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< استعماري شدِن قدرت

< از چیاپاس؛ مواجهه با جهانی نابرابر 

< دروِن زندان های سوریه

< سرنوشت زنان ایرانی

< یان اژیدنسکی؛ ساختن پل ها

< نئولیبرال کردن آموزش عالی لهستان

< نامۀ سرگشاده از سوی دانشجویان لهستانی

< گروه ترکِی گفت وگوی جهانی
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4 شماره در سال به 14 زبان
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مصاحبه ای با 
نیکالس لینچ

دورثی اسمیت

هربرت گانس جامعه شناسی به مثابۀ حرفه

در میانۀ جامعه شناسی و 
سیاست

پانیوتوشورش در اوکراین ولودیمیر 
ایشچنکو ولودیمیر

یوان تسه لی و اندرو 
یانگ، ِویچی
دوسینا هربرت تغییرات آب و هوا

فیژو ژو، 
یانگهانگ ژانگ،

انقالب واقعی چین  یینگ زینگ

Engare.Net انگاره

اجتماعی علوم تخصیص کتابخانه
مجـلـه ژورنـال، مـقالـه، کـتـاب،

www.isa-sociology.org/global-dialogue/
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< سـرمـقـالـه
مـواجـهـه با جـهـانـي نـابـرابـر

گفت وگوی جهانی سال چهارم/ شـمارۀ  دوم/ ژوئن 2014

چگونگی  بین  پرآوازه،  فمینیست  اسمیت،  دورثی 
پرورِش رهیافت متمایزش  فمینیست شدن و چگونگی 
به جامعه شناسی، یعنی قوم نگاری نهادی، رابطه برقرار 

می کند.

هربرت گانس، جامعه شناس سرشناس امریکایی، ایدۀ 
خود دربارۀ جامعه شناسی مردم مدار را بیان می کند 
و پیشنهاد می دهد که ما باید به طور مشخص دربارۀ 

آینده نگران باشیم.

پروئی،  سیاست مدار  و  جامعه شناس  لینچ،  نیکالس 
توصیف می کند که چگونه از یک خط سیر مادام العمر 
ناپایدار جناح چپ وحرفۀ پربارش  بین سیاست های 

به عنوان یک پژوهشگر، به سالمت گذشته است.

این آخرین شمارۀ گفت و گوي جهاني پیش از برگزاري همایش جهاني جامعه شناسي توسط 
انجمن بین المللي جامعه شناسي در ماه جوالي در یوکوهاما به حساب مي آید که بناست 
۵۵۰۰نفر شرکت کننده داشته باشد. عنوان همایش، مواجهه با جهاني نابرابر، به سرعت در 
حال تبدیل شدن به یکي از مسائل بزرگ قرن است. حتي پاي اقتصاددانان هم به این حوزه، 
که زماني در انحصار جامعه شناسي بود، باز شده است که کتاب سرمایه در قرن بیست ویکم، 

نوشتۀ توماس پیکتي، به خوبي مظهر آن است.
این شمارۀ گفت وگوي جهاني هم با جهاني نابرابر روبرو می شود. یوان لي و اندرو یانگ به 
این مي پردازند که چگونه نفع مشترک ما در ایجاد تغییر در روند گرم شدن زمین، میان ما 
مرزبندي مي کند، نکته اي که هربرت دوسینا هم بر آن مهر تأییدي مي زند. او از کنفرانس 
سازمان ملل دربارۀ تغییرات آب وهوایي گزارش مي دهد و اینکه چگونه قدرت هاي بزرگ، به 
سرکردگي ایاالت متحدۀ امریکا، »راه حل«هاي خود را به دیگران تحمیل مي کنند؛ آن هم 
به عنوان نفع دیگران. دیگران مخالفت مي کنند اما تا اینجاي کار ضعیف و غیرمتحد بوده اند. 
ریشۀ  را  آن  که سزار جرمانا  کنیم  نگاه  قدرت  استعماری  شدن  منظر  از  را  این  مي توانیم 
بسیاري از نابرابري هاي جهاني مي داند. این مسئله را در اوکراین، عماًل مشاهده می کنیم 
جایي که احیاي جنگ سرد موجب شکست و چنددستگي قیام شورشي علیه نظام حاکم 
شد: اینجا در مقاله هاي ولودیمیر ایشچنکو و ولودومیر پانیوتو، ]این موضوع[ مطرح شده 

است.
یکي از دالیلي که نابرابري جهاني بین ملت ها، به اندازۀ نابرابري درون ملت ها رشد پیدا 
چه  به  اما  است.  چین  و  هند  خاص  به طور  نیمه پیراموني،  کشورهاي  رشد  است،  نکرده 
قیمتي؟ جامعه شناسان چیني، فیژو ژو، یینگ زینگ و یانگ هانگ ژانگ، سري به پشت 
دژ پرزرق وبرق شانگهاي و پکن مي زنند و به سراغ پس کرانه هاي روستایي مي روند که به 
از  بر گردۀ کارگراِن روستایيِ  رانده شده  چشم اندازهاي نوین شهري اي تبدیل شده اند که 
ثروت تصورناپذیر طبقۀ جدید مي افزایند.  همان طور که  بر  و  زمین هایشان ساخته شده 
می بینیم، دهقانان این اعتراضات را رها نمی کنند، هرچند شرایط برای اعتراضاتشان قطعاً 

بسیار نامساعدند.
اجتماعي«  عدالت  آزادي،  »نان،  شعار  با  را  مبارک  دیکتاتوري  پیش  سال  سه  مصري ها 
سرنگون کردند. پس از سه سال تمرین دموکراسي، بار دیگر با نظم سرکوبگر ارتش روبه رو 
شده اند. با شدت گرفتن جنگ داخلي سوریه و سرازیرشدن سیل پناهنده ها به اردن، لبنان 
و ترکیه، وعده های بهار عربي در جاهای دیگر نیز بر باد رفته است. چیزي که کم تر از آن 
این  در  عبدالحي سید  که  است  زندان سوریه  و وحشت شکنجه هاي  ترس  داریم،  اطالع 
شماره آن را شرح مي دهد. البته همه چیز هم در منطقه اسف بار نیست. شیرین احمدنیا، 
توضیح  سال ۱۹۷۹  انقالب  از  بعد  از  را  زنان  وضع  بهبود چشمگیر  ایراني،  جامعه شناس 

مي دهد. پیشرفت جایي یافت مي شود که کم تر از هر جاي دیگر انتظارش مي رود.
در این بین اروپاي شرقي در چنگال نئولیبرالیسم گرفتار باقي مي ماند که اکنون به تحصیالت 
جامعه شناسي  آزمایشگاه  که  دارد  پیش بینی پذیر  پیامدهایی  و  است  یافته  دست  عالی 
مردم مدار در ورشو، آن را شرح مي دهد. ]که این[ دوره اي کاماًل متفاوت را به ما یادآوري 
مي کند، آزمایشگاه جامعه شناسی مردم مدار همچنین تصویر تأثیرگذاري از یان اژدپنسکی، 
بین المللي  انجمن  سابق  رئیس  و  انساني«  با چهره اي  براي »سوسیالیسم  معتقد  مبارزي 

جامعه شناسي، بین سال هاي ۱۹۶۶تا۱۹۷۰، ارائه مي دهد. 

گفت وگوي جهاني را مي توانيد به ۱۴زبان مختلف در سايت انجمن بين المللي   >
جامعه شناسي بخوانيد.

< ياددشت ها را به آدرس burawoy@berkeley.edu ارسال كنيد.
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< این شــماره:

سردبير: 
مایکل بورووی.

سردبيران اجرايی:  
لوال بوسوتی، آگوست باگا.

همکاران تحريريه: 
مارگارت آبراهام، تینا اویس، راکائل سوسا، جنیفر پالت، 

رابرت ون کریکن.

سردبيران مشاور: 
ایزابال بارلینســکا، لوئیس شــوول، دیلک سینداگلو، تام 
دووایــر، جان فرینز، ســری حنفی، خایمــی خیمینز، 
هبیبول کاندکر، ســایمون ماپادیمنگ، ایشــوار مودی، 
نیکیتا پوکروسکی، اما پوریو، یوشــیمیچی ساتو، ویناتا 
سینا، بنجامین تییرینا، چین-چان یی، النا زدراومیسلوا. 

ويراستاران منطقه ای 
جهان عرب:  

ساری حنفی و منیر السعیدانی. 

برزيل: 
گوســتاو تانیگوتی، جولیانا تانچ، آندریزا گالی، رناتا بارتو 
پریتورلــن، آنجلو مارتینز جونیور، لوکاس آمارال، ســلیا 

آریباس، رافائل ِدسوزا.

كلمبيا: 
ماریا خوزه آلوارز ریوادوال، سباستین ویلمیزار سانتاماریا، 

آندرس کاسترو آروجو، کاترینه گایتان سانتاماریا. 

هند: 
ایشوار مودی، راجیو گوپتا، راشمی جین، جویتی سیدانا، 

ریتو ساراسوات، نیدهی بانسال، یودی سینگ.

ايران: 
ریحانه جوادی، نجمه طاهری حمیدرضا رفعت نژاد، فائزه 

اسماعیلی، ساغر بزرگی، فائزه خواجه زاده.

ژاپن:
 کازاهیســا نیشــیهارا، ماری شــیبا، کوســوکو هیمنه، 
تاموهیرو تاکامــی، یوتاکا ایوادیتــه، کازاهیرو ایکدآ، یو 
فوکودا، میچیکو ســامبه، یوکو هوتا، یوســوکه کوساکا، 

شوهی ناکا،  کیواکو کاسه، میسا اُُمری، کازوهیرو کزوکا.

لهستان:
 کریستف گوبانســکی، امیلیا هودزینسکا، کینگا َجکِیال، 
کامیــل لیپینســکی، کارولینا میکوالژوســکا، میکوالژ 
میرزژوسکی، آدام میولر، پرژمیسالو مارکوسکی، پاتریشا 

پندراکوسکی، سوفیا پنزا، کونراد سیماژکو 

رومانی:
 کوسیما روگینز، ایلئنا سینزیانا ســاردا، آدریانا بوندور، 
رومــان کانتاراگیو، ایونا کارتارســکو، ماریام کیهوداریو، 
دانیــال گابا، میهای بوگدن ماریــان، مادالین راپان، آلینا 

استان، النا تدور

روسيه: 
النا زدراوو میســلووا، آنا کادنیکووا، النا نیکوفوروا، آسجا 

ورونکوا.

تايوان: 
جینگ موآ هو.

تركيه: 
گونور ارتونگ، یونجا اُداباش، ایلکر اورلو، زینپ تکین

مشاوران رسانه ای: گوستاو تانیگوتی، خوزه ریگوئرا.
مشاور سردبير: ابیگیل اندروز.

< شـورای سـردبـیـری:
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سرمقاله: مواجهه با جهاني نابرابر                                                                                             2 
جامعه شناسی به مثابه حرفه؛ تباِر قوم نگاری نهادی

دورثی اسميت، كانادا                                                                                                                      ۴
جامعه شناسی به مثابه حرفه؛ امید داشتن به آینده

هربرت جی. گانس، اياالت متحدۀ امريکا                                                                                   6

< از امریکای التین
در میانۀ جامعه شناسی و سیاست 

مصاحبه ای با نيکالس لينچ، پرو                                                                                                      8                             
استعماري شدِن قدرت

سزار جرمانا، پرو                                                                                                                            ۱۱
از چیاپاس؛ مواجهه با جهانی نابرابر 

ماركوس اس. شولتز، اياالت متحدۀ امريکا                                                                                     ۱۴

< از خاورمیانه
در زندان سوریه

عبدالحی سيد، سوريه                                                                                                                  ۱7
پیشرفت دوگانۀ زنان در ایران

شيرين احمدنيا، ايران                                                                                                                   ۱9

<شورش در اوکراین
میدان اروپا؛ تاریخچۀ یک شورش

ولوديمير پانيوتو، اوكراين                                                                                                              2۱
اانقالبی که هنوز حتي آغاز هم نشده است

ولوديمير ايشچنکو، اوكراين                                                                                                         2۴                                                                                    

< تغییرات آب وهوا
دگرگون کردن توسعۀ انسانی

يوان تسه لی و اندرو ِوی چی يانگ، تايوان                                                                                    26
                                                                                                                                                      
28                                                                                                                                             

< تغییر و مقاومت در چین
شور و هیجان و نابودی در توسعۀ شهرِی چینی

فيژو ژو، چين                                                                                                                               32
زمین خواری و فساد

يانگ هانگ ژانگ، چين                                                                                                                3۴
هدایت اعتراضات جمعیِت  آواره

يينگ زينگ، چين                                                                                                         36

< از لهستان 
یان اژدپنسکی؛ ساختن پلی متزلزل

آدام مولر، َكميل ليپينسکی، نيکالس ميِژيِوسکی، كريستف گابانسکی، كارولينا ميکوِويِسکا، لهستان   38
کنترل نئولیبراِل آموزِش عالِی لهستان

داريوس جميلنياک و كارولينا ميکوالينسکا، دانشگاه كوزمينسکی، لهستان                            ۴0
نامۀ سرگشاده دربارۀ اصالح آموزش عالی

از سوی البراتوار جامعه شناسی مردم مدار، دانشگاه ورشو و بخش انتقادی دانشگاه جگولينيان    ِ 
كراكو، لهستان                                                                                                                             ۴2

گروه ترکی گفت وگوی جهانی                                                                                              ۴۴

بازار سرنوشتمان را رقم می زند
هربرت دوسينا، اياالت متحده امريکا

Engare.Net انگاره

 کتابخانه تخصیص علوم اجتماعی
کـتـاب، مـقالـه، ژورنـال، مجـلـه
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< تباِر قوم نگاری نهادی

دورثی اسمیت

آن  و  فمینیستی  جامعه شناسی  بنیان گذاران  از  اسمیت  دورثی 
و  می شود  شناخته  نهادی«  »قوم نگاری  به عنوان  که  است  چیزی 
زندگی روزمره را در زمینۀ گسترده ترش، به ویژه »روابط حکومت« 
با  که  است  کالسیک  آثار  از  بسیاری  نویسندۀ  او  می دهد.  قرار 
شامل  و  شد  آغاز  زنان«  برای  »جامعه شناسی  بنیادین  مقالۀ 
پروبلماتیک؛  به مثابه  روزمره  جهان  همچون  می شود  کتاب هایی 
قدرت؛  مفهومی  اعمال   ،)۱۹۸۷( فمینیستی  جامعه شناسی  یک 
نهادی؛  قوم نگاری  و   )۱۹۹۰( دانش  فمینیستی  جامعه شناسی 
جامعه شناسی ای برای مردم )۲۰۰۵(. او جوایز بی شماری از انجمن 
جامعه شناسی امریکا و انجمن جامعه شناسی و مردم شناسی کانادا 
انجمن  در  اکنون  وی،  بکِر  فکر  از  پیروی  با  است.  کرده  دریافت 
قوم نگاری  دربارۀ  موضوعی   گروه  یک  جامعه شناسی،  بین المللی 

نهادی )TG06( وجود دارد. 

4

>>

دورثی ئی. اسمیت، دانشگاه ویکتوریا، کانادا

برای من دشوار است که از جامعه شناسی به مثابه یک حرفه بنویسم، 
که آن را در همان حال ببینم که به نحوی مرا به خود می کشد و مرا 
با  کنم.  وقف  آن  در  کارکردن  برای  را  فکری ام  زندگی  تا  فرامی خواند 
جامعه شناسْی  حوادث،  از  مجموعه ای  دقیق تر  بیان  به  یا  حادثه  یک 
به خاطر  سپس  و  شخصی ام  زندگی  حوادث  نخست،  شدم:  حرفه ای 
حوادث تاریخِی دو جنبش اجتماعی که در آن ها درگیر شدم و روابطم 

را با جامعه شناسی مرسوم از بیخ وبن دگرگون کرد.

حوادث: در سال ۱۹۵۲ به مدرسۀ اقتصادی لندن )LSE( رفتم؛ چراکه 
عمیقاً از کار منشی گری خسته شده بودم و فکر می کردم اگر مدرکی 
دانشگاهی داشته باشم، می توانم کارهای جذاب تری پیدا کنم. در آنجا 
با  و  مالقات  اسمیت  بیل  با  گرفتم،  اجتماعی  علوم  کارشناسی  مدرک 
او ازدواج کردم و سپس با او آنجا را ترک کردم تا وارد برنامۀ دکترای 
مدرسۀ  در  هرچند  شوم؛  برکلی  کالیفرنیا،  دانشگاه  جامعه شناسی 

اقتصادی لندن، در قوم نگاری اجتماعی تخصص یافتم.

اقتصادی  دانشگاه  در  بود.  جدید  تجربه ای  اساسی  به گونه ای  برکلی 
گرفته  یاد  که  نداشت  وجود  صورت  آن  به  جامعه شناسی ای  لندن، 
و دیگران خوانده  وبر  اجتماعی، دورکیم، مارکس،  نظریه پردازان  شود. 
می شدند و درباره شان بحث می شد؛ جمعیت شناسی، دربارۀ موهوم بودِن 
نظریه های ژنتیکِی نژاد، روش های فلسفۀ اجتماعی و اخالق یاد گرفتیم، 
حرف می زدیم و بحث می کردیم. در برکلی شوکه شدم که دریافتم برای 
گرفتن نمرۀ مناسب در درس هایی که برداشته بودم، باید دیدگاه های 
مدرسان را می پذیرفتم. همچنین از محدودیت بحث سیاسی در محوطۀ 

دانشگاه شوکه شدم؛ همچنان دورۀ مک کارتی بود.

بینم که در سال های تحصیالت تکمیلی ام  نگاه به گذشته می توانم  با 
حرفه ای شدۀ  رشتۀ  یک  به عنوان  جامعه شناسی  ۱۹۵۵تا۱۹۶۳،  از 
متمایز ساخته می شد که با گذشتۀ از نظر سیاسی مبهمش بی ارتباط 
بود. پیوندش با میراث مکتب شیکاگو  به حاشیه رفته بود و در نظم 
سیاسی تغییریافته و در حال تغییر که از دورۀ مک کارتی سر برآورد، 
مصّرانه  را  ]جامعه شناسی[  مکان ها،  دیگر  و  برکلی  در  جامعه شناسان 
با  ممکن  ارتباط های  که  شیوه هایی  به  هم  آن  می ساختند،  دوباره 
سیاست های سوسیالیست را سرکوب می کرد؛ سیاست هایی که همچنان 
در کار سی. رایت میلز جان به در بردند. ساختار کنش اجتماعی تالکوت 
پارسونز به شیوه ای نیرومند در طراحی علوم اجتماعی ای مؤثر بود که 
در آن، مارکس و اندیشۀ مارکسیست هیچ جایگاهی نداشت.  طراحی 
بر  در  نیز  را  محتوایی اش  بازسازی  دوره،  آن  در  جامعه شناسی  دوبارۀ 
مفهوم  جایگزین  اجتماعی،  قشربندی  مفهوم  مثال،  به طور  می گرفت: 
طبقه شد یا در زمینۀ سلطۀ فزایندۀ جامعوِی شرکت های کسب وکار، 
عقالنیِت تهِی نظریۀ سازمانی بسط یافت )و البته حاضر و آماده برای 

تصاحب مدیریتی پس از آن(.

حوادث: همسرم، بیل، در یک صبح زود در سال ۱۹۶۳ ما را ترک کرد؛ 
دو بچه داشتیم و در آن زمان یکی شان تنها ۹ ماهش بود. من نه فقط با 
مسئولیت نگه داری]از بچه ها[، بلکه حقوق بگیِر اصلی شدن، تنها گذاشته 
شده بودم. بنابراین فهمیدم که باید منتشر کنم. من عاشق این بودم 
مطلقاً  منتشرکردن  که  نمی کردم  فکر  اما  بنویسم  و  کنم  پژوهش  که 
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باید حرفه ای  تغییر می دادم؛  را  باید خودم  باشد؛ حاال  اهمیتی داشته 
می شدم. و شدم.

در سال ۱۹۶۸ کاری در دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا گرفتم. من و 
پسر بزرگ ترم که در آن زمان هشت سالش بود این ]گزینه[ را از میان 
چند فرصت دیگر برگزیدیم )دانشگاه ها در آن روزها در حال گسترش 
بودند( چراکه وقتی به نقشۀ ونکور نگاه کردیم، می توانستیم ببینیم که 
در شمال شبه جزیره، جایی که دانشگاه قرار گرفته بود، منطقه ای بود 

بی هیچ جاده ای.

حوادث: پس از دو سال تجربه، جنبش کانادایی شدن بر من غلبه کرد. 
کانادایی شدن بیشتر در ادبیات و تاریخ پیشرفته بود، اما جامعه شناسان 
در کانادا خود را به آن می رساندند. پی بردیم که جامعه شناسی ای را 
درس می دهیم که بر پایۀ ایاالت متحده استوار شده بود، با کمی تأثیر، 
اجتماعی اصیل و  عالمان  بریتانیا.  از  بی اهمیت،  تأثیری نسبتاً  هرچند 
می دادیم  درس  جامعه شناسی  ما  اما  داشتند؛  وجود  کانادایی  متمایز 
درس  که  جامعه شناسی ای  که  دریافتم  نمی شدند.  آن  شامل  آن ها  و 
می دادم با جامعه ای که در واقع در آن زندگی می کردم بی ارتباط بود. 
آموزش برکلی ام، مرا برای عمل کردن همچون نمایندۀ عالی رتبۀ امپراتور 
روم آماده کرده بود که نظم روم را در قلمرویی استانی بازتولید می کرد.

در این زمان که تازه شهروند کانادا شده بودم، در تدریسم سعی کردم 
جامعۀ کانادا را با جامعه شناسی ای که آموخته بودم، درک کنم. از زمان 
]تحصیلم[ در مدرسۀ اقتصادی لندن از خواندن مارکس و انگلس تعهد 
و  آنان  کار  واقعی،  مردم  از  که  داشتم  یاد  به  را  اجتماعی ای  علوم  به 
شرایط زندگی شان شروع می کند. مارکس را بازخوانی کردم. به نقد او از 
ایدئولوژی به مثابه روشی برای درک فرآیند اجتماعی پی بردم. دریافتم 
که درگیری آگاهانه به عنوان یک جامعه شناس، با جامعه ای که در آن 
در  که  امپریالیسمی  به  نسبت  بود  متفاوت  اقدامی  می کنیم،  زندگی 
نظریه ها، مفاهیم، تقسیم بندی های موضوعی و روش شناسی های مرسوم 

جامعه شناسی وارد شده بود.

اما سپس، جنبش زنان و تغییری برای من پیش آمد که در طول یک 

دورۀ دو یا سه ساله، در تبدیل من به فردی نقش داشت که نمی دانستم 
می توانم به آن تبدیل شوم. و برداشت من از جامعه شناسی ای که در 
برکلی یاد گرفتم، از بیخ و بن متفاوت بود. گسترش جامعه شناسی ای 
که در آن زنان سوژه بودند، در طوالنی مدت، دل مشغولی ام شد؛ این 
با  گفت وگو  در  و  می شد  ساخته  باید  نداشت؛  وجود  ]جامعه شناسی[ 
افرادی ساخته شد که فکر می کردم آن ها نیز آن را به کار می گیرند و 
به پیش می برند. نمی دانستیم دستاورد هایمان ما را به کجا خواهد برد؛ 

اما مصمم بودیم آن ها را ایجاد کنیم. 

و  گفتمان  آن  از  می شود  نامیده  نهادی«  »قوم نگاری  االن  که  چیزی 
و  صحبت ها  پژوهش ها،  در  اکتشاف  و  کاوش  دامنه داِر  گفت وگوهای 
اگر  نه  است؟  جامعه شناسی  از  نوعی  این  آورد.  بر  سر  ما  نوشته های 
باشد که  از درست آیینِی جامعه شناختی  پیروی  معنای  به  عبارت  این 
روش  و  نظریه  در  تکمیلی  تحصیالت  متداول  درسی  واحدهای  در 
الزامی  فارغ التحصیلی  مدرک  برای  که  می کند  تجلی  جامعه شناختی 
هستند. یک روش شناسی است؟ نه، نیست. شاید بتوان آن را به عنوان 
جامعه شناسی ای دیگر و یا جامعه شناسی ای جایگزین دید که به داشتن 
زمینه ای متعهد است در تجربۀ واقعی مردم، کارهایشان و اینکه چگونه 
با روابطی هماهنگ است که  انجام می دهند به طور مشخص  آنچه که 
که  است  جایی  این  می یابد.  گسترش  شخصی  موقعیت های  از  فراتر 
نهادی.  با دیگر قوم نگاران  کار می کنم، فعال در گفت وگویی پژوهشی 

پی بردن یک حرفه نیست؛ یک گیرایی و مشغلۀ مستمر است.

می دهد  ارائه  نهادی  و  گفتمانی  فضایی  جامعه شناسی  همچنان،  و 
دیگر  در  )همچنین  دارد  را  فضایش  بزرگ ترین  نهادی  قوم نگاری  که 
رشته های نامرتبط همچون پرستاری خیز برداشته است(. جامعه شناسِی 
امروز دیگر آن درجه از انسجام تحمیل شده را ندارد که در طول آموزش 
برکلی ام آموخته بودم تا انتقال دهم. آن هایی که درگیر درک بهتر از 
جامعه  بودند، آن را به مسیرهایی گوناگون بردند. در اینجا پژوهش و 
اندیشه ای را یافتم که در اهداف قوم نگاری نهادی برای گسترش دانش 
سهیم است و می تواند مشکالت و مسائل مردم را، آن گونه که سی. رایت 

میلز طرح می کند، به موضوعاتی عمومی برگرداند. 
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< امـیـد داشـتـن بـه                                                                                                                                              
    آیـنـده

هربرت جی. گانس، دانشگاه کلمبیا، ایاالت متحدۀ امریکا

مؤثرترین  و  پرکارترین  از  یکی  ۵۰سال  برای  گانس،  هربرت 
جامعه شناسان در ایاالت متحده بوده است. در طول این زمان، در 
حوزۀ فقر شهری و برنامه ریزی ضد فقر، برابری و قشربندی، قومیت 
و نژاد، رسانه های خبری و فرهنگ عامه، پیشگام بوده است. او تعداد 
بی شماری کتاب نوشته است از جمله کتاب هایی کالسیک همچون 
 )Levitt owners( لویت  ساکنان   ،)۱۹۶۲( شهری  دهاتی های 
)۱۹۶۷(، فرهنگ عامه و فرهنگ فاخر )۱۹۷۴(، انتخاب آنچه خبر 
است )۱۹۷۹(، جنگ علیه فقر؛ طبقۀ فرودست و سیاست ضدفقر 
)۱۹۹۵( و اخیرًا تصور امریکا در سال ۲۰۳۳ )۲۰۰۸(، که سناریویی 
مردم مدار  جامعه شناسی  به عنوان  است.  آینده  برای  خوش بینانه 
یک  به عنوان  و  می نویسد  مجالت  و  روزنامه ها  برای  منّظم  به طور 
عمومی  سیاست  تحلیل  در  فعال  به صورت  اجتماعی  برنامه ریز 
مشارکت داشته است. او افتخارات و جوایز زیادی را از جمله ریاست 

انجمن جامعه شناسی امریکا دریافت کرده است.

اقتصادهای  دیگر  همچون  متحده،  ایاالت 
از  طوالنی  احتماالً  و  جدید  دوره ای  مدرن، 
سربرآوردن نابرابری اقتصادی را تجربه می کند 
که ممکن است به نابرابری سیاسی و طبقاتی 
آتی بینجامد. در نتیجه، جامعه شناسان باید از 
درک  در  رشته شان  و  خودشان  بپرسند  خود 
و  جامعوی  تغییرات  به ویژه  نابرابری ها،  این 
همراه  به  احتماالً  که  اجتماعی ای  هزینه های 

می آورند، چه نقشی می توانند بازی کنند.

کلی  به طور  هم  جامعه شناسی  رشتۀ  هرچند، 
و  شود  مرتبط  جامعه  با  بیشتر  که  دارد  نیاز 
قرار  دید  معرض  در  بیشتر  را  خود  همچنین 
دهد و ارزشمند کند. هرچند افزایِش فعلی در 
نابرابری، جهانی است، تفاوت ها در اقتصادهای 
سیاسِی ملی و در جامعه شناسی های ملی نشان 
می دهد که هر کشور باید پاسخ خاص خودش 
را بیابد؛ مادامی که عواقب و پیامدهای جهانی 

نیز در نظر گرفته شوند. آنچه در ادامه می آید 
برای  است  امریکایی  جامعه شناس  یک  تالش 
پیشنهاد یک سناریوی جزئی تر یا اگر بخواهید، 
جامعه شناسِی  که  جایی  از  است  چشم اندازی 

امریکا باید به آن سمت برود. 

نابرابری  اندازه گیری  در  بسیاری  کارهای 
اما  است؛  انجام  حال  در  نیز  هم اکنون 
بر  تأثیرش  به  تا  دارد  نیاز  جامعه شناسی 
بیشتر  امریکایی،  گروه های  و  مؤسسه ها 
جامعه شناسی  جنبه های  دهد.  نشان  عالقه 
اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  نابرابری  خرِد 
تاکنون  آنچه  از  بیش  نیازمند کاوشی هستند 
دریافت کرده اند. جامعه شناسی باید هرجا که 
از  نمی توان  باشد.  سیاست محور  باشد،  ممکن 
جامعه شناسان انتظار داشت در سیاست گذاری 
از  فراتر  که  باشند،  درگیر  واقعی  عمومی 
هرچند،  آن هاست.  از  بسیاری  تخصص های 

می توانند پژوهش هایی انجام دهند که به پاسخ 
مدافعاِن  که  می کند  کمک  پرسش هایی  به 
تحلیل گران  سیاست گذاران،  سیاست ها، 
پیش  عمومی ای  سیاست های  منتقدان  و 

می کشند که با نابرابری سر وکار دارند.

سیاسی  عالمان  و  اقتصاددانان  که  آنجایی  از 
سروکار  مسائلی  با  که  دارند  تمایل  همچنان 
داشته باشند که به نخبگان کشور ارتباط دارد، 
را  غیرنخبگان  به  توجهش  باید  جامعه شناسی 
به طور  باید  بیشتر  پژوهش های  کند.  تشدید 
امریکایی ها  آسیب پذیرترین  دربارۀ  و  با  ویژه 
انجام پذیرد؛ به ویژه، جمعیتی که درآمدشان 
از  شک  بدون  و  است  میانگین  از  پایین تر 
رنج  دیگر  کس  هر  از  بیش  نابرابری  افزایش 
می برند. در میان آن ها، کسانی باید در اولویت 
باشند که کم تر در حکومت و توسط حکومت 
نمایندگی شده اند و بیشتر از گفتمان عمومی 

>>

هربرت گانس
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بیرون مانده اند.

جامعه شناسی نمی تواند از طرف این جمعیت ها 
پژوهشی  توجه  می تواند  اما  کند؛  صحبت 
بیشتری بر مسائل آنان متمرکز کند. مطالعات 
اجتماعی،  هزینه های  بر  خاص  به طور  باید 
عاطفی و دیگر هزینه های مهم ترین نابرابری ها 
گذشته  دهۀ  چند  مثال،  به طور  کند.  تمرکز 
افزایشی  شاهد  گذشته،  سال  چند  به ویژه  و 
سرخوردگی  نزولی،  تحرک  در  چشم گیر 
انتظاراِت  و  عقیم مانده  صعودی  تحرِک  از 
خیلی  جامعه شناسان  است.  بوده  کاهش یافته 
باید تبدیل فرآیندها و تأثیرهای  از این  پیش 
آغاز  پژوهشی  حوزۀ  یک  به  را  نزولی  تحرک 

می کردند.

به عالوه، جامعه شناسان نیاز دارند تا به تأثیرات 
بلنددامنۀ فقِر مفرط توجه بیشتری داشته باشند، 
همچون فرضیه هایی که پیشنهاد می دهند فقِر 
مفرط می تواند به اختالل تنش زای پس از حادثه                                                            
 )post-traumatic stress disorders(
باقی  نسل  تا چندین  می تواند  که  منجر شود 
باید درک  به طور هم زمان، پژوهشگران  بماند. 
کنند که مردم چگونه در سطوح گوناگون فقر، 
با تحرک نزولی کنار می آیند، مقابله می کنند 
کنند.  مقاومت  آن  برابر  در  می کنند  تالش  و 
چنین مطالعاتی که به صورت مناسب طراحی 
سیاست گذاری ها  به  است  ممکن  شده اند، 
کنند،  کمک  می توانند  که  سیاست هایی  و 

سرنخ هایی ارائه دهند.

جامعه شناسی  ارتباط  آن،  از  مهم تر  حتی 
از  پایین تر  درآمدشان  که  جمعیت هایی  با 
و  مؤسسه ها  نیروها،  به  باید  است  میانگین 
نگه داشتن  در  که  یابد  گسترش  عامل هایی 
آنان در جایگاهشان و تحلیل بردن بیشتِر بنیۀ 
مالی شان نقشی اساسی دارد. مطالعۀ مسببان 

نابرابری فزاینده به عنوان یک موضوع پژوهشی 
قربانیان  دربارۀ  بیشتر  یادگیری  اندازۀ  به 

نابرابری فزاینده، اهمیت دارد.

کار  باید  جامعه شناسان  هم زمان،  به طور 
این  اجتماعی  فایدۀ  تا  دهند  انجام  بیشتری 
رشته را نشان دهند. این کار به بهترین شیوه 
ایده های  و  جدید  پژوهشی  یافته های  توسط 
مناقشه های  و  مسئله ها  موضوع ها،  با  مرتبط 
صد  دو  گرچه  است.  شده  انجام  روز  موضوِع 
جامعه شناسان  نیست،  کردار  نیم  چون  گفته 
باید بر مشارکت در »ادبیات موضوع« و دیگر 
کم تری  تأکید  رشته  به  مربوط  دغدغه های 
داشته باشند. کاهش مطالعاتی می تواند مفید 
باشد که به شیوه ای غیرضروری آن چیزی را 
شرح می دهند که در شرایط فعلی هم می دانیم.

را  موضوعاتی  باید  همچنین  جامعه شناسان 
آن ها  اجتماعی  عالمان  دیگر  که  کنند  کاوش 
باید  نمی بینند.  حتی  یا  می گیرند  نادیده  را 
پشت صحنۀ  دربارۀ  بیشتری  پژوهش های 
برای  که  گیرند  عهده  به  آن  درون  و  جامعه 
دید  از  یا  و  نیست  جالب  پژوهشگران  دیگر 

آن ها پنهان است.

به  باید  باشد، جامعه شناسی  هرگاه که ممکن 
دهد.  اولویت  کیفی  و  کمی  تجربی  کارهای 
این  بزرگ داده ها،  فزایندۀ  دسترسی  علی رغم 
کارهای  طریق  از  خاص  به طور  باید  رشته 
میدانی قوم نگارانه، به تمرکز بر روی جمع آوری 
و تحلیل داده های کوچک، ادامه دهد.  درک 
و  گروه ها  در  و  مردم  با  بودن  با  جامعه 
مطالعه  جامعه شناسی  که  سازمان هایی 
می کند، سهِم متمایز ما در دانش امریکایی ها 

دربارۀ کشورشان است. 

نظریه پردازی  به  باید  همچنین  رشته  این 
با  کند،  توجه  ماجراجویانه  و  مبتکرانه 

را  ِخرد مرسوم  و دیدگاه هایی که  چارچوب ها 
زیر سؤال می برد، همچون نظریۀ برچسب زنی 
و  ارتباطی  نظریه پردازی  اخیراً  و  گذشته  در 
ساخت گرایی. تغییرات در کشور که به وسیلۀ 
ممکن  آمده،  وجود  به  فعلی  فزایندۀ  نابرابری 
جامعۀ  به  نگریستن  بدیِع  روش های  است 

امریکا را تشویق و حتی ایجاب کند.

از همه مهم تر، جامعه شناسی باید بیشتر تالش 
کند تا با ارائۀ افکار و یافته های جامعه شناسانۀ 
آن  باشد،  جالب  عموم  برای  باید  که  جدیدی 
هم به زبان انگلیسِی روشِن غیرفنی، به عموم 
دورۀ  دانشجویان  آموزِش  یابد.  دست  مردم 
کارشناسی و دانش آموزان دبیرستان، مهم ترین 
اکنون  که  است  چیزی  از  باقی مانده  تعهد 
شناخته  مردم مدار  جامعه شناسی  به عنوان 
می شود؛ اما پژوهش های مرتبط همچنین باید 
در دسترس عموم مخاطبان باشد. پژوهشگران 
نه تنها باید بدانند که چگونه بنویسند بلکه باید 
بگیرند  یاد  را  مردم مدار  جامعه شناسی  زبان 
حرفه ای  و  پایه  زبان  که  همان گونه  حتی 
جامعه شناسی را یاد می گیرند. به طور هم زمان، 
مردم مدار  جامعه شناسی  که  جامعه شناسانی 
مناصب،  همان  برای  باید  می کنند  تولید 
جایگاه ها و دیگر پاداش هایی سزاوار باشند که 
اصلی  پژوهشگران  به عنوان  صرفاً  که  آن هایی 

کار می کنند، سزاوار هستند.

نیازی به گفتن نیست که آنچه در باال آمد تنها 
سناریوی یک نفر برای آینده است؛ اما با این 
امید نوشته شده است که دیگران سناریوهای 
که  دارد  نیاز  رشته  این  دهند.  ارائه  بیشتری 
تا  بیندیشد،  آینده اش  دربارۀ  بیشتر  اکنون، 
به  بدل  آنگاه که  آینده،  با  بتواند هوشیارانه تر 

زمان حال شد، کنار آید.
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< در میانۀ جامعه شناسی                                                                                                                                      
    و سـیـاسـت

مصاحبه ای با نیکالس لینچ

در  سن مارکوس  ملی  دانشگاه  جامعه شناسی  استاد  لینچ  نیکالس 
)۱۹۹۸تا۲۰۰۰(  جامعه شناسی  پروئی  کالج  رئیس  است.  پرو  لیمای 
رئیس جمهور  مشاور  )۲۰۰۱تا۲۰۰۲(،  پرو  آموزش  وزیر  همین طور  و 
او  است.  بوده  )۲۰۱۱تا۲۰۱۲(  آرژانتین  در  پرو  سفیر  و   )۲۰۰۲(
دانشگاه  اجتماعی  علوم  ]دانشکده[  از  جامعه شناسی  دکترای  که 
مدرسۀ  از  علوم  اجتماعی  کارشناسی ارشد  و  نیویورک  نیواسکول 
چندین  مدعو  استاد  دارد،  مکزیک  اجتماعی  علوم  التین  امریکای 
همچنین  و  بسیار  دانشگاهی  مقاالت  است.  بوده  امریکایی  دانشگاه 
از جمله، جوانان سرخ سن مارکوس                                                                     چندین کتاب منتشر کرده است؛ 
محافظه کارانه  گذار   ،)Los jóvenes rojos de San Marcos(
قهرمان  بدوِن  تراژدی   ،)La transición conservadora(
پرو                     آموزش  در  منسوخ  تفکر   ،)Una tragedia sin heroes(
 ،)El pensamiento arcaico en la educación peruana(
بدترین آموزش )Los últimos de la clase(، چپ گرابودن به چه 
دموکراتیک  بحث  و   )¿Qué es ser de izquierda?( معناست؟ 
 El argumento democrático sobre(التین امریکای  دربارۀ 
روزنامۀ  سیاسی  ستون نویِس  سال  چهارده  او   .)América Latina
سیاسی  تحلیِل  وبالگ  سردبیر  و  است  بوده  لیما   La República

نگاهی دیگر )Otra Mirada ( است.

]عالم[  خارِج  و  داخل  در  جامعه شناس،  يک  برای  تو،  زندگی 
اين  با  بايد  شايد  واقع،  در  است.  غيرمعمول  بسيار  سياست، 

شروع كنيم: تو يک عالِم سياسی هستی يا يک جامعه شناس؟

من یک جامعه شناسم، نه فقط به خاطر آموزشم، بلکه به این خاطر که 
عاشق جامعه شناسی هستم. جامعه شناسی هستم که سیاست را دوست 
تغییر  که  آمده ام  دنیا  به  کشوری  در  که  است  این  حقیقت  اما  دارد. 
اجتماعی مسئلۀ مرگ و زندگی است؛ بنابراین از زمانی که نوجوان بودم 

درگیر فعالیت های سیاسی شدم.

اما  بود؛  بلندپرواز  سياسِی  عالم  يک  وبر،  ماكس  است.  جالب 
همواره جامعه شناسی را به عنوان علم، جدا از سياست می ديد، 

اين مشخصًا دربارۀ تو صدق نمی كند. درست می گويم؟

برای من جامعه شناسی یک علم است، اما یک علم اجتماعی؛ بنابراین 
ما کنشگرانی اجتماعی  هستیم که همچنین بخشی از جهانی هستیم 
که مطالعه می کنیم. جامعه شناسانی همچون آلن تورن، که در امریکای 
التین بسیار تأثیرگذار است، این »جامعه شناسِی کنشگر« را مشخص 
آغاز،  از  است.  بوده  محق  باره  این  در  او  که  می کنم  فکر  و  کرده اند 
است.  داشته  پیوند  سیاسی ام  زندگی  با  من  جامعه شناختی  پژوهش 

بیشتر کتاب هایم این نکته را بازتاب می دهند.

حاال بيا به آخرين مشغلۀ تو در سياست بازگرديم. تو سفير پرو 
در آرژانتين بودی. چطور اين اتفاق افتاد؟

بودم  هوماال  رئیس جمهور  انتخاباتی  تیم  از  بخشی   ۲۰۰۹ سال  اواخر 
 ۲۰۰۶ سال  انتخابات  در  که  بودند  کرده  دعوتم  دوستان  از  برخی  و 
نیز با او همکاری می کردند؛ یعنی زمانی که بعد از یک کمپین عالی، 
بپیوندم  به کسی  این وسوسه مقاومت می کردم که  برابر  دوم شد. در 
هم زمان،  اما  می کرد،  معرفی  ملی گرای چپ  یک  به عنوان  را  خود  که 
افسِر ارتشِی بازنشسته هم بود که در »جنگ کثیف« علیه راه درخشان 
)Sendero Luminoso( جنگیده بود. اما نتیجۀ ضعیف سوسیالیسم 
چپ در همان انتخابات سال ۲۰۰۶، به این منجر شد که من و دیگر 
دوستان با هوماال متحد شویم. آن گونه که امروز مسائل را می بینم، فکر 
آغاز  از  که  دارم  باور  همچنین  اما  بود؛  درست  اصلی ام  غریزۀ  می کنم 
فریب خورده بودیم. همۀ آنچه هوماال و همسرش می خواستند، قدرت 

برای خودشان بود. 

>>

نیکالس لینچ
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كمپين  در  حمايت  ازای  در  هوماال،  رئيس جمهور  بنابراين 
تو  از  داد.  را  آرژانتين  در  سفارت  فرصت  تو  به  انتخاباتی اش، 

می خواست در بوينس آيرس چه كنی؟

مرا به آرژانتین فرستاد تا چند هدف سیاسی را محقق کند. پرو رابطۀ 
آپارا  )حزب  هوماال  از  قبل  دولت  چراکه  نداشت؛  آرژانتین  با  خوبی 
موضع گیری های  به خاطر  آرژانتین  دولت  از  گارسیا(  آلن  رهبری  به 
این  بهبود  وظیفۀ  رئیس جمهور  نمی آمد.  مترقی اش، خوشش  سیاسی 
این  کردم.  من  که  بود  کاری  دقیقاً  که  کرد  محول  من  به  را  رابطه 
امریکای  اتحاد کشورهای  و  امریکای جنوبی  یکپارچگی  دربارۀ  به ویژه 
جنوبی )UNASUR( مهم بود. هوماال به من گفت پرو را درخصوص 

یکپارچگی بر سر زبان ها بیاندازم و این تمرکز کار من بود.

چالش ها و دل خوشی های اين كار چه بودند؟

اول اینکه، زندگی در بوینس آیرس، به خصوص حیات فرهنگی و فکری، 
احتماالً غنی ترین در امریکای التین است. همچنین آرژانیتن فرآیندهای 
در  به خصوص  که  از سر می گذراند  را  و سیاسی  اجتماعی  تغییر  مهم 
پرتوی سنت نیرومند سیاسی آرژانتین جذاب بود. آرژانتینی ها پیشرفتی 
زمینۀ  در  و  بشر  حقوق  زمینۀ  در  ثروت،  توزیع  زمینۀ  در  باورنکردنی 
با  مقایسه  در  کرده اند.  کسب  جهانی  قدرت های  از  سیاسی  استقالل 
در  اشتغال  سطح  باالترین  آرژانتین  التین،  امریکای  کشورهای  دیگر 
مشاغل رسمی را همراه با حق کار داراست. آن ها حدود دویست پرسنل 
نظامی را زندانی کرده اند که در سرکوب دهۀ هفتاد درگیر بودند، که 
در امریکای التین غیرعادی است. در نتیجۀ این تغییرات، آرژانتینی ها 
یک حس نیرومنِد شهروندی را تا سطوحی پروراندند که در دیگر نقاط 

منطقه ناشناخته است.

اما همۀ اين ها خيلی زود به پايان رسيد، درست است؟ تو ناگهان 
كارت را از دست دادی؟

خب، دولت هوماال که براساس خط مشی حزبی چپ گرا انتخاب شد که 
من هم در آن سهیم بودم، به راست متمایل شد. البته، این یک شبه 
اتفاق نیفتاد، بلکه فرآیندی طوالنی بود. نخست، جناح مترقی کابیته را 
اخراج کرد، سپس رابطه اش را با اعضای چپ گرای کنگره و در نهایت، 
با هر کسی که با ریشه های مترقی اش در ارتباط بود، به هم زد. به جای 
مقاومت در برابر فشار راست های پروئی و دولت امریکا، تصمیم گرفت 
بیست  نئولیبرالیسم  دستورکار  و  بکشد  دست  دگرگونی اش  اهداف  از 
سال گذشته را دنبال کند. هنگامی که دولت هوماال به راست چرخید، 
متحدان جدید رئیس جمهور خواستند از دست من خالص شوند و دامی 
چیدند. شاید اشتباه من این بود که در آغاز استعفا ندادم. اما قضاوت 

درست در این شرایط سیاسی پیچیده خیلی دشوار است.

دامی كه برای تو چيدند چه بود؟

بودم،  بوینس آیرس  ژانویه ۲۰۱۲، درحالی که در سفارت پرو در  اواخر 
قانونی کردن  برای  که  کردم  دریافت  پروئی ها  از  گروهی  از  نامه ای 
مواِدف مبارزه می کردند، جبهه ای سیاسی برای سازمان تروریستِی راه 
درخشان، که برای رهبرانشان که به خاطر جرم هایشان در زندان اند، به 
دنبال عفو هستند. ده ماه بعد، در اوایل نوامبر، براساس این نامه، یک 
روزنامۀ دست راستی پروئی مرا به عنوان هوادار مواِدف اعالم و درخواست 

کرد که از منصبم برکنار شوم. دولت نه از من دفاع کرد و نه دستور 
خواستار  که  می ترسیدند  دست راستی ها  حملۀ  از  آنچنان  داد.  بررسی 
راه  یا  مواِدف  با  رابطه ای  استعفای من شدند. طبیعتاً، من هرگز هیچ 
درخشان نداشتم. البته، در سال ۱۹۸۲ راه درخشان یک نامۀ تهدید به 
مرگ برای من فرستاد و در آن زمان، چندین نفر از دوستان مرا ترور 
کردند. آن ها گروهی تروریستی هستند که هرگز هیچ خودانتقادی ای 
کذِب  به  توجه  بدون  نمی گیرند.  عهده  به  را درخصوص کنش هایشان 
اتهاماتشان، گروه های دست راستی درون و بیرون دولت آن اندازه قوی 

بودند که خروج مرا از دولت حتمی کنند. 

ناپايدار  می تواند  چقدر  پرو  در  سياست  كه  ديد  می شود  خب، 
باشد. اما اين نخستين باری نبود كه تو در دولت بودی. در سال 
200۱ در دولت تولِدو كه به دنبال بازگرداندن دموكراسی به پرو 

بود، وزير آموزش بودی. بيشتر در اين باره به من بگو.

این نتیجۀ کشمکش در برابر دیکتاتورِی فوجیموری بود. من عضو یک 
سازمان مدنی، یعنی فورو دموکراتیکو )Foro Democrático( بودم 
آن  در  بود.  رژیم  این  برای سرنگونی  ائتالف  یک  از  بخشی  شامل  که 
زمان، تولدو، یک میانه گرا با خاستگاه لیبرال، آغازی نو برای دموکراسی 
پرو را نمایندگی می کرد و نخستین کابینه را با افرادی با پس زمینه های 

گوناگون تشکیل داد.

هدف من این بود که اصالحات آموزشی ای را آغاز کنم که نظام آموزش 
ما را که یکی از بدترین ها در منطقه است، بهبود بخشد. این اصالحات با 
بودجه ای بسیار کم اداره شد و نتیجه اش بسیار بی کیفیت بود. من باید 
با دو دشمن سر و کله می زدم: بانک جهانی و اتحادیۀ کارگری مائویسِت 
معلمان. اولی، همچون همیشه، می خواست همه چیز را خصوصی کند 
و دومی می خواست به هر قیمتی امنیت شغلی را حفظ کند و هرگونه 
ارزش یابی کاِر اعضایش را متوقف کند. ما موفق شدیم که اصالحات را 
در دستورکار سیاسی قرار دهیم؛ اما تولدو قادر نبود در برابر فشار آن 

افراد ایستادگی کند و بنابراین من و تیمم را اخراج کرد. 

است،  اعتماد  غيرقابل  كسب وكاری  سياست،  اين  كه  می بينم 
نکردی!  رها  را  چپ گرايت  نگرش  وقت  هيچ  تو  كه  به خصوص 
بنابراين در اين زمينه، آيا جامعه شناسی به تو چيزی می دهد تا 
دست به دامن آن شوی؟ آيا در مواجهه با اين عدم اطمينان، به 
تو آرامش می دهد؟ اما آيا همچنين در سياست تو مؤثر است؟ 

آيا جامعه شناسی، به معنای ديگر، سياست است؟

پرو  جامعۀ  تا  کرد  کمک  من  به  جامعه شناسی  نیست.  آرامش  فقط 
آموزش،  درخصوص  کنم.  درک  را  جهان  و  منطقه  در  پرو  جایگاه  و 
به طور مثال، جامعه شناسی به من کمک کرد درک کنم که مشکالت 
آموزش پرو ایدئولوژیک و سیاسی بودند، نه مشکالت فنی، آن گونه که 
آژانس های بین المللی می خواستند ما باور کنیم. جامعه شناسی به من 
ابزاری داد برای درک اینکه برابری آموزشی صرفاً مسئلۀ نمره های خوب 
نیست بلکه فراخوانی برای خودشناسی جمعِی جایگاه فرد در جهان و 

حس تعلق فرد است.

دانشگاه سن مارکوس که  در  نکردم. ۳۴سال  ترک  را  دانشگاه  هیچ گاه 
تدریس  جامعه شناسی  است،  پرو  دانشگاه  مشهورترین  و  قدیمی ترین 
بزرگ  پژوهشی  پروژۀ  نه  در  دست کم  سال ها،  این  طول  در  کرده ام. 

>>
Engare.Net انگاره

 کتابخانه تخصیص علوم اجتماعی
کـتـاب، مـقالـه، ژورنـال، مجـلـه



10

گفت وگوی جهانی سال چهارم/ شـمارۀ دوم / ژوئن 2014

قطعاً  که  انجامیده اند،  کتاب  چند  به  پژوهش ها  این  کرده ام.  شرکت 
چندتایی  و  سیاسی اند  بیشتر  چندتایی  مهم ترند،  بقیه  از  چندتایشان 

بیشتر جامعه شناختی.

تعداد خيلی كمی از كتاب های تو ترجمه شده اند، بنابراين شايد 
بتوانی از پروژه های پژوهشی ات يا دست كم، يک يا دو پژوهش 
كه از نظرت مهم ترين هستند تصوری به ما بدهی و ارتباطش با 

سياست را نشان دهی.

با  من  پیچیدۀ  رابطۀ  به  انگلیسی  زبان  در  کتاب ها  این  غیاب  خب، 
دانشگاه در امریکا مرتبط است. به طور مثال، کار من بر روی پوپولیسم 
را در نظر بگیر. در اواخر دهۀ نود، مقاله ای دربارۀ پوپولیسم در امریکای 
التین نوشتم و تالش کردم توضیح دهم چرا نئولیبرالیسم پوپولیست 
وجود ندارد و این تناقضی در اصطالح است. نوشتم که به طور تاریخی، 
پوپولیسم برای منطقه و دموکراسی خوب بوده است. بعد از انتشار به 
ایاالت  در  »تطبیقی«  مهم  مجلۀ  یک  برای  را  مقاله  اسپانیایی،  زبان 
که  کردم  دریافت  طوالنی  اظهارنظر  یک  بعد،  ماه ها  فرستادم.  متحده 
می گفت من نمی دانم پوپولیسم چیست. خب باشد، گفتم آن ها متفاوت 
فکر می کنند. اما مشکل اینجاست که در همان مجله آن ها مقاله ای را 
ارجاع به نسخۀ اسپانیایی، مقالۀ مرا نقد می کرد.  با  منتشر کردند که 
بنابراین، مقالۀ من آن قدر خوب نبود که منتشر شود اما آن قدر خوب بود 
که نقد شود! دفعات بسیاری، همین استدالل نصیبم شد: اگر مخالفی، 

یعنی نمی دانی که داری دربارۀ چه چیز صحبت می کنی.

امریکای  در  دموکراسی  به  متفاوت  رهیافت های  دربارۀ  کتابم  آخرین 
توضیح  تا  کردم  تالش  کتاب  این  در  است.  عمل  و  نظریه  در  التین 
تا  چاوز  هوگو  از  منطقه،  در  جدید  مترقی  دولت های  چطور  که  دهم 
لوال، کورئا، اوو مورالس و کیرشنر، تالش می کردند تا گونه ای متفاوت 
از دموکراسی را توسعه دهند و بازتوزیع، عدالت اجتماعی و مشارکت 
را موجب شوند. هدف کتاب این است که دیدگاهی متفاوت از دیدگاه 
غالب دربارۀ رژیم های دموکراتیک ارائه دهد، که از گفتمانی دربارۀ گذار 

و تحکیم می آید. 

و امروزه، راه هايی وجود دارند كه جامعه شناسی ات به مناقشات 
سياسی راه يابد؟

طبقۀ  دربارۀ  بحثی  پرو  در  گذشته،  ماه  چند  در  مثال،  به طور  البته! 
افرادی که در کار نظرسنجی هستند،  و  نئولیبرال ها  متوسط داشتیم. 
ادعا می کردند که ۷۰درصد  توزیع درآمد عجیب  براساس یک جدول 
یک  دوستان،  از  تن  چند  با  بنابراین  هستند.  متوسط  طبقۀ  پروئی ها 
و  اجتماعی  طبقۀ  اجتماعی،  ساختار  دربارۀ  سال ها،  از  پس  دیگر  بار 
کشمکش طبقاتی نوشتیم تا نشان دهیم که این کارشناسان چگونه در 
نظریه و در عمل گمراه شده اند و چگونه جامعه شناسی درکی دقیق تر و 

موشکافانه تر از این مسائل دارد.

تو دكترايت در جامعه شناسی را از اياالت متحده گرفتی و متناوبًا 
به آنجا بازگشته ای. در واقع آنجا، در دانشگاه ويسکانسين بود 

در  پروئی  چپ گرای  يک  ديديم.  را  يک ديگر  نخستين بار  كه 
اياالت متحده چه می كند؟

من کارشناسی ارشدم را از مکزیک گرفتم و به خاطر انواع گوناگون مشغلۀ 
دانشگاهی در سراسر امریکای التین و اروپا بوده ام. در امریکا، همچون 
هر کشور دیگری، کثرتی از مکان های گوناگون برای درس خواندن وجود 
دارد. در دهۀ ۸۰ برای دکترایم از دانشکدۀ پژوهش اجتماعی نیواسکول 
جاها  دیگر  در  بود.  مترقی  و  خوب  بسیار  دانشگاهی  که  درآوردم  سر 
همچون مدیسون ویسکانسین نیز پژوهشگر میهمان بوده ام. فکر می کنم 
بیاوریم. مهم  فشار  امریکا  ارتباط در سراسر  و  برای گفت وگو  باید  که 

نیست اگر مخالفیم اما باید یک دیگر را بفهمیم.

می خواهم بدانم كه آيا چيزی در زندگينامه ات، احتماالً آموزش 
اوليه يا پيشينۀ خانوادگی ات، وجود دارد كه تو را به طور هم زمان 

به دو مسير، سياست و جامعه شناسی، كشانده است؟ 

نمی گنجم.  پرو  سیاسی  منظر  در  من  مردم،  از  خیلی  برای  خب، 
باال است، هیچ اصل و نسب بومی ای  به  خاستگاه من طبقۀ متوسط رو 
ندارم و )دست کم فکر می کنم( تحصیالت خوبی داشته ام. شاید واقعیت 
وحشتناک نابرابری اجتماعی دیرپا در پرو است که مرا به این زندگی 
که  بوده ام  خوشحال  اما  است.  کرده  متعهد  نخ هایدرهم تنیده  دوگانۀ 
گفتم،  که  همان گونه  دهم.  انجام  را  جامعه شناسی  هم  و  سیاست  هم 

یک دیگر را بازتقویت می کنند. اصاًل پشیمان نیستم.

نگه  مشغول  را  خودت  چگونه  هستی،  دولت  از  خارج  كه  حاال 
می داری؟ آيا هنوز در سياست درگيری؟ بيشتر می نويسی؟

بله، در سیاست هستم. عضو ائتالف چپ گرا هستم که تقریباً در همۀ 
منطقه ای  انتخابات  برای  خوبی  چشم انداز  دارد.  پایگاه  پرو  مناطق 
از  گروهی  با  که  دارم  سایتی  همچنین  داریم.   ۲۰۱۴ سال  در  بعدی 
طریق  از  سیاسی  تحلیل  برای  تریبونی  می دهم؛  نظم  را  آن  دوستان 
آدرس  به حدود ۱۵۰۰۰  روزانه  را  اخبار  تحلیل  یک صفحه  اینترنت. 
ایمیل می فرستیم، یک برنامۀ رادیویی داریم و همچنین یادداشت هایی 
تحلیل می کنیم. همان طور که  را  می نویسیم که سیاست های عمومی 
گفتم همچنان در دانشگاه سن مارکوس کالس هایی ارائه می دهم و دارم 
کتابی را تمام می کنم که یک مقالۀ سیاسی طوالنی دربارۀ بنیان ها و 

آیندۀ جمهوری پرو است.

در  هم  برد؛  رشک  تو  به  می توانست  وبر  ماكس  می كنم  فکر 
دو  هر  داری،  را  خود  جايگاه  سياست  در  هم  جامعه شناسی 
اشتباه  ديگری  با  را  يکی  حال  اين  با  اما  می  زنی؛  گره  هم  با  را 

نمی گيری! بسيار ممنون به خاطر اين مصاحبۀ فوق العاده.

Engare.Net انگاره

 کتابخانه تخصیص علوم اجتماعی
کـتـاب، مـقالـه، ژورنـال، مجـلـه



11

گفت وگوی جهانی سال چهارم/ شـمارۀ دوم / ژوئن 2014

دارد  ادعا وجود  این  اثبات  برای  شواهد کافي 
که  هستیم  مرحله اي  از  گذار  حال  در  ما  که 
در  که  قدرت،  مدرن استعماري  الگوي  آن،  در 
این ۵۰۰سالۀ اخیر بر جهان حاکم بوده، با یک 
در  بحران  این  است.  روبه رو  ساختاري  بحران 
وجود  قدرت  ساختار  کل  اساسي  بنیان هاي 
و دشواري ها در همۀ بخش ها  دارد: مشکالت 
و سطوح آن، در روابط جنسیتي، روابط کاري، 
با  روابط  و  ذهني  بین  روابط  سیاسي،  روابط 
نظام  در  که  است  کرده  پیدا  بروز  طبیعت، 

تاریخي فعلي، حل شدنی نیست و نیازمند خلق 
اشکال جدید همزیستي اجتماعي است.

خاص  به طور  بیناذهني  ساختار  در  بحران 
روش هاي  که  وقتي  خصوصاً  دارد؛  اهمیت 
مي شود.  اِعمال  اجتماعي  علوم  در  معرفتي، 
مجموعه اي  شاهد  حال،  به  تا   ۱۹۷۰ دهۀ  از 
بوده ایم که  از دگردیسي ها در علوم اجتماعي 
حاکي از این بوده اند که چگونه آن ها به ناچار، 
دستخوش سازماندهي مجدد شده اند. مي توان 
گفت گزارش کمیسیون گلبنکیان، روشن ترین 

در  اجتماعي  تفکر  اساسي   تغییرات  از  را  آمار 
نیمۀ دوم قرن بیستم ارائه مي دهد )والرشتاین، 
چگونه  می دهد  نشان  گزارش  این   .)۱۹۹۷
فرسوده  درحال  دانش  اروپامحوِر  ساختارهاي 
شدن هستند، چه در کشورهاي مرکزي و چه 
در کشورهاي پیراموني و اینکه مکاتب فکري 
فهم  جایگزین  اشکال  بسط  در  سعي  چگونه 

واقعیت هاي اجتماعي و تاریخي دارند.

اروپامحوري را ساختاري از دانش مي دانم که 
استعمارِي  مدل  نگهداري  و  حفظ  در  سعي 
مدرن قدرت داشته است، مطابق با نوع خاصي 
از درک و طبقه بندي جهان طبیعي و اجتماعي 

است و بر سه باور بنیادي استوار است.

نخست، باور به ساده سازي است. دکارت معتقد 
است، براي درک یک رونِد پیچیده باید آن را 
به قسمت هاي کوچک تقسیم  تا جاي ممکن 
کرد، تا بتوان هر کدام را به تنهایي بررسي کرد؛ 
لذا مقولۀ » فهمیدنی« یعني مقوله اي که ساده 
تقسیم بندي  به  منجر  دیدگاهي  چنین  باشد. 
که شکل  مي شود،  دانش  فزایندۀ  تخصیص  و 
و  رشته ها  پیدایش  در  توان  مي  را  آن  آشکار 
طبقه بندي هاي فکري مشاهده کرد که هر یک 
موضوع و روش علمي مخصوص به خود دارند. 
رشته ها همچنین طبقه بندي هاي سازماني هم 
ایجاد مي کنند که همان طبقه بندي ها اساس 
و سازماندهي ساختار  دپارتمان ها  شکل گیري 

مدرن دانشگاه ها مي شوند.

اروپامحور،  دانش  فکرِي  بنیان  دومین 
اجتماعي  نظام های  در  ثبات  به  باورداشتن 
از  امري  را  واقعیت  باور،  این  است.  طبیعي  و 
و  قواعد  طبق  که  مي داند  منظم  جهان  یک 
در  مي کند.  عمل  فهمیدنی  و  ساده  قوانیني 
این تفکر، فرض مسلم این است که دانش به 

< استعماري شدِن قدرت
 دیدگاهي از پرو

سزار جرمانا، دانشگاه مّلي سن ماركوس، ليما، پرو

>>

کیجانو:  انیبال  پرویي،  جامعه شناس 
پیشگوي استعمارگرایي
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را مي دهد  آینده  اتفاقات  پیش بیني  قدرت  ما 
جهان  هم  می توانیم  هم  دلیل  همین  به  و 
طبیعي و هم جهان اجتماعي را کنترل کنیم. 
برگشت پذیري  ایدۀ  و  جبرگرایي  به  باور،  این 
سوق پیدا مي کند؛ یا به عبارت دیگر، این ایده 
همین  به  و  هستند  تکرارشونده  پدیده ها  که 
صورت، نابودی تاریخ را به مثابۀ فرایندی خاّلقه 

در نظر مي گیرد.

در  که  است  عینیت  بنیانی،  باوِر  سومین 
حقیقت، اصلي است که با تکیه بر آن، واقعیت 
درآوردن  تعلیق  به  با  را همان طور که هست، 
سوژه، مي توان مطالعه کرد. از جمله نتایج این 
باور، پذیرش این مسئله است که دانش ، امري 

فارغ از ارزش گذاري ها است. 

مدرن  استعماري  مدل  در  اروپامحوري 
قدرت، خود را به مثابۀ تنها نوع مشروع دانش 
به خوارشمردن،  راه  این  از  و  تحمیل مي کند 
ساختار  نابودکردن  و  تحت سلطه قراردادن 
مشروعیت  استعمار،  تحت  مردِم  دانش 
مي بخشد. دانشي که طي هزاران سال در میان 
موجودیت  اساس  و  است  گرفته  شکل  مردم 
خشونت  با  بوده،  اجتماعي شان  منحصربه فرد 
رانده  حاشیه  به  و  مي شود  سرکوب  تمام 
مي شود، تا جایي که دارندگان همان دانش ها 
سعي مي کنند خود را از شر آن الگوي دانشي 
خالص کنند و خودشان هم آن را پست و نازل 

مي بینند.

بارزترین جریان هاي فکري اي که ساختارهاي 
اروپامحور قدرت را از ریشه و بنیان به چالش 
استعماري  مدل  همین  حاشیۀ  در  کشیده اند، 
مطالعات  آمده اند.  وجود  به  قدرت  مدرن 
و  سلطه  تحت  مطالعات  پسااستعماري، 
اصلي ترین  افریقا  روشنفکري  شکل گیري 
در  داشته اند.  دیدگاه  این  در  را  مشارکت ها 
مرتبط  تحلیلي  رویکرد  جریان ها  این  میان 
از  یکي  قدرت«  »استعمار-استعمارزدایي  با 
دانش  براي  را  جایگزین ها  امیدوارکننده ترین 
درک  براي  راهي  همچنین  و  اروپامحور 
براي  راهي  و  معاصر  دنیاي  جهت گیري هاي 
آینده  براي  مختلف  گزینه هاي  به  فکرکردن 
ارائه مي دهد. همایش »مسئلۀ ضد/استعمار و 
بحران جهاني«، که آنیبال کیجانو در آگوست 
اوج  نقطۀ  لیما ترتیب داد، مطمئناً  ۲۰۱۰ در 
جدل هاي پیشین و مقدمۀ بحث براي رویکرد 
قدرت  استعماري شدن  زمینۀ  در  تحلیلي 

محسوب مي شود.

نوعي  قدرت،  استعمار-استعمارزدایي  تحلیل 

دیدگاه دربارۀ دانش ارائه مي دهد، راهي براي 
پرسش ها  طرح  براي  راهي  واقعیت،  درک 
زندگي  با  رابطه  در  پاسخ ها  به  سامان دهي  و 
مي دهد  اجازه  ما  به  که  انسان ها،  اجتماعي 
تفکر  که  کنیم  مطرح  را  مهمي  سؤاالت 
این  بود.  شده  آن ها  طرح  از  مانع  اروپامحور 
براي مدل هاي  نوعي چالش  به  تبدیل  مسئله 
چراکه  است؛  شده  اروپامحور  دانش  تولید 
در  دانش  هژمونیک  ساختارهاي  بنیان هاي 
نظام سرمایه داري مدرن استعماري را زیر سؤال 
مفروضات  بررسي  مقاله  این  هدف  مي برد. 
معرفت شناسانه و تئوریک و امکانات ذاتي این 
دیدگاه جایگزین براي دانش است. مي خواهم 
بخشي از مهم ترین پرسش هایي را مطرح کنم 
که منتهي به تجدید سازمان نظریۀ اجتماعي 

مي شود.

در راستاي نظریه هاي خاّلقانۀ آنیبال کیجانو، 
سال  در  اروپایي ها  فتح  با  که  بگویم  باید 
گرفت،  نام  امریکا  بعدها  که  خاکي   ،۱۴۹۲
که  آمد  پدید  قدرت  از  منحصربه فردي  شکل 
استعمار و مدرنیته، شاخصه هاي اصلي آن به 
با استعمار تعریف  شمار مي آمدند. از یک سو 
در  قدرت  به  معطوف  روابط  چراکه  مي شد، 
به عنوان  »نژاد«،  مفهوم  با  امریکا،  فتح  زمان 
طبقه بندی اجتماعی اصلی انسان ها، تنیده بود. 
برتر  انسان هاي  را  فاتحان خود  بیان دیگر،  به 
»سفید«  عنوان  با  را  خودشان  و  مي دانستند 
شکست خوردگان  درحالي که  مي شناختند؛ 
آن ها  به  و  برمي شمردند  پست  انسان هایي  را 
عناوین »سرخ پوست« و »سیاه پوست« نسبت 
تبعه کردن  فرآیند  در  نژاد،  مفهوم  مي دادند. 
بهره کشي  و  سلطه جویي  به  اجتماعي،  روابط 
از مردم بومي و برده هاي افریقایي مشروعیت 
نظام  این  حفظ  عوامل  از  یکي  به  و  بخشید 
استقالل  از  بعد  حتي  شد،  تبدیل  قدرت 
مسئله،  این  پرتغال.  و  اسپانیا  از  مستعمرات 
تضمین مي کرد که سلطه، چه براي سلطه گر و 
چه براي تحت سلطه، طبیعی به حساب بیاید. 
استعمارگرایي  دیگر  روي  مدرنیته  به عالوه، 
روش هاي  به وسیلۀ  چراکه  مي آید؛  حساب  به  
اصلي اش،  معیارهاي  به مثابۀ  فناورانه  و  علمي 

حیات اجتماعي را دائماً توجیه مي کرد.۱

فرض هایي  معرفت شناسانه  استعمارزدایي 
ساختارهاي  که  می دهد  قرار  سؤال  مورد  را 
دانش اروپامحور بر اساس آن ها بنا شده است 
و در ازاي آن تفاسیر دیگري ارائه مي کند که 
اجتماعي  جهان  نظام یافتۀ  درک  ارتقاء  براي 
آینده اي  براي  واقع گرایانه  راه حل هاي  طرح  و 

مي تواند  دموکراتیک تر،  و  برابري طلبانه تر 
از  پرسش  پنج  گونه  من  باشد.  مثمرثمر 
دانش  تولید  اروپامحور  روش  پیش فرض هاي 
در خصوص زندگي اجتماعي را طرح مي کنم 
برگرفته  که  تفسیر جایگزین  پنج  و همچنین 
از تحلیل استعمار-استعمارزدایي قدرت است.

چارچوب  یک  به مثابۀ  حکومت  از  پرسش   .۱
اجتماعي.  زندگي  درک  براي  تحلیل 
مرزهایي  نمي تواند  حکومت  ساختارهای 
چارچوب  در  اجتماعي  روابط  که  شود  تلقي 
باید  که  است  دلیل  این  به  شود.  تعریف  آن 
واحد تحلیلمان را مدل قدرت جهاني و مدرن 
نظر  در  شانزدهم  قرن  از  برگرفته  استعماري 
بگیریم، هم زمان با وقتي که اروپایي ها جایي را 

فتح کردند که بعداً امریکا نام گرفت.

استعماري  قدرت  تفکر  طرز  از  پرسش   .۲
و  سلطه  با  مرتبط  روابط  درک  براي 
و  استعمارطلبان  میان  شکل گرفته  بهره جویِي 
استعمارشدگان. لذا ما فقط سلطه و بهره جویي 
مدنظر  را  سیاسي  و  قضایي  اقتصادي، 
در  که  دارد  اهمیت  نیز  این  بلکه  نمي گیریم، 
دل نظام مدرن استعماري، این روابِط معطوف 
و  نمادین  افکار  مجموعه  با  چگونه  قدرت،  به 
»نژاد«  مفهوم  از  برگرفته  مشروعیت  دهندۀ 
نژادي کردِن  دلیل  همین  به  شده اند.  عجین 
و  سرمایه داري  جهاني،  مدل  قدرْت  روابط 

اروپامحوِر قدرت را تشکیل مي دهد. 

و  ساده سازي  معرفت شناسي  از  پرسش   .۳
فرایندهای  درک  که  باور  این  خاص،  به طور 
پیچیده نیازمند تفکیک آن ها به کوچک ترین 
تا هر یک جداگانه بررسي  اجزاء ممکن است 
شوند. در تحلیل استعماري شدن قدرت، تأکید 
بر این است که مدل جهاني و مدرن استعماري 
قدرت به عنوان یک کلیت تاریخي دیده شود. 
به عبارت دیگر، قدرت را به عنوان نظام پیچیدۀ 
نامتجانسي از عناصر مي شناسد که به شدت با 
شانزدهم شکل  قرن  در  و  عجین شده اند  هم 
پیدا  جهاني  تسلط  نوزدهم  قرن  در  و  گرفته 
کرده است؛ نظامي که در حال حاضر در حال 
ورود به دورۀ انشعاب یا بحراِن ساختاري است. 
حوزه هاي  دلبخواهي  جداکردن  نظر،  این  از 
مفید  اجتماعي فرهنگي،  و  اقتصادي  سیاسي، 
به نظر نمي رسد و باید آن ها را بخش هایي از 
به عالوه،  گرفت.  نظر  در  تاریخي  کلي  فرآیند 
و  تخصیص  جایگزین،  فرضیۀ  این  به  توجه  با 
طبقه بندي دانش اجتماعي در قالب رشته هاي 
علوم  شکل گیري  سیر  از  ناشي  که  مختلف، 
است،  نوزدهم  قرن  اروپاي  در  اجتماعي 
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در  ندارد.  معرفت شناسانه  مبناي  هیچ گونه 
دربارۀ  مي تواند  مفید،  تنها طبقه بندي  عوض، 
مسائل خاص و یا میدان هاي مطالعاتي مختلف 

شکل بگیرد. 

۴. پرسش از جدایي میان ابژه و سوژۀ دانش. 
در این بخش، چالش، هم بر سر عینیت گرایي 
است )که سوژه را در پرانتز قرار می دهد( و هم 
بر سر سوبژکتیویسم )که ابژه را در پرانتز قرار 
می دهد(؛ چراکه هر یک از این دیدگاه ها مانع 
درک کامل واقعیت مي شوند، به خصوص دربارۀ 
واقعیت اجتماعي. به عبارت دیگر، باید این باور 
هم  سوژه  از  خارج  جهاني  که  بیاید  وجود  به 
دخالت  دانش  تولید  در  اما سوژه  دارد؛  وجود 
مي کند، به نحوي که براي مثال در اندازه گیري ، 
لذا،  مي کند.  تعدیل  را  اندازه گیري شده  امر 
می شود  محسوب  بیناذهني  محصولي  دانش، 
قوانین  و  بیناذهني  ساختارهاي  خالل  از  و 
استنباط  اجتماعي(  )قوانین  معرفت شناختي 

مي شود که حقیقت را تصدیق مي کنند.

و  علمي  دانش  میان  جدایي  از  پرسش   .۵
با  خاص  به طور  علمي  دانش  اگر  اومانیستي. 
تجربي  روش  خالل  از  حقیقت  جست وجوي 
دربارۀ  اومانیستْي  دانش  و  باشد  ارتباط  در 
کند،  بحث  زیباشناختي  و  اخالقي  ارزش هاي 
اهمیت  قدرت،  استعماري  و  تحلیلي  دیدگاه 
در  دانش،  که  می کند  برجسته  را  مسئله  این 
رویّۀ تولید خودش، در آن واحد حقیقي، خوب 
و زیباست. به همین جهت به دنبال جان بخشي 
و  استعمارگرایي  که  به جهاني هستیم  دوباره 

مدرنیته در آن توجیه و افسون زدایي شده اند.

ویژگي هاي  با  دیدگاهي  به  ما  نتیجه،  در 
پیدا  دست  دانش  خصوص  در  امیدوارکننده  
کرده ایم که مي تواند در ابعاد مختلف گسترش 
پیدا کند و هم نظریه هاي عام و هم نظریه هاي 
خاص را تولید کند: نظریه هاي عام در خصوص 
قدرت،  جهاني  مدل  عرصه هاي  گسترده ترین 
دیرینه اي  جایگزین هاي  و  بحران هایش 
همچنین  و  بگیرد  را  آن  جاي  مي تواند  که 
عرصه هاي  ویژه ترین  دربارۀ  خاص  نظریه هاي 

این مدل تاریخي قدرت.
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سال ۲۰۱۴، معرف بیستمین سالگرد موافقت نامۀ 
تجارت آزاد امریکای شمالی (NAFTA) میان 
است.  امریکا  متحده  ایاالت  و  مکزیک  کانادا، 
امریکای شمالی اولین  آزاد  موافقت نامۀ تجارت 
نمونه از چنین موافقت نامه هایی بین کشورهایی 
ترتیب  این  به  و  بود  توسعه  در سطوح مختلف 
و  آن  از  پس  معاهدات  برای  اساسی  مرجع 
فراپاسیفیک  مشارکت  دربارۀ  جاری  مذاکرات 
و  آرام  اقیانوس  حاشیۀ  کشور   (TPP)بیست 
فراآتالنتیک  تجارت  و  سرمایه گذاری  مشارکت 
متحدۀ  ایاالت  و  اروپا  اتحادیۀ  بین   (TTIP)
طول  در  که  می شود  تصور  چنین  شد.  امریکا 
اجرای  تحت  و  بوش  دولت  اولین  دوران 
تعرفه ها  پایین آوردن  برای  مدلی  کلینتون، 

شد،  فراهم  صادرات محور  شرکت های  نفع  به 
و  کارگران  منافع  تضعیف  موجب  درحالی که 

نگرانی های زیست محیطی می شد.

قیام  سالگرد  بیستمین  همچنین   ۲۰۱۴ سال 
بومی در چیاپاس است. هنگامی که زاپاتیست ها 
موافقت نامۀ  روز رخداد  در  مسلحانه  به صورت 
کردند،  شمالی شورش  امریکای  آزاد  تجارت 
برای زمین، حقوق مدنی  مبارزات محلی  آن ها 
و داشتن یک زندگی شرافتمندانه را با مبارزات 
اجتماعی  عدالت  و  دموکراسی  برای  گسترده تر 
در طول  کردند.  متصل  به هم  در سطح جهانی 
و  انتقادی  گفتمانی  زاپاتیست ها  سال ها، 
تشکیلات شبکه های فعال فراملی را برانگیختند 

< از چـیـاپـاس
 مواجهه با جهانی نابرابر 

مارکوس اس. شولتز، دانشگاه ایلینوی در اورباناشامپاین، ایاالت متحدۀ امریکا، عضو کمیتۀ برنامه ریزی کنگرۀ ۲۰۱۴ انجمن بین المللی 
جامعه شناسی و رئیس کمیتۀ تحقیقات مطالعات آینده )RC07( انجمن بین المللی جامعه شناسی 

>>
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که به نوبۀ خود، تظاهرات های بزرگی در شهر 
سیاتل، پراگ، جنوا و دیگر نشست ها سازمان 
بازسازی  جهانی،  نخبگان  آن  در  که  دادند 

نئولیبرال اقتصاد جهانی را ترسیم کردند.

رسانه های  توجه  کانون  از  چیاپاس  اگرچه 
جمعی دور شده  است، اشتباه خواهد بود اگر 
فکر کنیم جنبش زاپاتیست ها نابود شده  است. 
مسیرهایی  در  البته  می یابد،  ادامه  شورش 
شهرستان های  مایان  شورشی  جوامع  متغیر. 
مستقل خود را تأسیس کردند، جایی که آن ها  
اشکال مردمی از خودگردانی را تجربه می کنند. 
و  محلی  هیئت های  چرخشِی  نمایندگان 
منطقه ای توسط اصل »تضمین-اطاعت«، یعنی 
حکومت از طریق اطاعت، محدود شده اند. در 
با  را  قدرت خود  زاپاتیست ها  دسامبر ۲۰۱۲، 
بسیج ده هاهزار نفر در یک راهپیمایی صامت 
مهم ترین  الس کاساس،  د  سان کریستوبال  در 

شهر در مناطق مرتفع نمایش دادند.

آخرین  زاپاتیست ها  گذشت،  که  تابستانی  در 
اقدام خود را جهت آموزش آنچه از دید آ ن ها 
به معنای آزادی بود با دعوت از بازدیدکنندگان 
کوچک  مدارس  کردند.  آغاز  خود  جوامع  به 
)escuelitas( آن ها میزها را چرخانده بودند: 
دعوت  بومیان  به  توسعه  آموزش  برای  جهان 
نشده  بود، بلکه برای مسیری دیگر ]دعوت شده 
بود[، برای دیدن، شنیدن و یادگیری از تجربۀ 
اجتماعی  جایگزینی  آن ها  چگونه  اینکه  آنان، 
برپا کردند، چگونه آن ها ساختارهای مشارکتی 
مدارس  این  کردند.  ایجاد  مستقل خودگردان 
برای سخنرانی های بزرگ در تریبون های بلند 
از  اول  یادگیری های دست  برای  بلکه  نیست، 

شیوه های زیستۀ مقاومِت روزانۀ آن ها است.

از  سنین  تمام  در  نفر  هزارودویست   از  بیش 
سراسر مکزیک و کشورهای سرتاسر جهان، از 
جمله فعاالن، هنرمندان، روشنفکران، کارگران 
فروشندگان  شاعران،  موسیقی دانان،  مزرعه، 
خیابانی، دانشجویان و طرفدارانی از جنبه های 
هزینۀ  هیچ  کردند.  سفر  زندگی  مختلف 
حتی  و  غذا  و  اتاق  نداشت.  وجود  آموزشی 
حمل ونقل رایگان بود. فقط از شرکت کنندگان 
دالر(  ده  )تقریباً  پزو  صد  تا  شد  خواسته 
کنند،  پرداخت  چاپ شده  مطالعۀ  مواد  برای 
درحالی که یک شیشۀ مهروموم شده فرصتی 
آورده  بود.  فراهم  ناشناس  کمک های  برای 
اهداکنندگان  که  دادند  توضیح  زاپاتیست ها 
دربارۀ  فراوانی  رضایت  احساس  نباید  بزرگ 
که  افرادی  درعین حال که  باشند،  داشته  خود 

پولی نداشتند نباید خجالت زده باشند.

را  فرصت هایی  مشترک،  جلسه های 
دیدگاه های  دربارۀ  پاسخ  و  پرسش  برای 
فراهم  آنان  راهنمای  اصول  و  زاپاتیست ها 
اجتماعاتی  یادگیری در  اصلی  اما بخش  کرد؛ 
ماه  چندین  طول  در  را  بازدیدها  که  داد  رخ 
 Votán فراهم کرده  بودند. هر دانشجو با یک
یا سرپرست و مربی، به عنوان مظهری از جامعه 
مارکوس، سخنگوی  فرمانده  می شد.  همراهی 
وجود  معلم  »یک  داد:  توضیح  زاپاتیست ها 
بلکه جمعی است که آموزش می دهد،  ندارد، 
نشان می دهد، شکل می دهد و در آن و از طریق 

آن، فرد می آموزد و نیز آموزش می دهد«. 

جوان  یک  نگهبانان،  از  یکی  سرگذشت 
تسوتسیل )زبان بومی مایاها در چیاپاس(، نماد 
تجربۀ بسیاری از هم نسالن اوست. او با کسب 
دو سال آموزش متوسطه، در حال حاضر خود 
در مدرسۀ ابتدایی اجتماعش تدریس می کند. 

او شیوۀ متفاوتی از زندگی را در کانکون تجربه 
کرده  است. او مجذوب چشم انداز کسب ثروت 
شد و به یک شهر بزرگ رفت و شغل هایی در 
ساخت وساز، رستوران ها و هتل ها کسب کرد. 
او شیفتگی خود را به شکوه و جالل قصرهای 
درخشان سفید شهر و مجتمع های پررفت وآمد 
فقر  مسئلۀ  شاهد  همچنین  اما  کرد،  توصیف 
بود که درست چند  از جمعیت  بخش بزرگی 
ساختمان با نوار ساحلی و همسایگان ثروتمند 
فاصله داشتند. او بیش از یک سال این شیوۀ 
زندگی اقتصاد پولی، امرونهی شدن و اغلب حتی 
برای انعام و گاهی برای دستمزد فریب خوردن 
را تحمل کرد. در پایان، او به اندازۀ کافی تاب 
آورد و به اجتماع خود بازگشت. او شأن را به 

نظم و اجتماع را به رقابت ترجیح داد.

این شورش، یک سیستم  از  بیست سال پس 
آن  در  که  شد،  جایگزین  مستقل  آموزش 
با  را  آموزشی  برنامۀ  زاپاتیست ها  اجتماعات 
خود،  اولویت های  و  ارزش ها  نیازها،  به  توجه 
تعریف می کنند. آن ها این سیستم را با ساختن 
منطقه ای  مراکز  از  یکی  در  دبیرستان  یک 
توجه  با  دانش آموزان  آن  در  که  کردند،  آغاز 
معمول  به طور  طوالنی،  اغلب  رفت وآمد  به 
برای مدت دو هفته اقامت می کردند. مدارس 
ابتدایی در سطح جامعۀ محلی تأسیس شدند 
که افرادی در آن تدریس می کردند که حداقلی 
از تحصیالت داشتند. زاپاتیست ها این سیستم 
را به مراتب برتر از مدارس رسمی می دانستند 
معلمانی  با  مدارسی  می کرد،  اداره  دولت  که 
که به زبان محلی صحبت نمی کردند و متنفر 
و  خانواده  از  دور  مناطقی  به  اینکه  از  بودند 
بودند.  شده  فرستاده  شهری  رفاهی  امکانات 
نام  به  می دهند  ترجیح  زاپاتیست  معلم های 

>>

کار جمعی: آماده سازی زمین برای تربچه های ارگانیک 
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مروج آموزش و پرورش خوانده  شوند؛ زیرا آن ها 
در  را  آموزشی  پایین  به  باال  متداول  رویکرد 
یادگیری  بیشتر در  از شیوۀ همکاری  حمایت 
دسته جمعی، رد می کنند. تدریس آن ها بدون 
غذا،  اسکان،  محل های  اجتماع  است.  حقوق 
هزینه  های  کمک  و  جمعی  کار  از  آزاد  زمان 

اندک برای لباس را فراهم می کند.  

به اشتراک گذاری زندگی در یک اجتماع شامل 
کار در زمین ها، کاشت سبزیجات، چیدن میوه، 
شنا و شستن لباس ها، آماده کردن غذا، با هم 
غذا خوردن، خواندن ترانه و نقل داستان بود. 
طبقه بندی  مادی  معیارهای  با  بخواهیم  اگر 
جایی  در  اجتماعی  زندگی  استاندارد  کنیم، 
بود.  پایین  کاماًل  گذراندم  را  تابستان  من  که 
زمینی  تنها  و  بودند  ساده  خشتی  کلبه های 
مدرن  وسایل  هیج گونه  آنجا  در  داشتند.  بایر 
از  نداشت.  وجود  برق  شبکۀ  به  دسترسی  و 
سوی دیگر ، مزایای بسیاری نیز وجود داشت. 
بزرگراه های  از  به دور  کاماًل  بود،  آرام  ساختار 
آن  در  رودی  آالینده.  صنایع  یا  پرسروصدا 
نزدیکی، آب جاری تازه ای را فراهم کرده  بود. 
رژیم غذایی به طور عمده از نان ذرت مکزیکی، 
یک  نیز  اوقات  گاهی  سبزیجات،  لوبیا،  برنج، 
تخم مرغ، اما معموالً نه گوشت و نه نوشابه های 
که  محصوالت  این  بود.  شده  تشکیل  تجاری 
تا حد زیادی به صورت محلی تولید شده بود، 
تازه، ارگانیک و  خوشمزه بود. شاید مهم ترین 
نکته این بود که اجتماع، یک حس قوی عزت 
نفس نشان می داد و به استقالل خود احساس 

غرور می کرد. 

مصرِف  حد  در  کشاورزی  اصلی  ستون  ذرت 
مایاها است. موافقت نامۀ تجارت آزاد امریکای 
شمالی، دهقانان مکزیکی را در معرض رقابت 
در  آن ذرت  در  که  داد  قرار  متحده  ایاالت  با 
با  و  محصولی  تک  شکل  به  صنعتی  مقیاس 
می شود. این  تولید  دولتی  سنگین  یارانه های 
زمین  رهاکردن  فشار،  واردآوردن  با  مسئله 

از  خارج  و  شهرها  در  شغل  جست وجوی  و 
کشور را به ارمغان آورد. زاپاتیست ها همچنان 
روش های  به  مصرفشان  برای  ذرت  رشد  به 
سنتی در میلپاس خود ادامه می دهند، یعنی 
شیب  اغلب  دامنه های  در  کوچکی  زمین های 
علف های  قبیل  از  نیز  دیگری  گیاهان  که  دار 
لوبیا،  به خصوص  و  اسکواش  خوراکی،  هرز 
ذرت  برداشت  از  بعد  ذرت  ساقه های  از  که 
استفاده می کند، در آن به طور مشترک وجود 
ژنتیکی  نظر  از  دانه های  با  زاپاتیست ها  دارد. 
شرکت های  که  هستند  مخالف  اصالح شده ای 
بزرگی چون مونسانتو تبلیغشان می کنند. این 
تضاد هستند  در  ژنتیکی ای  تنوع  با  شرکت ها 
امریکای  زراعت  سال  نه هزار  طول  در  که 
مرکزی تکامل یافته است ]آن هم[ با کم ترین 
کشاورزی  محصوالت  تولیدوفروش  با  ارتباط 

ایاالت متحده که بر آفت کش ها متکی است. 

تحولی بزرگ در روابط جنسیتی رخ داده است. 
حقوق زنان انقالبی برابری جنسیتی را ترویج 
داد. اگرچه این موضوع گسستی از مردساالری 
از  برخی  می کند،  ایجاد  ریشه دار  عمیق 
اجتماعات آن را سریع تر از دیگران پذیرفتند. 
باال  هزینه های  با  مواجهه  در  مثال،  به عنوان 
برای حمل ونقل و مواد غذایی، خانواده هایی که 
دور از دبیرستان زندگی می کنند ممکن است 
تنها پسر و نه دختر خود را به مدرسه بفرستند 
با  می شوند.  بازتولید  نابرابری ها  نتیجه،  در  و 
که  دارد  وجود  بسیاری  نشانه های  حال،  این 
آمادگی  با  را  جنسیتی  برابری  جوان تر  نسل 
بیشتری می پذیرد. به عنوان مثال، مردان جوان 
نظر  در  زن  یک  کار  را  لباس ها  دیگر شستن 
بلکه می توان خودشان را در حال  نمی گیرند، 
شست وشو دید. به همین ترتیب، تعداد زنانی 
مروجین  به عنوان  که  است  افزایش  حال  در 
در  همچنین  و  بهداشت  و  آموزش  وپرورش 

هیئت های خودگردان خدمت می کنند. 

پاسخ استراتژیک دولت مکزیک به زاپاتیست ها 

در طول زمان تغییر کرده است. دولت عملیات 
نظامی اولیۀ خود را پس از تظاهرات گسترده 
در سراسر مکزیک و در خارج از کشور متوقف 
کرده  است. به تازگی، دولت از ساخت یک شهر 
درست  مونتاژ  کارخانۀ  یک  و  روستایی  پایدار 
کرده  حمایت  زاپاتیست  پایگاه های  کنار  در 
 است. با این حال، شغل های وعده داده شده که 
زمین هایشان  ترک  به  را  دهقانان  می توانست 
پایان  به  یارانه ها  هنگامی که  کند  ترغیب 
رسید، به سرعت ناپدید شدند و خانه های تازه 
چراکه  هستند  خالی  اغلب  جدید  نقاشی شدۀ 
ساخت آن ها ناکارا تلقی می شد. درحالی که در 
اجتماعات  به  نظامی  تهاجم  هیج  حاضر  حال 
پرواز  تعدد  دربارۀ  نگرانی هایی  ندارد،  وجود 
دارد.  ارتفاع کم وجود  در  نظامی  هواپیماهای 
رئیس جمهور  رسیدن  قدرت  به  زاپاتیست ها 
فعلی مکزیک را فقط لطف سیستم انتخاباتی 
جمعی  رسانه های  جانبداری  و  ناعادالنه 
زاپاتیست ها  نظر  نظام سیاسی در  می پندارند. 
از  آن ها  خاطر  همین  به  و  است  فاسد  بسیار 
همکاری با هر یک از احزاب سیاسی خودداری 

می کنند. 

سیاسی،  هم زمان  به طور  زاپاتیست ها  مقاومت 
این  است.  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
امرار  و  خودگردانی  ایجاد  دربارۀ  مقاومت 
تجدید  با  اجتماعی  مدل  یک  ایجاد  معاش، 
نظر بنیادی است. پاسخ آن ها به سؤال دربارۀ 
آغاز می شود. آن ها  آزادی  با  اجتماعی  عدالت 
می دهند.  انجام  بلکه  نمی کنند،  اجازه  کسب 
سیاست های تعدیل ساختاری، زاغه های شهری 
زمان  داده  است؛  افزایش  جهان  سراسر  در  را 
ابتدا  از  نوآورِی توسعه  تا  آن فرا رسیده  است 
با  رسمیت شناخته شود. جامعه شناسی ای  به 
مشکالت  با  هماهنگ  و  جهانی  آرمان های 
مبارزات  به  دقیق  توجه  از  می تواند  نابرابری 
جنوب  جهان  پیرامونی  کشورهای  در  مردمی 

بهره مند شود.
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< در زندان سوریه
       گسسته و بی هویت شده

متحد  ملل  سازمان  پیشین  دادیاراِن  از  مستقلی  تیم  که  گزارشی 
اجساد  از  قاچاق  تصویر  هزاران  و  تهیه،  قطر  مالی  پشتیبانی  با 
بازداشت شدگان سیاسِی گرسنگی داده و شکنجه شده در بازداشتگاه های 
سوریه را  تجزیه و تحلیل کردند، شواهد بیشتری از قتل بازداشت شدگان 
که  چیزی  داد؛  ارائه   )industrial scale( صنعتی«  »مقیاسی  در 
دنبال  را  مشابهی  توصیف های  گزارش،  می رفت.  آن  گمان  نیز  پیشتر 

بودند  ارائه داده  کرد که سازمان های حقوق بشر مردمی سوریه 
زندان های  در  بازداشت  بی رحمانۀ  شرایط  و 
این  می کرد.  توصیف  را  سوریه  کنونی  رژیم 
تمرکز  شهادت  ها  بر  تصاویر،  جای  به  مقاله 

می کند. در واقع، در حال حاضر شهادت های 
بازداشت شدگان  از  بسیاری  مستند 
زندان های  از  که  است  دردسترس 
در  برده اند.  در  به  سالم  جان  سوریه، 
این مقاله این مسائل را بررسی می کنم: 

بازداشت  فضای  در  زندانیان  چگونه 
مرز  سوی  به  و  تحلیل رفتن  بدن هایشان  چگونه  ماندند،  زنده 
شاهد  چگونه  اینکه  و  کرد  تحمل  را  رفتن  زندگی  و  مرگ  بین 
پیش  بازداشت شدگان  سایر   )disconnecting( »گسستن« 
مخرب  تجربۀ  اندازه  چه  تا  و  آیا  می پرسم  بودند.  مردنشان  از 
مسلمانانMuselmänner( ۱( که آشویتس را در حافظۀ پریمو 
لوی و بسیاری از بازماندگان دیگر باقی گذاشته و آن چیزی که 
می  تواند  است،  کرده  تبدیل  پارادایمی  به  اخیراً  آگامبن  جورجیو 
»گسسته«  بازداشت شدگان  فعلی  تراژدی  تا  کند  کمک  ما  به 

مصیبت های  و  سوریه  زندان های  در   )disconnected(
واردشده بر فضای سیاسی سوریه را درک کنیم.

بر اساس شهادت های بسیاری از بازماندگان، تعداد 
دارد  وجود  بازداشت شدگانی  از  افزایشی  به  رو 

کار  یا  صلح آمیز  تظاهرات  در  شرکت  دلیل  به  که 
امدادرسانی دستگیر شده اند و ممکن است در جریان 
بازداشت، جان خود را از دست داده و اجساد آن ها در 
گور های دسته جمعِی مخفی، دفن شده باشد. اغلب، 

فضای  با  بازداشت شدگان  مواجهۀ  چگونگی  به  بازماندگان،  شهادت 
محدود تحقیرآمیز و جمعیت بسیار زیاد در مکان بازداشت اشاره دارد. 
تحقیر  و  می شود. خشونت  تبدیل  عادی  امری  به  شکنجه های سخت 

نظر  به  بلکه  نمی شود،  محدود  بازجویی  جلسات  به  تنها  غیرانسانی، 
می رسد جزء الینفِک زندگی یک زندانی در یک بازداشتگاه سوری باشد. 

سازمان   ،)VDC( بشر[  ] حقوق  نقض  مستندسازِی  مرکز 
غیردولتی)NGO( مردمی سوریه که رازان زیتونه وکیل مشهور و حاال 
دیگر ربوده شده، از بنیان گذاران آن است، شهادت هایی جمع آوری کرده  
را  بازداشت شدگان  زندانبانان،  اغلب  می دهد  نشان  که 
تا مرز ازحال رفتن، گرسنه نگه می دارند. به نظر 
می رسد گرسنگی هم به عنوان تکنیک شکنجه 
و هم به عنوان راهی برای ثبت گرسنگی در 
ذهن بازماندگان به عنوان مشخصۀ روزانۀ 
استفاده  بازداشت،   )quotidien(
می شده است. شرایط سخت بازداشت، 
اغلب منجر به چیزی می شود که به آن 
»گسسته« می گوییم. یکی از بازماندگان، 
در  مستقر  نظامی  جاسوسی  بازداشتگاه  یک 
دلیل  به  متعددی  زندانیان  آن  در  که  را  در دمشق  قابون 
شرایِط سلولشان، »گسسته شدند«، این گونه توصیف می کند:

با حدود ۱۸۰بازداشتی در یک سلول دو در پنج متر بودم. آنجا 
زندانیاِن »گسستۀ« بسیاری بودند. این واژه ای است که برای 
مشخص کردن بازداشت شدگانی استفاده می کردیم که به دلیل 
شکنجۀ طاقت فرسا و دمای بسیار زیاد درون سلول ها، شروع 
می کنند به شیوه ای سردرگم حرف می زنند و عمل می کنند. 
عادت کرده بودیم، هر روز یک یا دو بازداشتی را ببینیم که به 
دلیل فشار روانی، رطوبت و هوای بسیار گرم از دیگر زندانیان 
گفتن  به  شروع  بازداشتی  فرد  بودند.  شده  جدا 
بی معنی  کارهایی  انجام  و  عجیب  حرف هایی 

می کرد.

می میَرد،  گسسته  بازداشتِی  یک  که  زمانی 
سلول  از  را  اجساد  که  دارد  وجود  سیستمی 
خارج می کند و آن  ها را به بیرون از بازداشتگاه 
به  کار  این  بازداشتگاه ها،  برخی  در  می  برد. 
اجساد  می شوند  مجبور  که  می شود  سپرده  قدیمی  بازداشت شدگان 
اتاق های  بازداشتگاه ها،  را جمع کرده و آن ها را بیرون ببرند. در سایر 
و  گسسته  افراد  برای  حمام،  نزدیکی  در  اغلب  »تسلیت«،  به اصطالح 

عبدالحی سيد، عضو سابق دانشگاه دمشق، سوريه

توسط  برنز،  از  ساخته شده  »درخِت« 
کسب  با  یزیگی.  فادی  سوری،  مجسمه ساز 

اجازه از مجسمه ساز. 

>>
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مرده ایجاد شده است. راهروهای خارج از سلول ها که در آن پیکرهای 
بازداشت شدگاِن گسسته در نزدیکی حمام ها روی هم انباشته می شوند 
و منتظر مرگ آهستۀ خود هستند، در خاطر بازماندگان ثبت می شود. 
یکی از بازماندگان تجربۀ نگاهش به چشمان بازداشت شدگان گسسته، 

را این گونه توصیف می کند:

هر روز حدود بیست بازداشتی برای رویارویی با »سرنوشت« 
این  می شدند...  انداخته  راهرو  به  خود  تدریجی  مرگ  و 
دلیل  به  کسانی که  داشتند:  قرار  طیف  این  در  بازداشتی ها 
شکنجۀ شدید، گسستن یا دمای باال در آستانۀ مرگ بودند و 
کسانی که به دلیل جراحت های عمیقشان، شبیه اسکلت شده 
بودند. آن ها در همان جایی ادرار می کردند که پر از چرک 
بودند. چشمانشان  آستانۀ هالک شدن  بود. آن ها در  و خون 
از  که  گویی  می ماندند،  خیره  نقطه  یک  به  و  بود  مانده  باز 
زندانیانی که می توانستند حرکت کنند درخواست می کردند 
تا رنجی را که آن ها متحمل شده اند در جهان خارج شهادت 

دهند.

هر فردی به طور خاص از این لحظۀ کش آمده در تجربۀ بازداشت شدگان 
تعطیل  یا  و  کاماًل جدا شده  ذهن  زمانی که  یعنی  می شود؛  اندوهگین 
نباتی گونه رها می کند.  نابودی در شرایطی  از  می شود و بدن را پیش 
هرکسی به وضوح وسوسه می شود تا تشابهاتی با تصویر مسلمانی رسم 
جورجیو  و  شده  شناخته  آشویتس  اجبارِی  کار  اردوگاه  در  که  کند 
آگامبن اخیراً در کتاب بقایای آشویتس در سال ۲۰۰۵ به تصویر کشیده 
است. پریمو لوی بود که به عنوان یک بازماندۀ آشویتس، برای نخستین 
بار در کتابش به نام آیا  این یک انسان است، در سال ۱۹۴۶، به وجود 
گروهی از بازداشت شدگانی در آشویتس شهادت داد که اس اس )SS( و 
سایر بازداشت شدگان آن ها را مسلمانان، می خواندند. توصیف لوی گویا 
آشویتس  در  که  بودند  »غیرانسان«  یا  »غرق شدگان«  مسلمانان،  بود: 
ساکن بودند. آن ها افرادی بودند که »در سکوت راه پیمایی می کردند«، 
در  و  خم شده«  شانه های  و  »افتاده  سرهای  »پوسیده«،  بدن هایی  با 
صورت ها و چشم هایشان »هیچ اثری از تفکر دیده نمی شد«. بر اساس 
متحرک«،  »مردۀ  به عنوان  مسلمان  فرد  تصویر  بازماندگان،  شهادت 
در  مومیایی«،  »مرد  و  متحرک«  »اسکلت  در حال حرکت«،  »جسد 
سایر اردوگاه های کار اجباری اما با نام های متفاوت، شناخته شده بود. 
پژوهش های اندکی دربارۀ منشاء و استفادۀ به غایت تحقیرآمیز از واژۀ 

مسلمان وجود دارد. 

آگامبن با به تصویرکشیدن مسلمان، به این دو پرسش وابسته به هم 
کار  اردوگاه  طاقت فرسای  وضعیت  شاهِد  تاب آوردِن  بود:  عالقه مند 
اهداف  آن  در  جایی که  آن هم  بود،  امکان پذیر  چگونه  بودن،  اجباری 
و  بود؛  احتمالی  شهادت  هرگونه  و  زندانی ها  تمام  ازبین بردن  نازی ها 
چگونه قدرت نازی در نهایت بشر را »بی هویت« کرد. آگامبن نشان داد 
رسیدن  امکاِن  فراهم آوردن  با  »دیگری«،  گرسنگی دادن  با  چگونه  که 
»دیگری« به شرایط مسلمانی، قدرت است که زمان را به دست می آورد. 
شرایط  می کند.  ایجاد  مرگ  و  زندگی  بین  سومی«  »قلمرو  امر،  این 
مسلمانی، پیروزی قدرت بر بشر را با بی هویت کردن آن ها و با تنزل دادن 
آن ها به وجود بیولوژکی شان به تصویر می کشد. قدرت به آن ها اجازه 

می دهد تا در شرایط زندگانی حداقلی، باقی بمانند. 

سوریه ای  گسستۀ  بازداشت شدۀ  با  می شود  وسوسه  هرکس  اگرچه 
زندگی  از  جدا  آگاهانۀ  زندگی  با  عماًل  که  کند  پیدا  تشابهاتی 
همین جا  در  مشترک  تجربۀ  این  است،  شده  بی هویت  بیولوژیکی اش، 
متوقف می شود. در حقیقت تفاوت های بسیاری میان مسلمان آشویتس 
بر  فرع  مسلمان  شرایط  دارد.  وجود  سوری  گسستۀ  بازداشتیان  و 
آشویتس بود؛ زیرا کل این تشکیالت برای نابودی و نیز نابودی احتمال 
شهادت دادن طراحی شده بود. در مقابل، شرایط گسستۀ سوری، نقش 
مهمی در تشکیالت کلی قدرت رژیم سوری دارد. تصویر فرد گسسته، 
در  باید  تصویر  این  گیرد  قرار  سرمشق  که  دارد  را  اصلی  کارکرد  این 
خاطرۀ بازماندگان حک شود. شهادت بازماندگان، شرایط فرد گسسته 
را به وجود آورده و کامل می کند. هیچ فرد جداشده ای بدون بازمانده 
نیست و هیچ بازمانده ای بدون فرد جداشده نیست. تجربۀ فرد گسسته 
برای  رژیم  از تالش بی رحمانۀ  به عنوان بخشی  بازماندگان  باید توسط 

ایجاد ترس در اذهان مردم سوریه بازگو شود. 

 )muselmannization( »مسلمانان کردن«  این،  بر  عالوه 
فضای  رژیم  این  چگونه  که  می دهد  نشان  سوری،  بازداشت شدگان 
سیاسی سوریه را بازمی نماید و با آن سر و کار دارد. تشکیالت قدرت 
نشده،  طراحی  جمعیت  از  گروهی  حذف  به منظور  اصل  در  رژیم  این 
بلکه بیشتر به منظور حذف توانایی مردم برای گسترش هرگونه ادعای 
سیاسی جمعِی مخالف در فضای عمومی است که از طریق کاهش دادن 
یا جمعیتی   )biopolitical( زیستی سیاسی  واقعیِت محض  به  مردم 
صورت می گیرد که به دلخواه تحت فشار قرار گیرند و چینش شوند. 
نهایت  جانشینی،  و  تخریب  صنعتی،  مقیاس  در  قتل  طریق  از  حذف 
قدرت نیست بلکه تنها وسیله ای است که رژیم برای تسخیر مجدد و 
مهار کردن جامعه استفاده می کند. به رغم بسیج سیاسی صلح آمیز، رژیم 
تظاهرکنندگان را بازداشت می کند و آن ها را به زندان های جهنمی اش 
حقوق  از  آگاهی  از  آن ها  محروم کردن  به منظور  دقیقاً  که  می اندازد 
و  گسستن  حالت  به  آنان  واردکردن  با  محرومیت  این  است.  سیاسی 
سپس بیرون انداختن فرد مرده در میان آن ها به عنوان زائدات بیولوژیکی 

محض، اتفاق می افتد. 

افراد  پیکر های  بر  وارد  سهمگیِن  ضربه های  بین  است  قادر  کسی  آیا 
سوریه  سیاست  پیکِر  بر  وارد  ضربه های  و  سوریه  بازداشتگاه های  در 
تشابهاتی پیدا کند؟ شکنجۀ بدن در اینجا؛ تخریب کل شهرها در آنجا؛ 
نابودکردن میدان های  اینجا؛  انتقال بازداشت شدگان برای گسستن در 
تا  عمومی که در آن شهروندان به صورت مسالمت آمیز جمع می شوند 
خواسته های سیاسی خود را مطرح کنند در آنجا؛ بیرون انداختن اجساد 
بازداشت شدگان اینجا، بیرون راندن افراد غیرنظامی در آنجا. مطمئناًْ این 
تشبیه از دیدگاه نظری، شباهتی ساده و ناپایدار است اما به طور مؤثری، 
واقعیت کنونی تراژدی سوریه را بیان می کند که اساساً از طریق سرکوب 
سیستماتیک هر جنبش صلح آمیز و مدنی برای آزادی سیاسی، توسط 

رژیم، مشخص می شود.

____________

۱. در اینجا، منظور از مسلمان، معتقدان به دین اسالم نیستند بلکه به 
گروهی از افراد در اردوگاه های آشویتس، مسلمان می گفتند. در ادامۀ 

متن، توضیحاتی در این باره ارائه شده است. م.

Engare.Net انگاره
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سال  اسالمي  انقالب  زمان  از  ایران،  جامعۀ 
اجتماعي سیاسي،  چشمگیر  تغییرات   ۱۳۵۷
گذاشته  سر  پشت  را  فرهنگي  و  اقتصادي 
است، تغییراتي که به طور مشخص در  زمینۀ 
زندگي  و  آموزش  خانواده،  نوین  الگوهای 

شهري، در خور توجه هستند.

از  کم تر  ایران،  در  انقالب  از  پیش  درست   
نیمي از جمعیت)۴۷درصد( در مناطق شهري 
زندگي مي کردند، درحالي که براساس آخرین 
این   ۱۳۹۰ سال  در  کشوري  سرشماري  آمار 
طی  است.  یافته  افزایش  ۷۱درصد  به  رقم 
)از ۱۳۳۵تا ۱۳۹۰(  اخیر  و چند سال  پنجاه 
مناطق  ساکن  ایرانیان  باسوادي  کل  نرخ 
افزایش  ۸۸.۹درصد  به  ۳۹.۵درصد  از  شهری 
شکاف  که  است  حالي  در  این  و  کرده  پیدا 
جنسیتي در تحصیالت متوسطه و عالي به طور 

چشمگیري کاهش پیدا کرده است.

به  نزدیک  سرپرستي  رسمي،  آمار  طبق 
یک دهم خانواده ها در ایران بر عهدۀ زنان است 
و درصد زنان مجرد، بیوه یا مطلّقه، به سرعت 
رو به رشد است. با این حال، باورهای فرهنگي 
به طور جدی در مخالفت با مشارکت اقتصادی 
عمل  اقتصادي  رسمی  بخش هاي  در  زنان 
جنسیتي،  تفکیک  سنتي  ارزش هاي  می کند. 
تنها  یا  اصلي  نان آور  »مردان  که  این  نظیر 
زنان  آسان  دسترسي  خانواده اند«  نان آور 
مي کند،  محدود  کار  رسمي  بازارهاي  به  را 
ایراني  زنان  اقتصادي  فعالیت  نرخ  نتیجه  در 
همچنان تنها اندکی باالي ۱۲درصد است که 
تقریباً مشابه پیش از انقالب است. این مسئله 
عرصه هاي  در  زنان  امروز  پررنگ  حضور  با 
روبه رشد  تعداد  با  به طور مشخص  و  آموزشي 
زنان فارغ التحصیل از دانشگاه ها در رشته هاي 
بیکاري شان  نرخ  که  است،  تقابل  در  مختلف 

تقریباً دو برابر مردان است.

< پیشرفت دوگانۀ زنان                                                                                                                                             
    در ایـران

شیرین احمدنیا، دانشگاه عالمه طباطبایي، ایران
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منبع: »شاخص های سيمای سالمت در جمهوری اسالمی ايران«، مركز توسعۀ شبکه و ارتقاء سالمت، وزارت بهداشت و آموزش 
پزشکی، ۱388
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برابر  در  تبعیض هایی  چنین  وجود  علي رغم 
مشارکت زنان در بازار کار، دستآوردهای زنان 
دسترسِي  افزایش  عالی،  آموزش  عرصۀ  در 
فزاینده  شان به رسانه هاي بین المللي، استفادۀ 
و  اطالعاتي  نوین  فناوري هاِي  از  گسترده شان 
ارتباطي که جهاني شدن فرهنگي را به دنبال 
داشته و به دنبال آن آشنایي شان با اندیشه ها 
و  جدید  زندگي  سبک هاي  نو،  آرمان هاي  و 
ناگزیر  ارزش هاي چندفرهنگي، همه و همه،  
زنان  جنسیتی  هویت  در  اساسي  تغییراتی 

جوان به  بار  آورده است.

نسل های جوان تر زنان، به منظور مشارکت در 
همچنین  و  فرهنگي  و  اجتماعي  رویدادهاي 
فعالیت هاي اقتصادي، اقدام به باز تعریِف هویت 
جنسیتي شان بر مبنای چیزی فراتر از صرفاً 
مادری  و  همسری  سنتي  نقش هاي  ایفای 
کرده اند. ورود به »حوزۀ عمومي« علي رغم موانع 
فرهنگي، زنان را توانمند کرده و آن ها را از نظر 
اقتصادي مستقل کرده است. این زنان جوان، با 
توانایي ها و ظرفیت هاي تقویت شده شان، دست 
به  که  مي زنند  فردگرایانه تری  انتخاب هاي  به 
سبک های  و  خانواده  الگوهاي  شکل گیري 

زندگي جدید مي انجامد.

)حدود  پایین  سنین  در  ازدواج  حالی که  در   
که  سنتي،  عمیقاً  جامعۀ  در  بلوغ(  سال های 
دورۀ  مدرنیزاسیون  سیاست هاي  از  واقع  در 
عموماً  پاسخی  بود،  نشده  متأثر  چندان  شاه، 
نیازمند  نوجوانان  اساسی  نیازهای  به  پذیرفته 
روابط صمیمانه  تلقي مي شده است، در پنجاه 
و چند سال اخیر )از ۱۳۳۵تا۱۳۹۰( میانگین 
سن زنان در اولین ازدواج ، از ۱۸، به ۲۴سالگی 
کاهش  دوره،  همین  است. طی  یافته  افزایش 

 ۴.۸ )از  خانواده  افراد  تعداد  متوسط  تدریجي 
نفر( و همچنین کاهش چشمگیر  به ۳.۵  نفر 
میزان باروری کل، از ۶فرزند، به ۲فرزند براي 
رشد  کلي  نرخ  هستیم.  شاهد  نیز  را  زن  هر 
در  ۱۳۵۵تا۱۳۶۵  سال هاي  بین  که  جمعیت 
داشت،  قرار  )۳.۹۱درصد(  خود  حد  باالترین 
در سال ۱۳۹۰ با شیب بسیار تندي به میزان 

۱.۲۹درصد رسیده است.

با از سرگیري  برنامۀ تنظیم خانواده در سال 
روش هاي  از  که  متأهلي  زنان  درصد   ۱۳۶۸
مي کردند،  استفاده  بارداری  از  پیشگیری 
این  است.  یافته  افزایش  ۷۴درصد  حدود  به 
تعداد  از  و  آورده  پایین  را  موالید  نرخ  مسئله 
حاملگي هاي ناخواسته کاسته و در نتیجه نرخ 
کاهشی  زایمان  هنگام  مادران  میر  و  مرگ 
چشمگیر داشته است، که میزان آن از ۲۳۷)در 
در   ۲۱ به   ۱۳۵۲ سال  در  تولد(  صدهزار  هر 
سال ۱۳۸۹ رسیده است. بهبود سالمت زنان 
نیز  آن ها  زندگي  به  امید  شاخص  افزایش  در 
مشهود است که در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ 

سال افزایش یافته است.

این تغییرات اجتماعي فرهنگي، در استقالل یابی 
صمیمانۀ  روابط  ظهور  همسر،  انتخاب  امر  در 
پیش از ازدواج و افزایش جدایی های زناشویی 
تأثیر داشته اند. در حال حاضر همسرگزینی در 
محیط دانشگاه ها، محیط هاي کاري، پارک ها، 
مراکز خرید، فروم هاي اینترنتي، چت روم ها، در 
سطح کوچه و خیابان  و حتي در جریاِن مراسم 
و مناسک مذهبي و هرکجا که جوان ها فرصتی 
صورت  پیدا  کنند،  دوستي  و  رویارویي  برای 
کمتر  تدریج  به  ازدواج  بر  نظارت  می پذیرد. 
پیش(  دهۀ  یک  با  درمقایسه  )حتی  کمتر  و 

واسطه های  و  فامیل  بزرگترهای  نظارت  تحت 
های  نسل  وصلت  تسهیلگر  که  ازدواج  سنتی 
پیشین بودند صورت می گیرد.  نرخ های باالی 
در  ازدواج ها  همۀ  سوم  )یک  طالق  کم  سابقۀ 
تهران در سال ۱۳۹۱ به طالق ختم شده اند( 
زناشویی،  روابط  اشکال کم تر معمول  به رشد 
یا  ازدواج موقت اسالمي )شیعي(، صیغه  مثل 
متعه، منجر شده است که پاسخی در چارچوب 
پرخطر  رفتارهاي  روبه رشد  میزان  به  دین 
جنسي، روابط پیش از ازدواج و خارج از ازدواج 

محسوب مي شود.  

خصوص  در  ملي،  سطح  در  اندکي  تحقیقات 
بهداشت  و   با سالمت جنسي  مرتبط  مسائل 
شده  انجام  جوانان  و  بزرگسال  افراد  باروری  
به  محلي  سطوح  در  که  شواهدي  اما  است؛ 
دست آمده، حاکي از آن است که سن اولین 
تجربۀ جنسي براي دختران و پسران، تا سنین 
نوجواني کاهش پیدا کرده است. ضمن این که 
روابط نامتعارف، به  آنچه  که اصطالحاً به آن 
»رفتار پرخطر« مي گویند، منجر شده است که 
جوانان را در معرض ابتال به بیماري هاي مقاربتي 
مي دهد،  قرار  ایدز  همان  یا  اچ.آي.وي  نظیر 
سبک زندگی های  در  تغییراتی  با  همگی  که 
تفریحی و فعالیت های فراغتی توام شده اند، که 
جوانان را به مصرف مواد مخدر جدید و الکل، 
بازار  سیاه   که به آساني و به قیمتی ارزان در 
چنین  رواج  می دهند.  سوق  دسترس پذیرند، 
رویه هایی در کشوري که این نوع فعالیت ها نه 
از نظر شرعي و نه از نظر قانوني مجاز نیست، 
زنگ  مسئوالن،  هم  و  خانواده ها  براي  هم 

خطری محسوب مي شود. 
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جامعه شناختي  پدیدۀ  یک  »میدان« 
»تجمع«،  مانند  عباراتی  است.  منحصربه فرد 
»گردهمایي« یا »تظاهرات«، نمي توانند پویایي 
آن را آن طور که باید و شاید نشان دهند. لفظ 
کي یف  استقالل  میدان  به  اصل  در  »میدان« 
بر مي گردد، اما در حال حاضر دیگر نامش با 
اردوگاه هاي متغیر و مختلف، از جمله چادرهاي 
برپاشده و بسیاري از ساختمان هاي همجواري 
که در دست معترضان قرار داشت عجین شده 
است. روند و ماجراي میدان اروپا را مي توان به 

چهار مرحله تقسیم کرد.

< مرحلۀ نخست: آغاز اعتراضات

 ۲۸ در  داشتند  قصد  اروپا  اتحادیۀ  و  اوکراین 
شرقي«  »مشارکت  اجالس  در  نوامبر،   ۲۹ و 
امضا  همکاری  توافق نامۀ  ویلنیوس،  در 
امضاي  مقدمات  اوکراین  مقامات  البته  کنند. 
اقدامی  انداختند؛  تعویق  به  را  موافقت نامه 
اولین  برانگیخت.  را  اوکراین  مردم  تعجب  که 
تجمع میدان در ۲۴ نوامبر اتفاق افتاد و بین 
که  کردند؛  شرکت  آن  در  نفر  ۵۰تا۱۰۰هزار 
نارنجي  انقالب  از  پس  تجمع  پرجمعیت ترین 
در  اروپا  اتحادیۀ  حامیان  بود.   ۲۰۰۴ سال 

میدان استقالل چادر زدند و صدها نفر شب را 
آنجا ماندند. به دلیل شکل گیري این تجمعات 
گردهمایي ها   ،)Maidan(»میدان« در 
اروپا«                    »میدان  دائمي  چادرهاي  و  بعدی 

)Euromaidan( نامیده شدند.

و  معترضان  و شتِم  دوم: ضرب  مرحلۀ   >
تغيير وضعيت آنان

از  نفر  صدها  نوامبر،  سي ام  ۴صبح  ساعت 
)عقاب  »برکوت«  نام  به  پلیس  ویژۀ  یگان 
را  اروپا  اتحادیۀ  به  پیوستن  حامیان  طالیي(، 

< مـیـدان اروپـا
      تاریخچۀ یك شورش

ولوديمير پانيوتو، دانشگاه مّلي كي يف موهيال، مدير كل مؤسسۀ بين المللي جامعه شناسي كي يف )KIIS( و عضو كميتۀ پژوهشي 
.)RC33(منطق و روش شناسي انجمن بين المللي جامعه شناسي

>>

گروه معروف موسیقي راک  اوکرایني، »اقیانوس الزا« )Okean Elzy( در 
۱۴ دسامبر ۲۰۱۳ در میدان برنامه اجرا مي کند.
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بودند،  میدان  در  حاضر  جوانان  از  اکثراً  که 
بیشتر  چیزي  اتفاق  این  کردند.  متفرق  به زور 
بود؛  میدان  از  آن ها  سادۀ  خارج کردن  از 
معترضان را به ضرب لگد و باتوم بیرون کردند 
و در خرشچاتیک)خیابان اصلي( و خیابان هاي 
کلیساي  تا  کردند،  دنبالشان  آن،  به  منتهي 
کلیسا  درهاي  راهبان  که  میشل  سنت  جامع 
را باز کردند و به دانشجویان فراري پناه دادند.

به  برانگیخت.  را  عمومي  خشم  اتفاقات،  این 
آن)۸دسامبر(،  از  پس  یکشنبۀ  جهت،  همین 
جمعیت بي سابقه اي از معترضان، طبق برآوردها، 
نفر، در میدان و  تا یک میلیون  بین ۷۰۰هزار 
خیابان هاي اطراف آن تجمع کردند، فقط هم 
هم  مجاور  مناطق  از  نبودند،  کي یف  مردم  از 
آمده بودند که اکثرشان از مناطق غربي بودند. 
چه کساني به میدان آمدند و خواسته هایشان 
چه بود؟ بنیاد طرح های دموکراتیک پیمایشی 
مؤسسۀ  که  کرد  پیشنهاد  معترضان  دربارۀ  را 
بین المللي جامعه شناسي کي یف )KIIS( طي 
روزهاي هفتم و هشتم دسامبر آن را انجام داد. 
ما با ۱۰۳۷نفر، به صورت فرد به فرد، مصاحبه 
کردیم. ادامۀ پیمایش در بیستم دسامبر انجام 
شد که یک روز وسط هفته بود و فقط شامل 

ساکنین اردوگاه میدان مي شد.

الزم  توضیح  کمي  تحقیقمان  روش  دربارۀ 
تجربه مان  که  شدیم  متوجه  به سرعت  است. 
شرکت کنندگان  از  نظرسنجي  درخصوص 
شرایِط  چنین  در  خیاباني،  مصاحبه هاي  و 
همیشگي  حاضرین  تعداد  که  متغیري  دائماً 
و  است  متغیر  هزارنفر  ۵تا۲۰  از  میدان  در 
۱۰۰هزار  تا  گاهي  یکشنبه   تجمع  هاي  در 
لذا  نیست.  کارآمد  چندان  مي رسد،  هم  نفر 
شرایط  براي  که  همیشگي مان  تحقیق  روش 
بود.  تعدیل  نیازمند  بود،  شده  طراحي  ثابت 
مختلف  بخش هاي  نمونه گیري مان،  روش  در 
اشغال شده(  ساختمان هاي  جمله  )از  میدان 
شناسایي شد و ما از هر کدام از این بخش ها، 
را  آن  نتایج  و  انتخاب  کردیم  مصاحبه شونده 
از بخش ها ضریب  به نسبت جمعیت هر یک 
ساختمان ها  اشغال کنندگان  مورد  در   دادیم. 
شد،  استفاده  استاندارد  نظرسنجي  همان  از 
یعني مصاحبه با افرادي که با فواصل ثابت از 
ساختمان خارج مي شدند. در میدان هم چند 
نقطۀ مختلف را براي مصاحبه مشخص کردیم. 
یک خط سه متري پیش روي مصاحبه کننده 
بود و هر کس از آن خط عبور مي کرد باید با 
او مصاحبه مي شد. البته در حین کار، خط ها 
مصاحبه کنندگان  لذا  نبودند،  دیده شدنی 

تشخیص پذیر،  شي  یک  و  خودشان  بین  باید 
خطی فرضي تصور مي کردند. ناظران در حین 
مصاحبه ها آن ها را کنترل مي کردند و تمامي 
میزان جمعیت  تخمین  براي  مصاحبه،  اماکن 
در هر بخش، از زاویۀ باال عکس برداري مي شد 
را  نتایج  ضریب هاي  بتوان  آن  مبناي  بر  که 

تعیین کرد.

میدان  به  را  مردم  که  اصلي اي  انگیزۀ  دو 
وحشیانۀ  بودند: ضرب وشتم  اینها  بود  کشیده 
نوامبر  سي ام  شب  در  تظاهرات کنند گان 
امضاي  از  یانوکوویچ  سرپیچي  و  )۷۰درصد( 
)۵۴درصد(.  اروپا  اتحادیۀ  با  مؤسس  سند 
بهبود  اعتراضات،  در  شرکت  دیگر  انگیزه هاي 
و  )۵۰درصد(  اوکرایني ها  زندگي  وضعیت 
را  )۳۹درصد(  کشور  در  قدرت  ساختار  تغییر 
این  میدان،  خوِد  پاسخگو هاي  مي شد.  شامل 
معترضین  آزادي  کردند:  عنوان  را  خواسته ها 
)۸۲درصد(؛  سرکوب ها  پایان  و  بازداشت شده 
استعفای  )۸۰درصد(  دولت  استعفای 
زودهنگام  انتخابات  اعالم  سپس  و  یانوکوویچ 
ریاست جمهوري )۷۵درصد(؛ امضاي توافق نامۀ 
انجام  )۷۱درصد(؛  اروپا  اتحادیۀ  با  همکاری 
مسئوالن  علیه  قانوني  پیگردهاي  و  تحقیقات 
میدان  معترضان  علیه  خشونت ها  اعمال 
بگوییم  مي شود  خالصه  به طور  )۵۸درصد(. 
و  اجتماعي  عدالت  بر  خواسته ها،  عمدۀ 
دلیل  همین  به  و  بود  متمرکز  انساني  کرامت 
»انقالب  را  اعتراضات  این  نام  خبرنگاران  هم 

احترام« گذاشتند.

در مقایسۀ میان ساکنین دائمي اردوگاه میدان 
و تظاهرات کنندگان، عمدۀ جمعیت گروه اول، 
از خارج از کي یف بودند)۸۱درصد( درحالي که 
اکثر جمعیت گروه دوم را ساکنین خود کي یف 
کساني  میان  در  مي دادند)۵۷درصد(.  تشکیل 
معترضین  اکثریت  نبودند،  کي یف  ساکن  که 
غربي  بخش هاي  از  میداني ها  گروه  دو  هر  در 
اوکراین بودند )۵۲درصد در زمان تظاهرات و 
کمي  اختالف  با  که  اردوگاه ها(  در  ۴۲درصد 
را  سهم  بیشترین  بخش ها،  دیگر  نسبت به 
سطح  بودند.  کرده  خود  آن  از  اردوگاه ها  در 
بود:  باال  بسیار  تظاهرات کنندگان  تحصیالت 
داشتند  دانشگاهي  تحصیالت  که  افرادي 
با  افراد  درحالي که  شدند  برآورد  ۶۴درصد 
۱۳درصد  تنها  ناتمام  دانشگاهي  تحصیالت 
افراد  ۶۰درصد  تقریباً  شغل،  زمینۀ  در  بودند. 
تشکیل  مدیران  و  کارفرمایان  شاغلین،  را، 
مي دادند. به عبارت دیگر، اکثر شرکت کنندگان 
در تظاهرات ها متعلق به طبقۀ متوسط بودند. 

هر چند در اردوگاه ها نسبت شاغلین کمتر از 
نصف شاغلین حاضر در تظاهرات ها بود و کمتر 
تحصیالت  اردوگاه ها  ساکنین  ۵۰درصد  از 

دانشگاهی داشتند.

< مرحلۀ سوم: افراطی شدن شرايط ميدان

به  اما  آورد،  دوام  میدان، هفته هاي پشت هم 
خواسته هایش توجه نشد و فعاالن یکي پس از 
دیگري دستگیر می شدند. معترضین، که با دماي 
چادرها  درون  صفر  زیر  سانتي گراد  ۱۰درجۀ 
زندگي مي کردند، افراطي تر شدند. مجلس در 
گذراند  قوانین سفت وسختی  ژانویه،  شانزدهم 
معترضین  علیه  مجازات  مشخص  به طور  که 
را سنگین تر مي کرد )خبرنگاران آن قوانین را 
»مستبدانه« نامیدند(. معترضین، خشمگین از 
قوانین وضع شده، راهپیمایي اي را از میدان تا 
مجلس به راه انداختند که پلیس آن را متوقف 
کرد. طي درگیري ها در اطراف موانعی که در 
بسیاري  بود،  شده  پا  بر  گراشوسکووو  خیابان 
از مردم زخمي و تعدادي کشته شدند. عالوه 
بر آن، لباس شخصي ها معترضین را ربوده، به 
جنگل  مي بردند و وحشیانه آن ها را مورد ضرب 
و شتم قرار مي دادند. یکي از فعاالن کشته شد 

و تعدادي هم ناپدید شدند.

بین المللي جامعه شناسي  فوریه، مؤسسۀ  سوم 
کي یف به همراه ]بنیاد[ طرح های دموکراتیک، 
پیمایِش میدان را دوباره اجرا کردند )پیمایش 
بود(.  شده  انجام  دسامبر  بیستم  در  قبلي 
اردوگاه هاي میدان در طول مدت این یک ماه 
و نیم به اردوگاه هاي نظامي تبدیل شده بودند: 
)»سیچ«   )Maidan Sich( سیچ«  »میدان 
برمي گردد  زاپروژین  کازاک های  کمپ  به 
نسبت  اوکراین اند(.  استقالل  نمادهای  از  که 
اَشکال ستیزه جویانۀ  آمادۀ  را  افرادي که خود 
حامیان  یافت:  افزایش  مي کردند  اعتراض 
اعتصاب در ساختمان هاي دولتي از ۳۸درصد 
یافت؛ خواستاران تصرف  افزایش  به ۵۶درصد 
رسید؛  ۴۱درصد  به  ۱۹درصد  از  ساختمان ها 
قدرت  موازي  ساختارهاي  تشکیل  طرفداران 
به  ۳۱درصد  از  نظامي  تشکیالت  ایجاد  و 
خبرهاي  و  ملي  افکارسنجي  رسید.  ۵۰درصد 
روز، حاکي از افراطي شدن رویکردها در تمامي 
نگرش ها در خصوص  بودند.  بخش هاي کشور 
میدان، منطقه به منطقه فرق مي کرد. پیمایش 
بین  بین المللي جامعه شناسي کي یف  مؤسسۀ 
مناطق  تمامي  در  فوریه  هجدهم  تا  هشتم 
رو  )۲۰۳۲مصاحبۀ  کریمه  جمله  از  اوکراین 
کشور  تمام  در  کلي  به طور  داد  نشان  رو(  در 
۴۰درصد جمعیت از میدان حمایت کردند؛ اما 
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در  تا ۸۰درصد  در شرق  ۸درصد  از  آمار  این 
غرب کشور در نوسان بود.

< مرحلۀ چهارم: سركوب خشن و پيروزي 
ميدان

آمادگي  افتادِن  جریان  به  با  فوریه،  هجدهم 
براي هجوم به میدان، اوضاع وخیم شد. میدان 

در محاصرۀ نیروهاي پلیس بود، تک تیراندازها 
وارد ساختمان هاي اشغالي شدند و درگیري ها 
آغاز شد، شبانه روز ادامه داشت به جز یک وقفۀ 
کوتاه در نوزدهم و بیستم فوریه. هر دو جبهه 
مي کردند.  استفاده  ضدشورش  سالح هاي  از 
طي این سه روز، بیش از صد نفر از معترضان 
و ۵نفر از افسران پلیس برکوت، یا کشته شدند 

یا از شدت جراحات، جان باختند. عالوه بر آن 
به  نزدیک  و  شدند  زخمي  ۱۵۰۰نفر  از  بیش 
بیش از ۳۰۰نفر بدون هیچ رّدي، ناپدید شدند. 
این حوادث ضربۀ سنگیني براي کشور بود. در 
از  تعدادي  فوریه،   ۲۱ روز  در  مجلس  جلسۀ 
از معترضان  اعضاي حزب حاکم به طرفداري 
تمامي  داد  دستور  مجلس  و  برخاستند 

شبه نظامیان به پادگان هایشان بازگردند.

در  یانوکوویچ،  رئیس جمهور  اثنا،  همین  در 
و  فرانسه  آلمان،  لهستان،  نمایندگان  حضور 
روسیه، براي حل وفصل بحران، موافقت نامه اي 
در  او  حال،  این  با  کرد.  امضا  مخالفین  با  را 
شد.  ناپدید  ناگهان  روز  همان  بعدازظهر 
او  بازداشت  و  توقف  براي  زیادي  تالش هاي 
روسیه  به  شد  موفق  نهایتاً  اما  گرفت  صورت 
منصوب  جدید  دولتي  مجلس  لذا  کند.  فرار 
اعالم  ریاست جمهوري  جدید  انتخابات  کرد، 
مجلس  رئیس  اساسي،  قانون  طبق  و  کرد 
بر  را  ریاست جمهوري  جایگاه  موقت  به طور 
عهده گرفت. و به این صورت قدرت در اوکراین 

دست به دست شد.

دريافت شده در نهم مارس 20۱۴

درصد موافقينكل اوكراينغربیمركزیجنوبیشرقی

دولت و يانوكوويچ۵۲۳۲۱۱۳۲۳

معترضان۸۲۰۵۱۸۰۴۰

هيچ كدام۳۹۴۲۳۳۱۳۳۲

نظري ندارم۱۷۶۴۵

مناطق

< در درگيري هاي اخير اوكراين، هوادار كدام يک از جبهه ها هستيد؟
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با توجه به این که رویدادهای اوکراین با هدایت »جدایي طلب ها« که 
نظامی  مداخلۀ  همچنین  و  شده اند  جمع  جنوبي  و  شرقي  مناطق  در 
روسیه در کریمه، به سرعت در حال گسترش است، ارائۀ هرگونه تحلیل 
کلّي باید محتاطانه باشد. با این حال، حکومت رئیس جمهور، یانوکوویچ، 
واژگون شده است؛ به نظر مي رسد دولت جدید در حفظ کنترِل تقریباً 
و  است  کرده  عمل  موفق  کمابیش  اوکراین  خاک  بخش هاي  تمامي 

نخستین اصالحات سیاسي و اقتصادي را اعالم کرده است.
اتفاقات  بسیاري از تحلیل گران و فعاالن، برچسب »انقالب« را به این 
یا  »ضداستعماري«  »دموکراتیک«،  »ملي«،  انقالبی  داده اند:  نسبت 
»بورژوازي«. آنچه به طور قطع در اوکراین اتفاق افتاد، شورش بخشي از 
جمعیت اوکراین، )عمدۀ تمرکز هم در بخش هاي غربي و مرکزي بود 
و چندان حمایتي از جانب بخش هاي شرقي و جنوبي وجود نداشت( 

و  مجلس  احزاب  پرحرف وحدیث  بعضاً  و  ضعیف  بسیار  رهبري  تحت 
)در مراحل پایاني( همراه با درگیري هاي خشن میان پلیس و نیروهاي 
شبه نظامي بود. نتیجۀ آن هم تغییر نخبگان قدرت بود. گر چه برخی 
این  تا  است  کافي   ویژگي ها  این  تمامي  معتقدند،  سیاسي۱  عالمان  از 
تغییر  بگیریم،  انقالب »تیلي گونه« در نظر  الگوي  از  را شکلي  اتفاقات 
نخبگان قدرت به وسیلۀ بسیج مردمي، چیزي نیست که در انقالب ها 
چندان مد نظر باشد. بلکه معموالً چشم انتظار و به دنبال حدی از توان 

برای تغییرات بنیادي، سازماني و ساختاري هستیم.
آیا این شورش ها تغییري در قشرها یا وضعیت اجتماعي اقتصادي اوکراین 
»الیگارشی«  همان  توسط  اقتصادي  مسلط  ارتفاعات  مي کند؟  ایجاد 
سابق اداره مي شود؛ یعني گروه هاي مالي صنعتي نزدیک به دولت. عالوه 
دولت  بر  چه  مي کنند،  بیشتري  تسلط  احساس  اکنون  آن ها  این،  بر 

< انقالب هنوز حتي آغاز هم                                                                                                                                               
    نشده است

ولوديمير ايشچنکو، دانشگاه ملي كي يوموهيال و قائم مقام مدير مركز پژوهش هاي جامعه، كي يف، اوكراين

>>

بعد از اینکه مجلس در ۱۶ ژانویۀ ۲۰۱۴، قوانین سرکوب گرانه علیه آزادي هاي شهروندي 
را تصویب کرد، میدان به صحنۀ خشونت هاي سنگین تبدیل مي شود. 
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نظر  به  انجام شده  برآوردهاي  طي  منطقه اي.  دولت  بر  چه  و  مرکزي 
مي رسد »پادشاه شکالت« اوکراین، پترو پوروشنکو )که هم در دولت 
احتمال  به  یانوکوویچ(  دولت  در  هم  و  است  کرده  فعالیت  یوشچنکو 
زیاد پیروز انتخابات ریاست جمهورِي پیش رو می شود. دولت جدید، براي 
اکنون مناطق مخالفان  به حکومتش در جاهایی که  مشروعیت بخشي 
روسیه،  مداخالت  برابر  در  ملي  اتحاد  تقویت  براي  همچنین  و  است 
برخي از ثروتمندترین افراد اوکراین )ایوان کولومویسکي، سرگئي تاروتا( 
را به عنوان فرمانداران منطقه ای در بخش هاي شرقي اوکراین منصوب 

کرده است.
تلفیق های سیاسي همه گیرتر مي شود؛ اما چنین اتفاقي لزوماً به معناي 
برقراري دموکراسي بیشتر نیست. تالش »خانوادۀ«یانوکوویچ در انحصار 
قدرت، به نفع یک حکومت الیگارشیک جمعی تر متوقف شده است. با 
وجود این که قانون اساسي جدید سال ۲۰۰۴، قدرت بیشتري به مجلس 
مي دهد و اختیارات رئیس جمهور را کاهش مي دهد، به سختي مي توان 
آن را دموکراتیک نامید. انتخابات مجلس تنها بر مبناي تقسیم کرسي ها 
به نسبت آراء و رأي دادن به فهرست احزاب سازماندهي مي شود. قانون 
اساسي هیچ راهکاري ارائه نمي دهد که مردم بتوانند کنترل کنند که 
چه کسی در لیست حزب نامزد شود )مثاًل از طریق انتخابات مقدماتی(. 
رهبري حزب در نگارش لیست های احزاب، تقریباً قدرت تام و تمام دارد 
و از این حق برخوردار است که نمایندگان مجلس مخالف را از گروه های 
پارلمانی محروم کند که در این حالت حکم آن ها هم خودبه خود باطل 
مي شود. این احتمال وجود دارد که قوانین نظارت مجلس، موجب تکرار 
با  اقدامات شتاب زده  و  فاجعۀ ۱۶ژانویۀ ۲۰۱۴ شود؛ یعني زماني که 
تجمعات  و  بیان  آزادي  علیه  را  ده حکم  مجلس  اساسي،  قانون  نقض 

مسالمت آمیز به تصویب رساند.
یکي از مطالبات جنبش میدان، یکي از مهم ترین مسائلي که مردم را 
به خیابان ها کشاند و یکي از مشکالتي که در دستور کار دولت جدید 
با فساد است.  قوانین سیاست  و مبارزه  قرار گرفته است، شفافیت در 
این مسئله، با این که ورد زبان نئولیبرال ها بوده است، چیزي نیست که 
رسمي  سازمان هاي  به وجودآوردن  کنارش گذشت.  از  به سادگي  بتوان 
نخبگاِن  نفع  به  صرفاً  که  غیررسمي  روندهاي  جاي  به  شفاف  و  مؤثر 
نزدیک به حاکمیت عمل مي کرد، براي مدرن  شدن اوکراین، گام بزرگي 
محسوب مي شود. گر چه پرداختن به این مسائل، بدون دست و پنجه 
نظر  به  بعید  اوکراین،  جامعۀ  در  نابرابري  و  فقر  با  جدي  کردن  نرم 
مي رسد. تا به اینجاي کار که فقط خالف آن را مشاهده کرده ایم: دولت 
براي دریافت وام هایي که به شدت به آن ها محتاج است، آمادگی کامل 
خود را برای پذیرش هرگونه ریاضت اقتصادي، به عنوان شرطی از جانب 
صندوق بین المللي پول ]برای دریافت وام[ اعالم کرده است و بنابراین 
به نابرابري بیشتر اقتصادي دامن زده است. عالوه بر این، الیگارشی ای 
مزایای  که  وابسته اند  غیررسمی  دولتی  مزایای  گوناگون  انواع  به  که 
رقابتي شان را در وضعیت سرمایه داري پیراموني اوکراین حفظ می کند، 
رده هاي  فعالیت هاي  بیشتر  شفافیت  راستاي  در  اقدامي  گونه  هر  از 
باالي حکومت، حمایت نخواهند کرد. در یک رقابت آزاد با شرکت هاي 
به  دسترسي  و  گزینشي  حمایت هاي  تجاري،  آزاد  منطقۀ  در  اروپایي 

منابع دولتی، اهمیت بیشتري هم پیدا مي کند. رقابت جهاني مهم ترین 
عامل محدودیت گسترش سرمایۀ ملّي اوکراین است، به همین دلیل، 
اهمیت حمایت دولتي، به تنهایي با فشار رقابت از سوی اتحادیۀ اروپا و 
روسیه مواجه است. به گونه ای متناقض، به نظر می رسد انقالب »ضد 

استعماري« اوکراین وابستگي اقتصادي کشور را افزایش دهد.
بسیار  زوِر  اعمال  با  مواجهه  در  بین المللي، خشونت  حمایت  مورد  در 
این،  وجود  با  است.  داده  نشان  مؤثر  یانوکوویچ  ناهماهنِگ   اما  شدید 
پیامدهای مخربي هم به دنبال داشته است۲. از جمله سیر صعودي در 
علني،  نئونازي هاي  شامل   ،)Right Sector( راست«  »بخش  اتحاد 
که اعتراضات میدان آن ها سر به فلک کشید و از حاشیه به متن آمد و 
ظرف سه ماه به یکي از  عناصر تأثیرگذارتر در سیاست اوکراین تبدیل 
شد. گرچه نمي توان به این اعتراضات برچسب »کودتاي فاشیستي« زد 
توصیف  تحلیل گران چپ گرا  از  برخی  و  روس  رسانه هاي  که  )آن طور 
کردند( چراکه چنین چیزي به تصرِف مسلحانه و سازمان یافتۀ قدرت، از 
باال اشاره دارد، که اتفاقات اوکراین ارتباطي به آن پیدا نمي کند. در کل، 
راست گرایان و جنبش میدان را به ندرت احزاب سیاسي به قدرت رسیده 
هدایت می کردند. »بخش راست« مسلح شد )که از پاسگاه هاي پلیس 
به دست آورده بودند( و به عنوان قهرمانان یک شورش مردمي موفق، از 

حمایت جمعي برخوردار بودند.
در  مهم  عاملي  خارجي،  مداخالت  گذشته،  بزرگ  انقالب هاي  مانند 
در  که  است  ضعیفی  آزادي بخشي  تواِن  چنین  حتی  محدود کردِن 
وطن پرستانْه  احساسات  بروز  جایي که  می شود؛  مشاهده  میدان  اروپا 
نظارت مدني بر دولت و برنامه هاي اجتماعي را کنار زد. لذا ناآرامی های 
اجتماعي اقتصادي باید دوباره، این بار علیه ریاضت هاي اقتصادي دولت 
جدید و حاکمیت بي حدوحصر الیگارشیک،  بر پا شود؛ این ناآرامی ها به 
احتمال زیاد توسط راست توده گرا، هدایت خواهد شد و نه چپ گراهاي 
فضاي  صورت،  این  به  ضعیف ترند.  غیرقابل قیاسی  به طرز  که  جدید 
کمي براي شکل گیري جنبش وسیع تر کاماًل ملی باقي مي ماند، که در 
کشوري با فرهنگ هاي متفاوت اهمیت باالیي دارد و به احتمال قوي تر، 
روند فروپاشي دولت را تسریع مي کند، بي آن که منجر به دگرگونی 

اجتماعي شود.

دریافت شده در ۹ مارس ۲۰۱۴

_______________

1h t tp : / /www.psa . ac .uk / in s igh t -p lus /b log /
ukraine%E2%80%99s-euromaidan-t i l lyan-
revolution-can-lead-second-crimean-war
2  http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-
cage/wp/2014/02/26/why-ukraines-yanukovych-
fell-but-so-many-analysts-including-me-predicted-
he-would-survive/
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http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/02/26/why-ukraines-yanukovych-fell-but-so-many-analysts-including-me-predicted-he-would-survive/
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/02/26/why-ukraines-yanukovych-fell-but-so-many-analysts-including-me-predicted-he-would-survive/
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/02/26/why-ukraines-yanukovych-fell-but-so-many-analysts-including-me-predicted-he-would-survive/
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يوان تسه لی، رئيس شورای بين المللی علم )ICSU( و رئيس اسبق آكادميا سينيکا، تايوان و اندرو ِوی چی يانگ، دستيار ويژۀ 
رئيس شورای بين المللی علم 

<<

< دگرگون کردن                                                                                                                                         
    تـوسـعـۀ انسـانـی

نیاز  دربارۀ  نشستی،  در  پیش،  سال  چند 
تغییرات  از  جلوگیری  برای  توسعه  مهار  به 
همکاری  که  می کردیم  بحث  آب و هوایی 
افریقایی حرف خودش را زد: »نه، مردم ما 
بینوایند. ما باید پیشرفت کنیم. اگر این به 
معنای نابودکردن زمین است، بنابراین همه 

می توانیم با هم بمیریم!«

گذاشت.  جا  به  ماندگار  تأثیری  واژگان  این 
مخالفت  با هم مردن  دربارۀ  ما  هم  هرچقدر 
بیان  را  حقیقتی  واژگان  این  کردیم، 
جهان  گرسنگان  و  فقیران  می کردند: 
روح  هر  آبرومندند.  زندگی  یک  شایستۀ 
جهانی  بی عدالتی  است.  شایسته  بشری ای 
برق  نفر  ۱.۳میلیارد  نیست:  انکارشدنی 
ندارند و ۲.۵میلیارد با کمتر از ۲دالر در روز 
زندگی می کنند، درحالی که ثروتمندترین ها 

مصرف بسیار زیادی دارند. 

مصرف  زیاد  بسیار  تردید  بدون  آنان  و 
منابع  کل،  به طور  بشریت  امروزه  می کنند. 
ساله  هر  زمین  آنچه  از  بیشتر  ۵۰درصد  را 
سال۲۰۱۲،  در  می بلعد.۱  می کند،  تولید 
از سرتاسر جهان ]زنگ[  ۱۰۵آکادمی علوم 
که  درآوردند:  صدا  به  را  شدید  هشداری 
به طور  بی رویه  جمعیت  و  بی رویه  مصرف 
علم  می کند.۲  فرسوده  را  زمین  جدی 
که  را  راهی  همین  اگر  می کند،  پیش بینی 
قرن،  این  در  زمین  دهیم،  ادامه  می رویم 
خواهد  گرم  سانتی گراد  ۴درجۀ  دست کم 
گونه ها  کرد،  خواهد  جهش  آب و هوا  شد. 
فجایع  و  می میرند  دسته جمعی  به صورت 

صدها میلیون نفر را آواره خواهند کرد.۳

بیست ویکم است:  انسانی قرن  این مخمصۀ 
توانایی محدود  و  منابع محدود  با  سیاره ای 

۷میلیارد  با  انسانی،  تأثیرات  جذب  برای 
مصرف  زیاد  بسیار  هم  حاال  همین  که  نفر 
می کنند و بسیار زیاد تأثیر می گذارند. با این 
حال، ۲.۵میلیارد نفر شایستۀ بیش از این اند 
و ۲میلیارد نفر دیگر نیز ممکن است تا سال 

۲۰۵۰ به آن ها بپیوندند.

خوب  می تواند  انسانی  هر  چگونه   >
نابود  را  زمين  آنکه  بدون  كند،  زندگی 

كند؟

کارگر  توسعه،  فعلی  روش  اینکه  به  باور 
۷میلیارد  با  است.  محض  دیوانگی  می افتد 
نفر، این روش که به مصرف و رشد اولویت 
و  تهی دست  را  نفر  میلیاردها  می دهد، 
با  می گذارد.  جا  به  ویران  را  محیط زیست 
۹تا۱۰میلیارد نفر، این روش احتماالً سیارۀ 
نابود  را  انسانی  رفاه  مظاهر  تمامی  و  زمین 

می کند.

< بايد راهی ديگر بيابيم

آبرومندانه  زندگی  عرضۀ  برای  ما  راه  تنها 
به همه بر روی زمین، در محدودۀ آنچه که 
به  که  است  این  دهد،  ارائه  می تواند  زمین 
طور کامل راهی را که توسعه پیدا می کنیم، 
کفایت  تدریجی  پیشرفت  نه  دهیم.  تغییر 
دگرگونی  فزاینده.  وصله بندِی  نه  و  می کند 
است  ممکن  است.  کار  دستور  در  گسترده 
بپرسید: این توسعۀ واقعاً پایداِر دگرگون شده 
در  احتماالً  توسعه  این  بود؟  خواهد  چگونه 
همان حال که افراد ابداع و بازگو می کنند، 
خود  به  تکامل  حال  در  اَشکاِل  از  انبوهی 

»نه پیشرفت 
تدریجی کفایت 

می کند و نه 
وصله بندِی 

فزاینده«
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می گیرد. اما باید سه هدف را تحقق بخشد:

 • توسعۀ پایدار باید از زمین و توانایی اش در 
تأمیِن حیات محافظت کند؛ چراکه نسل های 

فعلی و آتی به آن وابسته اند.۴

برای رشد و  باید محدودیتی  پایدار   • توسعۀ 
به طور مشخص رشد جمعیت و مصرف، تعیین 
کند؛ چراکه رشد نامحدود در سیاره ای محدود 

ناممکن است.

چراکه  باشد؛  عادالنه  باید  پایدار  توسعۀ   •
دشوار  عدالت  بدون  مالکیت  حس  پرورش 
پیشکاران  ما  و  هست  هم  ما  »سیارۀ  است؛ 

آنیم«.

مالحظۀ  دربارۀ  پایدار  توسعۀ  جمله:  یک  در 
به صورت  آتی،  و  فعلی  نسل های  نیازهای 
عادالنه و در حیطۀ محدودیت های زمین است.

< جامعه شناسان )و همۀ عالمان اجتماعی( 
چطور می توانند كمک كنند؟

چطور  است:  این  واقعی  پرسش  حقیقت،  در 
می توانند کمک نکنند؟ ریشۀ این بحران نه در 
ناپایدار انسانی،  فیزیک خشن بلکه در توسعۀ 
به  دارد.  قرار  ارزش هایش  و  رفتارها  نهادها، 
عبارت دیگر، در قلمروی علوم اجتماعی است 
زده  دست  پایداری   اصلی  پیکارهای  به  که 

خواهد شد.  

ممکن است بپرسید »علوم طبیعی و فناوری 
برای حرکت ما به سوی  آن ها  چطور؟« قطعاً 
جامعه ای با کربن کم تر حیاتی اند؛ اما به هیچ 
وجه کافی نیستند. در حقیقت، علم و فناوری 
از  بهره برداری  برای  قدرتمند  نیرویی  غالباً 
چراکه  بوده اند؛  رشد  و  مصرف گرایی  منابع، 
است،  بوده  ملت ها  و  مردمان  رؤیای  این ها 
در  ملت ها  مادامی که  محیط زیست.  حفظ  نه 
نامحدود هستند، حتی  و مصرف  رشد  رؤیای 
»فناوری سبز«، برای آن اهداف به کار گرفته 
که  است  چیزی  آن  از  فراتر  که  شد،  خواهد 

زمین می تواند تحمل کند.

اما اگر ما بتوانیم آن رؤیاها و ارزش ها، رفتارها 

کنیم،  دگرگون  را  همراهشان  نهادهای  و 
که  می کنیم  دگرگون  را  اهدافی  همان  دقیقاً 
فناوری برای آن ها به کار بسته می شود. و علوم 
اجتماعی صرفاً به این دگرگونی مرتبط نیست؛ 
]برای این دگرگونی[ محوری است. حوزه های 
این مداخلۀ بالقوه فراوان هستند. سه نمونه از 

آن ها، به این شرح اند:

۱. تصور ما از »توسعه« و »نيازها«: تعریِف 
حال حاضر از توسعۀ پایدار، برگرفته از کمیسیون 
یا  »توسعه«  معنای  سال ۱۹۸۷،  در  برونتلند 
از  ما  منظور  است.  نکرده  تعریف  را  »نیازها« 
مرفه  زندگی  سبک  یک  چیست؛  »توسعه« 
انسان ها،  و  شاد؟  بسندۀ  زندگِی  یک  یا  غربی 
به چه چیزهایی »نیاز« دارند؟ فردی خوابیده، 
این  با  زنده می ماند،  ثابِت ۱۰۰وات  با ذخیرۀ 
متوسط،۱۰۰۰۰وات  امریکایی  فرد  یک  حال 
استفاده می کند، درحالی که یک طرح سوئیسی 
کدام  می کند.  پیشنهاد  همه  برای  ۲۰۰۰وات 
این  که  کرد  اعتراف  باید  است؟  مناسب  یک 
به  پاسخ ندادن  اما  گمراه کننده اند؛  پرسش ها 
چیزی  »هر  که  است  بوده  معنا  این  به  آن ها 
پیش می آید«، که شامل سطوحی حیرت آور از 
با تالشی مشترک،  اسراف هم می شود. قطعاً، 
تاریخ دانان،  اقتصاددانان،  جامعه شناسان، 
ایده هایی  می توانند  دیگران  و  روان شناسان 

منطقی تر پیشنهاد کنند. 

2. جمعيت: ۹تا۱۰میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ 
آن چنان به صورت جهانی بر سر زبان ها افتاده 
امر[  ]این  کنیم  باور  است  ممکن  که  است 
اما  است.  مقدر  که  پیش بینی،  یک  صرفاً  نه 
هنجارهای  را  نیست. جمعیت  تقدیر  جمعیْت 
اجتماعی، اقتصاد، امنیت والدین و مداخله های 
آن  که  می دهند؛  شکل  به شدت  سیاستی 
مساعد  اجتماعی  علوم  مداخله های  برای  را 

می کند.

3. همکاری جهانی: نظام حکمرانی ملت محور 
تهدیدی  که  آب وهوایی،  تغییرات  برابر  در  ما، 
جهانی است، بی اندازه نامناسب از آب درآمده 
هستیم.  جهانی  عالی  نهادهای  نیازمند  است. 
زمان آن رسیده است که به طور جدی بر روی 
طراحی  برای  اجتماعی  علوم  آگاهی  گنجینۀ 

نهادی سرمایه گذاری کنیم و آن را به کار بریم.

برای  اجتماعی  علوم  و  جامعه شناسی  توان 
به  انسانی،  توسعۀ  دگرگونی  به  قدرت بخشی 
معنای واقعی کلمه نامحدود است. اما اگر این 
توان را به کنش واقعی تبدیل نکنیم، چندان 
اهمیت نخواهد داشت. و بهتر است که برویم. 
علم نشان می دهد که اگر در طول این دهه از 
خیلی  احتماالً  نگردانیم،  روی  ناپایدار  توسعۀ 
آینده  نسل های  وقت،  آن  بود.  خواهد  دیر 

دربارۀ ما چگونه قضاوت می کنند؟  

در آن نشسِت دو ساِل پیش، آشکار شد که، با 
این وجود، اختالفی در کار نیست. همۀ  همۀ 
ما با امید برای گونه ای بسیار متفاوت از توسعه 
توسعه ای عادالنه تر و در حیطۀ  بودیم؛  متحد 

مرزهای سّیاره مان.

_________

۱. شبکۀ جهانی ردپا:

http://www.footprintnetwork. 
org/en/index.php/GFN/

و  جمعیت  دربارۀ  بیانیه  بین دانشگاهی،  پنل   .۲
مصرف: 

ht tp: / /www.interacademies .
net/10878/19191.aspx

 ۳. بانک جهانی، گرما را کاهش دهید:

http://climatechange.worldbank.
org/si tes/default/files /Turn_
Down_the_heat_Why_a_4_
degree_centrigrade_warmer_
world_must_be_avoided.pdf 

4 Griggs D. et al., “Policy: 
Sustainable development goals 
for people and planet”, Nature 
495, pp. 305-307, 21 March 
2013: http://www.nature.com/
nature/ journal /v495/n7441/
full/495305a.html  
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هربرت دوسینا، دانشگاه کالیفرنیا، برکلي، ایاالت متحدۀ امریکا

< تغـییرات آب وهوا  
      بازار سرنوشتمان را رقم مي زند

پس از گذشت بیش از بیست سال از مذاکرات سازمان ملل، نشر گازهاي گلخانه اي همچنان درحال افزایش است و رهبران جهان، بیش از پیش 
بر نقش بازار در نجات ما از فاجعۀ گرماي چهار درجۀ سانتي گرادي تأکید دارند؛ اما ائتالفی از دولت ها و جنبش هاي اجتماعي به طور متحد، 
همچنان در حال مبارزۀ با آن هستند. هربرت دوسینا از کنفرانس تغییرات آب وهوای سازمان ملل گزارش مي دهد که ۱۱تا۲۲ نوامبر ۲۰۱۳ 

در ورشو برگزار شد.

تغییرات  ساالنۀ  کنفرانس  آستانۀ  در  و  پیاپي  سال  دومین  براي 
آب وهوایي سازمان ملل، طوفان عظیمي در فیلیپین رخ داد. این حادثه، 
چه براي نمایندگاني که در ورشو حضور داشتند و چه براي آناني که 
فرض  این  اثبات  بر  دیگري  گواه  بودند،  مانده  در کشورهاي خودشان 
بود که تغییرات آب وهوا، نه تنها در حال رخ دادن است، بلکه بیشترین 
آسیبش گریبان گیر کساني مي شود که کم ترین نقش را در شکل گیري 

آن داشته اند.

فاحش  تغییرات  حوادِث  از  دیگر  بسیاري  و  هایان  طوفان  به عالوه، 
این  آب وهوایي، به اعتراف بسیاري از شرکت کنندگان در ورشو، مؤیّد 
است که این مذاکرات سازمان ملل تا به این جاي کار، به قول یکي از 
به جای  مذاکرات  اما  است«.  درماندگي، شکست خورده  »با  نماینده ها 
تغییر جهتش، دارد به مرحله اي خطرناک تر نزدیک مي شود. دولت هاي 
کشورهاي توسعه یافته، متحدتر از گذشته، تأکید بسیار زیادي بر نقش 
اما جنبشی جهانی، دربرگیرندۀ دولت ها و  دارند.  بازار در حل مشکل 
و  مقاومت  حال  در  همچنان  متفاوت،  اهداِف  با  اجتماعِي  جنبش هاي 

<<

راهپیمایي جنبش هاي اجتماعي در خیابان هاي ورشو، لهستان، 
در برابر کنفرانس تغییرات آب وهوایی سازمان ملل
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پافشاري بر راه هاي دیگر هستند.

< مسئلۀ مسئوليت پذيري

پس از نشست بحران بوم شناختي جهاني در استکهلم در سال ۱۹۷۲، 
تاکنون  که  روبه رشدي  دوره اي  نشست هاي  میان  از  ورشو،  کنفرانس 
دولت هاي جهان برگزار کرده اند، تازه ترین نشست محسوب مي شود. در 
سال ۱۹۹۲، دولت ها پیماني امضا کردند تا »غلظت گازهاي گلخانه اي 
را براي جلوگیري از اثرات مخرب انساني بر چرخۀ آب و هوایي تثبیت 

کنند«.

است؛  درآمده  آب  از  ترسناک تري  امر  صادقانه اي  اقدام  چنین  البته 
چراکه چیزي جز تغییرات مرتبط با سبک زندگي ما در پي ندارد؛ از 
تغییرات در المپ ها گرفته تا تجدید نظر در زیرساخت هاي انرژي ملّي 
تا پافشاري عده ای بر تعویِض از پایه و اساِس نظام سرمایه داري. که این 
و  مردم  از  گروهي  آسیب  موجب  تغییرات،  تمامي  مانند  هم  تحوالت 

منفعت گروهي دیگر مي شود.

همچنین، اتفاق نظري ابتدایی بر سر چگونگي پیش برد امور وجود داشته 
است: طبق پیمان نامۀ ۱۹۹۲، کشورهاي توسعه یافته موظفند در توقف 
نشر این گازها »پیش قدم شوند«. ولي از آنجا که حتی اقدامات آن ها 
کافي نخواهد بود، از کشورهاي درحال توسعه هم درخواست شده است 
که وارد میدان شوند، که آن ها براي انجام چنین امري محتاج منابع و 
فناوري کشورهاي توسعه یافته هستند. به دلیل اینکه آن ها شکننده تر 
براي  دارند،  آب وهوایی  تغییرات  با  مقابله  در  کم تری  منابع  و  هستند 
کمک  به  نیز  آن  تأثیرات  با  دست وپنجه نرم کردن  و  ]خود[  وفق دادن 

احتیاج دارند. 

زیر  چراکه  است؛  شده  هم  دشوارتر  مسئله  این  که  شده  مشخص 
و  منافع  توزیع  دربارۀ  نابرابر،  گروه هاي  میان  ابتدایی،  اتفاق نظر  این 
هزینه ها و همچنین در تفسیر کنش های مردم و نوع روابطشان با هم، 
درگیري هایي عمیق تر و زیرساختي تر وجود دارد؛ درگیري هایي دربارۀ 
اینکه آن ها کدام طبقه از مردم هستند و چه رفتاري از جانب دیگران 

درخور آن هاست.

کشورهاي درحال توسعه با ابراز نگراني از این که مجبورند باِر حل کردِن 
مشکلي را به دوش بکشند که نه آن را ایجاد کرده اند و نه سودي از 
آن عایدشان مي شود، بر این مسئله تأکید دارند که کشورهاي ثروتمند 
»اخالقاً موظفند« تا به آن چیزی که باید عمل کنند، عمل کنند، چراکه 
از این گازها در  انتشار حجم بسیاري  آن ها »از نظر تاریخي مسئول« 
آورده اند. کشورهاي  به دست  را  ثروتشان  این طریق  از  و  جو هستند 
توسعه یافته باید به انجام این کار مجبور و حتي براي آن تحریم شوند و 

نه فقط اینکه تشویق یا »دعوت« به انجام آن شوند.

تقریباً  کردم،  صحبت  که  توسعه یافته  کشورهاي  مذاکره کنندگان  با 
تمامشان با عصبانیت این مسئله را رد کردند و گفتند، نمي شود مسئول 
حال  در  اگر  نداشته اند.  آگاهي  تأثیراتش  به  نسبت  که  باشند  چیزي 
حاضر آن ها فعالیت بیشتري در این زمینه دارند، تنها به این دلیل است 
این دلیل که  به  نه  و  نوع دوستي هستند  و  بیشتر مستعد رهبري  که 
مقصرند. آن ها مردماني نیستند که باید یا می توان تنبیهشان کرد، آن ها 

فقط باید تشویق شوند.

<<

سخنگویان  میان  در  رسمي«  غیر  »تجمعي 
تغییرات آب وهوا برای رسیدن به توافق نهایی 
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< مسئلۀ توسعه

از جمله مسائل مشکل ساز دیگر، این است که هم پوشاني این چالش ها 
بر سر شأن اخالقي و سلسله مراتب ها، در حقیقت چالش بر سر چگونگي 
یا  و  است؛  بلندمدت  اقتصادي  رکود هاي  توسعه، حین  بهبود  و  حفظ 

اینکه آیا اصال چنین چیزی باید هدفی باشد که از آن شروع کرد.

مقامات رسمي و کارشناسان کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي 
و توسعه، سازمان ملل، بانک جهاني، طرفداران حفظ محیط زیست و 
محیط زیست  درخصوص  روبه رشد  نگراني  هاي  به  پاسخ  در  شرکت ها، 
محیط  زیست،  حامي  تندروی  و  مردمي  جنبش هاي  چشمگیر  قیام  و 
مي دانست،  مقصر  مسئله  این  در  را  سرمایه داري  که   ،۷۰ دهۀ  در 
پایدار«  »توسعۀ  تفکر  زیر چتر  و سپس  کرده اند  پیشنهادهایی مطرح 
رفته اند، که حل بحران بوم شناختی جهاني نباید لزوماً مانع انباشتگي 
شود؛ در واقع این مسئله در گرو ادامۀ رشد است یا حتي مي تواند، در 

آن نقش داشته باشد.

از  برنامۀ بسیاري  به  تلقي و  از آن زمان، توجیهي بدیهي  این مسئله، 
تبدیل  مدني«  »جامعه  گروه های  و  چندجانبه  سازمان هاي  دولت ها، 
نیاز است »مدیریت  شده  است. همۀ آن ها می گویند، تمام چیزی که 
از  استفاده  چگونگي  بر  بیشتر  نظارت  یا  بهتر  جهانِي«  محیط زیستِي 
و  در جنگ  هم  با  آن  پیامدهاي  بر سر  اما همگي شان  است.  طبیعت 

جدل هستند.

در یک قطب، امریکا از یک قانون نئولیبرال تر دفاع می کند: بازار و نه 
هیچ قدرت بین المللي باالتري، باید بر دسترسي ما به طبیعت نظارت 
کند. فقط باید از کشورها خواست تا داوطلبانه به اهداف کاهش نشرشان 
وعدۀ  شود.  اعمال  پایین  به  باال  از  نباید  حدی  هیچ  شوند«؛  »متعهد 
سودهای بیشتر باید سرمایه دارها را تشویق کند تا از انرژي هاي کثیف، 
به انرژي هاي سبز روي بیاورند یا در پروژه هاي برون مرزي فناوري پاک 

سرمایه گذاري کنند.

در قطب دیگر، اتحادیۀ اروپا )EU(  قرار دارد و تالش مي کند به چیزي 
که  دولت هایي  کند:  پیدا  دست  سوسیال دموکرات  قانون  به  نزدیک تر 
هماهنگ با هم عمل مي کنند باید نقش اصلي تر و فعال تري در به  اجرا 
در آوردِن کاهش نشر ]گاز[  و هدایت کردن جریان های سرمایه به سمت 

فناوري هاي پاک تر داشته باشند.

که  است  آن هایي  میان  سرمایه دارها،  بین  در  اصلي  دودستگي 
»خاکستري«  سرمایه داري  یا  فسیلي  سوخت هاي  به  موفقیتشان 
وابسته است و آن هایي که به سرمایه داري »سبز« وابسته هستند؛ به 
عبارت دیگر، تغییرات آ ب وهوا، کساني را ظاهر کرده که در فرصت هاي 
سودده، تجارت کربن و انرژي هاي جبران پذیر سهیم هستند. دستۀ اول 
دوم سعي  دستۀ  درحالي که  مي بینند،  مناسب تر  را  امریکا  راه حل هاي 
مي کنند به اردوگاه اتحادیۀ اروپا بپیوندند. آن هایي که در هر دو رنگ 
از هر  این سرمایه داري ها سرمایه گذاري کرده اند، هر کدام بخش هایي 

دو را مناسب مي بینند.

۱۳۰کشور  از  بیش  به  تعدادشان  که  درحال توسعه،  کشورهاي  بلوک 
مي رسد، همیشه متنوع تر بوده است؛ اما عموماً از پافشاری بر این امور 
حمایت کرده اند: از اینکه عدالت توزیعْی محور راه حل ها باشد، از  نظارت 

تنبیهي تر دولتی از جمله مالیات بستن ها و جریمه ها و از اینکه بازارها 
بیش از پیش تابع جامعۀ جهانی باشند.

نظر  به  باقیست:  بزرگ تر همچنان  اهداف  بر سر  داخلي  اختالفات  اما 
مي رسد بسیاري در طرح »توسعۀ پایدار« مشارکت مي کنند که مقامات 
رسمي و روشنفکراِن شمالي به روشني آن را اظهار کرده اند؛ در حالي که 
دیگران به دنبال تعریف جدیدي بوده اند که از حفظ طبیعت، معنایي 

فراتر از حفظ توسعۀ سرمایه دارانه داشته باشد.

< توافقي شکست خورده

در طول سال هاي اولیۀ مذاکرات، رویکرد نئولیبرالِي نه حد نه مسئولیت 
که امریکا مطرح کرد، بالفاصله پس از مخالفت محکم اتحادیۀ اروپا و 
کشورهاي درحال توسعه، با شکست رو به رو شد. چیزي که بعدها غالباً بر 
سر آن به توافق رسیدند، یک توافِق اهدافِ معطوف به بازار یا »محدودیت 
و تجارت« )cap-and-trade( بود که طي آن به کشورهاي توسعه یافته 
اجازۀ نشر مقدار کم تری از حّد مجازشان در سال ۱۹۹۰ داده مي شد و 
این در حالي بود که آن ها با راه اندازي بازار کربن، مي توانستند مجوزها 

و حدود بیشتري براي خود بخرند.

معاهدۀ کیوتو در سال ۱۹۹۷،  تنظیم شده در  توافق  نظر مي رسید  به 
رهبري  تحت  توسعه یافتۀ  کشورهاي  و  امریکا  موافقت  ابتدا  همان  از 
را  بازار  مکانیسم های  چراکه  باشد،  داشته  همراه  به  را  اروپا  اتحادیۀ 
)که  ]گاز[  نشر  محدودیت هاي  با  می پسندیدند(  نئولیبرال ها  )که 
غیرنئولیبرال هامی خواستند( مي  آمیخت و هم اینکه به ادعاي بي گناهي 
از  درحال توسعه  کشورهاي  حمایت  برخالف  مي زد:  دامن  آن ها 
به آن ها برچسب متخلفین  بازارمحور  تنبیهي، نظارت هاي  نظارت هاي 

شایستۀ مجازات نمي زد.

کشورهاي درحال توسعه علي رغم اینکه عموماً مخالف نظام بازار و ناراضي 
از این اهداف پیش پاافتاده بودند، به آن پیوستند؛ چراکه حدهای قانونْي 
دست کم اعمال مي شد و آن ها را معاف مي کرد و همچنین به این دلیل 
اما این  بازار داده بودند.  از دل  که به آن ها وعدۀ سرمایه و تکنولوژي 
مسئله، مشخصاً براي امریکایي هاي خشمگین از بابت حدها و همچنین 
معافیتي که شامل حال کشورهاي درحال توسعه شده بود، گران تمام 
شد؛ معافیتي که نه تنها تهدیدي براي رقابت جویِی امریکایی به حساب 
مي آمد، بلکه در تضاد با این ادعاي اخالقي امریکایی بود که آن ها بیش 
متفاوت  دیگران  با  نباید  هم  وظایفشان  لذا  نیستند،  مقصر  دیگران  از 
تقریباً  درحالي که  گذاشت،  پا  زیر  را  معاهده  امریکا  بعدتر  باشد. کمي 

دیگراْن همه به آن متعهد شده بودند.

پیدا  نتایج کمي دست  به  اجراشدن  از ده سال  انجام شده، پس  توافِق 
به  تنها  اما  را کاهش دهند؛  برخي گروه ها موفق شدند نشرشان  کرد. 
دلیل کاهش رشد در دوران رکود یا به این دلیل که توانستند از بازار 
کربنِ  دارای پر از راه گریز و اکنون در حال فروپاشی، »مقادیر جبرانِي« 
۶۰تا۷۰  حاضر  حال  در  نشرها  مقدار  کل،  در  کنند.  خریداري  ارزان 
درصد بیشتر از زمان شروع مذاکرات در دهۀ ۹۰ است. و مقادیر بسیار 
کمي از فناوري و سرمایه در اختیار کشورهاي درحال توسعه قرار گرفته 

است.

بسیاري از حاضرین در ورشو، علي رغم اینکه در سال های اخیر، مذاکرات 
در دور باطل افتادند، ابراز امیدواري کردند که این بزرگ ترین طوفان 
ثبت شده در تاریخ، حداقل بتواند مذاکرات را به مسیر جدیدي وارد کند. 

<<
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دبیر سخنگویان فیلیپین، در بخش ابتدایِي نشست، درحالي که دوباره 
اشک از چشمانش جاري شده بود، اظهار کرد:  »ما مي توانیم همین جا 

جلوي این جنون آب وهوایي را بگیریم.«

< خيز به سمت فاجعه

به  مذاکرات  ادامه،  در  که  بود  این  افتاد  که  اتفاقي  آن،  جای  به 
سمت وسویي کشیده شد که قباًل رها شده بود. و بر خالف گذشته که 
گروه هاي به سرکردگیامریکا و اتحادیۀ اروپا مي خواستند هر کدام به راه 
خودشان بروند، این بار همگي شان هم سو و هم جهت به نظر مي رسیدند. 
بعضاً اتحادیۀ اروپا زیر چتر امریکا مي رفت یا حداقل برخالف دهۀ ۹۰، 

موفق نشد نقش قطب دیگر را ایفا کند.

به  تمایل  ابراز  و  با رد حدها  توسعه یافته،  بیشتر دولت هاي کشورهاي 
تجارت  الگوي  به  دست یابي  براي  را  تجارت  حد  توافق  کربن،  تجارت 
آن ها  مي گذارند.  پا  زیر   ،)no-cap-just-trade( محدودیت  بدون 
و  نظارت مستقیم طفره مي روند  از  از پیش  بیش  از گذشته،  متحدتر 

براي حل بحران آب وهوایي حتی بیشتر به بازار وابسته می شوند.

بیان  را  نکته  این  مذاکراْت  در طول  بار  و چند  که چندین  همان طور 
به عهدۀ دولت هاست که سرمایه گذاري بخش  راه کاهش نشر  کردند، 
خصوصي در انرژي هاي سبز را »تسهیل« کند آن هم با »قیمت گذاري« 
بر طبیعت، از طریق توسعه و پیوند بازارهاي کربن ملي منطقه اي و از 
طریق ایجاد »محیط اختیاردهنده« به وسیلۀ سیاست هاي سرمایه گذاري 
اقدامات  مستلزم  نهایت  در  که  فعالیت هایي  یعني  یارانه ها؛  و  لیبرال 

دولتي از »باال به پایین« است.

اظهار کرد، وظیفۀ دولت هاي  کانادا در ورشو  همان طور که سخنگوي 
تجارت  رونق   مایۀ  آب وهوا،  »تغییرات  که  است  پیام  این  بیان  جهان، 
هستند،  پایدار«  »توسعۀ  منطق  پیرو  که  تجاري اي  فعاالن  و  است.« 
کساني هستند که الیق تشویق و تمجیدند، به جاي این که تحت فشار 
بحران  شر  از  را  ما  مي خواهند  چراکه  شوند؛  مجازات  و  بگیرند  قرار 
آب وهوا خالص کنند. نظارت از طریق بازار، آیندۀ کرۀ زمین را عماًل به 

دست آن ها مي سپارد.

اما این، حتی به راه حلی نئولیبرالي تر تبدیل می شود و به نظر مي رسد 
خشم طرف مخالف را برانگیزد. بیشتر دولت هاي کشورهاي درحال توسعه 
علي رغم شکاف هاي فزایندۀ داخلي و فشارهاي بیروني، بر این مسئله 
این  مشخصاً  باید  بازارها،  نه  و  دولت ها  که  دارند  تأکید  و  نظر  اتفاق 
و  کرده   پیدا  کاهش  چشمگیري  به طور  نشرها  که  بدهند  را  اطمینان 

منابع و فناوري هم در این مسئله بسیج شده اند.

به  مربوط  است  ممکن  سازش ناپذیر،  وضعیت  این  از  بخشي  حداقل 
آن چیزی باشد که به نظر می رسد تأثیرات فزایندۀ دولت هاي چپ یا 
چپ گرا نظیر ونزوئال، بولیوي، اکوادور و کشورهاي دیگر در این بلوک 
حاشیه  به  هم  هنوز  اینکه  علي رغم  کشورها،  این  سخنگوهاي  است. 
رانده مي شوند و گاهي اوقات، به عمد آن ها را ساکت مي کنند، باز هم 
کشورهاي  موفقیت آمیز  سدکردن  در  به سزایي  نقش  مي رسد  نظر  به 
با تمام قوا براي »بازارهاي کربن یکپارچۀ  ایفا مي کنند و  توسعه یافته 
جهاني« مصرانه تالش مي کنند. آن ها همچنین در خط مقدم حمایت 
محدودیت های بدون تجارت  رویکرد  یا  غیربازاري«  »مکانیسم های  از 
)caps-no-trade(، براي کاهش نشرها بوده اند؛ مي توان گفت تقریباً 
مفصل ترین جایگزین هایي که تا به حال در مذاکرات، براي راه حل هاي 

بازارمحور مطرح شده، متعلق به آن ها بوده است.

 ۸۰۰ نزدیک  مي رسد.  نظر  به  هم عقیده  آن ها  با  هم  مدني«  »جامعۀ 
سازمان غیردولتي، صنف و نمایندهاي جنبش هاي اجتماعي، چه تندرو 
و چه میانه رو، به نشانۀ اعتراض به سیر مذاکرات، جلسه را ترک کردند. 
به نظر مي رسد همۀ این اقدامات، سرعت واگذاري سرنوشت کرۀ زمین 
به دست تجارت را کندتر کرده است. اما مگر اینکه دولت هاي کشورهاي 
بر  بتوانند  جهان،  سرتاسر  در  اجتماعي  جنبش هاي  و  درحال توسعه 
دولت هاي کشورهاي توسعه یافته اعمال فشار کنند و همچنین جامعۀ 
جهاني بتواند بر تمامي آن هایي نظارت کند که دربارۀ چگونگي و مقدار 
کشورهاي  در  )حتي  مي گیرند  تصمیم  تولید  انرژِي  منبع  انتخاب  یا 
درجۀ  چهار  گرماي  مسیر  در  اکنون  جهان  وگرنه  درحال توسعه( 
سانتي گرادي قرار دارد؛ جهاني که در آن، هایان در مقایسه با اتفاقات 
ابرطوفان ها  از  فراتر  بسیار  نیرویي  نمي آید.  حساب  به  چیزي  دیگر، 

احتیاج است تا ما را از شر چنین سرنوشتي خالص کند.
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فیژو ژو، دانشگاه پکینگ، چین

< شور و هیجان و نابودی
                  در توسعۀ شهرِی چینی

ناحیۀ  پلین،  چنگدو  گذشته،  زمان های  از 
سال  در  است.  بوده  پرجمعیتی  کشاورزی 
۲۰۰۷، دولت مرکزی، شهر چنگدو را به عنوان 
»منطقۀ آزمایشی برای کمک به توسعۀ شهری 
و روستایی« انتخاب کرد که هدفش تغییر رابطه 
اقدامات  بود.  روستایی  و  شهری  نواحی  میان 
اصالحی چنگدو، تأثیر نمایشی قوی بر مناطق 
مطالعه،  مورد   ۲۰۰۹ سال  از  و  داشت  دیگر 
یادگیری و تکثیر قرار گرفت. اصلی ترین بخش 
تغییر  به  کشاورزان  ترغیب  چنگدو،  پروژۀ 
به  پراکنده  اما  سنتی  دهکده های  از  مکان 
آپارتمان های ساخته شده با بودجۀ دولت است. 
هر آپارتمان می تواند بین صد و پانصد خانوار 
یک  اندازۀ  با  معادل  که  دهد  جای  خود  در 
پروژه های  این  است.  روستایی  جامعۀ  سه  تا 
خانه سازی، مجهز به زیرساخت هایی نظیر آب 
لوله کشی، برق، گاز، دسترسی جاده ای، تخلیۀ 
زباله و امکانات ورزشی است. کیفیت زندگی در 
این جوامع، نزدیک به سطح متوسط شهرهای 
پروژۀ  به  محلی  دولت های  است.  روستایی 
جدید«  شهر  حومۀ  »ساخت وساز  جابه جایی 
روستایی«  و  توسعۀ شهری  »متعادل سازی  یا 

می گویند. با این حال، برخی رسانه های خبری 
آن را »روستاهای روبه نابودی« می نامند. 

در ضمن، عملیات های کشاورزی نیز در مرحلۀ 
غیِر  اصالحات   ،۱۹۸۰ دهۀ  از  هستند.  انتقال 
با  تولید بستن  اشتراکی سازی شامل »قرارداد 
خانوارها« )baochan daohu( و حق زمین 
می شود، که هر دو، از نظِر  استفاده و درآمد، 
شده اند.  بازتوزیع  روستاییان  بین  برابر  به طور 
در نتیجه، به هر خانوار روستایی چندین قطعه 
یک  همیشه  اما  شد؛  داده  کشاورزی  زمین 
قرار  خانواده  سکونت  محل  نزدیکی  در  قطعه 
بین  فاصلۀ  آپارتمان ها،  به  مکان  نقل  داشت. 
محل زندگی کشاورزان و زمین های کشاورزی 
کشاورزان  از  بسیاری  داد.  افزایش  را  آن ها 
مجبور بودند یک تا دو ساعت و گاهی اوقات 
حتی بیشتر، پیاده روی کنند تا به زمین خود 
برسند. تحت این شرایط بود که دولت محلی 
تا  آورد  عمل  به  دعوت  از شرکت های شهری 
مناطق  و  کنند  سرمایه گذاری  شهر  حومۀ  در 
افزایش  برای  را  کشاورزی  زمین های  بزرگ 
اجاره  فروشی،  محصوالِت  باالی  افزودۀ  ارزش 
حدود  چنگدو  در  زمین  اجارۀ  قیمت  کنند. 

هشتصد تا هزار یوان در هر مو۱ است که تقریباً 
معادل با ارزش درآمد ساالنۀ محصوالت غذایی 
کشاورزان است. بنابراین، زمانی که کشاورزان 
مکان  نقل  جدید  خانه سازی  پروژه های  به 
دست  در  آن ها  کشاورزی  زمین های  کردند، 
کشاورزی  و  گرفت  قرار  شهری  شرکت های 
سنتی خانوادگی به کشاورزی شرکتی تبدیل 

شد. 

زندگی آپارتمانی، فعالیت های تولیدی و سبک 
تغییر  به طور چشمگیری  را  زندگی کشاورزان 
از آنجایی که کشاورزان  داده است. از طرفی، 
هیچ فضایی برای پرورش سبزیجات و میوه ها 
یا پرورش دام هایی نظیر خوک و مرغ ندارند، 
از  که  است  چیزی  آن  همۀ  اجاره،  درآمد 
زمین هایشان به دست می آورند. از طرف دیگر، 
بابت  مبالغی  مجبور هستند  اکنون کشاورزان 
غیره  و  گاز  آب،  غذا،  مانند  اولیه  معاش  امرار 
انجام  چنگدو  در  که  بررسی  طبق  بپردازند. 
در  کشاورزان  معاش  امرار  هزینه های  دادیم، 
آپارتمان ها تا میانگین ۳۰درصد افزایش یافت. 
نه تنها روابط تولیدی بلکه روابط اجتماعی و 
حکومت روستا، همراه با تغییرات در الگوهای 

آبیاری می کند درحالی که  را  یک کشاورز زمین خود 
آیندۀ او فراسوی آن، در آپارتمان های شهرهای جدید 

چین نهفته  است.
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تغییر  دستخوش  روستاها  ادغام  و  سکونت 
اصالحات،  گستردۀ  تأثیر  می شود.  بسیاری 
هنوز هم تا این لحظه نامعلوم است؛ اما آن ها را 
تنها می توان در متن توسعۀ شهرِی سریع در 

چین متوجه شد. 

در سیستم زمین چین، دو نوع مالکیت در کنار 
هم وجود دارد: مالکیت جمعی زمین روستایی 
درصورتی که  شهری.  زمین  دولتی  مالکیت  و 
ساخت وساز  و  شهری  توسعۀ  برای  شهرها 
از  باید  باشند،  داشته  روستایی  زمین  به  نیاز 
را  قانونی مالکیت جمعی زمین روستایی  نظر 
فرآیند،  این  کنند.  تبدیل  دولتی  مالکیت  به 
 )tudi zhengyong( زمین«  »مصادرۀ 
محلی، حق  دولت های  فقط  شود.  می  نامیده 

مصادره و فروش زمین را دارند. 

زمین  مصادرۀ  طریق  از  محلی  دولت های 
توسعه دهندگان  به  آن  فروش  و  روستایی 
»وجوه  از  زیادی  درآمدهای  می توانند  شهری 
به   )tudi churangjin( زمین«  انتقالی 
کلی  میزان   ،۲۰۱۳ سال  در  آورند.  دست 
بیش  کشور  سرتاسر  در  زمین  انتقال  وجوه 
که  بود   )RMB(۲رن مین بی ۴.۱۲تریلیون  از 
محلی  دولت  مالی  درآمد  ۵۹درصد  از  بیشتر 
محاسبه می شد. در ضمن، از آنجایی که پس 
از اصالح تسهیم مالیاتی ۱۹۹۴، به دولت های 
مالیاتی  درآمدهای  اکثر  حفظ  اجازۀ  محلی 
داده شده  از ساخت وساز شهری  به دست آمده 
در  رقابت  برای  قوی  انگیزه ای  آن ها  است، 
درآمد  بخش  این  دارند.  شهری  ساخت وساز 
مبنای  زمین،  انتقال  وجوه  با  همراه  مالیاتی، 
چیزی است که »رژیِم مالِی محلِی زمین محور« 

)tudi caizheng( نامیده می شود. 

سرمایۀ  از  استفاده  کنار  در  محلی  دولت 
و ساخت وساز شهری،  توسعه  برای  غیردولتی 
نیز  شهری  عمومی  زیرساخت  در  باید 
مالی  از ظرفیت  فراتر  سرمایه گذاری کند، که 
که  نیست  مجاز  قانون،  اساس  بر  است.  آن 
دولت های محلی برای ساخت وساز شهری وام 
بگیرند. اداره های دولتی نه می توانند مستقیماً 
از مؤسسه های مالی وام بگیرند و نه می توانند 
عمل،  در  حال،  این  با  شوند.  وام  ضامن 
مالی  سرمایه های  از  معموالً  محلی  دولت های 
دولتی به عنوان سرمایۀ ثبت شده برای تأسیس 

نظیر  می کنند؛  استفاده  دولتی  شرکت های 
شرکت های توسعۀ سرمایه گذاری، شرکت های 
حمل ونقل شهری، گروه های سیستم آبرسانی 
شهری، مراکز حفاظت از زمین و غیره. معموالً 
این  دولتی،  دارایی های  محلی  ادارۀ  کمیتۀ 
از دولت  اداره می کند که بخشی  را  شرکت ها 
اصلی  وظیفۀ  است.  محلی  شهر  یا  شهرستان 
برای  بانکی  وام های  گرفتن  شرکت ها،  این 
ساخت وساز شهری از طریق گروگذاشتن زمیِن 
حکومت  به  ساخِتواگذارشده  دست  در  دولتِی 
نزد بانک ها است. در حال حاضر، تقریباً همۀ 
بخش ها و شهرها در چین، چنین شرکت هایی 
سرمایه گذاری  »سکوهای  به عنوان  که  دارند 
 )difang rongzi pingtai(       »محلی
شناخته می شوند. این سکوهای سرمایه گذاری، 
ارزیابی شدۀ  ارزش  ۷۰درصد  معادل  معموالً 
که  وام هایی  می گیرند؛  وام  رهن،  در  زمیِن 
عمومی  کاالهای  و  شهری  زیرساخت  برای 
انجام شدۀ  استفاده می شوند. بر اساس بررسی 
پایان  در  محلی  دولت های  مرکزی،  دولت 
رن مین بی  تریلیون   ۱۷.۹ مبلغ   ،۲۰۱۳ ژوئن 
بدهی کل داشتند. عمدۀ این بدهی مربوط به 

سکوهای سرمایه گذاری بود. 

بر اساس تحلیل فوق، در پس توسعۀ شهری 
چین، زمین و یک مکانیسم مالی و پولی قوی 
می تواند  محلی  دولت  نخست،  دارد.  وجود 
زمین  مصادره های  طریق  از  را  دولتی  زمین 
درآمدهای  همین طور  و  شهری  توسعۀ  برای 
دوم،  آورد.  دست  به  زمین  فروش  از  حاصل 
محلی،  سرمایه گذاری  سکوی  عملیات  تحت 
گرو  به عنوان  زمین  از  می تواند  محلی  دولت 
ساخت وساز  برای  بانکی  وام  گرفتن  برای 
و  زمین  بین  همکاری  کند.  استفاده  شهری 
دارایی باعث به وجود آمدن شهرهایی با سرعت 
شهری  توسعۀ  با  که  است  شده  تغییر  باالی 
و صنعت  تراکم جمعیت  اساس  بر  که  سنتی 

بود، تفاوت های بسیاری دارد.

داشتن  جدید،  شهری  توسعۀ  الگوی  راه حل 
برای رهن و توسعه است.  زمین دولتی کافی 
با این حال، دولت مرکزی با دفاع از حفاظت 
امنیت غذایی، سخت گیرانه  و  زراعی  زمین  از 
که  می کند  کنترل  را  زراعی ای  زمین  میزان 
اصالح  کند.  مصادره  می تواند  محلی  دولت 

از  شد:  حاصل  متناقض  نیروهای  از  چنگدو 
و  زمین  مصادرۀ  بر  شدید  کنترل  طرف،  یک 
برای رشد  تقاضای مهِم زمین  از طرف دیگر، 

توسعۀ شهری.

رعیتی  مزرعۀ  چین،  روستایی  مناطق  در 
)zhaijidi( که زمینی است که در آن خانه ها 
ندارد.  تعلق  زراعی  زمین  به  می سازند،  را 
سنتی  سکونت  الگوی  دلیل  به  کشاورزان 
حومۀ شهر، معموالً مزرعۀ رعیتی بزرگی دارند. 
یکی از انگیزه های اصلی چنگدو از نقل مکان 
برای  زمین  »تولید«  آپارتمان،  به  کشاورزان 
توسعۀ شهری است. به محض اینکه کشاورزان 
مزرعۀ  می کنند،  مکان  نقل  آپارتمان ها  به 
آبادسازی  از  پس  آن ها  تخلیه شدۀ  رعیتِی 
می تواند زراعی شود. با این روش دولت محلی 
برای  زراعی،  زمین های  »افزایِش«   از  می تواند 
به دست آوردن زمین های مورد نیاز برای توسعۀ 
شهری استفاده کند. به عنوان مثال، پس از نقل 
مکان روستاییان به آپارتمان ها، در یک روستا 
زمین  به  و  اصالح  رعیتی،  مزرعۀ  از  مو  صد 
زراعی تبدیل شد. سپس شهرها می توانند صد 
مو از زمین زراعی را در هر جا که نیاز است به 
توسعۀ شهری اختصاص دهند. در عین حال، 

میزان کلی زمین زراعی تغییر نمی کند. 

سکونتی  الگوهای  در  تغییر  عموماً  بنابراین، 
به  پراکنده  رعیتی  مزرعه های  از  کشاورزان، 
بلوک های آپارتمانی متمرکز، منبع نهایی زمین 
و سرمایه برای توسعۀ شهری روستایی در چین 
است. درصورتی که کشاورزان مزرعه های خود 
را ترک نمی کردند، دولِت محلی برای مصادره 
بانکی،  وام های  برای  گروگذاشتن  برای  نیز  و 
زمین زراعی نداشت. ]و[ سرعت توسعۀ شهری 
آهسته تر می شد. در حال حاضر، تجربۀ چنگدو 
در بسیاری از مناطق چین به کار گرفته شد 
نواحی  در  سریع  شهری  توسعۀ  به  منجر  که 

روستایی شد. 

____

mu .۱: یکی از واحدهای اندازه گیری مساحت 
در چین. م.

۲. واحد رسمی پوِل جمهوری خلق چین. م.
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چین،  در  بی سابقه   شهرنشینی  دورۀ  طی 
به منظور  مشترک  زمین  تصرف  به عالوۀ 
توزیع  و  مدیریت  شهرْی  ساخت وساز 
اصلی ترین  به  روستایی  مشترک  دارایی های 
اجتماعی  تضادهای  و  تناقض ها  توجه  کانون 
تبدیل شد. در اوایل دهۀ ۱۹۹۰، شهرنشینِی 
قسمت ساحلی جنوب شرقی چین سریع تر از 
مدیریت  با  داد.  رخ  کشور  نقاط  سایر  توسعۀ 
شهرها  اطراف  روستاهای  محلی،  دولت 
مایملک  مشترک  زمین های  از  به تدریج 
در  و  شدند  تبدیل  بخش هایی  به  روستاییان 
نهایت به روستاییان منفرد واگذار شدند. بدون 
زمین  مشترک  مالکیت  کلی  سیستم  تغییر 
سهامی  »شرکت های  روستاها  این  روستایی، 
به  روستاییان،  و  دادند  تشکیل  مشترک« 

سهام داران این دارایی های زمین های مشترک 
به  که  سهامی  سودهای  از  و  شدند  تبدیل 

دنبال داشت، لذت می بردند.

از  بود  تالشی  مشترک  سهامی  شرکت  این 
جانب دولت های محلی به منظور تغییر جامعۀ 
روستایی به شهری بدون اینکه تغییر اساسی 
در ساختار قدرت پیشین روستا ایجاد کند که 
از دورۀ کموِن خلق به جا مانده بود. اعضای 
هیئت مدیرۀ این شرکت را سهام داران روستایی 
انتخاب می کردند؛ اما نتیجۀ انتخابات به شدت 
محلی  دولت  و  روستایی  طوایف  تأثیر  تحت 
بود. در بیشتر مواقع، »به صورت طبیعی« دبیر 
شعبۀ حزب روستا به عنوان رئیس هیئت مدیره 
انتخاب می شد و باعث انحصاری کردن قدرت 

 یانگ هانگ ژانگ، دانشگاه سون یات سن ، گوانگ دانگ ، چین

< زمین خواری و فساد 

روستاییان شعارهایی را علیه فساد محلی 
در شن ژن برافراشته اند. 
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این  می شد.  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 
دولت  بین  ارتباط  نگهدارندۀ  مشترک  شرکت 
راه،  این  که  بود  پیرامون  روستاهای  و  محلی 
تبدیل شد به ابزاری برای دولت جهت کمک به 
حل چالش های جدید توسعۀ شهری. به عنوان 
مثال، شرکت مشترک نه تنها دارایی مشترک 
روستا را مدیریت می کرد بلکه از جانب دولت 
مسئولیت های  مانند  مسئولیت هایی  محلی 
زیربنایی روستا، امنیت اجتماعی، رفاه گروهی 
و محافظت از محیط زیست نیز به این شرکت ها 

محول شد. 

اگرچه کمیتۀ روستا و شرکت مشترک هر دو 
هستند،  مردمی  خودمختاِر  سازمان های  اسماً 
به  نفوذ دولت محلی و قبیله های روستا اکثراً 
حقوق دموکراتیِک مستقل روستاییان اهمیت 
نمی دهد. نتیجۀ آن، تبانی رئیس هیئت مدیره 
محلی  دولت  و  روستا(  حزب  دبیر  )همچنین 
برای تصرف زمین مشترک مورد ادعا و کنترل 

دارایی های مشترک بود.

در سال های اخیر، با توجه به افزایش پیوستۀ 
ارزش زمین، رئیس هیئت مدیره یا دبیر حزب 
زمین های  اجارۀ  یا  و  فروش  از  را  روستا خود 
موجب  امر،  این  می کرد.  منتفع  مصادره شده 
از  شده  است.  روستایی  اعتراضات  افزایش 
ووکان،  دراماتیک  وقایع  از  ناشی  بهار ۲۰۱۲، 
حکومت های  قلمرو  تحت  روستای  هر  تقریباً 
شهری گوآنژو و شنژن )استان گوآنگ دونگ(، 
که مؤسسۀ پژوهشِی من مطالعه کرده، ظهور 
سر  بر  تضاد  از  نشأت گرفته  جمعی  خشونت 
مثال،  به عنوان  کرده  است.  مشاهده  را  زمین 

چندین  از  پس  گوانژو،  شهرداری  قضیۀ  در 
سال  در  نهایت  در  روستاییان  اعتراض،  سال 
۲۰۱۳، در درخواست تجدید نظر خود در برابر 
و  شدند  پیروز  اصلی  سهامی  شرکت  رهبران 
اجاره نامۀ  یک  جدید  منتخِب  هیئت مدیرۀ 
جدید بر اساس مالکیت جمعی صادر کرد که 
)۱۶میلیون  رن مین بی  ۱۰۰میلیون  از  بیش 

دالر( به ارمغان آورد.

سلب  علیه  مبارزه  کار،  مناقشات  خالف  بر 
از  حفاظت  مستلزم  فساد،  و  زمین  مالکیت 
منافع اقتصادی شخصی روستاییان و همچنین 
حکومت  مشروعیت  دربارۀ  جدی  چالش های 
پیچیدۀ  سنتی  الگوهای  به لطف  است.  محلی 
در  آن ها  اقامت  و  اجتماعی  روابط  و  خانواده 
سر  بر  مبارزه  روستاها،  در  نسل  چند  طول 
زمین طوالنی مدت است و تهدیدی جدی برای 
ثبات اجتماعی رژیم ایجاد می کند. عالوه براین، 
بدون حل وفصل اعتراضات روستا، توزیع مجدد 
زمین در آینده و توسعۀ شهری، برای همیشه 
دولت های  رو،  این  از  شد.  خواهد  متوقف 
بررسی  برای  را  اقدامات سختگیرانه ای  محلی 
در  بنابراین،  کرده اند.  آغاز  فساد  مجازات  و 
کادر  از  یک چهارم  تقریباً   ، گوانژو  شهرداری 
غیرقانونی  فعالیت های  به خاطر  روستا  حزب 

مجازات شده اند.
در سیستم استبدادی چین، بازی های رویه ای 
پرونده های حقوقی(  و  روستا  انتخابات  )مانند 
ابزار مؤثری در حل اعتراض هستند. با آگاهی 
اعتراضات  با  چگونه  استانی  دولت  اینکه  از 
ووکان مواجه شد، در مکان هایی که مخالفت  
روستا قوی است و شواهد فراوان از فساد وجود 

حول  درگیری های  به  محلی  دولت های  دارد، 
زمین خواری ها از طریق تحقیق دربارۀ رهبری 
برای  انتخابات  برگزاری  و  روستا  مظنون 
جایگزینی جدید پاسخ داده اند. در عین حال، 
حقوق  از  هنوز  انتخابات  روستاها،  بیشتر  در 
به  اما  نمی کند؛  محافظت  روستاییان  مالکیت 
شرکت های  رهبران  برای  ابزاری  به  آن  جای 
و  قدرت  از  سوءاستفاده  جهت  اشتراکی 
می شوند.  تبدیل  شخصی  سود  جست وجوی 
از این رو، روستاییان در خاطر خود دیدگاهی 
را  انتخابات  آن ها  دارند.  انتخابات  به  تیره وتار 
حق مسلم شهروندان در نظر نمی گیرند بلکه 
از  محافظت  برای  وسیله ای  فقط  آن ها  برای 
منافع شخصی است. همان طور که آن ها طی 
کار میدانی مان به ما گفتند: هر کسی که در 
انتخابات پیروز می شود آن را به وسیله ای برای 

باالبردن مقام شخصی اش تبدیل می کند.
سیستم موجود حکومت روستایی، به علت آنکه 
است،  زمین  دسته جمعی  مالکیت  اساس  بر 
می کند.  تضعیف  را  روستا  استقالل  به شدت 
می کند،  پیشرفت  شهرنشینی  که  همان طور 
انتظار می رود دولت پاسخگوی نیازهای مردم 
باشد و حقوق مدنی یکسانی را مانند ساکنان 
تاریخ،  این  تا  اعطا کند.  به روستاییان  شهری 
جریان  در  روستاییان  و  دولت  بین  تعاملات 
جست وجوی  در  طرف  دو  هر  زیرا  است؛ 
حالت های جدیدی از حکومت محلی هستند. 
بدون  تجارب،  این  تمام  با وجود  این حال،  با 
دارایی های  مالکیت  فعلِی  سیستم  دگرگونی 
شهرنشینی  فرآیند  به ناچار  روستاییان  ملکی، 

را از دست می دهند.
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در جامعۀ معاصر چین، زمانی که بین مقامات 
رسمی و مردم عادی اختالف پیش می آید، مردم 
به چهار روش اصلی می توانند چاره ای بیابند: 
دادخواهی طبقاتی، شکایت گروهی، مقاومت 
از  دسته جمعی؛ترکیبی  شورش  و  بی درنگ 
رایج تر  بی درنگ،  مقاومت  و  گروهی  شکایت 
است. راه حل قانونی دنبال شدۀ افراد آواره در 
کنار سِد تری جورجز )Three Gorges( در 
نخستین  در  که  کرد  خواهم  تحلیل  را  چین 
»هی  پروندۀ  به عنوان  گروهی  دادخواهی 

کچانگ« شناخته شده است. 

۸۴۶هزار و ۲۰۰نفر مجدداً در ناحیۀ آب انبار 
تری جورجز سکنی گزیدند، که از این تعداد، 
۳۶۱هزار و۵۰۰نفر از نواحی روستایی بودند. 
استان  روستایی  کشاورزان   ،۱۹۹۷ سال  از 
شکایت  کینگ،  چونگ  شهرداری  یون یانگ، 
کچانگ،  هی  آقای  شکایت  داشتند.  گروهی 

نمایندۀ مدعیان، از چهار مرحله عبور کرد.

از شکایت ده هزار نفر تا آغاز شکایت گروهی: 
جوالی  در   .۲۰۰۰ مارس  تا   ۱۹۹۷ اکتبر 
۱۹۹۷، دولت بخش یون یانگ، پروژۀ آزمایشی 
دربارۀ جمعیت افراد آواره را آغاز کرد. زمانی 

یینگ زینگ، دانشگاه علوم سیاسی و حقوق چین، پکن، چین

< هدایت اعتراض
    پروندۀ سد تری جورجز

  

معترضی از شهرستان یون یانگ ماجرای اعتراضی 
کرد.  رهبری  کچانگ  هی  که  می دهد  شرح  را 

عکس از یینک زینگ.
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که حکومت محلی، سطوح کم غرامت را اعالم 
کرد، باعث ایجاد ناراحتی در میان این آوارگان 
تصمیم  منطقه  این  روستایی  کشاورزان  شد. 
دولت  به  نامه هایی  مستقیم  به طور  گرفتند 

مرکزی بفرستند. 

دادخواستی که ده هزار نفر امضا کردند، باعث 
کینگ  چونگ  کارکنان  و  ارشد  مقامات  شد 
به  مشترکی  کارِی  گروه  مرکزی،  دولت  و 
آن ها  حال،  این  با  بفرستند.  یون یانگ  بخش 
با انکار اینکه »به افراد آواره غرامت کافی داده 
نمی شود«، بررسی هایشان را به پایان رساندند؛ 
آواره  نمایندگان جمعیت  فقط سوءتفاهم  این 
نادیده گرفتن رئیس رهبری محلی  بود که در 
نیز مقصر بودند. هی کچانگ و سایر نمایندگان 
که[  ]چرا  بودند  ناراضی  بسیار  نتیجه  این  از 
از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰، نامه های بسیاری به 
پکن نوشتند، دو دادخواست به پکن و چندین 
به  اما  فرستادند  کینگ  به چونگ  دادخواست  

هیچ یک پاسخی داده نشد. 

شکایت گروهی و تعدیل بسیج محلی: مارس 
می سال ۱۹۹۹،  در  مارس ۲۰۰۱.  تا   ۲۰۰۰
اسکان  سیاست  گرفت  تصمیم  دولتی  شورای 
مجدد تری جورجز را تغییر دهد؛ به طوری که 
کشاورزان روستایی نمی توانستند دیگر به طور 
محلی در آنجا اسکان کنند مگر در مکان های 
دور افتاده، که ]این[ باعث ایجاد موج دیگری 

از مخالفت ها از سوی جمعیت آوارۀ یون یانگ 
کچانگ،  هی  رهبری  به  آواره  جمعیت  شد. 
تعدادی راهبرد را با هم ترکیب کرد: برخورد 
بهبود  محلی،  کارمندان  با  مباحثه  و  رودررو 
سازمان، آشناکردن خود با سیاست ها و انتشار 
افزایش  مجدد،  اسکان  به  مربوط  اطالعات 
شدت شکایت ها از طریق نامه و نیز مالقات در 

پکن و ارتباط با رسانه های خارجی. 

مصیبت دوران حبس: مارس ۲۰۰۱ تا مارس 
دو  و  کچانگ  هی   ،۲۰۰۱ مارس  در   .۲۰۰۴
به پکن  بار دیگر  برای شکایت  نمایندۀ دیگر، 
سفر کردند. حکومت محلی چونگ کینگ، این 
سه نماینده را در پکن دستگیر کرد. از آن به 
بعد، دادگاه مردم بخش یون یانگ اظهار داشت 
که سازمان بررسی اسکان مجدد، برنامۀ اسکان 
هی  و  می کشید  چالش  به  را  دولت  مجدد 
کچانگ را به سه سال حبس و دو نمایندۀ دیگر 
را به دلیل »گردهمایی به منظور مختل کردن 
نظم عمومی«، به دو سال حبس محکوم کرد. 
این نخستین باری بود که شاکیان تری جورجز 
کشاورزان  وضعیت  و  شدند  محکوم  زندان  به 
روستایی یون یانگ به نگرانی بین المللی تبدیل 

شد. 

مبارزۀ بی پایان: مارس ۲۰۰۴ تا کنون. در ۱۱ 
گذراندن  از  پس  کچانگ  هی   ،۲۰۰۴ مارس 
محکومیت خود آزاد شد. هرچند او در زندان 

به طوری که  شد  فیزیکی  شکنجه های  متحمل 
و  ناقص  دست هایش  و  شکسته  پایش  دو 
شد،  مصادره   ۲۰۰۲ آگوست  در  نیز  اموالش 
بود.  مانده  باقی  او  جنگجوی  روح  هم  هنوز 
پس از آزادی اش، از همکاری با حکومت محلی 
سر باز زد و در جمع آوری اطالعات مربوط به 
مبارزه ای  به  او  کرد.  پافشاری  آواره  جمعیت 

بی پایان وارد شده بود. 

وضعیتی که در پروندۀ هی کچانگ می بینیم، 
عمل گرایی قطعی در انتخاب راهبرد اعتراضی 
است که بین راه حل های قضایی و غیرقضایی 
و حتی استفادۀ هم زمان از آن ها متغیر است. 
حاکمیت  تقسیم بندی  آواره،  جمعیت  نظر  از 
دارد.  کمی  اهمیت  انسان،  حاکمیت  و  قانون 
راهبرد  عملی بودن  است،  مهم  که  آنچه 
دستیابی به حل اختالفی خاص است. آن ها به 
دادگاه ها مراجعه می کنند نه به این دلیل که 
دادخواست  و  دارند  اعتقاد  حقوقی  عدالت  به 
می دهند نه به این دلیل که به شرافت مقامات 
ارشد اعتقاد دارند. آن ها هم از دادخواهی و هم 
از شکایت به عنوان رویکردهای مصلحت آمیز به 
افرادی که  استفاده می کنند که  همان روشی 
را  این ها  از  هرکدام  هستند  قدرت  مسند  در 
به عنوان راهبردهای مصلحت آمیز حکمرانی به 

کار می گیرند.
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عصر  در  لهستان  سیاسی  وضعیت  ویژگی 
نوروجِک   وینیکِیس  که  همان طور  کمونیسم، 
مشروعیت  کرده،  خاطرنشان  جامعه شناس 
رژیم  طرف،  یک  از  بود.  دولت  محدود 
دورۀ  در  به ویژه  مردم،  اکثریت  را  کمونیستی 

باال توسط  از  نیروی خارجِی تحمیل شده  اول، 
بنابراین، ضدِ  ارزش های ملِی سنتی  شوروی و 
نمایندگاِن  دیگر،  طرف  از  می شناختند. 
الزم  شر  به عنوان  معموالً  خودشان،  مقامات، 
بودند حساب  قادر  که  آنجا  تا  می شدند؛  دیده 

البراتوار  میکوِوِیسکا،  کارولینا  گابانسکی،  کریستف  میِژِیوسکی،  نیکالس  لیپینسکی،  َکمیل  مولر،  آدام 
جامعه شناسی مردم مدار، دانشگاه ورشو

< یـان اژدپنسکی
     ساختن پلی متزلزل

یان اژدپنسکی )۱۹۱۳تا۲۰۰۴( جامعه شناسی لهستانی بود که از ۱۹۶۶تا۱۹۷۰ به عنوان رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی انجام وظیفه 
می کرد. وی اولین فرد از بلوک شرق بود که این سمت را به دست آورد. آثارش در تیراژهای بسیار در لهستان منتشر شد. ستون هایش در 
روزنامه نیز بسیار ارزشمند بود و به طور گسترده دربارۀ آن ها بحث می شد. به مسائل عمومی بی اعتنا نبود و در زندگی سیاسی، فعاالنه مشارکت 
داشت؛ عضو پارلماِن جمهوری خلق لهستان )۱۹۵۷تا۱۹۶۱ و ۱۹۷۲تا۱۹۸۵( و شورای ملت  )۱۹۷۷تا۱۹۸۲( بود. به عنوان رئیس انجمن 
بین المللی جامعه شناسی در انتهای دهۀ ۱۹۶۰، با دو چالش اصلی روبرو بود. اول، گفت وگو بین شرق و غرب و همچنین با جهانِ  جنوب  که 
به برگزاری کنگرۀ انجمن بین المللی جامعه شناسی در اروپای شرقی )وارنا، بلغارستان( منجر شد. دوم، طبق خاطراتش، به عنواِن رئیس حتی 

هنگامی که سعی می کرد ساده ترین اوضاع سازمانی را حل وفصل کند، کاِر دفتری مالل آور او را از پا درمی آورد.

<<

یان اژدپنسکی در حال وهوای پایکوبی
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کنند،  از حامیان شرقی شان جدا  را  خودشان 
پذیرفتنی بودند. یکی از محورهای مشروعیت، 
غلبه کردن  به  قدرت  در  افراِد  میِل  و  توانایی 
بود.  شوروی  متعارفِ   دکترینِ   اجرای  بر 
دوره های  در  ویژه  به  مردمی«،  »دموکراسی 
بحران )۱۹۵۶، ۱۹۷۰، ۱۹۸۰( هم قوی و هم 

ضعیف، هم کنترل گر و هم وسوسه انگیز بود.

بسیار  نگرش های  لهستانی،  روشنفکران 
کردند:  اتخاذ  وضعیت  این  دربارۀ  را  متفاوتی 
از مخالفت کامل گرفته تا مشارکت صمیمانه 
مواضع  مردم  از  بسیاری  نظام.  در  دوآتشه  و 
آزارنده ای  اخالقی  نظر  از  و  دشوار  بینابینِی 
اتخاذ کردند. اینجا جایی است که می توانیم یان 
اژدپنسکی را بیابیم؛ کسی که پس از ۱۹۵۶، 
حزب  درون  جدید  سیاسی  خط  ساختن  در 
کمونیست مشارکت کرد، درحالی که هم زمان، 
تحریف هایی  و  بی عدالتی ها  از  بسیاری  منتقد 
به  بود.  بود که نظام کمونیستی مرتکب شده 
لرزانی  پل  لطف تالش های چنین مردمی که 
روشنفکر  نخبگان  و  مطلق گرا  قدرت  بین  را 
این  لهستانی  روشنفکران  برای  می داد،  شکل 
خودمختارِی  از  حدی  تا  شد  فراهم  امکان 
نسبی را از حفظ کنند. با فرِض حدی از آزادِی 
ساختارهای  ساختن  در  روشنفکران  عمل، 
اعتراضی بعدی جنبش »اتحاد«،  نقش درخور 
بلوک  کشورهای  اکثر  در  کردند.  ایفا  توجهی 
در  جامعه شناسی  دپارتمان های  شوروی، 
انستیتوهای  زیرا  نمی شدند؛  ایجاد  دانشگاه 
زندگی  تفسیر  انحصاِر  مارکسیسم لنینیسم 
اجتماعی را در دست داشتند. در این خصوص، 
احیای علوم اجتماعی در لهستان، بعد از مرگ 

و  بود  غیرعادی  شوروری  بلوک  در  استالین، 
که  شد  لهستانی ای  جامعه شناسان  خاستگاه 
برجسته ای  عمومِی  روشنفکران  همچنین 
بودند، مانند یان اژدپنسکی، ماریا و اسَتنیسلو 
و  ِهرشوویچ  ماریا  باومن،  زیگمونت  اُُسوسکی، 
استفان نواک که همگی چهره هایی مشهور و 

آشنایند.

جایگاه منحصربه فردی که اژدپنسکی توانست 
در این اوضاع واحواِل دشوار به وجود آورد )یک 
اقتدارگرا  دولت  به  که  مستقل  جامعه شناس 
سیاست گذاری  و  آموزش وپرورش  مسائل  در 
اجتماعی مشاوره می دهد( به وی این فرصت 
را داد که در آن دورۀ تاریک به جامعه شناسی 
به عنوان  نه  را  خود  او  کند.  عمل  مردم مدار 
پژوهشگری  بلکه  جداافتاده  دانشگاهی ای 
روز  اجتماعیِ   مسائل  به  بسیار  که  می دید 
ایجاد  را  ممکن  راه حل های  و  می پرداخت 
در  تأثیرش  به  توجه  با  اژدپنسکی،  می کرد. 
دانشمندان  از  بسیاری  برای  سیاسی،  زندگی 
به  که  کرد  فراهم  را  امکان  این  لهستان  مهم 
خارج از کشور سفر کنند. همچنین برای سهم 
کاغذهای چاپیِ  مؤسسه های عمومی جنگید تا 
از جامعه شناسان و روشنفکراِن دیگر  بسیاری 
بتوانند کتاب هایشان را چاپ کنند. وی حتی 
در اعتراض های اجتماعی درگیر بود؛ چیزی که 
در عصر استالین نادر بود و به شجاعت بسیاری 
از  یکی  او    ،۱۹۵۴ در  مثال  برای  داشت.  نیاز 
اعتراض  در  نامه ای  که  بود  ۳۴روشنفکری 
اولین  از  پس  اگرچه  کردند؛  امضا  سانسور  به 

بازداشت ها، حمایت خود را پس گرفت.

پُرخواننده  ستون نویِس  و  روزنامه نگار  یک  او   
محدود  نقد  امکان  سیاسی اش  جایگاه  بود. 
قدرت را به او داد. خوانندگانی که با نوشته های 
تأثیرگذاری  او  به  به دست آورد،  پرطرفدارش 
مردم  کامِل  نسل  یک  رفتارهای  و  ذهن ها  بر 
لهستان را بخشید. با این شیوه، وی بعضی از 
گفتمان  به  را  جامعه شناسی  اساسِی  مفاهیم 
بحث  اندکی  برای  و  کرد  معرفی  عمومی 
ایجاد کرد ]آن هم[ در دوره ای  عمومی، فضا 
امروزه،  هرچند  بود.  متزلزل  بیان  آزادی  که 
شیوۀ  این  اژدپنسکی،  مرگ  از  پس  سال   ده 
عملِ  جامعه شناسی معنا می دهد، او تقریباً در 
صدها  علی رغم  است.  شده  فراموش  لهستان 
کرده اند،  تمرکز  جاری  مسائل  بر  که  اثرش 
نظریۀ جاودان یا مکتبِ  فکریِ  چشمگیری بر 
جا نگذاشت. آکادمی لهستانیِ  دانش و انجمن 
صدمین  مناسب  به  لهستان  جامعه شناسی 
و  رویدادها  از  مجموعه ای  تولدش،  سالگرد 
با  نامش  برگزار کردند. هرچند  را  کنفرانس ها 
طنین انداز  اجتماعی  علوم  امروز  دانشجویاِن 

نمی شود.

مستمر  مبارزه ای  اژدپنسکی  یان  زندگی 
برای  تالشی  بود:  مردم  سرنوشت  بهبود  برای 
با  »سوسیالیسم  وعدۀ  به  تحقق بخشیدن 
تأیید  هماهنگش  رفتار  انسانی«.  چهره ای 
به شدت  نظام  یک  در  حتی  که  می کند 
برای  فضایی  است  ممکن  غیردموکراتیک، 
یافت. هرچند چنین  مردم مدار  جامعه شناسی 
در  محبوس شدن  داشت:  هم  هزینه  امکانی، 
برای  اجبار  و  درونی  بازی های  از  سلسله ای 

ایجاد سازش هایی آزارنده.
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داریوس جمیلنیاک و کارولینا میکوالینسکا، دانشگاه کوزمینسکی، ورشو، لهستان

<کنترل نئولیبراِل
     آموزِش عالِی لهستان

آکادمِی  وضعیت  که  نیست  بار  نخستین 
گفت وگوی  صفحات  به  لهستان  معاصر 
از  چهارم  شمارۀ  در  می بخشد.  جلوه  جهانی 
سال دوم گفت وگوی جهانی، اعضای البراتوار 
جامعه شناسی مردم مدار به اصالحات نئولیبراِل 
دانشگاه های لهستان اشاره کردند.۱ طی هفت 
لهستان  عالی  آموزش  نظامِ   گذشته،  سال 
تغییرهای عمده ای کرده است، با این دستاویز 
که آکادمی لهستان باید استانداردهای جهانی 
اصیل  علت،  اینکه  باوجود  کند.  برآورده  را 
می شود،  حمایت  عموماً  و  می رسد  نظر  به 
بسیاری  نامطلوب  تأثیرهای  واقعی  پیامدهای 
به همراه آورده است و به این وسیله موقعیت 

را نه بهتر، که بدتر می کند.

آکادمِی  نگران کنندۀ  وضعیت  فهمیدن  برای 
چند  مختصر  تعریِف  است  ممکن  لهستان، 
عنصر کلیدی تغییر ساختاری که ما آن ها را 

باشد.  مفید  می دانیم،  پروبلماتیک  فوق العاده 
لهستان  چراکه  است  کار  این  وقت  دقیقاً 
ُکلراسکا  لنا  دارد:  عالی جدیدی  آموزش  وزیر 
سابق  عضو  و  جامعه شناسی  استاد  بابینسکا، 
سیاسِت  که  دارد  تأکید  او  اروپا.  پارلمان 

مسئول پیش از خود را ادامه خواهد داد.

سرمایه گذاری روی رشته های دانشگاهی، فقط 
ناخالص داخلی است  تولید  بر ۰.۴درصِد  بالغ 
که لهستان را در پایین ترین سطح کشورهای 
اتحادیۀ اروپا قرار می دهد. همچنین، باید تأکید 
پژوهشِی  بودجۀ  به  لهستانی ها  هرچند  کنیم 
اتحادیۀ اروپا دسترسی یافته اند، به ندرت برای 
کمی  بسیار  مواقع  و  می دهند  درخواست  آن 
بوده اند. تغییرات اخیر  ]در گرفتن آن[ موفق 
به این معنی است که منابع عمومِی بیشتر، در 
آژانس های بورسیه ای تازه تأسیس مانند مرکز 
به طور  اینکه  تا  دارد،  قرار   )NCN( علم  ملی 

دانشجویان و استادان در گردهمایِی بازگشایی 
سازماِن  یک   ،)NOU( دانشگاه  جدید 
لهستان  در  دکترا  دانشجویان  که  مردم نهاد 
دانشگاه های  در  پژوهش  تا  کردند  تأسیس 
لهستان را اجرا کند. عکس: با اجازۀ سازماِن 

مردم نهاِد بازگشایی جدید دانشگاه.
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نهادهای آکادمیک فرستاده شود.  به  مستقیم 
بورسیه ای،  در سطح کشور، سیستِم  هر چند 
حرفه ای گرایی  و  شایستگی  رسمی  به طور  که 
را  مناطق  بین  اختالف های  می کند،  ترویج  را 
به  بورسیه ها  قاطع  اکثریت  می کند.  تقویت 
ورشو،  مرکزیت  با  مازوویا  ایالت  پژوهشگران 

پایتخت، اختصاص داده شده است. 

این نابرابری با سازمان دهی رقابت برای بورِس 
ارزیابی  درصد  بیست  می شود:  تقویت  دکترا 
استاد  موفقیت های  به  پژوهش  پروپوزال  کلی 
کسانی  به  که  دارد  بستگی  شخص  راهنمای 
مزیت فوق العاده می دهد که با سرشناس ترین 
استادان به مراکز آکادمیک وارد می شوند. این 
رقابت برای منابع کمیاب با افزایش پنج برابرِی 
تعداد داوطلبان دکترا طی بیست سال گذشته 
بیشتر تشدید شده است. هم زمان، نرخ تکمیل 
این خاطر  به  این  بیشتر است۲.  برابر  فقط دو 
داوطلب های  از  کمی  درصد  تنها  که  است 
می کنند  دریافت  تحصیلی  کمک هزینۀ  دکترا 
تدریس  و  پژوهش  دستیاری های  درحالی که 
برچیده  دانشگاه ها  قریب به اتفاق  اکثریت  در 
تحصیالت  دانشجویان  بنابراین  است،  شده 
تکمیلی به دستۀ ناپایداِر جدیِد »دانشگاهیانِ  

یک بار مصرف «۳ تبدیل شده اند.

کلی  جمعیت شناختی  تغییرات  با  فرایند  این 
آکادمی  ساختاری  وضعیت  بر  که  لهستان  در 
است.  ارتباط  در  کامال  داشته،  مهمی  تأثیر 
دانشگاه  به  که  مدرسه  ترک کنندگان  نسبت 
دگرگونی  آستانۀ  در  ۹.۸درصد  از  می روند 
پساسوسیالیستی به حدود پنجاه درصد افزایش 
نرخ های  باالترین  جملۀ  از  که  است  یافته 
در  عمومی  سرمایه گذاری  هم زمان،  دنیاست. 
با  دانشجویان  تعداد  تابع  آکادمیک  نهادهای 
میزان کمی از پژوهش بود )بورسیه های از نظر 
زمانی محدود و بدون پیشنهاد امکان اشتغال 
دائمی تر(. هم زمان با اینکه  لهستان هم اکنون 
با بحران جمعیت شناختی روبروست، با کاهش 
تعداد دانشجویان، دانشگاه ها با مشکالت مالی 
روبرو هستند که عمدتاً به گروه هایی لطمه زده 
است که مشکل جذب دانشجو دارند. تصمیم 
فلسفه  برنامۀ  تعطیل کردن  بر  مبنی  اخیر 
و  لهستان  شرقی  شمال  در  بیالیستوک  در 
شناختی  علوِم  دانشکدۀ  بازکردن  آن،  به جای 
جذب  بیشتری  دانشجویان  احتماالً  که 
کرده  جلب  خود  به  بسیاری  توجه  می کند، 
فلسفِی  انستیتوهای  لهستان،  سرتاسر  است. 

سایر  همچنین  عمومی،  سرمایه گذاری های  با 
گروه های علوم انسانی، با دشواری های خاصی 
روبرو  دوم  رشته های  برای  وجه  تعریف  برای 
رشتۀ  به عنوان  معموالً  انسانی  علوم  هستند: 
مرفه  دانشجویان  حاال  می شوند؛  انتخاب  دوم 

باید رها کنند.

کیفیت  برای  تالش  رسمِی  هم زمان، شعار 
می رسد.  نظر  به  معقول  به ندرت  پژوهشی، 
ارزیابی  تمریِن  یک  علوم  وزارت  مثال،  برای 
پژوهش، براساس رتبۀ نشریات ارائه کرد که 
مجالِت«  استنادی  »گزارش  بر  است  مبتنی 
تامسون   )Journal Citation Report(
مالکیت  با  شرکتی  به  متعلق  که  رویترز، 
خصوصی است و از نظر روش شناختی مشکوک 
است. حتی اگر رتبۀ گزارش استنادی مجالت 
ارزیابی  آن،  لهستانی  تکرار  باشد،  معقول 
نشریات  می کند:  تحریف  را  دانشگاهی  ارزش 
به  مجالت  استنادی  گزارش  لیست  از  خارج 
از  بسیاری  شده اند،  انتخاب  غیرشفاف  روشی 
خروجی های کیفی از قلم افتاده اند و رتبه بندی 
برای[  ]تالش  یعنی  می کند  غیرممکن  تالش 
مقایسۀ عملکرد در زمینه های متفاوت همچون 
مطالعات  جامعه شناسی،  زیست شناسی، 
کالسیک تا حقوق و پزشکی. سایر آثار، بدون 
آنها، به عنوان  هیچ تمییز و تبعیضی در میان 
یک  بنابراین  می شوند؛  قلمداد  زیراستاندارد 
آکسفورد  دانشگاه  انتشارات  در  که  تک نگاری 
یک  که  دارد  »ارزش«  همان قدر  شده  چاپ 
پوچ،  انتشارات  خروجِی  از  هرکدام  در  کتاب 
تأثیرات  باشد.  انگلیسی  زبان  به  مادامی که 
برای  به خصوص  سیاست گذاری ای،  چنین 
علوم انسانی و علوم اجتماعی، فاجعه بار است و 

نادیده گرفته شده است. 

آهنین  قفس  جمله  از  اصالحات،  از  بسیاری 
به  نیاز  از  نه  دانشگاهی،  تولید  ارزش گذاری 
نشأت گرفته اند.  به کنترل  نیاز  از  که  کیفیت 
ملزم اند  دانشکده ها  همۀ  اکنون  مثال،  برای 
مطابق  که  کنند  آماده  تفصیلی  درِس  طرح 
آموزش،  تأثیرات  اندازه گیری  ملی  سیستم  با 
بوروکراسی  افزایش چشمگیر  ارزیابی شده اند. 
برای گزارش آن چیزی درنظر گرفته شده که 
هئیت علمی انجام می دهند به جای اطمینان 
می دهند  انجام  آنچه  اینکه  از  حاصل کردن 

منطقی به  نظر برسد.

دانشگاه  در  کیفیت  نئولیبراِل  گفتمان 

و  کاربردی  پژوهش  تمجیدکردِن  به 
می شود  منجر  رشته هایی  کوچک شمردن 
از  نمی آورند؛  همراه  به  فوری  که مزیتی 
این  حتی  اما  جامعه شناسی.  و  فلسفه  جمله 
مثاًل،  نیست.  باثبات  کاماًل  کیفیت،  از  مفهوم 
دانشگاه های غیرعمومی در لهستان که بعد از 
مؤسسۀ  یک  به مثابه  و  شدند  تأسیس   ۱۹۸۹
برای  نمی توانند  می شوند،  اداره  غیرانتفاعی 
دولتی  بودجۀ  عرضه می کنند  که  کالس هایی 
و  آموزشی  کیفیت  اگر  حتی  کنند  دریافت 
عمومی  دانشگاه های  از  باالتر  پژوهشی شان 
این ها  همۀ  باشد.  سودآورتر  کالس هایشان  و 
حاکی از آن است که اصالحات، ارتقاء آموزش 
عالی را هدف قرار نداده بلکه برای سلب اختیار 

از دانشگاهیان طراحی شده است.

است  نگران کننده  لهستان  آکادمی  وضعیت   
اما یگانه نیست: دانشگاه ها در سراسر جهان با 
چالش ها و گرفتاری های مشابهی روبرو هستند. 
مگر اینکه اجتماع دانشگاهی در کل و عالمان 
پیشنهادهای  خاص،  به طور  اجتماعی  علوم 
جایگزیِن  راه های  برای  سازنده ای  و  مشخص 
که  کنند  تنظیم  عالی  آموزش  سازمان دهِی 
از  اما  کند  توجه  اصالح گران  نگرانی های  به 
پیامدهای فاجعه باِر تغییرات جاری دوری کند؛ 
واقع،  در  می شود.  بدتر  صرفاً  وضعیت  وگرنه 
زمان عمل ممکن است همین حاال هم گذشته 

باشد.

____________

 1Mierzejewski M., Mikołajewska
 K., Rozenbaum J., “One or Many
 Sociologies? A Polish Dialogue,”
Global Dialogue 2:4, May 2012.

 2Michalak D., “Studia
 doktoranckie w Polsce – łatwo
 zacząć, trudniej skończyć,” March
2013: http://noweotwarcie.
wordpress.com/2013/03/11/
studia-doktoranckie-w-polsce-
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 3Editorial: “The disposable
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 retrieved from
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و  ورشو  دانشگاه  مردم مدار،  جامعه شناسی  البراتوار  از سوی  لهستان  جامعه شناسی  انجمن  به  ارائه شده 
بخش انتقادی دانشگاه جگولینیاِن کراکو، لهستان

< نامۀ سرگشاده دربارۀ                                                                                                                                           
    اصالح آموزش عالی

خانم ها و آقایان! دانشگاهیان گرامی!

دربارۀ  که  هستیم  دانشجویان  از  گروهی  ما 
ادعا  نگرانیم.  دانشگاه  به  مربوط  مسائل 
جامعه شناسی  دانشجویان  تمام  که  نمی کنیم 
به عنوان  هرچند،  می کنیم.  نمایندگی  را 

دانشگاه  از  دانشجویی  تشکل های  نمایندگان 
مایلیم  کراکو،  جگولینیاِن  دانشگاه  و  ورشو 
تغییرات  دربارۀ  را  پرشوروحالمان  بحث های 
کنونی در آکادمی علنی کنیم و بدین وسیله 
رایج،  اتهامات  برخالف  که  دهیم  نشان 
از  سلسله ای  نیستند.  دل مرده  دانشجویاْن 

از سلسله بحث های دانشجویی، البراتوار  انجمن جامعه شناسی لهستان در شچچین برگزار شد. بعد  در سپتامبر ۲۰۱۳، پانزدهمین کنگرۀ 
جامعه شناسی مردم مدار نامۀ سرگشاده ای دربارۀ تغییرات در آموزش عالی صادر کرد. این نامه در کنگره با صدای بلند خوانده شد و با واکنش 
وسیعی از سوی سخنرانان مواجه شد. در ژانویۀ ۲۰۱۴، کنفرانسی با عنوان »جامعه شناسی و جامعه شناسان در لهستان معاصر« در ورشو برگزار 
شد که تنها یک نمایندۀ دانشجویی به آن دعوت شده بود. در اینجا این نامه را ارائه می کنیم که تشخیص مسائل دانشجویی و راه حل های 

ممکن برای بحران دانشگاه را آغاز کرده است. نامه را کریستف گابانسکی نوشته است.

جامعه شناسان  کنگرۀ  در  لهستانی  دانشجویان 
معضالِت  دربارۀ  بحث  حال  در  کراکو  در  جوان 

اصالح آموزش عالی.
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گردهم آیی ها و سمینارها دربارۀ این موضوعات 
ترتیب داده ایم که سروصدای زیادی۱ به پا کرد 
و نشان داد که دانشجویان صدای خودشان را 
داشته  را  سایرینی  اینکه  جای  به  می خواهند 

باشند که به جایشان صحبت کنند.

چگونه  که  کرده ایم  مشاهده  ناراحتی  با 
بحث های عمومی دربارۀ اصالح آموزش عالی، 
صدای دانشمندان را نادیده گرفته است. وزارت 
علم و آموزش عالی که به مثابه میانجی عمل 
می کند، حق رأی دانشمندان را رد می کند و 
تغییرات  محافظه کاِر  مخالفاِن  به مثابه  آنها  با 
مترّقی جور دیگِر مدرنیزاسیون رفتار می کند. 
به عنوان  اصالحات  با  مخالفت  این گذشته،  از 
دفاع از موهبت هایی تلقی می شود که از یک 
]سیستم  می گیرند؛  نشأت  بیمارگون  سیستم 
بیمارگونی[ که آکادمی معاصر آن گونه نمایش 
آن  اصالح  حامیان  هم زمان،  می شود.  داده 
نفع  که  می بخشند  مشروعیت  ادعا  این  با  را 
دانشجویان را افزایش می دهد و آنها را از یک 
سیستم آموزشی متحجر رهایی می بخشد. اما 
نفع دانشجویان، از آنجایی که صدای واقعی شان 
محصولی  است،  نشده  شناخته  مهم  هیچ گاه 
دانشجویی  تشکل های  می ماند.  باقی  خیالی 
پیروز  روزمره  بر خاص  گرایی  موفق شدند  که 
روبرو  بی اعتنایی  با  حالت  بهترین  در  شوند، 
می شوند و معموالً به کمبود بازتابی بی طرفانه 
ادعاهایشان  روشن بیان کردِن  برای  ناتوانی  یا 

متهم هستند.

مخالفت  یک  بر  اصالحات،  دربارۀ  بحث 
»بازار  می کند:  تمرکز  )فرضی(  سازش ناپذیر 
دربرابر دانشگاه«؛ که موجب دو گونه مقاومت 
اولین  در  می شود.  دانشمندان  سوی  از 
با  از موقعیت خودشان  استراتژی، دانشمندان 
را  بازار  نظم  که  می کنند  دفاع  استدالل هایی 
تعریف  پذیرش  معنای  به  که  می کند  رعایت 
]تعریفی[  است،  وضعیت  این  از  وزارت خانه 
که ادارۀ عمومِی جدید و ایدئولوژی نئولیبرال 
آن را شکل داده است. استراتژی دوم دفاع از 

موقعیت محافظه کارانه است که به معنای تأیید 
خومختاری  و  نخبه گرایی  با  آرمانی  اجتماع 
اینجا معنای  اما در  با آن است.  نهادِی مالزم 
از  خومختاری  به  چیست؟  خودمختاری 
چنین  اما  دارد  اشاره  دولت  و  بازار  نیروهای 
چنین  است.  امکان ناپذیر  خودمختاری ای 
دولتی  گفتمان  درد  به  محافظه کارانه ای  دفاع 
می خورد که به دانشمندان به عنوان مرتجعاِن 

فئودالی برچسب می زند.

و  گزافه گو  ادعاهای  چنین  جای  به 
ما  آموزشی«،  »کاله برداری  ضدادعاهای 
بهبود  جهت[  ]به  را  عمومی  گفت  وگوی  یک 
دانشگاه  نیازهای  و  ویژگی ها  دربارۀ  دوجانبه 
می کنیم  پیشنهاد  می دهیم.  پیشنهاد  مدرن 
اولین  به عنوان  را  دانشجویان  آموزش،  که 
مستقیِم  کمربندِی  و  ما  عمومی  مخاطبان 
به  دانشگاه  از  جامعه شناختی  دانش  ]انتقال[ 
در  بگیرد.  نظر  در  گسترده  عمومی  مخاطبان 
سرویِس   یک  دولتِی  پیشنهادِی  منطِق  مقابِل 
ارائه دهنده مشتری، پژوهشگران همچنان اقتدار 
را در اختیار دارند و باید فرایند جامعه پذیرِی 
استادان  مایلیم  کنند.  تعیین  را  حرفه ای 
به  آموزش شان،  و  نگرش ها  در  دانشگاهمان 
نه  و  دانش جامعه شناختی  از  استفاده ها  تنوع 
یک  کنند.  اشاره  متداول،  استفاده های  صرفاً 
مثال می تواند گسترش تولید جمعی دانش از 
در  برابر  مشارکت  برای  متداول  نزاعی  طریق 
و  لهستان  در  عالی  آموزش  دربارۀ  بحث های 

اروپا باشد.

باور داریم دانشجویان کارشناسی و تحصیالت 
اصلی  نفع برندگان  می شود  ادعا  که  تکمیلی 
اصالحات هستند، توان آن را دارند که تفسیر 
»آشوِب  به عنوان  مقاومت  از  فرصت طلبانه 
چالش  به  را  فئودالی«  دانشگاه  ارتجاعِی 
برای  ما  تالش های  وجود  با  تاکنون،  بکشند. 
افزایش مشارکت دانشجویی، این امکانِ  بالقوه، 
مسئله  از  قسمتی  است.  درنیامده  فعل  به 
دربارۀ  کافی  دانش  دانشجویان،  که  است  این 

اصالحات ندارند )که ما تالش داریم اصالحش 
این  مسئله  از  ]قسمتی  همچنین  اما  کنیم(؛ 
طرف  از  راهبری  و  حمایت  کمبود  که[  است 
فعالیت های  در  که  دارد  وجود  استادانشان 
سهیم  آن ها  با  مشترک  مشکالت  و  روزانه 
زمینۀ بحث های عمومی  واگذارکردنِ   هستند. 
هر  معنِی  شکست  به  بیرونی  متخصصان  به 
وقتی  است.  دانشجویان  و  پژوهشگران  دوی 
دانشگاهیان تأثیر خود را حتی بر وضعیت های 
درون دانشگاه از دست می دهند، دانشجویان، 
ابزارهای  به عنوان  را  شایستگی هایشان  دیگر 
بالقوۀ تغییر اجتماعی درک نمی کنند و دچار 

وضعیت بی اعتنایی می شوند. 

آکادمیک  تجزیه کردن کنونی محیط  به جای 
تقویت  را  وزارت خانه  هژمونیک  وضعیت  که 
و  استادان  بین  پیوند  دنبال  به  ما  می کند، 
تکمیلی  تحصیالت  و  کارشناسی  دانشجویان 
جامعه شناسی  انجمن  داریم  باور  هستیم. 
مشارکت  گسترش دادن  در  می تواند  لهستان 
جامعه شناسی،  سرانجام  برای  مسئولیت  و 
به  دعوتی  نامه،  این  باشد.  کاتالیزور  یک 
گفت وگوست، مقدمه ای برای همکاری و کنش 
درخواست  استادانمان  از  بنابراین  هماهنگ. 
جست وجوی  در  را  ما  عاملیت  که  داریم 
به  مشترکمان،  نفع های  برای  مشترکمان 

رسمیت بشناسند.

______

جامعه شناسان  کنگرۀ  سومین  مثل   .۱
بین  بحث  آینده؛  در  »جامعه شناسی  جوان، 
)کراکو،  می دهند«  اهمیت  که  دانشجویانی 
ژوئن ۲۰۱۲(؛ چهارمین کنگرۀ جامعه شناسان 
در  دانشجویی  اجتماع  »دوراهی های  جوان، 
تغییرات در آموزش عالی؛ مقاومت  با  برخورد 
ماراتون  ۲۰۱۳(؛  ژوئن  )کراکو،  تطبیق«  یا 
حیاتی تابستان، »عامیلت دانشجو در سیستم 

آموزشی« )رابکا، ژوئن ۲۰۱۳(
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< گروه ترکی 
گفت وگوی جهانی

ما سیاحِت ترجمه مان را از گفت وگوی جهانی سال دوم شمارۀ چهارم شروع کردیم. در آغاز دشوار بود که افرادی را بیابیم و سازمان دهیم که 
مایل بودند بخشی از این ماجراجویی باشند. اما حاال، گروه ویراستاری کمابیش جا افتاده است. ما در شهرهای مختلف ترکیه زندگی می کنیم و 
مشغول کاریم. علی رغم فاصلۀ جغرافیایی چشمگیری که ما را از هم جدا می کند، ترتیبی داده ایم که کار را از طریِق رسانه های دیجیتال، زنده 

و پویا نگه داریم. این تاریخچۀ کوتاه گروه ترکی گفت وگوی جهانی است. در پایین با جزئیات بیشتر می توانید ببینید که ما کیستیم.

استاد  حاضر  حال  در  كايا  چابوک  نيالی  دكتر 
گروه جامعه شناسی دانشگاه آنکارا است و بیشتر به 
مسائل جنسیت و جامعه شناسی توسعه عالقه مند 

است.

استاد  حاضر  حال  در  كاساپوئلو  آيتول  دكتر 
بیشتر  و  است  آنکارا  دانشگاه  جامعه شناسی  گروه 
سالمت  جامعه شناسی  فاجعه،  جامعه شناسی  به 
مطالعۀ  و  اجتماعی  علوم  در  روش ها  بیماری،  و 

مسائل اجتماعی عالقه مند است.

از   ۲۰۰۰ سال  در  اُداباش،  يونجا  ُزهل  دكتر 
آن  از  پس  شد،  فارغ التحصیل  آنکارا  دانشگاه 
جامعه شناسی  ]رشتۀ[  در  را  کارشناسی ارشدش 
سال  در  گرفت.  خاورمیانه  فنی  دانشگاه  از 
از  جامعه شناسی  رشتۀ  در  را  دکترایش   ۲۰۰۹
مدیریت  دربارۀ  رساله اش  و  گرفت  آنکارا  دانشگاه 
او در حال حاضر در گروه  بحران و جنسیت بود. 
است  استادیار  آتاتورک  دانشگاه  جامعه شناسی 
و  سالمت  جامعه شناسی  عالقه اش  حوزه های  و 
جنسیت  مسائل  و  فاجعه  جامعه شناسی  بیماری، 

است. 

مدرک  با   ۲۰۰۳ سال  در  ارتونگ،  گونور  دكتر 
کارشناسی از دانشگاه بیلکنت و در سال ۲۰۰۵ با 
مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه آنکارا، در رشتۀ 
فارغ التحصیل شده است. در سال ۲۰۱۱  اقتصاد، 
از  جامعه شناسی  ]رشتۀ[  در  را  دکترایش  مدرک 
در  اعتماد  پایان نامه اش  و  گرفت  آنکارا  دانشگاه 
دکتر  بود.  بیمار-پزشک  رابطۀ  و  سالمت  نظام 
وزارت  در  ۲۰۰۷تا۲۰۱۲  سال های  در  ارتونگ 
او در حال حاضر در  ترکیه کار می کرد.  بهداشت 
واحد آمارهای اجتماعی، پژوهش و توسعۀ شورای 
پژوهش علمی و فناوری ترکیه کار می کند. عالقۀ 
پژوهشی اصلی اش شامل اعتماد در نظام سالمت، 
اخیراً  و  ]بخش[ سالمت  کارمندان  علیه  خشونت 

کودکاِن در معرض خطر می شود.  

دانشگاه  سیاسی  علوم  گروه  از  بايکال  زينپ 
است.  شده  فارغ التحصیل  استانبول  بیلگی 
جامعه شناسی  گروه  از  را  کارشناسی ارشدش 
دانشگاه فنی خاورمیانه دریافت کرد. پایان نامه اش، 
ساخت هویت ارمنیایی در ترکیه؛ مطالعۀ موردِی 
ترکیه  اجتماعی  علوم  انجمن  جایزۀ  یشیل کوی، 
حاضر  حال  در  کرد.  دریافت   ۲۰۱۳ سال  در  را 
دانشگاه  در  را  جامعه شناسی اش  دکترای  ]دورۀ[ 
قومیت،  روی  بر  او  می گذارند.  خاورمیانه  فنی 
هویت، مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی هنر کار 
می کند. او همچنین به نقدهای تئاتر و دراماتورژی 
در گروه  را  واحدهایی  و همچنان  است  عالقه مند 
استانبول  دانشگاه  دراماتورژی  و  تئاتر  نقدهای 
ترکی  گروه  در   ۲۰۱۲ اکتبر  از  او  می گذراند. 

گفت وگوی جهانی شرکت داشته است.

از  اقتصاد  مدرک  با   ۲۰۱۳ سال  در  گونر  گيزم 
 )Hacettepe University( هاجتتپه  دانشگاه 
دارد  قصد  او  است.  شده  فارغ التحصیل  آنکارا 
به  و  بگیرد  جامعه شناسی  کارشناسی ارشد 
پرسش های خشونت و فصل مشترک آن با طبقه 
با   ۲۰۱۳ ژانویۀ  از  او  است.  عالقه مند  قومیت  و 
است  بوده  همراه  جهانی  گفت وگوی  ترکی  گروه 
و در حال حاضر به عنوان حسابرس داخلی در یک 

شرکت خصوصی کار می کند. 
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