
توسـعه  و  اقتصـادی  همـکاری  سـازمان 
)OECD( بـه جـز آمریـکا اسـتفاده شـده 
اسـت، دادن مرخصـی باحقـوق بـه والدیـن 
از بودجـه  عمومـی را میسـر می سـازد. یک 

برنامـه ملـی سـرانجام در سـال 2011 در 
اسـترالیا ارائـه شـد، امـا تنهـا بعـد از چنـد 
کـه  شـرایط جدیـد  اضافه شـدن  بـا  سـال 
ایـن  از  اسـتفاده  اسـتحقاق  و  شایسـتگی 
طـرح را محـدود، و کارکنانـی را کـه دارای 
مزیت هـای مرتبـط بـا کار بودنـد محـروم 
می کـرد،  کارایـی اولیه خود را از دسـت داد.

< چالش های الگوی مراقبتی جدید

بـه  پاسـخ  اولیـه در  رفاهـی  برنامه هـای 
ظرفیـت محـدود خانواده هـا برای بـرآوردن 
نیازهـای مراقبتـی  روزافزون شـان و ناتوانی 
شـکل  بدان هـا،  پاسـخ گویی  در  بازارهـا 
گرفـت. امـروزه، سیاسـت مداران بـه دنبـال 
کـه  هسـتند  جایگزیـن  سیسـتمی  ایجـاد 
و  اسـت  مبتنـی  سـامان یافته   بـازاری  بـر 
دولـت در بهبـودش نقـش دارد. بازارهـای 
بـرای  اسـترالیا  در  متفاوتـی  سـامان یافته 
در  دولـت  مسـتقیم  هزینه ّهـای  کاهـش 
بدین ترتیـب  هسـتند،  شـکل گیری  حـال 
پرداخـت   بـا  عمومـی  بودجـة  صـرف  کـه 
توسـط خانواده هایـی کـه وسع شـان آزمون 
تأمین کننـدگان  از  و  جایگزیـن  شـده  
در  و  کمتـر  هزینـة  دارای  کـه  انتفاعـی  
نتیجه »بازدهی« بیشـتر هسـتند، اسـتفاده 
دارای  روش  ایـن  هرچنـد  امـا  می شـود. 
بعضـی جذابیت هـا ماننـد افزایـش قـدرت 
خدمـات  دریافت کننـدگان  »انتخـاب« 
اسـت، مشـکالت چشـمگیری در خصـوص 
آسـودگی خاطـر دریافت کننـدگان خدمات 
بـا  )کـه  خدمـات  کارکنـان  همچنیـن  و 
شـرایط کاهش یافته شـغلی و از دست رفتن 
ایجـاد  دورنمـای شـغلی روبـه رو هسـتند( 

. می کنـد

نیـز  جامعه شناسـان  بـرای  چالـش  ایـن 
نظریـه  از  اینکـه  بـرای  اسـت.  قابل توجـه 
فراتـر برویـم، بایـد وضعیـت عملکـرد ایـن 
نظام هـای مراقبتـی جدیـد را درک کنیـم، 
درحالیکـه از طرفـی بـرای ارائـه خدمـات، 
انگیـزه  و  وفـاداری  بـرای  پرداخـت،  بـرای 
ایـن روش هـای متفـاوت، بـرای صمیمیـت 
شـخصی و خانواده-بنیـاد، و از طرفـی دیگر 
جمـع آوری  بـه  باحقـوق،  اسـتخدام  بـرای 

می پردازیـم. آنهـا  تحلیـل  و  مسـتندات 

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

Michael D. Fine >michael.fine@mq.edu.au>
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< مـراقبت  بـلندمدت: 
هیلده گارد تئوبالد، دانشگاه ِوختای آلمان و عضو کمیتۀ  پژوهشی پیرامون سالمندی )RC11(، کمیتۀ پژوهشی فقر، رفاه اجتماعی و سیاست 

اجتماعی )RC19( انجمن بین المللی جامعه شناسی ؛ و یایویی سایتو، دانشگاه اوزاکا، ژاپن.

مـقایسۀ سـوئد و ژاپـن

سالمندی فعال در ژاپن. عکس توسط پیا کینینجر. 

از دهـة 80 میـالدی، سیاسـت های مراقبـت بلندمـدت در بسـیاری 
و  شـده  بازسـازی  قابل مالحظـه  نحـوی  بـه  غربـی  کشـورهای  از 
تأثیـری شـدید هـم بـر اسـتفاده کنندگان از خدمـات مراقبتـی و هـم 
مراقبت کننـدگان داشـته اسـت. کشـورها اغلـب رویکردهای سیاسـتی 
خـود را از یکدیگـر اقتبـاس می کننـد. هرچنـد برنامه هـای مراقبتـی 
بلندمـدت در سـوئد و ژاپـن تحت چارچـوب نظام های رفاهـی متفاوت 
خانوادگـی  مسـئولیت پذیری ّهای  درخصـوص  متفـاوت  ایده هـای  و 
وضع شـده اند، رویکرد سـوئدی مراقبت بلندمدت نقشـی چشـمگیر در 

توسـعه سیاسـت های مراقبـت بلندمـدت ژاپـن بـازی می کنـد.

در سـوئد، در اوائل دهة 60 میالدی مـدل خدمات عمومی جهانی ای 
سـالخورده  افـراد  بـرای  اجتماعـی  مراقبـت  تأمیـن  جهت گیـری  بـا 
رفته رفته در سـطح شـهرداری ها توسـعه یافت. سـپس در سـال 1982 
بـا وضـع قانـون خدمـات اجتماعـی )Law on Social Service( در 
سـطح ملی، شـکلی رسـمی به خود گرفـت. این قانون بر یـک حق عام 

بـرای دریافـت یـاری تصریح کـرد و مقامات محلی را مسـئول اطمینان 
یافتـن از اینکـه نیازهـای مراقبتـی بـرآورده شـده اند، کـرد، گرچه این 
قانـون فاقـد مقـررات جزئـی در باب اسـتحقاق یـا خدمات ویژه اسـت. 
از دهـة 80، محدودیت ّهـای اقتصـادی و تغییـرات جمعیت شـناختی 
باعث شـده اسـت کـه پوشـش دهی خدمـات عمومی رفته رفتـه کاهش 
یابـد و بـه طـور روزافزونـی نیازمندترین ها را هدف خدمت رسـانی خود 
قـرار دهنـد. در سـال 2012، 9 درصـد از افـراد 65 سـال بـه بـاال از 
خدمـات مراقبـت خانگـی عمومـی، و 5 درصـد از مکان هـای مراقبـت 
از  هرچنـد،  کرده انـد.  اسـتفاده   )residential care( آسایشـگاهی 
چشـم اندازی بین المللـی، میـزان خدمـات ارائه شـده بـه نسـبت دیگـر 
کشـورها باالتـر اسـت و پرداخت هـای خصوصـی تنهـا شـامل 5 درصد 

مجمـوع هزینه هـای مراقبتـی می شـود.

در ژاپـن نیـز در دهـة 60 خدمـات عمومی برای کمک به سـالمندان 
<<در خانـه ارائـه شـد، منتهـا ایـن خدمـات صرفا به افـراد سـالخورده که 
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تنهـا زندگـی مي کردنـد، ارائـه می شـد و همچنیـن برنامـه براسـاس 
و  خانوادگـی  مسـئولیت پذیری  روی  بـر  تأکیـد  بـود.  وسـع  آزمـون 
حقـوق اجتماعـی محدودکننـده، خدمـات کمـک خانگـی را محـدود 
کـرد. بـا ایـن حـال، از سـال 1989، براسـاس مـدل خدمـات عمومـی 
محلـی سـوئد، »راهبـرد ده سـاله بـرای ارتقـای سـالمت و رفـاه بـرای 
را  مالیات بنیـاد  زریـن( خدمـات کمـک خانگـی  )طـرح  سـالمندان« 
در سـطح شـهری ارائـه  کـرد. هرچنـد دشـواری های توسـعة خدمـات 
کمـک خانگـی، منابـع محـدود شـهرداری ها و موضع انتقـادی  ژاپني  ها 
در قبـال افزایـش مالیات هـا، در سـال 2000 بـه ارائـه بیمـة همگانـی 
مراقبـت بلندمـدت )LTCI(  برپایـه ترکیبـی از مالیـات و بودجة بیمة 
اجتماعـی منجـر شـد. در چارچـوب LTCI، نـه تنها به سـالخوردگان 
بیشـتر نیازمنـد بلکـه بـه سـالخوردگان کمتـر نیازمنـد نیـز مراقبـت 
آسایشـگاهی و خدمـات کمـک خانگـی ارائـه داد. بدین ترتیـب تعـداد 
اسـتفاده کنندگان بـه نحـو قابل توجهـی افزایش یافت. در سـال 2011، 
تقریباً 13٪ از سـالمندان باالی 65 سـال از خدمـات مراقبت بلندمدت 
بهره منـد شـدند. از ایـن میـان، 4. 4٪ از خدمـات کمـک خانگی، 4 .5 
٪ از مراکـز مراقـب روزانـه و 3٪ از محل هـای مراقبـت آسایشـگاهی 
اسـتفاده کردنـد. در آوریـل 2015، اصالحاتـی جدیـد بـرای تمرکـز 
حمایـت عمومـی بر سـالخوردگانی با نیازهـای مراقبتی شـدیدتر انجام 
شـد؛ ایـن برنامة اصالح شـده، میـزان پرداختـی را برای سـالخوردگانی 

بـا درآمـد باالتـر از 10 بـه 20٪ افزایـش داد.

هرچنـد تأمیـن خدمات در هر دو کشـور ژاپن و سـوئد بازاری  سـازی 
شـده اسـت، با اینحال هنوز به صـورت عمومی بـه  آن بودجه تخصیص 
می یابـد. در دهـه 90 دو زیرسـاخت موفق آسایشـگاه عمومی و مراقبت 
انتفاعـی گشـوده  و  غیرانتفاعـی  تأمین کننـدگان  روی  بـه  خانه بنیـاد 
شـد. در آغـاز، بازاری سـازی برپایـه تفویـض تأمیـن  مراقبـت عمومـی 
بـه تأمین کننـدگان انتفاعـی بـر اسـاس رقابت، اسـتوار بود، امـا امروزه 
مدل هـای انتخـاب مشـتری در سـطح شـهرداری رایج شـده اسـت. در 
و خصوصـی  عمومـی  برنامه هـا، شـهرداری ها خدمات دهنـدگان  ایـن 
متفاوتـی را ثبـت می کننـد و خدمت گیرنـدگان، تأمین کننـده خـود را 
انتخـاب می کننـد. تا سـال 2012، در حـدود 20٪ از مراقبـت خانه ای 
و مراقبـت آسایشـگاهی در دسـت تأمین کننـدگان انتفاعـی، کـه بـه 

صـورت زنجیـره ای اداره می شـوند، بود.

از  کـه  گشـود  خانگـی  مراقبـت  در  بـازاری    LTCI ژاپـن،  در 
طریـق رقابـت میـان تأمین کننـدگان غیرانتفاعـی و انتفاعـی خدمـات 
مراقبـت عمومـی سـازمان یافـت، بـه عبـارت دیگـر مدلی بـود مبتنی 
بـر انتخـاب مشـتری. بـا وجـود ایـن خدمـات مراقبـت آسایشـگاهی 
همچنـان توسـط بودجـة عمومـی یـا سـازمان های غیرانتفاعـی تأمین 
می شـود. شـهرداری ها مسـئول اجـرای ایـن برنامـه هسـتند و منابـع 

مالـی را از طریـق LTCI و بودجـه مالیاتی تأمین می کننـد، درحالیکه 
اسـتان داری ها بـه صـدور مجوز بـرای تأمین کنندگان مراقبـت و بودجه 
مالیاتـی اضافـی می پردازند. بـا توسـعة تأمین کننـدگان خدمات کمک 
تأمین کننـدگان  ، سـهم   LTCI برنامـه همگانـی  از رهگـذر  خانگـِی 
خدمـات از 30٪ در سـال 2000 بـه 63٪ در سـال 2012 افزایـش 

فت.  یا

با این تغییرات در پشـتیبانی عمومی، )عدم( توسـعة زیرسـاخت های 
بـه  مراقبتـی  کارکنـان  موقعیـت  بازارمحـور،  اصالحـات  و  مراقبتـی 
طـور چشـمگیری تغییرکـرده،  بـه خصـوص بـرای کسـانی که توسـط 
تأمین کننـدگان خدمـات کمـک خانگـی اسـتخدام شـده اند. پژوهشـی 
جدیـد بـا موضـوع شـرایط مـددکاران خانگـی در هـر دو کشـور مـورد 
بحـث، سـطوح باالیـی از استانداردسـازی و حجـم کاری باالیـی را در 
ایـن حرفه ّها نشـان می دهـد. در هر دو کشـور، مـددکاران خانگی بیان 
کردنـد کـه وظایـف آنهـا در اکثـر اوقـات ازپیـش و بـا یـک زمان بندی 
بسـیار فشـرده تنظیـم می شـود، امـا آنهـا ایـن بازسـاری را برخـالف 
پیشـینة توسـعه  ای آن کشـور ارزیابـی می کننـد. در سـوئد، کاهـش 
تدریجـی حمایـت مراقبتـی عمومـی بلندمـدت، بازسـازی بازارمحـوِر 
زیرسـاخت مراقبتـی موجـود و زمان  بندی های فشـردة تأمیـن مراقبت، 
بـا هنجارهـای رایـج و مسـلط در تضـاد اسـت و منجـر بـه نارضایتـی 
شـدید کارکنـان مراقبتـی شـده اسـت. در ژاپـن کارکنـان مراقبتـی با 
توسـعه های انجام شـده چندان مخالف نیسـتند، چون توسـعة  خدمات 
مراقبتـی و حمایـت عمومی همزمان با بازسـازی بازارمحور انجام شـده 
اسـت. بـا وجود این، در هر دوکشـور، بیـش از 40٪ کارکنـان مراقبتی 
بـه دنبـال رهاکـردن شـغل خـود هسـتند و ایـن امـر نارضایتـی آنـان 
از شـرایط کاری شـان را نشـان می دهـد. در ژاپـن، نارضایتـی اکثـرا از 
سـنگین بودن وظایـف مراقبتـی و حقوق هـای پاییـن ناشـی می شـود، 
درحالیکـه در سـوئد تغییـرات برنامـه ای بـه وضـوح منشـأ نارضایتـی 

اسـت. کارکنان 

نامه های تان را به این نشانی ها بفرستید:

Hildegard Theobald >hildegard.theobald@uni-vechta.de> 

Yayoi Saito >ysaito@hus.osaka-u.ac.jp>

Engare.Net انگاره

 کتابخانه تخصیص علوم اجتماعی
کـتـاب، مـقالـه، ژورنـال، مجـلـه



17

سال پنجم/ شـمارۀ سوم / سپتامبر 2015

محفلی دربارة کار مراقبتی

< چهرة درحال تغییرکار مراقبتی 
        در اتریش و آلمان

روالند آتزمولر، دانشگاه یوهانس کپلر، شهر لینتز، اتریش و عضو کمیتۀ پژوهشی  فقر، رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی 
کمیتۀ  عضو  و  اتریش  لینتز،  شهر  کپلر،  یوهانس  دانشگاه  اولن باخر،  بریجیت  جامعه شناسی؛  بین المللی  انجمن   )RC19(
پژوهشی اقتصاد و جامعه  )RC30( انجمن بین المللی جامعه شناسی، کمیتۀ  پژوهشی فقر، رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی 
سومین  محلی  سازماندهی  کمیتۀ  نایب رئیس  و   )RC32( جامعه  در  زنان  کمیتۀ  و   )RC30( کار  جامعه شناسی   ،)RC19(
سیاست  توسعۀ  بین المللی  مرکز  باخینگر،  آلموت  2016؛  وین  جامعه شناسی،  بین المللی  انجمن  جامعه شناسی  گردهمایی 
مهاجرت، وین، اتریش؛ فابیان ِدسیو، دانشگاه یوهانس کپلر، شهر لینتز، اتریش؛ بیرجیت ریگراف، دانشگاه پادربورن آلمان، 

.RC32 و RC30 ،RC19 ،RC02 و عضو کمیته های پژوهشی

موقعیتی عادی در مهدکودکی اتریشی. عکس توسط 
آربیترکامر اوبراُستریخ، اتریش.

قدرتمنـد  دوکشـور  اتریـش،  و  آلمـان 
بـا  هم مـرز  کـه  غربـی  اروپـای  اقتصـادی 
دولت هـای  به عنـوان  و  شـرقی اند  اروپـای 
گرفتـه  نظـر  در  محافظـه کاری  رفـاه  
می شـوند کـه اخیراً دسـتخوش فرآیندهای 
هـر  هسـتند.  بازسـازماندهی  بنیادیـن 

دو کشـور بـا افزایـش نیازهـا، تعهـدات و 
هزینه هـا در حـوزة مراقبـت و کار مراقبتی 
به خصـوص بخش هـای مربـوط بـه مراقبت 
از سـال مندان و مراقبـت کـودکان روبـه رو 
هسـتند؛ و هـر دو این تعهـدات را از طریق 
<<خانه هـای خصوصی و حوزه ّهـای تخصصی 

Engare.Net انگاره
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می کننـد. بـرآورده 

< بهره کشی از کارگران مهاجر

در آلمـان و اتریش اکثـر وظایف مراقبتی 
عمدتـاً  خانواده هـا،  طریـق  از  رایـگان  بـه 
وجـود  بـا  می شـود.  ارائـه  زنـان،  توسـط 
بـازار  در  زنـان  مشـارکت  افزایـش  ایـن، 
زندگـی  شـیوه های  دیگـر  افزایـش  و  کار 
بـه معنـای ایـن اسـت کـه خانـواده  دیگـر 
سیاسـت های  و  نیسـت  ثابـت  سـاختاری 
وضـع  بـا  ازای-مراقبـت  پـول-در  دولتـی 
مالیاتـی  امتیـازات   و  مالـی  مشـوق های 
سـعی در انجـام ایـن کار دارنـد. در آلمـان 
اتریـش، هماننـد دیگـر کشـورها، زنـان  و 
مهاجـر در سـه بخـش نظافـت، مراقبـت و 
می شـوند.  اسـتخدام  خانه ّهـا  در  آشـپزی 
میـان  سـنتی  کار  تقسـیم  سیسـتم،  ایـن 
باقـی  دسـت نخورده  را  جنسـیت ها 
بخـش  مراقبتـی  نیازهـای  و  می گـذارد 

می کنـد.  بـرآورده  را  عمومـی 

موقعیـت مرزی آلمـان و اتریش، نابرابری 
درآمـد میـان غـرب و شـرق اروپـا و وجود 
حجـم وسـیعی از کارگران واجدشـرایط در 
اروپـای شـرقی، عوامـل مشـوق اسـتخدام 
زنـان مهاجـر بـه خصـوص از این کشـورها 
قانون منـد  منظـور  بـه  اتریـش،  هسـتند. 
شـبانه روزی،   اصطالحـاً  مراقبـت  کـردن 
تصمیـم بـه قانونـی کـردن ایـن شـکل از 
کار خانگـی گرفتـه اسـت. در آلمـان، کار 

مهاجـران در سـپهر خانگـی شـامل انـواع 
سـکونت و اسـتخدام قانونـی، نیمه قانونـی 
و غیرقانونـی می شـود. اسـتخدام سـرخانه 
گرچه  پایین تر از اسـتاندارهای اسـتخدامی 
این دو کشـور اسـت، اما در اتریش به لحاظ 
سیاسـی بـدان اقبـال وجـود دارد و یارانـه 
اهـدا می شـود و در آلمـان نیـز به طـور غیر 
رسـمی بـا آن مدارا می شـود. در دسـترس 
مسـئولیت پذیری  و  شـبانه روزی  بـودن 
بـاال بـه همـراه انـزوای اجتماعـی و درآمـد 
پاییـن، کار زنان مهاجـری را که در خانه ی 
شـکل  می کننـد،  زندگـی  کارفرمایانشـان 

می دهـد.

دولـت  کمـک  بـا  آلمـان،  و  اتریـش  در 
رفـاه از یک سـو و کار مهاجریـن از دیگـر 
جامعـه  متوسـط  طبقـة  خانـه داران  سـو، 
قـادر بـه کسـب مراقبـت الزم هسـتند. بـا 
وجـود ایـن، در کشـورهای اروپـای شـرقی 
حـال  در  مراقبـت  تأمیـن  در  تنگنایـی 
شـکل گیری اسـت، چـرا کـه بسـتگان زنان 
مهاجـر بـدون مراقبـت رهـا شـده اند. زنان 
مهاجـر اغلـب در دو خانـه بـه کار مشـغول 
یـا  آلمانـی  خانه هـای  میـان  و  می شـوند 
اتریشـی در رفت وآمـد هسـتند، جایـی که 
بـه آنهـا بـرای انجـام کار مراقبتـی حقـوق 
کشـور  در  درحالیکـه  می شـود؛  پرداخـت 
بی مـزد  بازتولیـدی  کار  بایـد  زادگاهشـان 

می دادنـد.  انجـام 

< کار مراقبتی در بخش عمومی

کار مراقبتـی حرفـه ای در بخش مراقبت 
بـه  کـودکان  از  مراقبـت  و  سـالمندان 
خصـوص بعـد از بحـران اقتصـادی 2008 
و طرح هـای ریاضتـی متعاقـب آن، تحـت 
گرفتـه  قـرار  قابل مالحظـه ای  فشـارهای 
اسـت کـه تـا حـدودی به ایـن علت اسـت 
جدیـْد  خصوصـی  تأمین کننـدگان  کـه 
بـازار  گرفتـن  بـه دسـت  بـرای  را  رقابـت 
عظیـم منطقـه ، آغـاز کرده انـد. بـه عـالوه، 
سـازماندهی  و  عقالنی سـازی  موازیـن 
عمومـی  مدیریـت  بـا  هم راسـتا  مجـدد 
 )New Public Management( جدید
هدف شـان کارآمـد و بـه لحـاظ اقتصـادی 
و  کاری  محیط هـای  کـردن  پربازده تـر 
فرآیندهـای آن بـه گونـه ای بوده اسـت که 
در تضـاد بـا ارائه مراقبت مناسـب هسـتند. 
در مراقبـت از سـالمندان، زمان بندی هـای 
کاری نامنظـم مانـع انجـام مراقبـت ذهنی 
ایمـن یـا حتـی حمایـت فیزیکـی مناسـب 
می شـود. در مهدکودک هـا، عمـل بـه وعدة 
ارتقـای کار مراقبـت از کـودکان از طریـق 
آمـوزش، بـه دلیـل شـرایط دشـوار ماننـد 
کالس هـای پرجمعیـت، امکان پذیر نیسـت.

و  سـالمندان  از  مراقبـت  حوزه هـای 
مدت زمانـی  بـرای  کـودکان  از  مراقبـت 
»مقـاوم- حوزه هـای  عنـوان  بـه  طوالنـی 

دربرابر-اعتصـاب« در نظر گرفته می شـوند، 

اول می، روز کار نامرئی! مجسمه بازیگر زن محبوب 
آلمان، آیدا شوماخر، که لباسش نمادی از کار نامرئی 

است. عکس توسط بیرجیت ارب.

محفلی دربارة کار مراقبتی

>>
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چـرا کـه کارکنـان اغلـب مایـل بـه تنهـا 
گذاشـتن افراد تحت مراقبت شـان نیسـتند. 
امـا ایـن مسـئله شـروع بـه تغییـر کـرده 
اسـت: آمـوزگاران مهدکودک هـا در آلمـان 
درحـال حاضر بـرای حقوق، شـرایط کاری 
بهتـر و بهبـود موقعیـت حرفـه ای در حـال 
ماننـد  اعتصاب هایـی  هسـتند.  اعتصـاب 
ایـن در سـال 2009 در اتریش انجام شـد: 
»شـورش دسـته جمعی مهدکودک هـا« در 
اتریـش بـه دنبال آخریـن مـوج اعتصاب ها 
در آلمـان صـورت گرفـت. ایـن گـروه برای 
رسـاندن شـرایط بد کاری و اسـتخدامی در 
حـوزة مراقبـت کـودک بـه گـوش مقامات، 

دسـت بـه اقدامـات تـازه ای زدند.

از  اتحادیـه  حمایـت  بـر  عـالوه 
مراقبـت  حوزه هـای  اعتصاب گـران 
جدیـد  شـکل های  کـودک،  و  سـالمندان 
جنبـش  تـازه  اقدام هـای  مدنـی،  جامعـة 
در  جدیـدی  پیمان هـای  و  اجتماعـی 
حـال  در  اتریـش  و  آلمـان  دوکشـور  هـر 
ابتـکاری  طرح هـای  اسـت.  شـکل گیری 
جدیـد ماننـد جمعیـت مراقبتـی، انقـالب 
مراقبتـی و مانیفسـت مراقبتـی، نقدهایـی 
را کـه از سـازماندهی کار مراقبتی می شـود 
بـا مطالبـات سیاسـی ای ترکیـب می کننـد 
کـه متضمن نقـد بنیادیـن سـرمایه داری و 
پیشـنهاداتی بـرای دیگـر نگرش هـا در باب 

هسـتند. خـوب،  زندگـی ای 

زمـان،  همیـن  در  حـال،  ایـن  بـا 
بـا  مراقبـت  بخـش  عقالنی  شـدن 
قطبی شـدن جامعه دوشـادوش هم حرکت 
می کننـد و بـرای مثـال تقسـیم کار جدید 
میـان مدیریت حـوزة مراقبت و مـددکاران 
ایـن حـوزه، بـه همبسـتگی بالقـوه آنـان را 

می سـازد.  متزلـزل 

< دیگر دریافت ها از مراقبت

وجـود  جدیـدی  طرح هـای  نهایـت،  در 
دارد هدف شـان تأمیـن نیازهـای مراقبتـِی 

درحـال افزایـش جامعـه اسـت، بـه طوری  
کـه سـازماندهی مناسـب کار مراقبتـی را 
نیـز در نظـر گرفته انـد. اجتماعـات مراقبت 
آسایشـگاهی که به صـورت منطقه ای اداره 
افـرادی  نیازهـای  بـه  عمدتـاً  و  می شـوند 
از دهـة  بـا مشـکالت ذهنـی می پردازنـد، 
90 ایجـاد شـده اند و بـه دنبـال پیشـنهاد 
جایگزین هایـی بـرای مراقبت هـای خانگـی 

هسـتند. آسایشـگاه ها  و 

اجتماعـات مراقبـت آسایشـگاهی محلی، 
کار  کـه  خانـواده  اعضـای  توسـط  عمومـاً 
سـازمان دهی  می کننـد،  ارائـه  مراقبتـی 
کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  و  می شـوند 
تأمین کننـدگان خدمـات مراقبتـی، بخـش 
می دهنـد.  انجـام  را  مراقبتـی  کار  دیگـر 
ایـن شـیوه از کمک رسـانی براسـاس مـدل 
خانـواده بنـا شـده، امـا تبدیـل بـه کار بـا 
حقـوق شـده اسـت. اکثـر ایـن ترتیبـات، 
پروژه هـای طبقـة متوسـط جامعه هسـتند 
کـه بـه کارکنان مجـرب فرصتـی می دهند 
روشـی  بـه  را  خـود  حرفـه ای  کار  کـه 
بیمـاران  از  مراقبـت  از  راضی کننده تـر 
محـدود  مالـی  منابـع  امـا  دهنـد.  انجـام 
بـرای ایـن پروژه هـا اغلـب منجر بـه روابط 
ناپایـداری می شـود: کارکنـان  اسـتخدامی 
واجـد شـرایط تنهـا بـه صـورت پاره وقـت 
کـه  کارکنانـی  درحالی کـه  می کننـد،  کار 
استخدام شـان متزلـزل اسـت و اغلـب زنان 
را  سـطح پایین  کارهـای  هسـتند،  مهاجـر 
انجـام می دهنـد. هرچنـد در ایـن رویکـرد 
شناسـایی  و  ناکافـی  پرداخـت  مشـکالت 
اجتماعـی پاییـن بـرای کارکنـان مراقبتـی 
وجـود نـدارد، اما به وضوح فشـار دسـت کم 
اسـتخدامی  روابـط  پیشـنهاد  زمینـه ی  در 

قانونـی وجـود دارد.

< کار مراقبتی به مثابه محل مناقشه

مراقبتـی  بخـش  در  توسـعه ها  ایـن 
اثـرات قطبی شـدن مرتبـط با سـازماندهی 
مجـدد دولت هـای رفـاه  اروپـای غربـی را 

هنـوز  دولت هـا  ایـن  می کننـد.  برجسـته 
از زیـر فشـار ناشـی از ریاضـت اقتصـادی 
مجـدد  سـازماندهی  نیامده انـد.  بیـرون 
فعالیت هـای رفاهی، مسـتلزم آن اسـت که 
ایـن فعالیت هـا از نقطه نظر رشـد اقتصادی 
و رقابتـی بـودن در سـطح بین المللی، مولد 
ظاهـرا  هزینه هـای  سـو،  یـک   از  باشـند. 
کمابیـش  سـالخوردگان  بـرای  »نامولـد« 
در خطـر ترتیبـات مراقبتـی غیررسـمی به 
لحـاظ قومی قشربندی شـده قـرار دارند. از 
سـوی دیگـر، تبعیـت در حـال افزایش رفاه 
بخش هـای  اقتصـادی،  محدودیت هـای  از 
کار مراقبتـی بـرای مثال در حـوزة مراقبت 
کـودک را از هـم گسـیخته و تبدیـل بـه 
اقتصـادی  رقابـت  در  سـرمایه گذاری  یـک 
آینـده شـغلی جوانـان کـرده  و دورنمـای 
اسـت. بـا وجـود ایـن، مثال هـای ما نشـان 
می دهـد کـه کاهـش مراقبـت فـردی، کار 
بـا  اجتماعـی،  یکپارچگـی  و  واجدشـرایط 
کار  سـازماندهی  جدایی انـداز  روش هـای 
مراقبتـی ارتبـاط دارنـد. عالوه بـر این، این 
مثال هـا نشـان می دهنـد که تبدیـل دولت 
موجـب  سـرمایه گذاری  دولـت  بـه  رفـاه  
اعتراض هایـی شـده اسـت کـه بـه دنبـال 
سـازماندهی کارکنـان مراقبتـی و همچنین 
دریافت کننـدگان ایـن خدمـات نیـز و بدل 
سـاختن مراقبـت بـه محلـی برای مناقشـه 

پیرامـون رفـاه اجتماعـی، هسـتند.

نامه های تان را به این نشـانی ها بفرستید: 

Brigitte Aulenbacher >brigitte.aulenbacher@jku.at> 

Birgit Riegraf >briegraf@mail.uni-paderborn.de>

محفلی دربارة کار مراقبتی
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< مراقـبت خـانگـی 
در شرایط بی ثبـات  

     در کشورهای شیلی، کاستاریکا و اسپانیا
و  اجتماعی  رفاه  فقر،   )RC02( جامعه  و  اقتصاد  پژوهشی  کمیتۀ  عضو  و  سوئیس  فرایبورگ،  دانشگاه  بودوفسکی،  مونیکا 
دانشگاه  شیف،  سباستین  جامعه شناسی؛  بین المللی  انجمن   )RC55( اجتماعی  شاخص های  و   ،)RC19( اجتماعی  سیاست 

فرایبورگ، سوئیس؛ و دابلیو. دانیل ورا روجا، دانشگاه کاتولیک والپارایزو شیلی. 

زندگی بی ثبات در کاستاریکا. 
عکس توسط دبلیو. دانیل ورا روجا.

بـه روش هـای متفاوتـی سـازماندهی کرده انـد.  را  جوامـع مراقبـت 
اعضـای خانـه و خانـواده بـه خصـوص زنـان، اکثریـت بخـش مراقبت را 
انجـام می دهنـد؛ اما چگونگـی سـازماندهی مراقبت به خدمـات دولتی، 
خدمـات خریدنـی و حمایت اجتماعات نیز بسـتگی دارد. بررسـی ما در 
ایـن خصوص اسـت کـه چگونـه سـازماندهی اصـول رژیم هـای رفاهی، 

تأمیـن مراقبـت در شـیلی، کاسـتاریکا و اسـپانیا را شـکل می دهد. 

اصـول نظـام رفاهی شـیلی لیبرال اسـت، یعنـی بر روی نقـش بزرگ 
بازارهـا و مسـئولیت پذیری فردی تاکید می شـود. در نتیجـه، از خانوارها 
انتظـار مـی رود کـه بـا مسـائل مراقبتی خـود به صـورت فـردی روبه رو 
شـوند، و اگـر قـدرت مالی پرداخـت خدمات پولـی را ندارند، بر تقسـیم 
کار خانگـی براسـاس جنسـیت تکیـه کنند. اصول کاسـتاریکا براسـاس 

سوسـیال دموکـرات اسـت، یعنـی سیاسـت های دولتـی اهمیـت دارنـد 
و خانوارهـا در صـورت نیـاز بـه خدمـات و برنامه ّهـای دولتـی مراجعـه 
می کننـد. سیاسـت های رفاهـی اسـپانیا شـامل اصـول محافظه کارانـه 
زیـادی می شـود، بدیـن معنـا کـه وظیفـه مراقبـت را برعهـده خانوارها 
)اکثـراً زنـان( گذاشـته و در مقابـل از شـاغالن رسـمی )اساسـاً مـردان( 
حمایـت می کنـد. بنابرایـن در اسـپانیا مراقبـت از کـودک توسـط اعضا 
و سـاکنین خانـه تأمیـن مـی شـود و اجتماع، دوسـتان و سیاسـت های 
دولـت نقشـی ثانـوی در این میان دارند. در هر سـه کشـور، تقسـیم کار 
جنسـیتی در خانه ّهـا بـرای تأمین مراقبـت از اهمیت خاصـی برخوردار 
اسـت و البتـه، بحـران اقتصادی جاری در هر سـه کشـور بـر روی نحوة 

کنونـی تأمیـن مراقبـت تاثیـر می گذارد. 

محفلی دربارة کار مراقبتی

>>
Engare.Net انگاره

 کتابخانه تخصیص علوم اجتماعی
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< سازماندهی مراقبت کودک در خانه های ناپایدار

در مورد هر سـه کشـور پرسـش ما این بود که چگونه در شـرایط بی 
ثبـات اجتماعی-اقتصـادی، خانوارهایـی باالتـر از خـط فقر و در آسـتانه 
آن )نـه زیـر خـط فقر، با این حـال در معرض خطر فقـر( زندگی هرروزه 
را مدیریـت می کننـد. بعضی از خانوارها که تحت پوشـش سیاسـت های 
اجتماعـی نبودنـد و در گذشـته بـه فقـرا کمـک می کردنـد، بـه سـبب 
توانایی هـای مالـی محـدود خـود دیگـر قـادر بـه تأمیـن هزینـة کار 
مراقبتـی، بـه عنـوان مثال پرداخـت برای مراقبـت از کودکان، نیسـتند. 
بیـن سـال های 2008 تـا 2010 مـا از افـراد خانواده هایی در سـه شـهر 
مصاحبـه کردیـم )بیـن 24 تـا 31 خانـوار در یک شـهر از هرکشـور( تا  
بررسـی کنیـم کـه اعضـای ایـن خانوارهـا در خصـوص مراقبـت کودک 

چگونـه می اندیشـند و چطـور بـدان می پردازند.

مراقبـت قابل ًقبـول از کودک در شـیلی به حمایت رایـگان غیردولتی 
خانـواده، و خدمـات انتفاعـی مراقبـت کـودک بسـتگی دارد. مراقبـت 
رسـمی خصوصـی )بـا پرداخـت یارانـه( از کـودک در زمانـی کـه بـرای 
رشـد کـودک نافـع بـود یـا در زمانـی کـه درآمـد هـر دو والدیـن برای 
تأمیـن اسـتاندارد زندگـی خانـواده یـا برنامه هـای آینـده ضـروری بود، 
مـورد اسـتفاده قـرار می گرفـت. پاسـخ گویان درخصـوص مزایـای بـازار 
کار در کار مراقبتـی دارای دو نظـر بودنـد: عـده ای ایـن کار را دارای 
سـاعات کاری باال، شـرایط کاری بد، پاداش و مزایای کم و با اسـتخدام 
موقـت می دانسـتند و عـده ای دیگر درآمد، خشـنودی، امنیـت و هویت 
را از مزایای آن برمی شـمردند. بسـیاری از پاسـخ گویان به شـکل سـنتی 
تفکـری جنسـیتی در خصـوص تقسـیم کار داشـتند و به طور گسـترده 
معتقـد بودنـد که »نقش مادر« کشمکشـی میان کار باحقـوق و مراقبت 
ایجـاد می کنـد و بـازار، دولـت و سـازمان های جامعـه مدنـی نمی توانند 

ایـن کشـمکش را بهبود بخشـند.

هـدف از مصاحبـه بـا خانوارهای کاسـتاریکایی بررسـی سـازماندهی 
مراقبـت کـودک از طریـق تقسـیم کار جنسـیتی و بین نسـلی بـود. کار 
و مراقبـت از کـودک در میـان نسـل های مختلـف زنانـی کـه در داخـل 
خانه انـد، معمـوال بـر پایه اینکـه چه کسـی می تواند بیشـترین درآمد را 
کسـب کنـد، محل گفت و گـو بوده. گاهی زنـان به صورت غیررسـمی به 
یکدیگـر مبالغـی بـرای مراقبـت از کودک پرداخـت می کردنـد: اگر زنی 
می توانسـت کاری تمام وقت به دسـت بیـاورد، دیگر اعضـای خانواده که 
بـی کار یـا با شـغل پاره وقـت بودنـد -مادربـزرگان، خواهران و بسـتگان 
همسـر- از کـودک مراقبـت می کردنـد. پاسـخ گویان معتقـد بودنـد که 
اگـر بـه تأمیـن مراقبـت کـودک فراتـر از امکانـات خانـواده نیاز باشـد، 
دولـت و در دامنـه ای کوچک تـْر بازارهـای کار می تواننـد ایـن شـکاف 
را پـر کننـد. بـه نظـر می رسـید در بازارهـای کار کاسـتاریکا تنـش و 
پیچیدگی کمتری نسـبت به شـیلی و اسـپانیا وجود دارد. موضوع دیگر 
اینکـه مـردان عمومـا نقش اندکـی در مراقبت کودک داشـتند و زنان به 

وضـوح از آنـان همـکاری طلـب نمی کردند. 

مراقبـت  خویـش  فرزنـدان  از  خـود  زنـان  اسـپانیا،  خانوارهـای  در 
می کردنـد. بحـران مالـی فرصت هـای شـغلی را کاهـش داده و حمایـت 
عمومـی بـرای مراقـب عمومی کـودک را قطع کـرده اسـت؛ و مجراهای 
تعـداد شـمار کمـی  یافـت می شـوند.  نـدرت  بـه  هـم  دیگـری  امـن 
از زنـان در خانوارهـای اسـپانیا بچـه داشـتند و کسـانی هـم کـه بچـه 
داشـند، منتقد تقسـیم کار جنسـیتی در خانه داری بودنـد و درخصوص 
فرصت های هـای اسـتخدامی محـدود و نبـود قـدرت مالـی الزم بـرای 
اسـتفاده از امکانـات مراقبتـی عمومی یا خصوصی -تا حدودی به سـبب 

بحـران مالـی- ناراضـی بودند. بـه وقت ضـرورت و اضطرار از آشـنایان و 
و اجتماعـات اضطراری برای مراقبت کودک اسـتفاده می شـد. بسـیاری 
از پاسـخ گویان علـت تصمیـم زنـان بـه کاهـش تعداد افـراد خانـواده را 

تقسـیم کار ناعادالنـه جنسـیتی می دانسـتند.

< مقایسۀ کشورها

کم درآمـد،  خانوارهـای  در  کـودک  از  مراقبـت  ترتیبـات  مقایسـة 
دو مسـئلة کلیـدی را مشـخص می کنـد. نخسـت، اهمیـت خانـواده و 
سـاکنین آن در مراقبـت از کـودک و همچنیـن تداوم تفکر تقسـیم کار 
خانـه بـر مبنایـی جنسـیتی و بین نسـلی. دوم، روش نظام هـای رفاهـی 
و همراهـی آن بـا اقتصـاد و سـاختار اجتماعـی کشـور، تأثیـری مهم در 

سـازماندهی مراقبـت از کـودک در میـان خانوارهـا دارد.

بـرای بسـیاری از خانواده هـای بـا شـرایط بی ثبـات )نه زیـر خط فقر، 
امـا مواجه با خطر فقر( تقسـیم کار جنسـیتی -در کنـار ترکیب خانواده 
و تعـداد اعضـای آن- بـرای سـازماندهی مراقبت از کودک ضـروری بود. 
پذیـرش و عدم پذیـرش این نقش های جنسـیتی از نظـر اجتماعی، و در 
دسـترس بـودن یـا نبـودن فرصت هـای کسـب درآمد یا حمایـت دولتی 
نیـز بـر چگونگـی سـازماندهی و تجربـه مراقبـت از کودک اثرگـذار بود. 
سیاسـت های خانواده محـور در کاسـتاریکا انگیزه هایـی بـرای تشـکیل 
خانوارهایـی بـا سـه نسـل فراهـم کـرد کـه معضـل مراقبـت از کـودک 
را کاهـش می دهـد. در شـیلی، رابطـه  پرتنـش میـان شـرایط کاری، 
موقعیت هـای کاری و تسـهیالت مراقبـت از کودک به همـراه ایدئولوژی 
سـنتی جنسـیتی، سـازماندهی مراقبـت از کـودک را تحـت تأثیـر قرار 
داده اسـت. در اسـپانیا، داشـتن فرزنـدان کمتـر یـا نداشـتن آن بـار 
مراقبـت از کـودک را بـرای زنان کاهـش می دهد. در عین حـال، بحران 
مالـْی خدمـات عمومـی و موقعیت هـای کارِی باحقـوق را کاهـش داده 
اسـت و مـادران مجبورنـد بـه سـختی و با هـر زحمتی شـده از کودکان 

خـود مراقبـت کنند.

سـازماندهی مراقبـت از کـودک در کاسـتاریکا بـا کمتریـن تنـش 
مواجـه بـود، بـه طوری کـه زنـان دیگـر، اعضـای خانـواده و حمایـت 
دولتـی موجـب پشت سرگذاشـتن شـرایط دشـوار می شـود. در شـیلی، 
شـرایط کاری، کمبـود روش هـای مراقبتی بـا قیمت مناسـب به صورت 
عمومـی و خصوصـی، و همچنیـن تقسـیم کار جنسـیتی و ایدئولـوژی 
سـنتی جنسـیتی،  موجب تنش زا شـدن مراقبت از کودک شـده اسـت. 
امـا تنـش اصلی در مراقبت از کودک در اسـپانیا وجود دارد. این مسـئله 
از ترکیـب تقسـیم کار جنسـیتی )کـه ناعادالنه تلقی می شـود(، کاهش 
تسـهیالت مراقبـت از کـودک و موقعیت هـای اسـتخدامی محـدود )که 
دو مـورد اخیـر بـه سـبب بحـران اقتصـادی بـه وجـود آمده اند( ناشـی 

است. شـده 
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تموکو )شـیلی( و دانشـگاه کاسـتاریکا )کاسـتاریکا( انجام شـده اسـت.
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< تـأمـیـن مـراقـبـت
در آفـریقـای جـنوبی  
النا مور، دانشگاه کیپ تاون؛ و جرمی سیکینگز، دانشگاه کیپ تاون آفریقای جنوبی و نائب رئیس سابق کمیتۀ پژوهشی توسعۀ شهری و منطقه ای )RC21(، و کمیتۀ پژوهشی فقر، 

رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی )RC19( انجمن بین المللی جامعه شناسی.

در آفریقـای جنوبـی نیـاز بـه مددیـاری اقتصـادی و مراقبـت فیزیکی 
بـه صـورت وسـیع وجـود دارد و تأمیـن می شـود. نرخ بـاال و اسـتثنایی 
بیـکاری، فقـر دیرپـا و ایـدز باعـث شـده تـا سـه چهارم جمعیـت 50 
میلیـون نفـری ایـن کشـور –شـامل 20 میلیـون کـودک، سـه میلیون 
سـالمند غیرشـاغل، یـک میلیـون مـرد و زن معلـول )در سـنین کار( و 
بیـش از 12 میلیـون بـی کار- بـه یکـی از انـواع مراقبت یـا حمایت مالی 

نیاز داشـته باشـند.

در اوایـل دهـه 20، آفریقـای جنوبـی،  آغـاز به سـاختن دولـت رفاهی 
بـرای شـهروندان سفیدپوسـت خـود کـرد کـه مبتنـی بـود بـر مـدل 
بریتانیایـی خدمات عمومـی مالیات محور، مددیـاری اجتماعی و مراقبت 
اجتماعـی و بـه ویـژه متمرکـز گروه هـای »مسـتحق« -زنـان و کودکان 
و )اغلـب کمتـر از همـة مـردان(. البتـه در آفریقـای جنوبی، شـهروندان 
»مسـتحق« از نظـر نـژادی نیـز تعریـف شـدند: »آفریقاییـان« آفریقـای 
جنوبـی یـا جمعیـت »سیاه پوسـت« )ابتـدا بـه صـورت کلـی،  و سـپس 
تاانـدازه ای( از بهره منـدی از دولـت رفـاه و شـهروندی اجتماعـی و نیـز 
از بهزیسـتی اجتماعـی و شـهروندی نیـز محـروم شـدند. محدودیت نوع 
کار و محـل کار شـاغالن آفریقایـی، نظام کار مهاجرتی-نـژادی را تقویت 
کرد و باعث  شـد تا بسـیاری از شـاغلین فرزنـدان خود را در نـزد والدین 
پیـر خـود بگذارنـد و حقـوق خـود را با آنان سـهیم شـوند. تنهـا از دهة 
70 بـه بعـد بود که مقتضیات رشـد اقتصـادی و ثبات سیاسـی حکومت 
آپارتایـد را وادار کـرد تـا رفته رفتـه منابـع عمومـی را بـه مردمانـی کـه 
در دسـته بندی های رنگین پوسـت، سرخ پوسـت و سـپس آفریقایـی قرار 
می گرفتنـد، تخصیـص دهد. این حرکت به سـمت سیسـتم همه شـموِل 
مراقبـت تـا زمان اولیـن انتخابات دموکراتیـک آفریقای جنوبی در سـال 

1994 کامل نشـد. 

حـذف محدودیت ّهـای نـژادی از سیاسـت های عمومـی بـه خصـوص 
برنامه ّهـای مددیـاری اجتماعـی، آمـوزش همگانـی و سـالمت عمومـی 
منجـر بـه ایجـاد دولت رفاهی  شـد کـه فراگیرتـر و بازتوزیعـی   )هرچند 
همچنـان نابرابـر( بـود. این دولـت  رفاه  امـروزه در کنار تأمین بـازاری رو 
به رشـد و اسـتمرار )هرچنـد رو به افـول( تأمین خانوادگی، وجـود دارد.

بسـیاری از کودکان همچنان در خانواده های گسـترده، و اکثراً حداقل 
بـدون حضـور یکـی از والدیـن زندگی می کننـد. تنها یک کودک از سـه 
کـودک آفریقـای جنوبـی بـا پـدر طبیعـی خـود زندگـی می کنـد و در 
حـدود 5. 5 میلیـون کودک بـا هیچ کدام از والدین طبیعـی خود زندگی 
نمی کننـد. بسـتگان نقشـی کلیـدی در تأمیـن مراقبـت ایفـا می کننـد. 
همچنیـن، زنانه شـدن نیـروی کار و روابـط خویشـاوندی متغیـر منجـر 
بـه افزایـش مراقبت بازاری شـده اسـت. درحـدود 30٪ از کـودکان 0-4 

سـال در یکـی از انـواع یتیم خانـه یا سـاختمان های شـبانه روزی زندگی 
می کننـد.

مراقبت هـای دولـت از کودکان شـامل مدرسـه، کمک هزینه های مالی 
بـرای مراقبت کننـدگان )شـامل والدیـن حزانتـی)foster parents(( و 
توسـعة مهدکودک ها )از سـال 2000( می شـود. مبالغ کمک هزینه برای 
مراقبت کننـدگان هـم در بخـش پوشـش و هـم هزینـه )برحسـب تولید 
ناخالـص ملـی( حتـی در مقایسـه بـا برنامه هایـی بـا شـهرت بین المللی 

ماننـد برنامـة Bolsa Familia در برزیـل نیـز منحصربه فرد اسـت.

حکومـت از سـالمندان آفریقـای جنوبـی عمدتـاً از طریـق مسـتمری 
ناخالـص  تولیـد   ٪1 از  بیـش  می کنـد.  حمایـت  بازنشسـتگی  بیمـة 
ملـی در میـان سـه میلیـون مسـتمری بگیر توزیـع می شـود. مسـتمری 
بازنشسـتگی براسـاس آزمـون وسـع اسـت، اما هـم درآمد و هم آسـتانة 
آفریقـای  ثروتمنـدان  فقـط  بنابرایـن  گرفتـه شـده اند،  درنظـر  ثـروت 
جنوبـی از ایـن برنامـه مسـتثنی شـده اند. گسـترش مددیـاری مالـی 
بـرای سـالمندان توسـط دولـت پسـا-آپارتاید در تقابـل بـا کاهـش نرخ 
تأمیـن عمومـی مراقبـت سـالمندان همـراه بوده اسـت. تأمیـن مراقبت 
خانگـی عمومـی بـه صـورت مسـتقیم )از طریـق خانه هـای سـالمندان 
کـه توسـط دولـت اداره می شـود( و غیرمسـتقیم )خانه هـای سـالمندان 
کـه یارانـه دریافـت می کنند( در گـذار به دموکراسـی نپایید. مسـتمری 
بازنشسـتگی کـه مبالـغ سـخاوتمندانه ای پرداخـت می کنـد، پیامدهای 
غیرمسـتقیم چشـمگیری بر روی بودجة مراقبت خانگی دارد. سـه چهارم 
سـالخوردگان در خانه هایـی با افراد شـاغل زندگی می کننـد، در حالی که 
شـمار کمی از آنها با کودکانی که از والدین در سـن اشـتغال محرومند، 
زندگـی می کننـد. درحالی که سـالمندان به آشـنایان جـوان کمک مالی 
می کننـد، اعضـای جـوان خانواده هـا مـدت زمان کمـی را بـرای مراقبت 

از ایـن افـراد صـرف می کنند.

در حـدود یک میلیون بزرگسـال که در سـن اشـتغال قـرار دارند ولی 
بیمـار و ازکارافتـاده هسـتند، مسـتمری ازکارافتادگی دریافـت می کنند. 
ایـدز شـمار ایـن افـراد را کـه بـه حمایـت مالـی و مراقبت فیزیکـی نیاز 
دارنـد، افزایـش داده اسـت. تحقیـق کیفـی نشـان می دهـد کـه ایـدز 
پیوندهـای خویشـاوندی را سسـت می کند و فرد مریـض اغلب نمی تواند 
از بسـتگان دور یـا نزدیک کمک بخواهد. مراقبت خویشـاوندی همچنان 

جنسـیت محور اسـت و ایـدز ایـن الگـو را تشـدید می کند.

آفریقـای جنوبـی در مقایسـه با برنامـة رفاهی دیگر کشـورها، حمایت 
اندکـی از بزرگسـاالن بـی کار انجـام می دهـد. بـدون حمایـت ملـی و 
<<هرنـوع حمایـت دیگـری در بـازار، بزرگسـاالن بـی کار بـه خویشـاوندان 
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وابسـته هسـتند- امـا حمایت خویشـاوندان نیـز دیگر بدون قیدوشـرط 
نیسـت. پیونـد آرمانـی خویشـاوندگی و گریزناپذیری آن که چهل سـال 
پیـش توسـط مایـر فورتـز مردم شـناس توصیـف شـد، دیگر چنـدان به 
چشـم نمی خـورد، و مـردم آفریقـای جنوبـی میان آشـنایان مسـتحق و 

غیرمسـتحق، خـواه دور یـا نزدیـک، تفـاوت قائل می شـوند.

نظام هـای مراقبتـی و رفاهـی آفریقـای جنوبـی چندیـن تشـابه بـا 
نظام هـای رفاهی لیبرال کشـورهای شـمال اقتصادی جهـان دارد. منابع 
دولـت بـه برنامه هـای مددیاری اجتماعی براسـاس آزمون وسـع سـرازیر 
می شـوند، و بـر اسـتحقاق گروه هـای فقـرا تمرکـز می شـود. دولـت بـه 
تأمین بازاری مراقبت را از طریق مسـتمری بازنشسـتگی، بیمة سـالمت 

و یتیم خانه هـای خصوصـی تشـویث کـرده اسـت.

بـا ایـن وجـود، برخـالف نظام هـای رفاهـی لیبـرال شـمال جهـان، 
برنامه هـای مددیـاری اجتماعـی آفریقـای جنوبـی گسـتردگی زیـادی 
دارنـد. تقریبـاً یـک نفـر از سـه نفـر بزرگسـال و کـودک یکـی از مبالـغ 
مسـتمری را دریافت می کنند و درحدود دوسـوم جمعیت در خانوارهایی 
زندگـی می کننـد که یکـی از اعضای آن مسـتمری بگیر اسـت. درنتیجه 
مسـتمری ها بـه نیمـی از خانوارها از جملـه فقیرترین آنها می رسـد. نظر 
بـه میـزان دسترسـی، ایـن برنامه ّها بیشـتر هماننـد نظام های سوسـیال 

دموکـرات همه شـمول شـمال اقتصـادی بـه نظر می رسـند.

هرچنـد روابـط خویشـاوندی در حـال تغییر اسـت و حمایـت به طور 
فزاینـده بـا قیدوشـرط رفتار و عـادات فردی محدود می شـود، بسـیاری 
از مـردم آفریقـای جنوبـی بـه یکـی از اعضـای خانـواده بـرای مددیاری 
اجتماعـی و مراقبـت فیزیکـی وابسـته هسـتند. در این زمینـه، آفریقای 

جنوبـی مشـابه کشـورهای خانواده محـور اروپـای جنوبی اسـت.

حـذف محدودیت هـای نـژادی از مسـتمری های اجتماعـی و تغییر در 
حمایـت خویشـاوندی در چنـد دهة اخیـر، نظام رفاهـی آفریقای جنوبی 
را بـه سـمت جهت گیـری ای سوسـیال-دموکرات سـوق داده اسـت، امـا 
همچنیـن دولـت از قائل شـدن نقـش انحصـاری بـرای خـود در تأمیـن 
مراقبـت فیزیکـی )بـه خصـوص بـرای افـراد کهنسـال( کنـاره گرفتـه و 
مـردم را بـه اعتمـاد به خویشـاوندان و بـازار )به طوری فزاینده( تشـویق 

می کنـد.
نامه های تان را به این نشانی ها بفرستید:

Elena Moore >elena.moore@uct.ac.za>

Jeremy Seekings >jeremy.seekings@gmail.com>

محفلی دربارة کار مراقبتی

شـمال  لیبـرال  رفاهـی  نظام هـای  »برخـالف 
اقتصـادی جهان، برنامه هـای مددیاری اجتماعی 

آفریقـای جنوبـی گسـتردگی زیـادی دارند.«
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سن  در  عمومی  شناسی  جامعه  آزمایشگاه  اعضای 
ماسکیم  راست:  به  چپ  از  باال  ردیف  پتزبورگ. 
ایلیا  ارپیلِوا،  سِوتالنا  اِرموشینا،   کسینیا  آریوکوف، 
ماتویو؛ ردیف پایین از چپ به راست: آندری نِوسکی، 

ناتالیا ساِولِیوا، دیلیارا والیوا، اُلِگ زوراولف.   

< جامعه  شناسی در جّوی خصمانه 
آزمایشگاه جامعه شناسی مردم مدار، سن پترزبورگ، روسیه1

آزمایشـگاه جامعه شناسـی مردم مـدار، گروه پژوهشـی مسـتقلی اسـت 
متشـّکل از دانش پژوهـان و فّعـاالن چپ گرا در سـن پترزبورگ. برخی از ما 
در اعتراضات دانشـجویی علیه تجاری سـازی آموزش و فسـاد و بی حرمتی 
به علم در گروه جامعه شناسـی در دانشـگاه موسـکو در سـال های 2008-
2007 شـرکت جسـتند و دیگـران در حالـی که در دانشـگاه های مختلفی 
علـوم اجتماعـی می خواندند، در انجمن های سیاسـی و هنـری جناح چپ 
حضـور پیـدا می کردنـد. در سـال 2011، تصمیـم گرفتیـم کـه گروهی از 
دانش پژوهـان متعهـد تشـکیل دهیـم کـه بـه بررسـی اعتـراض سیاسـی 
در جامعـه سیاسـت زدوده مان بپـردازد. پـس از انجـام پژوهشـی فراگیـر و 
گسـترده دربـارة جنبـش »هـواداری از انتخابـات منصفانه« در سـال های 
 )CISR( 2012- 2011، بـا هـم کاری مرکـز پژوهـش اجتماعی مسـتقل
Anti-( و ضدمیـدان )Maidan( مطالعـة جنبش هـای اوکراینی میـدان

Maidan( در کی یـف را آغـاز کردیـم. در اینجـا بـر سـه مسـئله تمرکـز 
می کنیـم: نخسـت، بافتار توسـعة طرح مـا؛ دوم، معنایی که از مشـغولیت 
در »جامعه شناسـی مردم مـدار« مـراد می کنیـم؛ و سـوم محدودیت هایـی 
کـه محیـط نهادی بـر فعالّیت مـا تحمیل می کنـد و اینکـه چگونه ممکن 

اسـت بـر ایـن محدودیّت ها چیره شـد.

و  ابزارگرایـی  میـان  چیـزی  روسـی:  جامعه شناسـی   >
)Professionalism( حرفه ای گـری 

طـی جامعه پذیـری حرفه ا ی مـان، سـه نـوع اجمـاع در ایـن رشـته در 
روسـیه شـکل گرفتـه که بـه دو قسـم معرفـت جامعه شـناختی انجامیده 
اسـت: معرفـت ابزارگرایانـه و معرفت حرفه ای. نخسـتین قسـم را می توان 
در مؤسسـات جامعه شناسـی آکادمـی علوم کـه به خاطر خانـة هم پیمانان 

دپارتمان هـای  آن  در  نیـز  و  اسـت  خودآئینـی  فاقـد  بـودن،  سیاسـی 
جامعه شناسـی ای مشـاهده کـرد کـه بـه طـور ضمنـی به وسـیله ادارات 
نهادهـا،  ایـن  در  اسـت.  شـده  واگـذار  خصوصـی   بخـش  بـه  دانشـگاه 
دانش پژوهـان بایسـتی یا با منطق بازار سـروکار داشـته باشـند )هـم بازار 
مطالعـات کاربـردی برای نیازهای تجـاری و هم فروش مـدرک تحصیلی( 
یـا در مطالعـات شـبه علمی دربـاب »طبقـة متوسـط«، »مرحلـة گـذار«، 

»عصـر ناآرامـی در روسـیه« و ... شـرکت کننـد.

در واکنـش بـه ایـن نـوع از جامعه شناسـی »کارمنـدی« یـا »ابـزاری«، 
گروهـی »خودآیینی خـواه )autonomist  (« شـکل گرفت که اسـتدالل 
می کـرد علـم اجتماعـی »حقیقتـاً« حرفه ای بایسـتی دسـت رد بر سـینة 
سرسـپردگی سیاسـی زنـد. از ایـن چشـم انداز هـر دو نوع جامعه شناسـی 
ابـزاری غیرحرفـه ای هسـتند نه تنها بدیـن دلیل که به معنـای بوردیویی، 
مشتریان شـان  بـه  کـه  خاطـر  بدیـن  دقیقـا  بلکـه  خودآئینی انـد  فاقـد 

سرسـپرده اند.

مخالفـت مـا بـا سـنت ابزارگرایانـه به صـورت برنامـه ای بـرای اعتراض 
بـه خط مشـی دپارتمـان جامعه شناسـی دانشـگاه مسـکو درآمد، امـا ما با 
سـنت غیرسیاسـی »حرفه ای«هـا نیز موافق نیسـتیم. همـکاری با فعاالنی 
کـه اغلـب انعطاف پذیرتر از دانشـمندان حرفـه ای بودند، به تدریـج ما را از 
چشـم اندازهای مکتبـی و نخبه گرایانـه و نیز جزم اندیشـی روش شـناختی 
رها سـاخت. ویکتور واکشـتاین )Victor Vakhshtayn( جامعه شناس، 
یکـی از طرفـداران سرسـخت رویکـرد »خودآیینی خـواه«، برآن اسـت که 
زبـان »شـوروی نـو« و »ضدشـوروی« جـای زبـان »علمی« در روسـیه را 
<<گرفتـه اسـت و بـرای حرفـه ای کـردن جامعه شناسـی روسـی پایه گذاری 
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یک علـم »نامتعهد« ضروری اسـت1. واکشـتاین مأموریت جامعه شناسـی 
را »تولیـد معرفـت بـه خاطـر خـود معرفـت« می داند؛ بنـا به اسـتدالل او 
هرگونـه سیاسـی کـردن علـم اجتماعی بـرای عقالنیـت علمـی، ویرانگر و 

مخّرب اسـت.

بـر ایـن باوریـم کـه ایـن رویکـرد برخـالف ادعـای واکشـتاین، تعهد به 
»بی طرفـی ارزشـی« علـم نیسـت. بلکـه برعکـس، بر ایـن باوریـم که این 
موضـع ایدئولوژیـک اسـت بـه معنایـی کـه بیشـترین ارتبـاط را بـا نظـم 
نئولیبـرال دورة پساشـوروی پیـدا می کنـد: ایـن موضـع، ایدئولـوژی ای از 
جنـس سیاسـت زدایی )depoliticization( و فهـم عرفـی اسـت کـه 
راه برنـدة آن سـرخوردگی و نومیـدی در سیاسـت و نیـز داغ ننـگ زدن بر 
سـپهر عمومـی اسـت. از این رو ایـن ایدئولوژی گریز بـه زندگی خصوصی 
را موجـه جلـوه می دهـد. نسـل واکشـتاین ایـن آرمـان از »معرفـت ناب« 
را از آموزگارانشـان بـه ارث برده انـد -»منتقـدان تیزهوش جامعه شناسـی 
بورژوایـی« کـه نزد آنها کوشـش برای رسـیدن به معرفت جامعه شـناختی 
دقیـق ملهـم از نیـاز بـه تعییـن علـل سـقوط امپراتوری شـوروی بـود، نه 
اشـتیاقی پابرجـا بـرای عـدم تعهـد. آنـان جامعه شناسـی را ابـزاری بـرای 
خودشـکوفایی جامعـه تلقـی می کننـد. امـا در بافتـار سیاسـت زدایی، این 
آرمـاِن مبتنـی بـر عمق نظـری بـه بت انـگاری »معرفت ناب« مبدل شـد.  

هنگامـی کـه جامعـة روسـیه به واسـطه اعتراضـات ضدپوتیـن، میـدان 
بـه  آغـاز   2012-2011 سـال های  در  اوکرایـن  جنـگ  و   )Maidan(
سیاسـی شـدن نمود، جامعه شناسـان حرفه ای به پیروی از مخاطبان شـان 
ناچـار بـه توجـه نمـودن بـه اعتراضات شـدند. با این حـال، از آنجـا که در 
زمینـة تأمـل علمـی در سیاسـت، فاقـد تجربه بودنـد، محکوم بـه بازتولید 
کلیشـه های ایدئولوژیـک یـا جـای دادن سـاختگی و تصنعـی واقعیـت 

اعتـراض در چارچوب هـای نظـری پیش سـاخته بودنـد.

< منظور ما از جامعه شناسی مردم مدار چیست؟

اگـر نسـل آمـوزگاران »حرفه ای های« کنونـی از تجـارب تراژیک تغییر 
اجتماعـی دهـة 1980 الهـام گرفتنـد و اگـر خـود »حرفه ای هـا« ملهم از 
معضـالت وجـودی )existential( جامعـه  کـه منجـر به عقب نشـینی به 
سـوی حوزة زندگی شـخصی شـد، بودند، پس اکنون خوِد سیاسـت زدایی 
اسـت کـه معضـل وجـودی مـا شـده اسـت. بـه خصـوص هنگامـی کـه 
دوسـتان مان، محیـط علمـی و جامعـه از کنش بـاوری )activism( مـا 
انتقـاد می کننـد. بنابرایـن ایـن گونـه شـد کـه بـرآن شـدیم بـه مطالعـة 
سیاسـت زدایی در چارچـوب مناسـبات متغیر سـپهر عمومـی و خصوصی 

بپردازیم.

افـزون بر این، بررسـی سـپهر عمومی ما را واداشـت کـه یافته ها و نتایج 
خـود را بـا هـر کسـی که مطالعـه ش می کنیـم، یعنی گـروه نوظهـوری از 
دغدغه منـدان سـپهر عمومـی در میـان گذاریـم. از ایـن رو، هم اکنـون در 
حـال طرح ریـزی همایشـی بـا حضـور گروه هـای فعـاالن مدنـی محلی ای 
هسـتیم کـه طی اعتراضـات 2011-2012 شـکل گرفتنـد و مطالعة خود 
را بـه آنـان عرضـه می کنیـم، بـا ایـن امیـد کـه بتوانیـم بحـث را بـاز آغاز 

کـرده و شـبکه ای در میـان ایـن گروه ها برپـا کنیم.

بـر ایـن باوریـم کـه دل مشـغولی بـه معضـالت اجتماعـی و سیاسـی 
مسـتلزم کاوش و فهـم نظریـات اجتماعـی از زاویـه ای جدیـد اسـت. آیـا 
می توانیـم پـروژة دورکیـم را بـدون سـروکار داشـتن بـا بی هنجـاری فهم 

کنیـم؟ آیـا می توانیـم نظریه هـای سـپهر عمومـی از آرنـت و هابرمـاس 
گرفتـه تـا فریـزر، نگـت و کلـوگ را بـدون ارجـاع بـه نارسـایی زندگی ای 
محـدود بـه سـپهر خصوصـی، مورد کنـدوکاو قـرار دهیـم؟ مانیفسـت ما 
اعـالم می کنـد »هـدف اصلـی ایـن آزمایشـگاه، ترکیـب رویکـرد حرفه ای 
بـه پژوهـش اجتماعـی با مشـغولیت عمومی اسـت. پرسـش های علمی ای 
کـه آزمایشـگاه جامعه شناسـی مردم مـدار مطـرح می کنـد بـا معضـالت 
اجتماعـی ای کـه در پیوند با وضعیت سیاسـی در روسـیه و سراسـر جهان 
اسـت، مرتبـط اسـت. افـزون بر ایـن مأموریـت ایـن آزمایشـگاه، آمیختن 
مشـغولیت اجتماعـی و مسـئولیت مدنـی بـا ژرفـای نظـری و وجـودی به 
منظـور حـل و فصـل معضـالت »نظریـه کالن )grand theory(« از 
طریـق مطالعـة تجربـی معضـالت اجتماعـی اسـت. بـرای نمونـه، مطالعة 
تحـرک سیاسـی طـی آخریـن اعتراضات، ما را قادر می سـازد کـه به طرح 

مسـئلة تنهایـی و همبسـتگی و نیـز فردگرایـی و همبسـتگی بپردازیـم.

< موانع پیش روی جامعه شناسی مردم مدار در روسیه

امـا آیـا بـر ایـن موضـع مانـدن در روسـیه کنونـی آسـان اسـت؟ موانع 
چنـدی موجودیـت پروژه مـان را تهدیـد می کنـد. مـا میـان »حرفه ای ها« 
و »ابزارگرایـان« و نیـز میـان دانشـگاه های بـزرگ و کمک هزینه تحصیلی 
گیـر افتاده ایـم. نهادهـای علمـی - چـه آکادمـی علـوم واپس گـرا چـه 
دانشـگاه های »مترقـی« کوچکتـر- سلسـله مراتـب و نظـم شـغلی سـفت 
و سـختی ایجـاد می کننـد کـه بـه بازتولیدشـان  خدمـت می کننـد. ایـن 
منطـق بـا اَتُمیـزه و مطیـع سـاختن پژوهش گـران، ریشـة همـکاری و 
انسـجام را می خشـکاند. بـه همیـن دلیل اسـت که در صـدد بوده ایم جای 
پـای خـود را در مرکـز پژوهـش اجتماعی مسـتقل – یعنی مسـتقل ترین، 
محکـم  روسـیه-  جامعه شـناختی  مرکـز  حرفه ای تریـن  و  مردمی تریـن 
کنیـم. در مقابـل، بـه دلیـل سـرکوبی دانش پژوهان مخالف توسـط دولت، 
بـازار کمـک هزینـة تحصیلـی به سـرعت رو بـه افول اسـت.. بـرای نمونه 
انتشـار کتاب مـان تحت عنوان سیاسـت امر غیرسیاسـی که بـه معترضان 
سیاسـی سـال های 2011-2012 پیش کـش شـد، یکـی از دالیلی اسـت 
کـه مأمـوران دولـت تـالش کرده انـد که علیـه CISR بـه عنـوان »عامل 

خارجـی« اعـالم جـرم کنند.

بنابرایـن امـروزه بـا جـوی خصمانـه مواجهیـم. تـا کنـون بـه منابـع 
محدودمـان کـه همـان اتفاق نظـر اخالقـی و سیاسـی در داخـل گـروه و 
ارتباطـات گسـترده تر و رهبری غیررسـمی اسـت، وابسـته بوده ایـم. با این 
حـال ایـن منابع برای اسـتمرار بخشـیدن به پروژه مان بسـنده نیسـت. بر 
ایـن باوریـم کـه بایسـتی »بین المللـی« از دانش پژوهشـان و هنرمنـدان 
ایجـاد کنیـم کـه عالمـان و روشـن فکران متعهد روسـیه و هم قطارانشـان 

در سراسـر جهـان را گـرد هـم آورد.  

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:    

Public Sociology Laboratory >publicsociologylab@gmail.com>

1. به این منبع رجوع کنید:
V. Vakhshtayn’s article in Global Dialogue, 2.3 

و پاسخ آن را در این منبع مشاهده کنید: 
N.V. Romanovsky and Zh.T. Toshchenko  in Global Dialogue, 2.5.

Engare.Net انگاره
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جستار تصویری

< آرمـان هـای سـوسـیـالـیـسـتـی در
     مـعـمـاری اوایـل رژیـم شـوروی 

ناتالیا ترگیوبُوا و والنتین ستاریکوف از دانشگاه سن پترزبورگ روسیه

واژه »ُسـویت )soviet(« بـه زبـان روسـی به 
سـه معناسـت: 1( شـورا، گردهم آیـی، هیئـت؛ 
2( مشـورت، پیشـنهاد، توصیـه؛ 3( هماهنگـی، 
هم خوانـی. ایـن واژه اصطالحـاً به نـوع خاصی از 
سـازمان سیاسـی اشـاره دارد که پـس از انقالب 
اکتبـر 1917 آغـاز بـه کار کرد و قدرت سیاسـی 
را از بنیـاد دگرگـون کرد: »شـوراهای نمایندگان 
کارگـران، دهقانان و سـربازان« نیز به »سـویت« 

مشـهور  بودند.

هیئت هـای  شـکل  بـه  ذهـن  در  سـویت ها 
منتخـب  کـه  می شـوند  مجسـم  حکمـران 
پایـة  بـر  چیـز  همـه  و  »کارگران« انـد 
تصمیم گیـری جمعـی اسـتوار اسـت. دسـت کم 
در اوایـل عصـر شـوروی، ایـن »سـویت ها« برای 
تسـهیل دموکراسـی مسـتقیم طراحی شـدند و 
دربرگیرنـدة اصـول جدیـدی از زندگی اجتماعی 
خودسـامان دهی-  و  جمع گرایـی  -یکپارچگـی، 
بودنـد. همچنیـن ایـن اصـول بـر »دیکتاتوری« 

بودنـد. مبتنـی  سـابق  سـتم دیدة  طبقـات 

از  جدیـدی  صـور  جدیـد،  شـدن  اجتماعـی 
زندگـی روزمـره در مناطـق شـهری و روسـتایی 
-هـم در محیـط کارگران و هـم ورزه های روزمره 
چـون  فرآیندهـای  می طلبیـد.  را  دهقانـان- 
آمـوزش همگانـی و پـرورش فرهنگـی، مهاجرت 
شـهری، آزادی زنـان، صـور جدیـد حکمرانـی، 
جملگـی بایـد در الگوهـای زندگـی روزمـره از 

جملـه سـازمان فضایـی تثبیـت می شـدند.

پـای  پیـش  را  نیرومنـد  چالشـی  امـر  ایـن 
معمارانـی کـه فراخوانـده شـدند تا صـور و انواع 
ابـداع  را  سـاختمانی  سـازه های  از  جدیـدی 
آوانـگارد  معمـاری  بنابرایـن،  گذاشـت.  کننـد، 
سـاخت گرایانة مشـهور دهـة 1920 و اوایل دهة 
1930 به وسـیلة  واقعیت هـای زندگـی اجتماعی 

و سیاسـی، بـه منصـة ظهـور رسـید. 

دسـت نخورده ترین  و  بزرگ تریـن  از  یکـی 
هـم  هنـوز  کـه  سـاخت گرایانه ای  پروژه هـای 
سـاختمان های  مجموعـه  اسـت،  دیدنـی 
ناحیـة ناروسـکایا زاسـتاوا )لنینگـراد سـابق( در 
کـه  زاسـتوا  نارواسـکایا  اسـت.  سـن پترزبورگ 
در آغـاز سـدة بیسـتم حومـه ای معمولـی بـرای 
سـکونت طبقـة کارگـر بـود، بـه صحنـة وقـوع 
رخدادهـای تراژیـک »یکشـنبة خونیـن« بـدل 

گردید که در آن تظاهرات آرام کارگران در سـال 
1905 بـه وسـیلة گارد سـلطنتی تـزار سـرکوب 
شـد. پس از انقالب 1917، ایـن رویداد، تقدیس 
شـد و بـه نشـانة مقدسـی از ایدئولـوژی جدیـد 

پرولتـری تبدیـل گشـت ]تصویـر 1[.

ناحیـة نارواسـکایا زاسـتاوا بـه مکانـی بـرای 
آزمایش هـای معمـاری و مرکـز عمومـی بزرگـی 

بـرای منطقـة صنعتـی وسـیع تر تبدیـل شـد.

ساختمان های مسـکونی در خیابان تراکتورنایا 
)کـه در سـال های 1925-1927 سـاخته شـد( 
هنگامـی که معمـاران اصول جدیدی از سـازمان 
باالتریـن  از  می کردنـد،  را جسـت وجو  فضایـی 
تراکتورنایـا  خیابـان  بودنـد.  برخـوردار  اولویـت 
و  معمـاری  در  گـذرا، هـم  از سـبک  نمونـه ای 
هـم در برنامه ریـزی شـهری اسـت: ایـن سـبک 
نئوکالسیسیسـم  از  ویژگی هایـی  دربرگیرنـدة 
روسـی اسـت کـه بـا صـور جدیـد آوانـگارد و 
و منطقه بنـدی  برتری جویانـه  اصلـی  مایه  هـای 
کارکـردی آمیختـه شـده اسـت. سـاختمان های 
خیابـان تراکتورنایـا نقطة آغاز فرآینـد دگرگونی 

کل آن منطقـه بـود ]تصویـر 2[.  

در سـال  لنینگـراد  در  دبیرسـتان  نخسـتین 
1927 گشـوده شـد. ایـن مدرسـه کـه مدرسـة 
تحـت  داشـت،  نـام  انقـالب  دهـم  سـالگرد 
برنامـه ای تجربـی طراحـی شـده و از روش هـای 
جدیـدی بـرای تعلیـم و تربیـت بهـره  بـرده بود 
تـا درگیـری فعاالنـه در فرآینـد آمـوزش و نیـز 
اسـتقالل محصلیـن را برانگیزد و هم زمان شـمار 
ایـن  دهـد.  کاهـش  را  نیـاز  مـورد  آمـوزگاران 
مدرسـه کـه نزدیـک 1000 دانش آمـوز داشـت، 
شـامل انـواع کالس ها، آزمایشـگاه ها و حتی یک 

رصدخانـه بـود. ]تصویـر 3[

ایده هـای  وارث  جدیـد  معمارانـة  بینـش 
کارکردگرایانـه راجـع بـه اهمیت اماکـن عمومی 
بـود. نخسـتین پـروژة بـزرگ در ایـن زمینـه که 
انجـام آن را جنبـش اتحادیـه صنفـی برعهـده 
گرفـت، مرکـز اجتمـاع منطقـه )1927-1925( 
بـرای  را  مکان هایـی  اجتمـاع  مراکـز  بـود. 
جامعه پذیـر  تـا  دیدنـد  تـدارک  کارگـر  طبقـة 
کالس هـای  نمایـش،  سـالن های  شـوند: 
طـی  کتابخانه هـا.  و  ورزشـگاه ها  درسـی، 
سـال های1930-1932، مرکز اجتماع گسـترش 

شـغلی  تربیـت  بـرای  را  مدرسـه ای  تـا  یافـت 
بـه  بیافزایـد؛ مدرسـه ای کـه  بـه مجموعـه اش 
کارگـران و جوانـان فرصـت پـرورش مهارت های 

]4 ]تصویـر  مـی داد.  را  حرفه ای شـان 

مرکـز مجموعـه  در نارواسـکایا زاسـتاوا، یـک 
 )1931-1921( بـزرگ  غذاخـوری  و  فروشـگاه 
بـود. ایـن نهادهـای بدیـع بـه منظـور تهیـه و 
تولیـد غذاهـای آمـاده و نیمه آمـاده در مقادیـر 
عظیـم )بـا واحدهـای فسـت فود نیمه دوم سـده 
اشـتباه گرفتـه نشـود( طراحـی شـده  بیسـتم 
نشـان  سـاختمان  ایـن  ترکیب بنـدی  بودنـد. 
دهنـدة پویایـی زندگـی روزمـره اسـت: فرم های 
افقـی  خطـوط  متفـاوت،  شـکل های  بـزرگ، 
نامتقـارن.  تنیـده، قطعـات  و عمـودی در هـم 
ایـن فروشـگاه شیشـه  ای کـه از خیابـان قابـل 
دیـدن بـود، نمـود آشـکار آرمان هـای صداقت و 
گشـودگی تمام عیـار، آزادی و یکپارچگـی بـود 
کـه محورهای ایدئولوژی شـوروی متقـدم بودند. 

]تصویـر 5[

بـا  بی همتـا  سـاخت گرایانه  مجموعـة  ایـن 
سـاخت سـویت ناحیه کیـروف )1935-1930( 
کـه محـل اسـتقرار شـورای شـهرداری منطقـه 
بـود، کامـل گشـت. ایـدة حکومت هـای محلـی 
گفتمـان  کانـون  در  دموکراتیـک  و  قدرتمنـد 
سـازمان سیاسـی شـوروی در دهـة 1920 قـرار 
داشـت. چنانچـه از دور بـه ایـن سـاختمان نظر 
کنیـم، متوجـه خواهیـم شـد کـه در ایـن مرکز 
اداری، محـل سـکونت مقامـات ناحیـه، نهادهای 
و  پسـت  ادارة  یـک  بانـک،  یـک  فرهنگـی، 
سرسـرای گردهم آیی واقع شـده بـود. این پروژه 
از همـة نوآوری هـای کارکردی و فنـی این عصر، 
بهـره بـرد. بـا ایـن حـال، هم زمـان سـاختمان 
سـویت ناحیـه کیـروف را می تـوان نشـانه ای از 
افـول معمـاری آوانـگارد شـوروی دانسـت: رواق 
شبه کالسـیک و دیگـر جزئیاتـش، عالمت هایـی 
اسـت از بازگشـت بـه سـوی معماری سـلطنتی 
مـدرن که پذیـرای ایدئولـوژی توتالیتـر نوظهور 

بـود. ]تصویـر6[

چنـد سـال بعد، میـدان بزرگـی در مقابل این 
سـاختمان بـه خصـوص بـرای گرد هم آیی هـا و 
اجتماعات مردمی سـاخته شـد. در سال 1938، 
کمونیسـتی  حـزب  افسـانه ای  رهبـر  تندیـس 
<<لنینگـراد، سـرگی کیـروف در اینجـا قـرار داده 
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شـد. ]تصویـر 7[

بنایـی کـه بـه یادبـود کیـروف )کـه بـه قتـل 
رسـیدنش در سـال 1934 دسـتاویزی شـد تـا 
اسـتالین سـرکوب پاک سـازی بـزرگ را تشـدید 
دهنـدة  نشـان   برسـاند(  اوج خـود  بـه  و  کنـد 
پایانـی بـر تاریـخ معمـاری و جامعـه سـال های 
نخسـتین شـوروی بود. عصر پـس از آن نیازمند 
صـور دیگـر معمـاری بـود کـه بـه دیگـر انـواع 
اجتماعـی بـودن میدان مـی داد: توده هـا به جای 
گروه هـا، حاکمیـت توتالیتر به جای دموکراسـی 
همگانـی، مصرف گرایـی محافظه کارانـه بـه جای 
گردهم آیـی  سرسـرای  سـرانجام  همبسـتگی. 
بـا گنجایـش 1000 نفـر، بـه شـکل نمادیـن به 

سـینما تغییـر کاربـری داد.

از  پـس  یعنـی  امـروزه،  زاسـتاوا  ناروسـکایا 
نزدیـک یـک سـده، همچنـان ناحیـه ای صنعتی 
اسـت که جمعیت آن را عمدتاً کارگران تشـکیل 
اجتمـاع،  مرکـز  متوسـطه،  مدرسـة  می دهنـد. 
سـویت  سـاختمان های  و  مسـکونی  خانه هـای 
نخستین شـان  کارکردهـای  کیـروف  ناحیـه 
مثابـة  بـه  اهمیت شـان  گرچـه  بازیافتنـد،  را 
جمعـی  فعالیـت  و  جامعه پذیـری  مکان هـای 
از  پیـش  سـازه های  اسـت.  شـده  کم رنـگ 
شـوروی متقـدم )دوران سـلطنت( و پـس از آن 
معمـاری  متأخـر(  شـوروی  و  اسـتالین  )دوران 
سـاخت گرایانه را تحت شـعاع قـرار داده و امروزه 

کل منطقـه شـبیه بـه لوحـی رنگ باختـه شـده 
اسـت. ]تصویـر 8[

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

Natalia Tregubova >natalya.tr@mail.ru> 

تصویر 1: تظاهرات کارگران در دروازه ناروا پیش از شنبه خونین سال 1905 و گارد 
مسلح تزار نظاره گر آن است. هنرمند ناشناخته است.    

تصویر 2: سکونت گاه های خیابان تراکتورنایا

تصویر 3: مدرسه ای در دوره شوروری متقدم به همراه رصدخانهتصویر 4: مرکز اجتماعات در دوره شوروی متقدم 

جستار تصویری
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کپشن تصویر 5: »غذاخوری« در دوره شوروی متقدمتصویر 6: سویت ناحیه کیروف.

تصویر 8: معماری استالینیستی در میدان ناروا

همه تصاویر به استثنای تصویر 1 را ناتالیا ترگووا 
و والنتین ستاریکوف گرفتند.

تصویر 7: مجسمه رهبر کمونیست، سرگی کیروف

جستار تصویری
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جامعه شناسی چک

< مهـاجرت سرخـانه 
به مثابه آیین گذار   

زوزنانا سکراکوا بوریکوا، دانشگاه مازاریک شهر برنو، جمهوری چک

»سـرخانگی )Au pairing(« شـامل کار خانگی بـا مزد که مهاجران 
موقـت آن را برعهـده می گیرنـد، دادوسـتد فرهنگـی ای کـه به وسـیله 
مقـررات ملّـی و بین المللـی تعریـف می شـوند و توافـق بـرای سـکونت 
مهاجـر در خانـه، اسـت. مطابـق بـا مقرراتـی کـه حکومت انگلسـتان در 
سـال های 2004 و 2005 وضـع نمـود، سـرخانگان، جوانـان خارجـی ای 
خانواده هـای  خانـة  در  می تواننـد  سـال  دو  تـا  کـه حداکثـر  هسـتند 
انگلیسـی اقامـت داشـته باشـند تا زبـان انگلیسـی بیاموزنـد و چیزهای 
بیشـتری راجـع به کشـور یـاد گیرنـد. سـرخانگان قـرار اسـت »به مثابة 
جزئـی از خانـواده« زندگـی کننـد یعنـی غـذا و جا داشـته باشـند و در 

ازای مراقبـت از کـودک یـا کار خانگـی »پـول تو جیبی« -نه دسـتمزد- 
دریافـت کننـد. خانواده هـا بایسـتی بـا سـرخانگان رفتـار برابری داشـته 
باشـند. دسـتورالعمل ها و کارگـزاران مدیریـت مهاجرت معمـوالً توصیه 

می کننـد کـه بـا سـرخانگان مثـل اعضـای خانـواده رفتار شـود.         

از اوایـل دهـة 1990، اقامت هـای سـرخانه ای بـه شـیوة مهمـی برای 
مهاجـرت زنـان از اروپـای مرکـزی و شـرقی پساسوسیالیسـت، خصوصاً 
از اسـلواکی کـه یکـی از باالتریـن سـرانه های مهاجـران سـرخانه ای را 
دارد، بدل گشـته اسـت. رسـانه اغلـب سـرخانگی را به عنـوان راهبردی 

از اوایل دهه 1990 به این سو، سرخانگی به شیوه ای 
است.  شده  بدل  سلواکی  از  زنان  مهاجرت  برای  مهم 
کارگزاران استخدام خانواده های میزبان را می یابند و 
اتوبوس ها را به سوی لندن یا از لندن به جاهای دیگر 
ویکتوریا  رانی  اتوبوس  پایانه  اینجا  کنند.  می  رهسپار 
لندن است که سرخانگان مشغول بدرقه کردن دوستانی 
هستند که مدت اقامت شان به سر آمده است. عکاس: 

زوزانا ِسِکراکووا بوریکووا.   
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اقتصادی برای چیره شـدن بر دشـواری های دگرگونی  پساسوسیالیسـتی 
به تصویر می کشـد. یقیناً، در رسـانه اسـلواکی و بحث های روزمره، پدیدة 
سـرخانگی نـه تنهـا با دشـواری اقتصادی و نـرخ بیکاری بـاال در جوانان، 
بلکـه بـا ارزش نمادیـن بـاالی زبان هـای خارجـی و سـفر برون مـرزی، 

مرتبط دانسـته می شـود.    

امـا به واسـطة 50 مصاحبه ای که طی یک سـال مشـاهدة مشـارکتی 
یعنـی از سـال 2004 تـا 2005 بـا سـرخانگان سـلواکی در لنـدن انجام 
گرفـت، بی درنـگ آشـکار شـد کـه انگیزه هـای آنـان را نمی تـوان صرفـاً 
بـه راهبـردی اقتصـادی فروکاسـت. بـه طـور کلـی، میـل بـه کار کردن 
بـرای بیشـتر پـول در آوردن یـا آموختـن انگلیسـی بـا مسـائل بسـیار 
شـخصی تری در آمیختـه شـده بـود: تصمیـم بـه مهاجـرت بـا روابـط با 
والدیـن، یـاران عشـقی و دوسـتان در ارتبـاط اسـت. اگر شـخصی بگوید 
سـرخانه شـدم تـا از کار توان فرسـا و کم درآمد کارخانه بگریزم، شـخص 
دیگـری ممکن اسـت بگوید می رود چـون رابطة وی و معشـوقش به هم 
خورد و نمی توانسـت ماندن در همان روسـتایی را که معشـوق سـابقش 
در آنجـا زندگـی می کـرد، تـاب بیـاورد. امتیاز و فایـدة آشـکار اقتصادی 
اقامـت سـرخانه ای )یا حتی امید بـه حکم کاال پیدا کـردن آن در آینده( 
اغلـب انگیزه هـای پیچیده تـر و کمتـر  آشـکار را پنهـان می کنـد. به طور 
کلـی، بـرای فـرد بسـیار راحت تـر بـود کـه ادعـا کند امیـد داشـته زبان 
انگلیسـی را یـاد بگیـرد تا بگوید سـرخانگی این امکان را بـه وی می دهد 
کـه از یـک رابطة عاشـقانة به بن بست رسـیده یا زندگی محـدود در خانة 

والدینـش بگریزد.   

پیـش از مهاجـرت، اکثـر سـرخانگان اسـلواک در خانـة والدین شـان 
کامـاًل مشـروع  اقامت هـای سـرخانه ای وسـیله ای  زندگـی می کردنـد. 
و قانونـی بـرای کسـب اسـتقالل فراهـم کـرد: سـرخانگان معمـوالً بـه 
اقامت شـان به چشـم دوره ای میان ترک والدین و سـر و سـامان گرفتن 
می نگریسـتند )بـه ایـن امید کـه زندگی خانوادگـی خود را آغـاز کنند(. 
آنهـا ایـن دورة زمانـی در خـارج را فرصتـی بـرای ماجراجویـی، تجربه و 
لـذت می دیدنـد. سـرخانگان پولی بـه خانه شـان نمی فرسـتادند و از آنها 
هرگـز چنیـن انتظـاری نمی رفـت. درآمدشـان –یعنـی همان »پـول تو 
جیبی شـان«- همان گونـه خـرج می شـد کـه معمـوالً »پول تـو جیبی« 
خـرج می شـود، یعنـی بـرای تفریح، پیـروی از مـد، مهمانی هـا و هدایا.   
بسـیاری هـم گـزارش کردنـد که بخشـی از درآمدشـان هرچنـد نه اکثر 
آن، بـرای آینـده یـا بـرای یادگیـری زبـان پس انـداز می شـد. بسـیاری 
باشـند  ناچـار  بسـا  ای  آینـده،  در  کـه  گفتنـد  مصاحبه شـوندگان  از 
و  زمـان  یـا  نماینـد  را پس انـداز  پول شـان  و  محتاطانـه عمـل کننـد 
منابـع اقتصادی شـان را صـرف کودکان شـان کننـد. بـا وجود ایـن، برای 
آنهـا در آن زمـان، چیـزی کـه مهـم بـود تفریـح کـردن و تجربـه کردن 
روابـط و آزمـودن آن  چیـزی بـود کـه بـه چشم شـان فرهنـگ مصرفـی 

پیشـرفته تری می آمـد.         

بسـیاری از سـرخانگان ایـن تجربه هـا را بخشـی از پـروژه ای بزرگ تـر 
توصیـف می کردنـد: اقامت در خـارج که فرد را از پدر و مادرش مسـتقل 
و خوداتـکا می سـازد، درس هایـی بـود در جهـت بـزرگ و بالـغ شـدن و 
پرورانـدن خویـش. سـرخانگان غالبـاً کار خـود را با خدمت سـربازی که 

زمـان انجـام ایـن پژوهـش در جمهـوری چـک کمـاکان بـرای مـردان 
اجبـاری بـود مقایسـه می کردنـد. نزد بسـیاری از زنان، سـرخانگی نوعی 
از آییـن گـذار تلقـی می شـد که با اسـتقاللی که پدیـد مـی آورد، آنان را 

وارد دوران بزرگ سـالی می کنـد. 

ایـن خودشناسـی پیامدهای جـدی ای بـرای سـرخانگان دارد، چراکه 
بسیاری شـان را وادار می کنـد کـه با شـرایطی کـه ظالمانـه اش می یابند، 
کنـار آینـد. روابـط برابـر میـان سـرخانگان و خانواده هـای میزبـان کـه 
مقـررات حقوقـی توصیـه اش می کننـد، در شـرایط نابرابـری در قـدرت 
بـه سـختی امکان پذیـر اسـت. در حقیقـت، از 86 خانـوادة میزبانـی کـه 
مصاحبه شـوندگان مان نزدشـان کار می کردنـد، 82 خانـواده بـه طـور 
از  کامـل از مقـررات پیـروی نمی کردنـد: خانواده هـای میزبـان مرتبـاً 
سرخانگان شـان می خواسـتند کـه بیـش از آنچـه بایـد، کار کننـد، یـا 
بابـت اضافـه کاری پولـی پرداخـت نمی کردنـد یـا حـق سـرخانگان بـر 
داشـتن وقـت آزاد یـا حق یادگیـری زبـان را نادیده می انگاشـتند. برخی 
از سـرخانگان انتظـار داشـتند کـه در همـان اتـاق یا حتی همـان تختی 

بخوابنـد کـه کودکانـی کـه ازشـان مراقبـت می کردنـد می خوابند.       

وضـع مهاجرتـی سـرخانگان، ایـن واقعیـت کـه در خانه هایـی زندگی 
غیـر  و  نـاروان  زبـان  هسـت،  نیـز  کار«شـان  »محـل  کـه  می کننـد 
سلیس شـان و نیـز موقعیت مبهم شـان در خانة   میزبانان –معلوم نیسـت 
کارگرنـد یـا مهمـان یـا عضـو موقتـی از خانـواده- جملگـی ایـن دالیل 
بـه طـور خـاص آنهـا را در مذاکرات بـر سـر شـرایط کاری و زندگی، در 
وضـع آسـیب پذیری قرار داده اسـت. نزد اکثر سـرخانگان تـرک خانوادة 
اسـتثمارگر و تحمل ناپذیـر میزبـان به معنی روبه رو شـدن با سـه گزینة 
دشـوار و بغرنـج اسـت: یافتن خانـوادة میزبان جدید، یافتن شـغلی دیگر 

در انگلسـتان یـا تصمیـم به بازگشـت به اسـلواکی.  

حتـی  می گرفتنـد  مانـدن  بـه  تصمیـم   سـرخانگان  اوقـات،  اغلـب 
اگـر احسـاس بدرفتـاری و اسـتثمار شـدن می کردنـد. برخـی دالیـل 
عمل گرایانـه ای بـرای مانـدن ذکـر می  کردنـد –پولـی برای بازگشـت به 
خانـه ندارنـد، یـا پـس از پایـان دادن نابه هنـگام بـه شغل شـان، آینـدة 
تحصیلـی یـا شـغلی روشـنی نخواهنـد داشـت- حـال آنکـه بسـیاری 
احسـاس می کردنـد بایسـتی ثابـت کننـد کـه می تواننـد دوران مشـقت 
را تـاب بیاورنـد. برخـی ماندن در وضـع اسـتثمارگرانه را آزمونی توصیف 
می کردنـد کـه بـه بلـوغ و بزرگ سـالی رسیدن شـان را اثبـات می کنـد و 
نیـازی نمی بیننـد کـه تـا شـرایط سـخت می شـود، پیـش والدین شـان 
بازگردنـد. نابرابـری سـاختاری بـه همـراه التـزام آنهـا بـه بـزرگ شـدن 
و روی پـای خـود ایسـتادن، بـه شـکل متنقاض نمایـی، رغبـت  آنهـا بـه 
ایسـتادگی در برابـر اسـتثمار را کاهـش مـی داد: کوشـش فـرد سـرخانه 
بـرای اثبـات کـردن بلـوغ شـخصی، ممکـن اسـت در واقعیـت امـر در 

بی قـدرت شـدنش سـهیم باشـد.     

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

Zuzana Sekeráková Búriková >burikova@fss.muni.cz>
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< آمـوزش خـانـگـی:
  آزادی و نظارت در آمـوزش چک

زوزنانا سکراکوا بوریکوا، دانشگاه مازاریک شهر برنو، جمهوری چک

تدریس آناتومی در منزل! عکاس: ایرنا کاسپارووا

طـی دو دهـة اخیر، براسـاس سـازوکارها و معیار های )اسـتانداردهای 
برنامـة بین المللی مسـاعدت بـه دانش آمـوزان PISA( کارآیـی مدارس 
چکـی پیوسـته رو بـه کاهـش بوده اسـت –واقعیتـی که به بحثـی ملّی 
دربـارة آمـوزش، نقـش، جهت گیری هـا و روش های آن دامن زده اسـت. 
والدینـی کـه نه تنها از اسـتاندارهای تطبیقـی بلکه از مسـائل اجتماعی 
گسـترده تر ماننـد نبـود رویکـرد فـردی و آزادی انتخـاب در آمـوزش 
اجبـاری ناخرسـندند، از سـبک زندگـی مسـلط و غالب ابـراز نارضایتی 
می کنند چراکه معتقدند در این سـبک زندگی، کار و مدرسـه، کودکان 

را از همـان خردسـالی از والدینشـان جـدا می کنند. 

پـس از دوران کمونیسـتی –دهه هـا سـرکوب فردگرایـی- برخـی از 
چکیـان اسـتدالل کرده اند که افراد باید مسـئولیت خود و خانواده شـان 
را بـر عهـده بگیرنـد. حکومت های پساکمونیسـتی امکان هـای جدیدی 
را در برخـی سـاحت های سـپهر اجتماعـی از جمله آموزش گشـوده اند. 
در نتیجـه، آمـوزش خانگـی به عنـوان یکـی از جایگزین های آموزشـی 

است.   معرفی شـده 

از  و  دارد  متنوعـی  طیـف  چـک  در  خانگـی  آمـوزش  عمـل،  در 
مدرسـه نبینی )unschooling( -فلسـفة   معتقـد به سـپردن یادگیری 
به دسـت خود کودک - تا تعقیب سـفت و سـخت برناةه درسـی رسـمی 
مدرسـه در محیـط خانـه را دربـر می گیرد. گرچـه مدارکی وجـود دارد 
کـه از تقاضـای روزافـزون والدیـن چکی بـرای این امکان آموزشـی طی 
ده سـال اخیـر حکایـت می کنـد اما ایـن کار همچنان ورزه ای اسـت که 

در اقلیـت مانـده و شـامل کمتر از یک درصد کودکان در سـن مدرسـه 
می شود. 

راهـی جـز  دانش آمـوزان  طـی دوران کمونیسـتی )1989-1947( 
شـرکت در مـدارس دولتـی و گذرانـدن نه سـال آزگار آمـوزش اجباری 
نداشـتند. در آن زمـان هیچ جایگزین دیگری نبـود. بنابرین تقریباً همة 
والدیـن چکـی )30 سـاله یا مسـن تر( خودشـان تحت لـوای ایدئولوژی 
کمونیسـتی کـه بـر برابـری، هماننـدی، هماهنگـی و یک دسـتی پـای 

می فشـرد، آمـوزش دیدند.  

از ایـن رو، آمـوزش خانگـی نـزد بسـیاری از والدیـن پدیـده ای جدید 
اسـت و بـه نظـر می رسـد به راسـتی ایده ای انقالبی باشـد. پـس از آنکه 
برخـی از والدیـن تحصیل کـرده کـه در خـارج زندگـی کـرده بودنـد در 
مجلـس عمیقـاً  اعمـال نفوذ کردند، به سـال 2005، آمـوزش خانگی به 

عنـوان حقـی بـرای والدین و کـودک قانوناً تصویب شـد.   

در سـایة حمایـت قانـون جدیـد، والدیـن حـق دارنـد فرزندشـان را، 
البتـه فقـط برای دوران ابتدایـی )مقطع اول تا پنجـم(، در خانه آموزش 
دهنـد. شـروط قانونـاً الـزام آور بـرای پدر/مادر-آمـوزگار، عبارت انـد از 
داشـتن دسـت کم دیپلـم دبیرسـتان و نیـز اخـذ گواهی نامـه از  دفتـر 
مشـاورة تربیتی-روان شـناختی. پدر/مادر-آموزگار بایسـتی تبیین کنند 
چـرا می خواهنـد کـودک را در خانـه آمـوزش دهنـد و بایسـتی وجـود 
فضـای آموزشـی ای رضایت بخـش )یعنی لوازم، محیط و فضای مناسـب 
در خانه( را اثبات کنند. کودک نیز بایسـتی آزمون های رسـمی مدرسـه 

را دسـت کم دوبـار در سـال بگذرانـد.  

ایـن قانـون، آزادی آموزشـی می دهد امـا هم زمان از آنجا کـه والدین 
را ملـزم می کنـد تـا بسـندگی سـرمایة فرهنگـی و مالـی خـود را اثبات 
کننـد، نشـان گر آن اسـت کـه دولت میـل دارد تا جایی که امـکان دارد 
بـر ایـن آزادی نظارت داشـته باشـد. هـم والدین و هم کودکان بایسـتی 
بـه وسـیلة دفتـر مشـاورة تربیتی-روان شـناختی که نقش دربـان دولت 
را ایفـا می کنـد و قـدرت اجرایـی دارد، آزمـون شـوند. برخـی از والدین 
گـزارش می کننـد کـه مجبـور شـدند بـه چنـد دفتـر مشـاوره بروند تا 

مجوزهـای الزم را بـه دسـت آورند.     

چـرا دولت چک دفاتر مشـاوره را –که کارکـرد اصلی اش جلوگیری از 
جـدا افتـادن از جریـان اصلـی آموزش مدرسـه ای بوده اسـت- به عنوان 
داور مطلق العنـان آمـوزش خانگـی ایجاد کـرد؟ بسـیاری از مقامات این 
دفتـر کـه گرایشـی محافظه کارانـه دارنـد، از ایـدة جداافتادگـی آموزش 
<<خانگـی حمایـت نمی کننـد و متقاضیـان را بـر پایـة ویژگی هـای فردی 
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رد می کننـد در حالـی کـه چشـم خـود را بـر عوامل سیسـتمی خصوصاً 
دسترسـی بـه منابـع اقتصـادی، می بندنـد. برخـالف مـدارس کـه مقدار 
مشـخصی از بودجـه عمومـی را بابـت هـر کـودک نام نویسـی شـده )از 
جملـه کـودکان تحـت آمـوزش خانگـی کـه هـر سـال دو بـار آزمـون 
می دهنـد( بـه خود اختصـاص می دهنـد، والدینی که آمـوزش خانگی را 
انتخـاب می کنند،هیـچ پشـتیبانی ای از دولـت بـرای تهیة کتـاب، لوازم، 
مصالـح آموزشـی یـا یارانة غـذا دریافـت نمی کننـد. آمـوزش در خانه را 
کـه اغلـب بـا کار پاره وقـت )یـا بی درآمـدی و یـا( درآمد یکـی از والدین 
یـا هـر دوی آنهـا مرتبط اسـت، تنها کسـانی می توانند بـه کار گیرند که 

بضاعتش را داشـته باشـند. 

مفهـوم جداافتادگـی در آمـوزش در بافتـار چـک بـه لحاظ سیاسـی و 
فرهنگی بسـیار حسـاس اسـت. در گذشـته آمـوزش خانگی بـه دو دلیل 
نسـبتاً متفاوت، به مثابة آموزشـی جداافتاده به تصویر کشـیده می شـد. از 
یـک سـو، تجربة اشـرافیت و الیگارشـی چک بود که بضاعـت بهره مندی 
از تدریـس خصوصـی -نوعـی از جداافتادگـی که پس از انقـالب به مثابة 
امتیـاز نامنصفانـة طبقه ثروتمندان ترسـیم شـد- را داشـت. اعضای این 
طبقـة اجتماعـی پـس از کودتـای کمونیسـتی بـه سـال 1947 پراکنده 
شـدند. رژیـم جدیـد اسـتدالل کـرد کـه زیر لـوای کمونیسـم نیـازی به 

آمـوزش خانگـی نیسـت زیرا آمـوزش رایگان بـرای همه فراهم اسـت.       

از سـوی دیگـر، در دوران کمونیسـم، جداافتادگـی و آمـوزش خانگـی 
معنـای متفاوتـی بـه خود گرفـت. از آنجا که پـس از انقـالب آموزش در 
مـدارس بـر یک دسـتی و همگانی شـدن پافشـاری می کـرد، دیگر جایی 
بـرای تفـاوت وجـود نداشـت. کودکانی کـه به لحـاظ فیزیکی یـا ذهنی 
توانایی  »سـازگاری و هماهنگی« نداشـتند، تالش کردنـد که در آموزش 
جریـان اصلـی جایـی بـرای خـود بیابنـد. مـدارس خاصی برای کسـانی 
کـه برچسـب »متفـاوت« - از جملـه تمامـی گروه هـای قومـی ماننـد 

رومانیایی هـا - خـورده بودنـد، تأسـیس شـد. اگـر ایـن مـدارس خـاص 
کفایـت نمی کردنـد، کـودکان بـه ناچـار در خانـه آمـوزش می دیدنـد. 
کودکانـی کـه مجبـور بودنـد در خانـه آمـوزش ببیننـد، از سـوی رژیـم 
کمونیسـتی به دیدة ترحم نگریسـته و برای مشمول شـدن در جامعه ای 

سـالم نامناسـب دانسـته می شدند.       

اخیـرا، وزیـر آمـوزش راه را بـر هر امکانی بـرای قانونی کـردن آموزش 
خانگـی پـس از مقاطـع ابتدایـی، بسـته اسـت. نظـرگاه وی، تردیـد و 
دودلـی ای را کـه آمـوزش خانگی کمـاکان در مردم چک ایجـاد می کند، 
موجبـات  کشـور،  آزادشـدن  و  تمرکززدایـی  گرچـه  می دهـد.  نشـان 
حقوقـی و نیـز اجتماعـی را بـرای آمـوزش خانگـی بـه مثابـة جایگزینی 
پذیرفتنـی، فراهـم کـرد، شـروط و قیـود الـزام آور آن بـدان معناسـت 
کـه در عمـل، بسـیار گزینشـی اسـت. در حالی کـه قانـون فضـا را بـرای 
گزینه هـای جایگزیـن بـاز کـرده اسـت امـا این قانـون سـخت در دولت 
ریشـه دارد و بدین وسـیله گزینشـی بـودِن آن را پنهـان می کنـد. بـه 
سـان عصـر کمونیسـتی، جداافتادگـی کمـاکان فقـدان نظـارت دولت را 
سـبب می شـود؛ چیـزی کـه همچنـان ناخوشـایند تلقـی می شـود. مـا 
بـه معنـای دقیـق کلمـه گرفتـار یـک تناقـض هسـتیم: دولت سیاسـت 
آموزشـی همه شـمول را به شـکل آموزش خانگی در پیش گرفته اسـت 
امـا هم زمـان سـازوکارهای نظارت کننده ای که آمـوزش خانگی را کنترل 

می کننـد آن را بـه سـاحتی بسـته و جداافتـاده تبدیـل کـرده اسـت.        

نامه های تان را به این آدرس بفرستید:

Irena Kašparová >irenakasparova@seznam.cz>
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< به یاد کـارگران رومانیایی 
در جـمهوری چـک    

کاترینا سیدیروپولو جانکو )Kateřina Sidiropulu Janků( دانشگاه مازاریک شهر برنو، جمهوری چک 

 )Olomouc( 15 مه 2013 است و ما در میدان اکنون آفتابی آلموت
–شـهری میـان برنـو و اسـتراوا- ایسـتاده ایم. اینجـا جایـی اسـت که در 
حـال عملی کـردن پروژة خاطرة کارگـران رومانیایی هسـتیم. این پروژه 
نخسـتین درگیـری و مواجهة بـزرگ کل اعضای گروه اسـت. بیش از ده 
 )community workers( نفر –دانشـگاهیان، خادمان رفـاه عمومـی
و آمـوزگاران- بـه شـکل دایره ای ایسـتاده ایم تا در آغاز یـک روز طوالنی 
دربـارة  وظایف مـان صحبـت کنیم. بـرای آشـنایی و ایجاد حـس اعتماد 
متقابـل، هیـچ راهی بهتـر از کار کردن در کنار هم برای هدفی مشـترک 
نیسـت. هدف مـان این اسـت کـه زمینـه را برای برگـزاری نمایشـگاهی 
دربـارة رومانیایی های اسـلواکی که پس از سـال 1945، بـرای کار کردن 
بـه سـرزمین چـک آمدند آمـاده کنیم تا خاطـرة این رخدادهـا را گرامی 

بداریـم و رومانیایی هـای جامعـة چک را منزلتی واالتر بخشـیم.           

بوزنـا دوبـی کوتـوا )Božena Dudi Koťová( یـک خـادم رفـاه 
عمومـی و دختـِر نویسـنده ای رومانیایـی فعـال و کارگـر سـابق کـه بـه 

سـال 1952 برای نخسـتین بار از مرز اسـلواکی-اکراین به چک امروزی 
آمـد، می گویـد: »هنگامـی که در ناحیه ای از شـهر که محـل فعالیت مان 
اسـت قدم می زنم، همیشـه از دختـران جوانی که به خوبی نمی شناسـم 
می پرسـم شـما »ختـر سـال )Khatar sal(؟« )اهـل کجاییـد؟(. چون 
می دانـم کـه همـة آنهـا از جایـی آمده انـد و خانواده هایشـان بـه ماننـد 
خانـواده من تبار اسـلواک دارند«. معمار نمایشـگاه در حـال گوش دادن 
اسـت، سـایر اعضـای گـروه با نـام نمایشـگاه موافق انـد و خوشـحالم که 
فیلم سـاز پـروژه آن لحظـة سرنوشت سـاز را در دوربیـن خـود ثبت کرد.       

چـون زبـان رومانیایـی ام ضعیـف اسـت، می پرسـم: »چگونـه »ختـر 
سـال؟« )اهـل کجاییـد؟( را تلفظ می کنـی؟«. تنها چند عبـارت ابتدایی 
را می دانـم کـه بـرای خوش آمدگویـی و ادای احترام نمادیـن و راهبردی 
دفاعـی بـه هنـگام نیـاز کافـی اسـت. زبـان رومانیایـی بـرای من بسـیار 
پیچیـده اسـت؛ نتوانسـتم بـا پنجمیـن جلسـه از پسـش برآیـم. بوزنـا 
جملـه را تلفـظ کـرد و افـزود »امـا لزومـی دارد اسـم نمایشـگاه را ختـر 

نمایشگاه مهاجران رومانیایی در میدان تئاتر ملی در پراگ. عکاس: میخال ِهکوفسکی
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سـال بگذاریـم؟ چـون هنـوز هم عادت اسـت کـه هنگام خطـاب کردن 
سـال خوردگان از اصطالحـات رسـمی اسـتفاده کنیـم.«

8 سـپتامبر 2014 اسـت و مـن در حـال خواندن سـخنرانی افتتاحیه 
در مقابـل مـدل نئوپانـی خانـه ای هسـتم کـه بیرونـش هنـوز پرداختـه 
نشـده امـا داخلـش بـا پرچـم چـک و رومانـی رنگ آمیزی شـده اسـت. 
نزدیـک پنجـاه نفر از جمعیـت در لباس تشـریفاتی ظاهر شـده اند. یکی 
از آنهـا پلیـس لباس شخصی پوشـی اسـت که اسـتاد افراط گرایی اسـت 
و احتمـاال اینجاسـت چـون پلیس محلـی را از برنامه برگزاری نمایشـگاه 
در میـدان اُستراوا-ویتکوویسـه )Ostrava-Vítkovice( با خبر کردیم 
و بـا کم رویـی از ایشـان خواسـتیم کـه اگـر می تواننـد امـور را زیـر نظر 
بگیرنـد. نمی دانیـم چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد. اگـر اتفاقـی افتـاد چه بر 
سـر نمایشـگاه و مـا خواهد آمـد؟ اعضای شـورای ناحیة مرکزی اسـتراوا 
از دادن مجـوز بـه مـا بـرای برگـزاری نمایشـگاه در میدان اصلـی امتناع 
کردنـد و دعـوت مـا بـرای بحـث راجـع بـه تصمیم شـان را رد نمودنـد. 
یکـی از بازدیدکننـدگان در اسـتراوا ویتکوویسـه می گویـد »جای تعجب 
نیسـت، آنهـا نسـبت بـه وجهـة اسـتراوای مرکزی احسـاس مسـئولیت 
می کننـد و نمی خواهنـد کـه بـه محـل زندگـی کولی ها شـبیه شـود«.    

وقایع نـگار ویتکوویسـه طـور دیگـری به قضیه نـگاه می کنـد: »از این 
کـه همچـون شـکل فرهنگی  جدیـدی را در اینجـا داریم هیجـان زده ام، 

هیـچ کس دیگـری در اسـتراوا از این سـعادت برخوردار نیسـت«.   

بزرگ تریـن شـگفتی ایـن بـود کـه طی پنـج هفتـه برگـزاری نمایش 
هیـچ خرابـکاری ای صـورت نگرفـت. خانواده هـای رومانیایـی بـا لبـاس 
رسـمی می آیند و داسـتان های خویشـان و همسایگان شـان را می بینند 
و می شـنوند. مـردی بـی خانمـان از مـا بـه خاطـر تجربة جالـب حضور 
آخریـن  از  نوجـوان  رهگـذران  می کنـد.  سـپاس گزاری  نمایشـگاه،  در 
فناوری ها اسـتفاده می کنند، همه شـان به سـبک امروزی لباس رسـمی 
پوشـیده اند، امـا حتـی از احتمال نزدیک تر شـدن عصبی می شـوند، چه 
ممکـن اسـت مـا بـا آنهـا وارد گفت وگو شـویم. مسـن ترها خاطراتشـان 
را از همـکاران، همسـایگان و معشـوقان رومانیایـی خـود در دهة 1960 
دانش آمـوزان  از  پـر  کـه  ابتدایـی  مدرسـه ای  مدیـر  می کننـد.  زنـده 
رومانیایی تبـار اسـت نمی دانـد رومانیایی هـا هـم پرچـم دارنـد و بـدون 

خجالـت بـه بی توجهـی اش اذعـان می کند.       

9 فوریـه 2015 اسـت و من پسـتی الکترونیکـی  از وزیر فرهنگ چک 
مبنـی بـر کمـک مالـی بـه پـروژة خاطـرة کارگـران رومانیایـی دریافت 
کـرده ام. مـا همان طـور کـه قـول داده  بودیـم سـه نمایشـگاه برگـزار 
کردیـم امـا هیـچ یـک برخالف شـروط اعطـای کمـک مالی،  بـه دو ماه 
نرسـیدند. در بهـار 2014 واقعاً نیت داشـتم شـرط دومـاه را محقق کنم 
امـا چـون موانـع افزایـش یافت و فشـارهای کمابیش آشـکار سیاسـی و 
اداری بـاال گرفـت، آهسـته آهسـته از ایـن شـرط عقب نشـینی کـردم و 

فرامـوش کـردم که ایـن دوماه بـرای دریافت کمک مالـی، الزم و حیاتی 
اسـت. بـه سـادگی زیـر بـار پیچیدگی هـای اداری کل فرآینـد )از جمله 
گرفتـن پانـزده مجـوز بـرای هـر تکه جـا و ضبـط تمام وقـت( و نیز طرز 
برخـورد گیج کننـده و گاه غیردوستانه شـان، از پـا درآمـدم. هم اکنون دو 
گـروه هسـتند که بـه حمایت مالـی نمایشـگاه  ها در آینـده عالقه مندند. 
سرپرسـت نمایشـگاهی مسـتقل در خارج کشـور نمایشـگاه مان را دید و 
از مـا قدردانـی نمـود و تقاضـا کـرد که طـرز کار با تلفن هـای قدیمی ای 
کـه می توانسـتید شـماره بگیریـد و بـه روایت هـای مختلـف شـاهدان 

رومانیایـی گـوش دهیـد را به او توضیـح دهیم.      

افـزون بـر ابـراز عالقـه بـه نمایشـگاه های بیشـتر، همکاری هایـی هم 
در زمینـة تأمـالت نظـری دربـارة روابـط میان قومـی، آمـوزش و از میان 
بـردن نابرابری هـای اجتماعـی یا امکان   قدرت بخشـیدن بـه گفت وگوی 
همکاری گریـز  »خـود  عصـر  در  تفاوت هـا  بـه  پرداختـن  و  مدنـی 
)uncooperative self(« صـورت گرفـت. تخمین می زنیم 2500 نفر 
از داخـل نمایشـگاه و صدهـا نفر دیگـر از پنجره های بیرون از نمایشـگاه  
دیـدن کـرده باشـند. یقینـاً احسـاس نمی کنیـم که همـة اینهـا بیهوده 
بـود! امـا مطابـق معیار علـوم کاربردی کار شکسـت خـورد و از این رو به  

خانة اول برگشـتیم.   

می کنیـم.  آمـاده  را  دیگـری  نمایشـگاهی  سـفر  مقدمـات  بنابرایـن 
خوش بختانـه پشـتیبانی پیدا شـد که درسـت همان هنگام که داشـتیم 
نمایشـگاه را می بسـتیم مـا را از شـر وسـایل نمایشـگاه خـالص کـرد. او 
می خواهـد آنها را در ایسـتگاه های اتوبوس شـهرش کـه مرکزی صنعتی 
اسـت و شـاهدان رومانیایی باقی مانده از مهاجرت کاری از اسـلواکی پس 
از جنـگ، در آنجـا زندگـی می کننـد، بـه نمایـش گـذارد. پـس از سـال 
1989 اجاره  هـا در مرکـز شـهر باال رفـت و اغلب رومانیایی هـا  در نواحی 
حاشـیه ای منطقـه متمرکـز شـدند. ایـن الگـو، یکـی از بسـیار الگوهای 

پساسوسیالیسـتِی نظیـر هم، در شـهرهای چک اسـت.        

علـوم کاربـردی خالقانـه، یکـی از رضایت بخش تریـن –در عیـن حال 
ناامیدکننـده- چالش هـای حرفـه ای اسـت که طی سـال ها بـا آن روبه رو 

شده ام. 

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:
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از سـال 2010، زمانـی کـه چیـن بـا موجـی از 
اعتصـاب ملّـی مواجـه شـد، رسـانه ها و فعـاالن 
در  درگیـر  آرام،  نـا  را  چینـی  کارگـران  غالبـاً 
شـورش های بسـیار، اعتصـاب و تعطیلـی به تصور 
کشـیدند. ازسـوی دیگـر امـروز، سـازمان های غیر 
دولتـی کارگـری و پژوهشـگران جـوان کارگـری 
نقـل  را  مشـابهی  داسـتان های  دارنـد،  تمایـل 
کننـد: به خصـوص در جنـوب چیـن، کـه بیشـتِر 
مسـتقر  آن  در  کشـور  جهانـِی  تولیدکننـدگان 
قانونـی  اقـدام  از  کارگـران  مقاومـت  شـده اند، 
فـردی در حـال تبدیـل به عمـل جمعی اسـت، از 
شـورش های برنامه ریزی نشـده و توقف کار گرفته 
تـا حمـالت اسـتراتژیک و چانه زنی.  آن سـوی تمام 
اینهـا، سـازمان های غیردولتـی و فعـاالن کارگری 
نقـش کلیـدی ای در بسـیج و سـازماندهی بـازی 

می کننـد. 

در عین حـال، پژوهشـگران و فعـاالن کارگـری 
بـرای مدتـی طوالنی نظام اتحادیـة صنفی چین را 
بـه دلیل دیوان سـاالرانه بـودن و نمایندة راسـتین 
نبـودن مورد انتقاد قـرار دادند. بسـیاری از ناظران 
تنهـا کار ملموسـی  اظهـار می کننـد کـه شـاید 

انجـام  اتحادیه هـای صنفـی بـرای کارگـران  کـه 
می دهنـد، البـی کـردن در مـورد قوانیـن جدیـد 
کار باشـد: کرسـی های اتحادیـه غالبـاً مقام هـای 
رهبـرِی کمیته هـای حـزب کمونیسـت و مـردِم 
کنگـره را در هـر دو سـطح ملی و محلـی، در خود 
جـای داده انـد، بنابرایـن آنهـا نقـش مشـهودی در 
وضـع قوانیـن دارنـد. نظـام اتحادیـه عمومـاً مانند 
یک سـازمان حزبی دیوان سـاالرانه اجرا می شـود: 
مقامـات رسـمی اتحادیه از سـوی حـزب منصوب 
شـده اند، و ممکن اسـت ارتبـاط کمی بـا کارگران 
و دانـش روابـط کار داشـته باشـند. عالوه برایـن، 
بسـیاری از مقامـات بیـش از آنکه در مـورد حقوق 
کار، فعالیـت کننـد، بـه ایـن توجـه دارنـد که چه 
تعـداد عضـو اتحادیـه را نمایندگـی می کننـد – و 
جمـع  عضویـت  حـق  تعـداد  چـه  اتحادیه شـان 
می کنـد. در اعتصاب هـا، ناظـران اغلـب مشـاهده 
می کننـد کـه مقامـات اتحادیـه کـه بـا مقامـات 
و  می کننـد  همـکاری  دولتـی  کارفرمایـان  یـا 
می کوشـند تـا کارگـران را تشـویق کننـد کـه بـه 
کارهایشـان برگردنـد. غالبـاً بـه نظـر می رسـد در 
نارضایتـی  از حـل  بیشـتر  اتحادیه هـا  کارگاه هـا، 

کارگـران،  بـه کنتـرل آنهـا عالقمند هسـتند. 

یادداشت هایی از میدان

< چـشـم انـداز رو بـه تـغـیـیر   
سـیاسـت های کـار چـیـن  

لفنگ لین، دانشگاه ویسکانسین، مدیسون، ایاالت متحده آمریکا

فعاالن سازمان های مردم نهاد و کارگران یک جلسة 
می گیرند،  جشن  گوآنگ ژو  در  را  چانه زنی  موفق 

عکس از لفنگ لین.

>>
Engare.Net انگاره
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یادداشت هایی از میدان

در شـنژن  را  کار عملـی ام  مـن  کـه  هنگامـی 
سـازمان های  کـه  می کـردم  تصـور  کـردم،  آغـاز 
غیردولتـی و فعـاالن کارگـری – و نـه اتحادیه های 
رسـمی- کلیـدی بـرای آینـدة کارگری در دسـت 
دارنـد، و اگـر مـن مشـاهداتم را بـه سـازمان های 
غیردولتـی، کارنجـات، و اجتماعـات محـدود کرده 
بـودم، شـاید همچنـان بـر ایـن عقیـده بـودم کـه 
سـازمان های غیردولتـی بـرای مبـارزات کارگـری 
نقشـی مرکـزی دارنـد. با این حـال مـن، همین که 
بـه دفترهای محلی اتحادیة صنفی دسترسـی پیدا 
کـردم، مشـاهده کـردم کـه اتحادیه هـا بـه انـدازة 
سـازمان های غیـر دولتـی در حـال سـازگار شـدن 
بـا سیسـتم روابـط کاری چیـن هسـتند کـه بـه 
سـرعت در حـال تغییـر اسـت، و آن سیاسـت های 
و  کارگـری  اتحادیه هـای  توسـط  هـم  کار چیـن 
حـال  در  مجـدداً  غیردولتـی  سـازمان های  هـم 

هسـتند.  شـکل گیری 

در  کار  غیردولتـی  سـازمان های  مداخلـة 
سـازماندهی و تجهیز کارگران یک پیشـرفت نسبتاً 
جدیـد اسـت. در طول دهة گذشـته، سـازمان های 
غیردولتـی کار عمدتـاً خدماتـی را بـرای کارگرانی 
از مناطـق روسـتایی فراهـم کردند، که دسترسـی 
کمـی بـه منابـع اجتماعـِی در دسـترِس سـاکنان 
سـازمان های  داشـتند.  چیـن  ثبت شـدة  شـهری 
کارگرانـی  بـه  را  غیردولتـی کمک هـای حقوقـی 
عرضـه کردنـد کـه چیزهـای کمـی از قانـون کار 
می دانسـتند و پولـی بـرای پیدا کردن یک مشـاور 
حقوقی نداشـتند، و سـرگرمی های سـاده ای مانند 
نمایـش فیلـم، و یا دیگـر خدمـات اجتماعی مانند 

فوق برنامه هـای مدرسـه را نیـز فراهـم کردنـد.

از سـال 2010، بسیاری از کارگران، مشارکت در 
اقداماتـی در محـل کار را آغـاز کرده اند. در پاسـخ، 
برخی از سـازمان های غیردولتـی کارگری کارکنان 
خـود را آمـوزش می دهنـد کـه بـه سـازمان دهی 
کمـک  دسـته جمعی  چانه زنی هـای  و  اتحادیـه 
کارگـری  غیردولتـی  سـازمان های  امـا  کننـد. 
دسـتور  روبروهسـتند:  واقعـی  چالش هایـی  بـا 
تامین کننـدگان  سـوی  از  غالبـاً  آنهـا  کارهـای 
بـا  آنهـا  و  می شـود،  محـدود  بین المللـی  مالـی 
سـرکوب سیاسـی از سـوی دولـت چیـن مواجهـه 
هسـتند. شـمار زیـادی از سـازمان های غیردولتـی 
کارگـری بسـیار کوچک هسـتند و منابع محدودی 
عالوه برایـن،  دارنـد.  کار  سـازمان دهی  بـرای 
سـازمان های غیردولتـی کارگـری اغلـب به سـبب 
مالـی  تامین کننـدگان  میـان  نظر هـای  اختـالف 
و یـا تفاوت هـای ایدئولوژیکـی، نسـبتاً از یکدیگـر 
از سـازمان های  بعضـی  افتاده انـد. همچنیـن  دور 
غیردولتـی منافـع سـازمانی تنگ نظرانـه ای دارنـد: 
اگـر یـک سـازمان غیردولتـی در اعتصابی شـرکت 
کند، ممکن اسـت سـایر سـازمان های غیردولتی را 
بـه عقـب براند.  این مسـائل سـازمانی معموال آنچه 
کـه ناظـران بیرونـی گاهـی تصـور می کننـد یـک 

راهبـرد منسـجم »جامعـة مدنی« اسـت را دشـوار 
می کنـد. 

اتحادیه هـای صنفـی چیـن بـا دانسـتن این که 
سـازمان های غیردولتـی کارگـری بـرای حمایت از 
کارگـران رقابـت می کننـد، راهِی مناطقی شـده اند 
کـه برای مدتـی طوالنی با سـازمان های غیردولتی 
در ارتبـاط بوده انـد.  اتحادیه هـای صنفـی، بیـش از 
پیـش، کمک هـای حقوقـی، کمک روان شـناختی، 
بـرای  تحصیلـی  کمک هزینه هـای  فقـر،  رفـع 
تحصیـالت مـداوم دانشـگاهی، آمـوزش مهـارت، 
گواهی نامه هـای  گرفتـن  بـرای  شـهریه  تخفیـف  
و  و  اتحادیه سـازی،  بـرای  آمـوزش  حرفـه ای، 
چانه زنـی جمعـی خـود را بـه اعضای خـود عرضه 
دسترسـی  بـا  صنفـی  اتحادیه هـای  می کننـد. 
بیـش  اغلـب می تواننـد بسـیار  بیشـتر،  و منابـع 
نتیجـه  بـه  کوچـک  غیردولتـی  سـازمان های  از 
برسـند. برخـی از اتحادیه هـا، بـا متعهـد شـدن به 
پاسـخگویی بـه اعضـا و نمایندگـی کـردن منافـع 
آنها، در مورد بسـیج کارگران در محل کار، و حتی 
پیمـودن راهـی طوالنـی بـرای برگـزاری انتخابات 

دموکراتیـک توجـه بیشـتری نشـان می دهنـد. 

بـا این حـال، برنامه های سـودمندانة اتحادیه ها و 
سیاسـت های اصالحی شـان هنـوز هم به بسـیاری 
از شـعبه های کارخانـه ای دسترسـی پیـدا نکـرده 
اسـت. اتحادیه هـای صنفـی چیـن هفـت سـطح 
اداری دارنـد: مرکزی، اسـتانی، شـهری، منطقه ای، 
خیابانـی، اجتماعاتـی، و کارخانـه ای. تنهـا سـطح 
کارخانـه اِی اعضـای اتحادیـه، کارمند هسـتند؛ در 
سـایر سـطوح، اعضای اتحادیه مقاماتی هستند که 
توسـط حـزب بـه  خدمـت گرفتـه شـده اند. گرچه 
عمـودی  اداری  سـاختار  یـک  دارای  اتحادیه هـا 
هسـتند، سـطوح باالتـر اتحادیه هـا نمی تواننـد بـه 
سـطوح پایین تـر دسـتور بدهنـد، چرا کـه مقامات 
رسـمی اتحادیـه در هـر سـطحی، توسـط کمیتـة 
مربوطة حزب، و نه توسـط سـطوح باالتـر اتحادیه، 
منصوب می شـوند- یک سـاختار سیاسـی رایج در 
چیـن، کـه گاهـی بـا عنـوان بخـش بنـدِی »تله و 

سـّد )trap-and-block(« توصیـف می شـود.

مشـکل زمانـی بـه طور خاص آشـکار می شـود، 
غیردولتـی  سـازمان های  و  اتحادیه هـا  هـم  کـه 
کارگـری در اعتصابـات کارگـران مداخله می کنند. 
در ژوئـن گذشـته، پـس از آن کـه یـک شـرکت 
کفش سـازی بازسـازی شـده در منطقـة النـگ در 
اسـتان گوانگ دونـگ نتوانسـت بـا کارگـران خـود 
در مـورد حقـوق و مزایا بـه توافق برسـد، کارگران 
اعتصـاب کردند. یک سـازمان غیردولتی مسـتقل، 
بـا هدایـت کارگـران در مـورد چگونگی برخـورد با 
کارفرمـا و پلیـس، به سـازماندهی کارگـران کمک 
بـه  دسـت  شـهری  اتحادیـة  واکنـش،  در  کـرد.  
اقدامـی غیرمعمـول زد: مقامات را بـه منطقه اعزام 
کـرد و از اتحادیـة منطقـه خواسـت کـه کارگـران 

اعتصابـی را حمایـت کننـد. 

بـه هرحـال، نـه اتحادیـة منطقـه و نـه دولـت 
پیشـنهاد اتحادیـة شـهری را پیگیـری نکردند. در 
عـوض، آنهـا  بنـا بـه توصیة رهبـر حـزب منطقه، 
بـه کارفرمایـان اجـازه دادند کـه اعتصاب کنندگان 
را اخـراج کننـد، و پلیـس نماینـدگان کارگـران را 
دسـتگیر کنـد، به امیـد آن که اعتصاب را سـرکوب 
کننـد- کـه ایـن کار را ولـو با صـرف هزینـه انجام 
دادنـد. هنگامـی که یـک کارگر اخراجـی با پریدن 
از سـاختمان کارخانـه اقـدام بـه خودکشـی کـرد، 
افشـاگری متعاقـب رسـانه ای، فشـار قابـل توجهی 
را بـر دولـت شـهری و کمیتـة حـزب وارد آورد. 
اتحادیـة  مقامـات  شـهری خشـمگینانه  اتحادیـة 
منطقـه ای و دولـت را مـورد انتقـاد قـرار داد، امـا 
موضـوع بـه آنجا رسـید کـه: اتحایـة شـهری فاقد 
هـر گونـه سـاز و کار بـرای وادار کـردن اتحادیـة 

منطقـه ای به پاسـخگویی اسـت.

هـم  و  کارگـری  غیردولتـی  سـازمان های  هـم 
اتحادیه هـای صنفـی، در واکنـش به اقـدام جمعی 
کارگـران، در حـال دگرگونـی خـود هسـتند. در 
غیردولتـی  سـازمان های  گذشـته،  سـال  طـول 
کرده انـد  ایجـاد  کارگـری  شـبکة  یـک  کارگـری 
و منابـع خـود را یکپارچـه کرده انـد. تالش هـای 
آنهـا بـرای سـازماندهی اعتراضـات کارگـری بـه 
طـور فزاینـده ای در حـال هماهنـگ شـدن اسـت. 
اتحادیـة شـهری شـنژن سـال گذشـته بـا انحالل 
اسـتخدام  خـود،  قدیمـی  سـازمانی  سـاختار 
راهـی  جسـتجوی  حرفـه ای،  سـازمان دهندگان 
ترسـیم  کارگـران،  سـازماندهی  بـرای  جدیـد 
مسـیری بیـن تحـوالت اجتماعـی و بوروکراتیـزه 
فوق العـاده  تغییـری  در  محافظه کارانـه،  کـردِن 
خیره کننـده یـک بخـش تجربـی را ایجـاد کـرد.

بـا تعامـل میـان اتحادیه هـای صنفـی، دولـت، 
کارگـری  غیردولتـی  سـازمان های  کارفرمایـان، 
و کارگـران، آیـا شـکلی جدیـد از اتحادیه گرایـی 
صنعتـی می توانـد ظهـور پیـدا کنـد – گونـه ای 
 late( کـه بـا سـایر انـواع صنعتـی شـدن متاخـر
industrializers( متفـاوت باشـد؟ در زمانـه ای 
کـه فعـاالن کارگـری جهانـی تمایـل بـه نادیـده 
گرفتـن نقـش بالقـو ة دولـت در روابـط کار دارنـد، 
چیـن هنـوز ممکـن اسـت نمونـه ای را عرضه کند 
کـه در آن دولت و جامعه همچنان نقشـی محوری 
در بهبـود زندگـی شـهروندان در محیـط کار بازی 

می کنـد.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Lefeng Lin >llin@ssc.wisc.edu>
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عـلـوم اجـتـمـاعـی 
در مـقـیاسی جـهـانی 

مدیرة  هیئت  عضو  و  آلمان  فرایبورگ  دانشگاه  از  چلیک  آرچومنت 
شوراهای پژوهش در زمینۀ جنبش های کارگری و جنبش های اجتماعی، 

کنش جمعی و تغییر اجتماعی  

< طـرح ریـزی بـرنامـه ای بـرای

اعضای برنامه مطالعات جهانی در دانشگاه جواهر لعل نهرو واقع در دهلی نو. عکاس: ارکومنت ِسلیک

طـی دو دهة اخیـر پدید آوردن علوم اجتماعـی ای غیر هژمونیک 
در مقیاسـی جهانـی، دغدغـة عمدة عالمـان علـوم اجتماعی هم در 
نیم کـرة شـمالی و هـم در نیم کـرة جنوبـی بـوده اسـت. انتقـاد از 
اروپامحـوری و خیـزش نظریـة اجتماعـی در جهـان جنـوب، بحثی 
پرشـور و حـرارت را دربـارة ضـرورت آموختـن از حاشـیه/جنوب و 
فرصت هـای یادگیـری متقابـل در مقیاسـی جهانی و نیز دادوسـتد 
میـان مشـغولیت های حرفـه ای و عمومـی عالمـان علـوم اجتماعی، 

پدید آورده اسـت.

جـــهانی                مـطـالعــات  برنامـة  سـالة  سـیزده  تــجربة 
ایـن  بـر  پرتـوی  چـه  می توانـد   )Global Studies Program(
بحث هـا بیافکنـد؟ برنامـة مطالعـات جهانـی، برنامـه ای دوسـاله در 
مقطـع کارشناسـی ارشـد علـوم اجتماعـی اسـت کـه بـا همـکاری 
ایـن دانشـگاه ها اجـرا شـد: دانشـگاه فرایبـورگ آلمـان؛ دانشـگاه  
کوازولو-ناتـال و سـپس دانشـگاه کیپ تـاون در آفریقـای جنوبـی؛ 
مؤسسـة علـوم اجتماعـی آمریـکای التیـن در آرژانتین )فالسـکو(؛ 
دانشـگاه جواهـر لعل نهـرو در هند؛ دانشـگاه چیالالنکـورن تایلند. 
<<برنامـة درسـی ایـن دوره شـامل جامعه شناسـی، علـوم سیاسـی، 
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جامعه شناسی

جغرافیـا  و  بین الملـل  روابـط  کارگـری،  مطالعـات  مردم شناسـی، 
می شـود. از سـال 2002 بـه ایـن سـو، بیـش از 300 دانشـجو از 
60 کشـور جهـان بـه ایـن برنامـه پیوسـته اند و هـر یک در سـه تا 
از مؤسسـات شـرکت کننده در ایـن برنامـه بـه مطالعـه مشـغولند.  

میان رشـته ای  بین المللـی،  برنامـة  ایـن  رهگـذر  از  دانشـجویان 
یادگیـری  و  تدریـس  فرآیندهـای  و  سـنت ها  میان فرهنگـی،  و 
دانشـگاهی مختلفـی را تجربـه می کننـد. آنـان جوامعـی را که طی 
برنامـه در آنهـا زندگـی می کننـد فهـم می کننـد و جامعـة  خـود 
را نیـز بازیابـی می کننـد. فـرآوردة نهایـی، یک مدرک کارشناسـی 
ارشـد بی همتـا و منحصـر بـه فـرد اسـت و افـراد تجـارب زندگـی 
علـوم  اسـاس  کـه  ارزش هایـی  مجموعـه  جملـه  –از  بی ماننـدی 
اجتماعـی جهانـی را شـکل می دهنـد- خواهنـد اندوخـت. تجربـة 
جـی. اس. پـی دانشـجویان را به فهـم آنچه که »جهان شـهروندی« 
واقعـی اسـت، قـادر می سـازد:  محیـط میان فرهنگـی بـه آنهـا این 
فرصـت را می دهـد کـه در اماکـن و شـرایطی زندگـی کننـد که از 
شـرایطی کـه خـود در آن زیسـته اند متفـاوت اسـت. دانشـجویان 
از رهگـذر ایـن مواجهـات توانایی هـای جدیـدی در درک، تسـامح 
نشـان دادن به »دیگران« و شناسـایی و به رسـمیت شـناختن آنها، 
می یابنـد. جی.اس.پـی ناخواسـته  بـه جایگاهی تبدیل شـده اسـت 
 )Ari Sitas( کـه در آن شـرکت کنندگان آنچـه را آری سـیتاس
»اخـالق آشـتی و سـازش« یعنـی ایـدة اختیاربـاوری و همـکاری، 
اشـتراک و احتـرام می خوانـد، می پروارننـد و تحکیـم می بخشـند. 

ایـن ورزه علـوم اجتماعـی در مقیاسـی جهانی محتـاج توانمندی 
و  اعضـا  بلکـه  دانشـجویان  خصـوص  در  تنهـا  نـه  میان فرهنگـی 
مجریـان دانشکده هاسـت کـه انتظار می رود که نسـبت بـه نیازهای 
دانشـجویان کشـورهای مختلـف با فضاهـای نهـادی و فرهنگ های 
کاری مختلـف و ... حسـاس باشـند. آمادگـی بـرای یـاری بدیـن 
در  اجتماعـی   ای  علـم  پیشـرفت  جنبه هـای  از  یکـی  دانشـجویان 
مقیـاس جهانـی اسـت کـه شـرکت کنندگان را تشـویق می کنـد 
کـه بـه دانشـجویان بـه چشـم توانـش و قابلیـت، و نـه بـاری بـر 
دوش نـگاه کننـد. دانشـکدة برنامـة مطالعـات جهانـی »جمعیـت 
جهانی« چشـم گیری را به خود مشـغول داشـته اسـت: شـهروندان 
» جهانـی« زبـان آور، بـا اعتمادبه نفـس و درگیر در امـور اجتماعی 
و میان فرهنگـی کـه توانـس شـکل دادن بـه جوامع به هـم مرتبط 

در سـطح جهانـی را دارنـد. 

محـوری  جنبـة  بایسـتی  غیرهژمونیـک،  متقابـل  یادگیـری 
هـر برنامـه ای باشـد. می تـوان تصـور کـرد کـه برنامـة مطالعـات 
جهانـی -بـا همـکاری دانشـگاه هایی از چهـار قـاره کـه هـر یـک 
سـنت ها و نظام هـای معرفتـی خـاص خـود را هـم از اروپـا و هـم 
از جنـوب  جهـان دارنـد - چارچوبـی بی نقـص بـرای شناسـایی و 
بـه کاربسـتن نظامـی معرفتـی بـا ارتباطـات جهانـی اسـت. رایون 
چنانکـه  می سـازد  نشـان  خاطـر   )Raewyn Connell( کانـل 
برنامه های کارشناسـی ارشـد در کالن شـهر را هنجارهـای حرفه ای 
علـم کالن شـهری محـدود و مقیـد می کنـد، بـرای آنهـا حرکت به 
سـوی برنامـه درسـی  ای بـا دایـرة شـمولی جهانـی، یـک چالـش 
اسـت. برنامـة مطالعات جهانی در دانشـگاه فرایبـورگ در دهة اخیر 
دقیقـاً بـا ایـن چالش مواجه بوده اسـت. بـا این حال، بـه رغم همة 
محدودیت هـای مربـوط بـه برنامـة درسـی و موانع نهـادی، اعضای 
دانشـکده بـا دوره هـا و سـخنرانی های جدیـدی ماننـد »بحـث بـر 
بـه  اروپامحـوری«، »جامعه شناسـان  سـر مدرنیتـه و چالش هـای 
مثابـة روشـن فکران سـپهر عمومی: رویکـردی جنوبی«، »اسـتعاره، 
تمثیـل و حکایـت در جامعه شناسـی جهانـی« راه را بـرای جـذب 

خواننـدگان گسـترده تر همـوار کردنـد. واکنش دانشـجویان به این 
اقدامـات مثبـت بـود. مقـاالت انتقـادی خصوصـاً آنهایی کـه به قلم 
دانشـجویانی از امریـکای شـمالی و آلمـان نوشـته  شـده اند، نشـان 
داد کـه چگونـه مطالعـات دورة کارشناسـی ایـن دانشـجویان تحت 
سـلطة معرفـت اروپا-آمریکا محـور قـرار داشـته و آنـان از ایـن امـر 

بسـیار کـم آگاه بودند. 

میـان  دادوسـتد  ایجـاد  در  جهانـی  مطالعـات  برنامـة  پویایـی 
کار حرفـه ای دانشـگاهی و مشـغولیت عمومـی، سـهمی اسـت در 
هنگامـی  می خوانیـم.  مردم مـدار«  »جامعه شناسـی  اکنـون  آنچـه 
یافـت  بازبینـی می کنیـم، درخواهیـم  را  تاریـخ جی.اس.پـی  کـه 
کـه دانشـجویان طـی مطالعات شـان در دانشـگاه های عضـو ایـن 
برنامـه در کشـورهای مختلـف، بـه انجـام کار میدانـی کـه اغلـب 
بـا معضـالت اصلـی ایـن جوامـع در ارتباط اسـت، تشـویق شـدند. 
گذرانـدن دوره هـای کارآمـوزی الزم آنـان را قـادر می سـازد تـا در 
سـازمان های  اجتماعـی،  جنبش هـای  واقعـی  حیـات  و  فعالیـت  
کارگـری  اتحادیـة  اجتماعـی،  سـازمان های   ،)NGO( مردم نهـاد 
... شـرکت کننـد. بـه  و نیـز نهادهـای دانشـگاهی و حکومتـی و 
اصطـالح مایـکل بـورووی »آنهـا ارتباط شـان بـا جامعـة مدنـی را 
حفـظ می کننـد«. دانشـجویان متخصصـان پویای برنامـة مطالعات 
جهانـی می شـوند، چه جامعه شـناس باشـند چـه نباشـند. در اغلب 
در  و  آکادمیـک  کار  در  »عمومـی«  مشـغولیت های  ایـن  مـوارد، 
پایان نامه هایشـان بسـط می یابـد .  تحلیل هـای علمـی منـدرج در 
برنامـة مطالعـات جهانـی جایگاهـی بـرای ارتبـاط جامعه شناسـی 
عمومـی، سیاسـی، انتقـادی و حرفه ای اسـت و به طـور خاص میان 
جامعه شناسـی حرفـه ای و عمومـی دادوسـتدی برقـرار می کنـد.   

مطالعـات جهانـی  برنامـة  از جدی تریـن محدودیت هـای  یکـی 
برنامـة کار بـازار اسـت کـه نظام هـای دانشـگاه  در سراسـر جهـان 
را شـکل می دهـد. مسـئلة تعیین کننـده، شـرایط بیـش از پیـش 
بـر  متزلـزل   کارمنـدان دانشـگاهی اسـت کـه بـه شـکلی منفـی 
ثبـات برنامـه اثـر می گـذارد. بـه خصـوص در آلمان، هیئـت علمی 
و مدیـران سـطح میانـی امنیـت شـغلی ندارنـد و اکثرشـان بـدون 
توجـه به تعهدشـان بـه بینش جی.اس.پـی  مجبور به تـرک برنامه 

شـد.   خواهند 

دانشـگاه های  میـان  قـدرت  نابرابـر  مناسـبات  دیگـر  دغدغـة 
مشـارکت کننده اسـت. اغلـب آگاهانـه یـا ناآگاهانه این گونـه تلقی 
می شـود کـه دانشـگاه فرایبـورگ در ایـن همـکاری نقـش مسـلط 
را برعهـده دارد؛ در آینـده می توانیـم انتظـار داشـته باشـیم کـه 
دانشـگاه های مشـارکت کننده بـر نقـش برابـر در شـکل دهی ایـن 
برنامـه اصـرار ورزنـد. بـه راسـتی، سـاختاری برابری خواهانـه برای 
موفقیـت برنامـة مطالعـات جهانـی و برنامه هـای نظیـر آن حیاتـی 

. ست ا

بـا ایـن حـال، بـه رغـم همة ایـن چالش هـا تجربـة برنامـة مطالعات 
جهانـی سـهم ارزشـمندی در پیشـرفت علـوم اجتماعـی در مقیاسـی 
جهانـی دارد: تشـویق بـه یادگرفتـن و آموختـن از حاشـیه و پیرامون، 
انگاشـت  آن  در  کـه  فضایـی  گشـودن  و  ورزیـدن  متقابـل  فهـم 

جامعه شـناختی بتوانـد بـا انگاشـت سیاسـی در هـم آمیـزد.  

نامه های تان را به این نشـانی بفرستید:

Ercüment Çelik >ercumentcelik@gmail.com>
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جهانـی شـدن اساسـاً دامنـه و عملکـرد حرفه هـا را، به ویـژه در 
اقتصادهـای نوپـا گسـترش داده اسـت. بازارهایـی کـه به سـرعت 
در حـال توسـعه اند، در بزریـل، روسـیه، هنـد، چیـن و آفریقـای 
از کشـورهای دارای درآمـد  جنوبـی )BRICS( و برخـی دیگـر 
متوسـط، هـم در بخش هـای عمومـی و هـم خصوصـی، تقاضاهای 
جدیـدی بـرای کارشناسـی و خدمـات حرفـه ای ایجـاد کرده اند – 
حتـی زمانی کـه چرخش هـای نئولیبـرال در جهـان غـرب اصـول 
دولـت رفـاه را زیـر سـوال بـرده اسـت، و زمانـی که سیاسـت های 
ریاضـت اقتصـادی بودجـة دولتـی خدمـات حرفـه ای را محدودتـر 

اسـت.  کرده 

پژوهـش  بـرای  را  منحصربـه  فـردی  فرصـت  تحـوالت  ایـن 
»بی درنـگ )real time(« درمـورد حرفه هـای در حـال تغییر در 
بسـترهای اجتماعـی گوناگـون را فراهـم می کنـد.  در عیـن حـال، 
مشـاهدة حرفه هـا از یـک منظـر جهانـی نیازمنـد تاملّـی نقادانـه 
بـر مفاهیـم حرفه هـا و حرفه ای گرایـی اسـت- مفاهیمـی کـه در 
شـرایط سیاسـی و اقتصـادی دولت هـای رفـاه قـرن دوازدهمـِی 

غربـی سـاخته شـدند.

گرچـه دولـت در مرکزیـت بحث هـا درمـورد حرفه ها قـرار دارد، 
جامعه شناسـان به نـدرت بـر روی زمینه هـای جغرافیـای سیاسـی 
تامـل  »شـهروندی«  یـا  »دولـت«  خـاِص  مفاهیـم  فرهنگـی  و 
می کننـد. پژوهـش اخیـر توجـه بیشـتری را بـه جهانـی شـدن و 
حکومت  داری هـای فراملّـی، تقویـت هم سـنجی بین المللـی مبذول 
داشـته اسـت، امـا هنـوز هـم نـگاه بسـیاری از بحث هـا در مـورد 
حرفه هـا، در درجـة اول بـه کشـور های غربـی دوخته شـده اسـت، 
و توجـه کمتـری به کشـورهای جهان جنوب یا کشـورهای شـرقی 

می شـود.

مـا بـه دنبـال ایـن هسـتیم که، بـا توجـه بـه پژوهش هایـی که 
توسـط نویسـندگان مختلفـی در آفریقـای جنوبـی، هنـد، چیـن، 
روسـیه، ترکیه و کشـورهای عربی انجام گرفته اسـت، رویکردهای 
موجـود را معکـوس کنیـم.  بـه دلیـل فقـدان یـک »واحـد ارجاع« 
باشـد،  رفـاه«  دولـت  »حرفه هـای  مفاهیـم  ورای  کـه  مشـترک 
مـا از رابطـة بیـن دولت هـا و حرفه هـا بـه عنـوان یـک موضـوع 
وحدت بخـش اسـتفاده می کنیـم و نمونه هـای زیـر را بـه عنـوان 

تصاویـر لحظه ایـی از توسـعة حرفـه ای ارائـه می کنیـم. 

مثابـة یـک  بـه  غالبـاً  در کشـورهای عربـی »حرفه ای گرایـی« 
مفهـوم و هدف جهانی وصف می شـود. متخصصان عـرب )به عنوان 
مثـال اسـتادان دانشـگاه( ارزش هـای حرفـه ای  را در قالبـی بـه 
بحـث می گذارنـد کـه کاماًل مشـابه رویکردهـای دهه هـای 1960 
و 1970 کارکردگرایـان اسـت، کـه بر خصایصـی همچون صداقت، 
رازداری و اعتمـاد و نیـز مسـئولیت اجتماعـی، بی طرفـی، و کار 
مبتنـی بـر دانـش تمرکـز داشـتند. در عیـن حـال، خصلت هایـی، 
ماننـد سـازمانی از همکاری هـای حرفه ای هـا و اهـداف کنتـرل و 
انحصـار کـه بـرای کارکردگرایـان غربـی کلیدی بودنـد، در حال از 
بیـن رفتـن هسـتند–  کـه نشـان می دهـد رویکردهـای جهانی به 
حرفه ای گرایـی شـاید به طـور راهبـردی بـرای سـاخت میدان های 
حرفـه ای بسـیج شـده اند، امـا حرفه هـا هنـوز فاقـد پایـة محکمی 
در شـواهد علمـی و یـا سـاز و کارهای بالغـی برای کنتـرل دولتی 

و حمایـت دولت هسـتند.

هـم در ترکیـه و هـم در روسـیه، دولت هـای متمرکـز دامنـة 
محـدود  حرفه ای گرایـی  ایـدة  انـدازة  بـه  را  حرفـه ای  گروه هـای 
کرده انـد. بنابراین، تحوالت سیاسـت در هر دو کشـور روابط دولت 
و حرفه هـا را ، ولـو بـه روش هـای مختلـف، تغییر می دهـد. منطق 
بـازار نوپـای ترکیـه، بـه عنوان کشـوری بـا درآمد متوسـط، همراه 
بـا مصرف گرایـی روزافـزون، تقاضـا بـرای خدمات بخـش دولتی را 
افزایـش داده اسـت.  همزمـان، سیاسـت های برخاسـته از مدیریت 
دولتـی جدیـد کوشـیده اسـت کـه حرفه هـا را کنتـرل کنـد. بـه 
عنـوان مثـال، در بخش بهداشـت و درمان، ترکیب اسـتراتژی های 
متفـاوت مشـهود اسـت.  سیاسـت های جدیـد مدیریتـی، کنتـرل 
بـر دکترهـا را بـاال بـرده اسـت، امـا همچنیـن پیوندهـای جدیدی 
میـان حرفه هـای پزشـکی و دولـت ایجـاد کـرده اسـت: دولـت به 
دکترهـا موقعیت هـای مدیریتـی جدیـد معرفی کرده اسـت، ضمن 
این کـه، حرفـه  پزشـکی، مدیریـت را بیـش از پیـش در آمـوزش 

پزشـکی می گنجانـد.

در طـول دهـة 1990 در روسـیه، تحوالت عمـده ای در حرفه ها 
وجـود داشـت. به عنـوان مثال، حرفـة جدید مـددکاری اجتماعی، 
بـا ترکیـب نظام هـای ارزشـی قدیـم و جدیـد بـرای ایجـاد زمینـة 

< حـرفـه ها در چشم اندازی بین الـمللی:  

  گـشایـش یـک بحث1
ِالن کولمن، مؤسسۀ کارولینسکا سوئد؛ توبا آگارتان، دانشگاه پراویدنس ایاالت متحده آمریکا؛ ِدبی بونین، دانشگاه پرتوریای آفریقای جنوبی؛ خاویر پابلو ارمو، دانشگاه بونس 
آیرس آرژانتین؛ اِلنا آیارسکایا سمیرنووا، مدرسۀ عالی اقتصاد مسکوی روسیه؛ مونیکا لنگوئر، دانشگاه صنعتی دورتمند آلمان؛ شان راگونان، دانشگاه کوازولو- ناتال آفریقای 

.)RC52( جنوبی؛ و ویرندرا پی سینگ، دانشگاه اهلل آباد هند؛ تمامی نویسندگان از اعضای کمیته پژوهشی ِحرف و مشاغل انجمن بین المللی جامعه شناسی
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حرفـه ای همـراه بـا نظـام آموزشـی آن، پدیـد آمـد. در حالی کـه 
سیاسـت های دسـتمزد پاییـن دولـت )low-wage policies( و 
فرهنگ هـای جنسـیتی مـددکاری اجتماعـی توسـعة حرفـه ای را 
محـدود می کـرد، سیاسـت های اجتماعـی جدیـِد مبتنی بـر بازار، 
حرفه ای گرایـی را تقویـت نمـود: بـرای فراهـم کـردن دسترسـی و 
مطالبـة معتبـر حقـوق اجتماعی به مـددکاران اجتماعـی نیاز بود. 
نتیجتـاً، مـددکاری اجتماعـی هـم بـه طـور روزافـزون در بخـش 
بهره منـد  بـازار  توسـعه  از  هـم  و  اسـت  شـده  گنجانـده  دولتـی 
شـده اسـت.  در عیـن حـال، مـددکاران اجتماعـی فاقـد قدرتـی 
بـرای تعریـف هویـت یـا موقعیـت خـود در ترتیبات تازة سیاسـت 
بازاریشـده هسـتند- ترتیباتـی که ممکن اسـت روابط خودشـان با 

مشـتریان را نیـز تغییـر دهند.

و  اقتصـادی  رشـد  تجربـة  درحـال  جنوبـی  آفریقـای  و  هنـد 
همچنیـن قـدرت جهانـِی نوپایی هسـتند و همچنین هردو کشـور 
توسـعة  کرده انـد.  پایه گـذاری  را  متکثرتـری  ترتیبـات حکومتـی 
حرفـه ای هـم توسـط جهانـی و هـم تاریخ اسـتعمار شـکل گرفته 
اسـت، و در هـر دو کشـور، مدل آنگلوساکسـون دولت رفـاه لیبرال 
بـه حرفه هایـی منجر شـده اسـت کـه دارای خودمختـاری زیادی، 

از جملـه کنتـرل بـر دسترسـی بـه حرفه ، هسـتند.

در هنـد، حرفـة قضایـی در مرکـز نیروهـای پرقـدرِت جهانـی 
شـدن و همچنیـن مقـررات ملّـی ای قـرار دارد کـه رقابت بـازار را 
میـان شـرکت های حقوقـی در تنگنـا قـرار می دهـد و دسترسـی 
بـه حقوقدانـان خارجـی را محـدود می کنـد. هردوی شـرکت های 
حقوقـی هنـدی و خارجـی از خـالل اشـکال جدیـد پژوهش هـای 
مشـترک، راهبردهـای توسـعة بـازار را گسـترش داده انـد. هند در 
حـال تبدیـل شـدن  بـه یـک مقصـد اصلـی بـرای برون سـپاری 
فرایندهـای قضایی اسـت، راهبردی که پیـش از این در بخش های 
فنـاوری اطالعات )IT( و صنعت چاپ و نشـر شـناخته شـده بوده 
اسـت. چنیـن تحوالتـی، ضمـن تضعیـف وضعیـت آن متخصصـان 
کننـد،  رقابـت  جهانـی شـدن  بـازار  در  نمی تواننـد  کـه  قضایـی 
بخـش حرفـه ای نخبه گـرای کوچکـی را خلـق کرده اسـت. در این 
بخـش نخبه گـرا، بـا توجه بـه نفوذ سیاسـت های مشـترک جهانی، 
قـدرت  حرفه هـا،  مجـدد  سـازماندهی  بـرای  دولـت  مداخـالت 

محدودی داشـته اسـت. 

رشـد سـریع اقتصادی آفریقـای جنوبی بـا حرفه ای گرایی دولتی 
و ادغـام در بخـش دولتـی مصادف شـده اسـت. سیاسـت های پس 
فراگیرتـر  توسـعة حرفـه اِی  بـرای  راسـخی  آپارتایـد خواسـتة  از 
الگوهـای  توسـط  هنـوز  حرفه هـا  این حـال  بـا  دارد.   خـود  در  را 
در  می یابنـد.   سـاختار  قومـی  یـا  نـژادی  و  جنسـیتی  نابرابـری 
از  شـغلی  انحصـارات  حفـظ  بـا  توانسـته اند،  متخصصـان  اینجـا، 
طریـق کنتـرل دسترسـی بـه میدان هـای حرفـه ای، ظرفیت هـای 

خودمختـار نیرومنـدی را بسـیج کننـد، کـه از دولـت مجزا اسـت. 
قشـربندی مجـدد، بازاری سـازی، و تغییـرات مدیریتـی، بـا توجـه 
بـه غیبـت حمایـت قانونی )رسـمی( و دولتـی و علی رغـم الزامات 
قانونـی جدیـد کـه بـه منظـور ارتقـاء فراگیـری طراحی شـده اند، 
کرده انـد.  مسـتحکم تر  را  نـژادی  و  جنسـیتی  نابرابری هـای 
تالش هـای اخیـر دولـت بـرای سـامان دادن بـه حرفه هـا -  کـه 
جزئی از دسـتور کار تحول دولت اسـت- ممکن اسـت، با گشـودن 
درهـا بـرای آن گروه هـای اجتماعـی کـه پیـش از این حذف شـده 

بودنـد،  انحصـارات شـغلی طوالنی مـدت را بـه چالـش بکشـد. 

و باالخـره این کـه، اقتصـاد در حـال رشـد آرژانتیـن نیـز - بـا 
اجتماعـی  خدمـات  متکثـر-   بیـش  از  بیـش  حکومـت داری 
گسـترده ای را ارائـه داده اسـت. در اینجـا، روابـط تاریخـی قـوی 
بخـش  حرفه ای گرایـی  التیـن(  کشـورهای  )خصوصـاً  اروپـا  بـا 
دولتـی  را شـکل داده اسـت – از جملـه گزینه هـای فراملّی جدید 
بـرای آمـوزش عالـی، بـه ویـژه در آمـوزش حرفـه ای و مطالعـات 
تحصیـالت تکمیلـی. گروه هـای حرفـه ای هـم با خلـق فرصت های 
شـغلی تـازه بـرای متخصصـان فـردی و هـم فرآیندهـای تولیـد 
دانـش و اخـذ گواهینامـة مهـارت، بـه بازارهـای فراملّـی واکنـش 
نشـان داده انـد. ایـن مثال هـا روشـن می کنند کـه چگونـه جهانی 
شـدن و فراملّی گرایـی ممکـن اسـت نقـش حرفه هـا را بـه  عنـوان 
عامـالن تغییـر و بازیگـران سیاسـت، نـه تنهـا در سـطح ملّـی که 

حتـی به طـور بالقـوه در سـطح بین المللـی، تقویـت کنـد.

مطالعـات مـوردی مـا طیفـی از میدان های حرفـه ای، از آموزش 
عالـی، حقوق و رسـانه تـا مددکاری اجتماعی و پزشـکی را شـامل 
می شـود. گرچـه هـر روایـت منحصـر به فـرد اسـت، و همـة آنهـا 
هنـوز در حـال اتفـاق افتادن هسـتند، هرکـدام به یک چشـم انداز 
جهانـی در مـورد حرفه هـا، کـه هنـوز در حال تکامل اسـت، کمک 

خواهنـد کرد. 

نامه های تان را به این نشـانی بفرستید: 

Ellen Kuhlmann >ellen.kuhmann@ki.se>

بین المللـی  انجمـن  و مشـاغل  ِحـرف  پژوهشـی  از کمیتـة  کاری  مقالـة حاضـر   .1
جامعه شناسـی )RC52( اسـت. بـرای جزئیـات نمونه هـای کشـورها و نویسـندگان بـه 

اینجـا مراجعـه کنیـد:

http://www.isa-sociology.org/pdfs/rc52_professions_in_world_
perspective.pdf

بـه  مربـوط  مباحثـات  از  بسـیاری   «
غربـی  بـه کشـورهای  حرفه هـا همچنـان 
چشـم دوخته انـد و بـه کشـورهای جنوبی 
و شـرقی توجه اندکی می کنند.«   
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< ناچو، سـپاس گزاریـم!
ایزابل بارلینسکا، دبیر اجرایی انجمن بین المللی جامعه شناسی، مادرید، اسپانیا

خوزه ایگناسیو رگوئه را، که همه در انجمن بین المللی جامعه شناسی با نام »ناچو« می شناسیمش.

در ژانویـه 1987 یـک واگـن حـاوی پرونده هـای انجمـن بین المللـی 
جامعه شناسـی )ISA( از آمسـتردام بـه مادریـد منتقل شـد و دبیرخانة 
انجمـن بین المللـی جامعه شناسـی حیـات جدیـدی را آغـاز کـرد. کمی 
بعـد از آنکـه وسـائل را چیـده و مسـتقر شـدیم، آماده سـازی ها بـرای 
دوازدهمیـن کنگره جهانی جامعه شناسـی ISA در مادرید آغاز شـد. در 
آن روزهـا انجمـن دارای 2000 عضـو )در مقایسـه بـا 6000 عضو امروز( 
بـود. برنامـة کنگره بر روی ماشـین های تحریر معمول چاپ و به وسـیله 

جدیدتریـن امکانـات ارتباطـی آن زمان، فکس شـد.

در آن زمـان بـود کـه خوزه ایگناسـیو رگوئه را، که همه بـه نام »ناچو« 
می شناسـیم اش، بـه کارکنـان دبیرخانـه پیوسـت و تـا به امـروز، نزدیک 
بـه 30 سـال، بـا مـا کار کـرد. او اکنون تصمیـم  گرفته تا از بازنشسـتگی 
خـود لـذت ببـرد. در طول این سـه دهه، ناچـو پایگاه  داده هـای عضویت 
مـا را راه انـدازی کـرد و زمانـی که عصر اینترنت آغاز شـد، وی نخسـتین 
وب مسـتر انجمـن بین المللـی جامعه شناسـی شـد. ناچو، از تـو به خاطر 
همـه کارهایـی که بـرای پیشـرفت انجمـن بین المللی جامعه شناسـی و 
تبدیـل آن از انجمنـی منطقـه ای به سـاختار مدرن بین المللـی آن انجام 

دادی، سـپاس گزاریم.
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