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مارگارت آرچر
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آلبرتو مارتینلی
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میشل ویویورکا
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بحران در دانشگاه ها        

دوی ساچتو
لوئیزا لئونینی

آلساندرو گاندینی

جان هولموود

فرقه گرایی و بقا در لبنان

>

کولیان  نامرئی مصر
آزار عشاق دوملیتی در فرانسه

شبحی بر فراز ترکیه
نگرش به روسیه در قزاقستان

شورای بین المللی علم و آیندۀ سیاره
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< ســـرمـقالـــه

شش رئیس پیشین انجمن بین المللی جامعه شناسی 
روی  پیش  چالش های  و  تاریخی  میراث  بر  نگاهی 

انجمن در آینده انداختند.  

سال چهارم/ شـمارۀ  چهارم/ دسامبر2014

< گفت وگوی جهانی را به 14 زبان در وب سایت انجمن بین المللی جامعه شناسی 
دنبال کنید.  

ارسال   burawoy@berkeley.edu الکترونیکی  پست  به  را  نوشته هایتان   >
کنید. 

GD

65 سالگی انجمن بین المللی 
جامعه شناسی

انجمن بین المللی جامعه شناسی در شصت و پنج سالگی

جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  تولد  از  که  سالی  بزرگداشت شصت و پنجمین  مناسبت  به 
می گذرد، رؤسای سابق در کنگرۀ جهانی یوکوهاما گرد هم آمدند تا گذشتۀ انجمن را ارزیابی 
منتشر  این شمارۀ گفت وگوی جهانی  در  آنان  ارزیابی های  کنند.  نظر  آن  آینده  به  و  کرده 
رسیده است. آنان بر پیشروی بی وقفۀ زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی تأسف می خورند 
و در مقابل پیوسته امیدی هرچند بی نتیجه به دو زبانه شدن همگان دارند. همچنین به نظر 
می رسد، بزرگ شدن فزایندۀ کنگره نیز به همان میزان اجتناب ناپذیر است و این امر برای 
برخی خوش آیند است و برخی آن را زیر سؤال می برند. ایمانوئل والرشتاین نخستین کنگره ای 
را به یاد می آورد که در سال 1959 در آن حضور داشت و در آن گفت وگوهای خودمانی بین 
جامعه شناسان برجسته ای برقرار بود که به تقریب همۀ آنها از شمال بودند. مارگارت آرچر 
او منتقد قدرت روزافزون کمیته های پژوهش  ناتمام می داند.  را یک پروژه  بیشتر  جامعیت 
است که انجمن بین المللی جامعه شناسی را تکه تکه )balkanized( کرده و آن را از بسِط 
بینش های جامع و فراگیر در جامعه شناسی محروم کرده است. رشد این کمیته ها بخشی از 
و شاخص های  نفوذ  جهاِن ضریب   ،)professionalization( فرآیند حرفه ای  سازی  تعمیق 
عملکرد، است که بیش از همیشه به سوی پژوهش های سطحی سوق می دهد. افزون بر این 
در این شماره جان هولموود  پیشرفت های اخیر در فرهنگ حساب رسی را محکوم کرد که 

آکادمی ها در آن غوطه ورند. 

مضمونی که میشل ویویورکا بدان می پردازد در ارتباط با خطرات تخصص گرایی بی اندازه و 
تحقیق جامعه شناختی  که  استدالل می کند  او همچنین  است.  دیجیتال  چالش های جهان 
را بررسی می کند  اومن موانعی  بگیرد. تی. ِکی.  نادیده  را در جهان مدرن  نباید قدرت شر 
که بر سر راه یک جامعه شناسی بین المللی وجود دارد، ]از جمله[ تمرکز مداوم اما بی مورد 
بر دولت ملت، و چنین استدالل می کندکه ما باید ملت را از دولت جدا کرده و به نیروهایی 
بنگریم که باالدست و پایین دست دولت فعالیت می کنند. پیوتر زتومپکا در دفاع از ایدۀ »یک 
جامعه شناسی برای جهان های بسیار« بین المللی شدن را به منتها درجۀ جدلی می رساند و بر 
کسانی که در میان ما اختالفات سیاسی ایجاد می کنند، چه انقالبیون باشند و چه هواداران 
جامعه شناسی های بومی، تأسف می خورد. سرانجام آلبرتو مارتینلی که به حق سزاوار سمت 
جدید خود به عنوان رئیس شورای بین المللی علوم اجتماعی است، دربارۀ نقش مهمی سخن 

گفت که جامعه شناسی می تواند در پیشرفت اداره دموکراتیک جهان بازی کند. 

اینان جامعه شناساِن فرزانه و برجسته ای هستند که گرفتارِی جامعه شناسی را گوشزد می کنند. 
اما همانطور که گفت وگوی جهانی بارها و بارها نشان داده است، جامعه شناسان جوان امروز 
یادداشت هایی داریم  این شماره،  نوآوری روبه رو می شوند. در  با شجاعت و  این چالش ها  با 
بحران  مقابل  در  ایتالیایی  جوانان  که  شیوه ای  و  ایتالیا  در  مهاجر  کارگران  معضل  دربارۀ 
اقتصادی در پیش می گیرند. مقاله هایی از لبنان داریم که به چهرۀ تغییریابندۀ فرقه گرایی 
ادامه  خود  حیات  به  لبنان  جنوب  جنگی  منطقۀ  در  کشاورزان  چگونه  اینکه  و  می پردازند 
می دهند. یادداشت هایی در ارتباط با غریبه های مورد تبعیض، کولی ها در مصر و مهاجران در 
فرانسه، داریم. افزون بر این، نوشته هایی داریم دربارۀ پیامدهای سیاسی اعتراضات گزی در 
ترکیه، دست کارِی رسانه ها در قزاقستان و گزارشی پیرامون آنچه دانشمندان علوم طبیعی 
در مواجهه با گرفتاری سیارۀ زمین انجام می دهند. با وجود هشدارهای رؤسای سابق انجمن، 
جامعه شناسی کار خود را به خوبی پیش می برد، یعنی گزارش جهانی که چندان به خوبی 

پیش نمی رود.
گفتگوی جهانی با کمک سخاوتمندانۀ 

SAGE امکان پذیر شده است .
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< شــورای ســردبــیــری:< این شــماره:

سال چهارم/ شـمارۀ چهارم / دسامبر 2014

سردبیر: مایکل بورووی.

دستیار سردبیر: گی سیدمن

سردبیران اجرایی:  
لوال بوسوتی، آگوست باگا.

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

ساری  شولز،  مارکوس  آبراهام،  مارگارت  مشاور:  سردبیران 
ایزابال  بربرت،  رزماری  تجرینا،  بنجامین  سیناه،  وینیتا  حنفی، 
هولموود،  جان  گوتیرز،  فیلومین  جینداگلو،  دیلک  بارلینسکا، 
کورکچیان،  ماریانا  مارینا  کانابیران،  کاپاالنا  جاسو،  گویلرمینا 
ساکتانبر،  آیسه  سعد،  عبدالمؤمن  ماپادیمنگ،  سایمون 
اونجلینا  سکاپسکا،  گرازینا  شیراهاسه،  ساواکو  سکالون،  سلی 

تاستسوگلو، چین-چان یی، النا زدراومیسلوا. 

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

پریتورلن،  بارتو  رناتا  گالی،  آندریزا  تانیگوتی،  گوستاو  برزیل: 
آنجلو مارتینز جونیور، لوکاس آمارال، سلیا آریباس، رافائل ِدسوزا، 

بنو آلوز.

کلمبیا: ماریا خوزه آلوارز ریوادوال، سباستین ویلمیزار سانتاماریا، 
آندرس کاسترو آروجو، کاترینه گایتان سانتاماریا. 

هند: ایشوار مودی، راجیو گوپتا، راشمی جین، جویتی سیدانا، 
نیدهی بانسال، یودی سینگ.

باستانی،  عبدالکریم  سروش فر،  زهره  جوادی،  ریحانه  ایران: 
نیایش دولتی، میترا دانشور، فائزه خواجه زاده.

ژاپن: ساتومی یاماموتو، یوسوکه آبه، یوری هایتومی، یوتوکا آیتو، 
سیجیرو کاتایاما، کوکی کاواکامی، آیاکا کومیا، ماساهیرو ماتسودا، 
هیروکی  مورودومه،  نامی  میتانی،  یوکا  ماتسوزکی،  ماساکازو 
ناکامورا، ماساکی اوکادا، تاکازومی آکادا، یوکاری سادائوکو، فوما 
سکیگوچی، کوهئی تاکجیری، میساتو تسورودا، کازوکی اوییاما، 

واتارو وادا، توموکو واکیا، کاسومی یاموچی، ساکیه یوشیوکا

کریستف  گاورسکا،  ورونیکا  فینکیاژیان،  ماریوژ  لهستان: 
پرزمیسالو  لیپینسکی،  کامیل  َجکِیال،  کینگا  گوبانسکی، 
میکوالژ  میمکا،  مارتینا  بارژسزوسکی،  کوبا  مارکوسکی، 
پنزا،  سوفیا  میولر،  آدام  میکوالژوسکا،  کارولینا  میرزژوسکی، 

کونراد سیماژگو، آنا وندزل، هانا ویرزبیکا، ماریسنا زارود.

باالژ،  تلجدی  ساردا،  سینزیانا  ایلئنا  روگینز،  کوسیما  رومانی: 
روکساندرا  کیهوداریو،  ماریام  کانتاراگیو،  رومان  بوندور،  آدریانا 
ایورداچه، آندرا الرینسکو، میهای بوگدن مونیکا نادراگ، مادالین 
تدور،  النا  استان،  مارا  اونا  استان،  آلینا  ماریان،  راپان،  بوگدان 

کریستین کونستانین ِوِرش.

روسیه: النا زدراوو میسلووا، آنا کادنیکووا، آسجا ورونکوا.

تایوان: جینگ موآ هو.

ترکیه: یونجا آداباشی، گونور ارتونگ عطار، یونجا اُداباش، ایلکر 
اورلو، زینپ تکین بابوچ، حسین آداباش.

مشاوران رسانه ای: گوستاو تانیگوتی، خوزه ریگوئرا.

مشاور سردبیر: ابیگیل اندروز.

سرمقاله: انجمن بین المللی جامعه شناسی در شصت وپنج سالگی

< رؤسای سابق انجمن به پشت سر و پیش رو می نگرند
جامعه شناسی برای یک جهان

مارگارت اس. آرچر، بریتانیا، رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی 1990-1986
پیش نیازها برای بین المللی شدن جامعه شناسی

تی.کی. اومن، هند، رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی 1994-1990
انجمن بین المللی جامعه شناسی به مثابه یک سازمان: برخی خطرات در مسیر پیشرفت آن

ایمانوئل والرشتاین، ایاالت متحدۀ آمریکا، رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی 1998-1994
سهم انجمن بین المللی جامعه شناسی در حکمرانی دموکراتیک جهان

آلبرتو مارتینلی، ایتالیا، رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی 2002-1998
مانیفست »پوزیتیویست« 

پیوتر زتومکا، لهستان، رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی 2006-2002
چالش های دیجیتال شدن، رشته ای شدن و شر

میشل ویویورکا، فرانسه، رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی 2010-2006

<کار در ایتالیا
کارگران مهاجر در جنوب ایتالیا

میمو پروتا، ایتالیا
اعتصاب علیه تعاونی ها
دوی ساچتو، ایتالیا

کنارآمدن با بحران اقتصادی
لوئیزا لئونینی، ایتالیا

رشد آزادکاری
آلساندرو گاندینی، ایتالیا

< از لبنان
ریگ های روان فرقه گرایی در لبنان

ریما ماجد، لبنان
کشت تنباکو در منطقه جنگی لبنان

مونیرا خیاط، مصر

< بحران دانشگاه ها
از چاله به چاه افتادن در آموزش عالی

جان هولموود، بریتانیا

< غریبه های مورد تبعیض
کولیان نامرئی مصر

آلکساندرا پارس، مصر
عّشاق دوملیتی در مظان اتهام

مانوئال سالسدو و لورا اوداسو، فرانسه

< سیاست و رسانه
شبحی بر فراز ترکیه

آدلین توپال، ترکیه
دست کاری افکار عمومی در قزاقستان

الماس تایزانف، قزاقستان
آیندۀ سیاره

اما پوریو، فیلیپین
گروه رومانیایی گفتگوی جهانی

ایلیانا سوردو، رومانی
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< جامعه شناسی                                                                                                                                         
    برای یک جهان

مارگارت آرچر

4

>>

چیزی به نام ادراک بی عیب و نقص وجود ندارد. خود من از همان آغاز از 
زاویۀ دید یونسکو به قضیه نگریستم: انجمن بین المللی جامعه شناسی 
تأسیس شد تا از طریق »گرد هم آوردن عالمان علوم اجتماعی سراسر 
جهان«، این رشته ها را ارتقاء بخشد.  با توجه به اینکه عمر 65 ساله 
مدرنیته  هم  و  می شود،  »پیشرفته«  مدرنیته  شامل  هم  انجمن  این 
بین المللی  انجمن  می آید،  پی اش  در  آنچه  به خصوص  و  »متأخر« 
جامعه شناسی می توانست این را به عنوان چکیدۀ خود مطرح کند. اما 
در عوض، تنها مشارکت کننده ای دیگر بود که تحت آن محدودیت های 
ساختاری و فرهنگی، تاریخ خود را می ساخت. با نگاه به گذشته، به 
نظر می رسد میان دوره بندی رایج این سال ها و مراحل تاریخ انجمن 
بین المللی جامعه شناسی تناسب قابل مالحظه ای باشد؛ چیزی که کم 

بود حسن نیت نبود، بصیرت )prescience( بود. 

راه  از  باالتر  فکری  موضع  اتخاذ  برای  تالش  از  را  ما  چیزی  چه 
که  آن  از  پیش  فراگیر شدن،  جغرافیایی  لحاظ  به  یا  و  جهانی  شدن 
جهان اینگونه شود، بازداشت؟ آنچه می خواهم مبنای سخنم قرار دهم 
تجربیات خود من است؛ تجربیاتی که از کنگرۀ جهانی 1966 در اویان 
آغاز شد که از قضا در شش کیلومتری جایی است که اکنون این متن 
را می نویسم. مانند خود شهر، کنگره نیز کوچک و خودمانی و بسیار 

مارگارت اس. آرچر، استاد دانشگاه وارویک انگلستان و رئیس سابق انجمن بین المللی 
جامعه شناسی در سال های 1990-1986

سرزنده ترین  اما  داشتند  نیرومندی  حضور  آمریکایی ها  بود.  اروپا محور 
اروپای شرقی بودند. برای ما   )émigrés( از پناهندگان شرکت کنندگان 
کوچک  هئیت های  در  نیز  کا.گ.ب  از  مأموری  دریافتیم  که  بود  جالب 
نمایندگان رسمی در آنجا حضور داشت، هرچند سخنرانی های آکادمیک 
و بی خطر ما نیز به سمت گفت وگوهای خطرناک ]سیاسی[ پیش نرفت. 

بخشی از مسئولیت این امر را باید متوجه کاربست هژمونی زبانی دانست 
که به آن نیز به نحو مشابهی پرداختیم. آن دسته از اعضای انجمن که 
اغلب آنها از آمریکای شمالی و البته انگلستان می آمدند، بدون شرمندگی 
زیرساخت   همچنین  چنین اند.  نیز  هم اکنون  چنان که  بودند،  تک زبانه 
تحریرهای  ماشین  یعنی  بود،  موانع  از جمله  تا حدودی،  ارتباطی خود، 
دستی، نبود دستگاه فتوکپی، نامه رسانی بسیار کند و خطوط تلفنی ناامن. 
برای ملموس کردن این امر برای آنهایی که بعد از اواخر دهۀ 60 به دنیا 
آمده اند، هنگامی که من ویراستار مجلۀ کارنت سوسیالوجی )1973( شدم، 
کتاب نامه ای برای یک گزارش روند در کشویی از قفسۀ فایل ها رسید، که 
همۀ کارت هایش پر شده بود! من به لذت تایپ بر روی یک ماشین تحریر 
رمینگتون قدیمی و اصالح دستیِ اکسان ها نمی پردازم. چرا گزارش های 
روند کار را که از آغاز کار نشریه یعنی 1952، چاپ می شدند، سودمند 
پنداشتیم؟ علت این بود که پیش از پیدایش اینترنت تنها مجرای موجود 
انتشار این اطالعات اولیه، چکیده های جامعه شناختی ای بود که به یمن 
تالش های داوطلبانه لئو چال و همسرش منتشر می شد. این پس زمینه آن 

دوره ای است که من آن را جنگ سرد خودمان می نامم.

      تجربه گرایی مبارزان جنگ سرد را متحد کرد

مطمئناً فلسفۀ علوم اجتماعی، تجربه گرایی را پیش تر برد و هرچند اکنون 
به مرحله ورشکستگی رسیده است اما زمانی باعث پیوند موقتی غرب و 
بودند،  اتاق  یک  قواره  و  قد  در  که  کامپیوترها  اولین  رسیدن  بود.  شرق 
زده  هیجان  را  غربی  کشورهای  داده،  از  عظیمی  حجم  به  دستیابی  و 
امن  پناهگاهی  باال،  جزئیات  با  آماری  مطالعات  شرقی،  اروپای  در  کرد. 
از  آمار شکلی  این،  بر  افزون  آورد.  فراهم  اظهارات سیاست پسند  دربرابر 
به  ورود  دهۀ 1970  کنگره های  آن  در  می کرد.  نمودار  را  اسپرانتو  زباِن 
پروژکتور  راه  از  که  بود  رگرسیونی  جدول  دیدِن  معنای  به  جلسه،  هر 
به یک گفت و گوی  را  نمایش گذاشته می شد و همگان  به  پرده  بر روی 

شبه ریاضیاتی فرا می خواند. 

از مشاهدۀ  بالعکس، دست کم  بلکه  نبود.  به معنای مرگ نظریه  امر  این 
صدها نفر که با زحمت در هوای بارانی مسیر طوالنی را برای تماشا آمده 
بودند، می توان چنین قضاوت کرد که آنچه در سال 1978در اوپساال در 
کانون توجه بود، مناظرۀ برنامه ریزی شده میان پارسونز و آلتوسر بود. وقتی 
برد،  پایان  به  را  نرسیدن سخنرانان  از  تأسفش  ابراز  ریاست همایش  که 

>
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چترها را باال آورده و با ناراحتی رفتیم. 

انجمن بین المللی جامعه شناسی نیت خیری داشت. ما عامدانه جلسات 
کمیته اجرایی مان را در اروپای شرقی برگزار کردیم، دست نوشته ها را به 
طور قاچاق از بلغارستان آوردیم  و برای گسترش شبکه مان از تفلیس، 
لیوبلیانا، بوداپست و شهرهایی دیگر بازدید کردیم. به واسطه دیدارهای 
مکرر در لهستان، برخی دوستی های مادام العمر شکل گرفت. همچنین در 
دوره ای که انجمن های ملی همچنان بر انجمن بین المللی جامعه شناسی 
انجمن  لهستانی  اعضای  میان  رابطۀ  از  بخشی  به  تنها  بودند،  مسلط 
تلخی  به  بودیم،  مهمان  یابلونا  کاخ  در  که  زمانی  بردیم.  پی  حزب  و 
می دانستیم که تأمین غذای ما احتماالً به قیمت از دست رفتن یک ماه 
جیرۀ غذایی همکاران لهستانی مان تمام شده است. آشپز آنجا خواست 
zrazy zaw� )به ما لطفی کند و برای سه شنبه به ما وعدۀ غذایی محلی 

ijane( داد. تمام بعد از ظهر بوی آماده شدن غذا را استشمام می کردیم 
اما شام مکرراً به تاخیر می افتاد. سرانجام ما تعداد زیادی چراغ ماشین 
را مشاهده کردیم که از ورشو رسیده بودند و آشپز بیچاره مجبور شد 
به ما بگوید که این مهمانی وزیر آموزش و پرورش است و شامی برای 
اتحاد  که  سال 1989  در  ماند:  پایدار  دوست ها  از  بسیاری  نیست.  ما 
زنجیرها را گسست، برخی از ما لذت رانندگی غیررسمی به دانتسیگ 

)گدانسک( و حضور در کشتی   سازی ها را چشیدند.

       موج مکزیکی و زنگ بیدارباش

در سایر مناطق جهان، انجمن بین المللی جامعه شناسی درخصوص افراد 
جفادیده خوب واکنش نشان داده است اما چندان دربارۀ  جماعت های 
ستم دیده واکنش نشان نداده است. به دلیل ماهیت کماکان اروپامحورانه 
و اینکه کمک زیادی از سوی عموزاده های آمریکای شمالی مان دریافت 
نمی کردیم، شمار اندکی با دیگر قاره ها آشنا بودند. البته استئنائات قابل 
توجهی وجود داشت: مثاًل تام باتامور با هند آشنا بود و آلن توِرن راجع به 
آمریکای التین دانشی بی پایان داشت. اما کنگرۀ جهانی جامعه شناسی 
مکزیکوسیتی  در   )1982( بین المللی جامعه شناسی  انجمن  به  وابسته 
بوده ایم.  کم توجه  التین  آمریکای  به  چقدر  ما  که  داد  نشان  که  بود 
دانش جویانی  موج  و   )UNAM( مکزیک  ملی  مستقل  دانشگاه  اندازۀ 
که خواهان شرکت در کنگره بودند، ما را کامال متحیر کرده بود. برنامۀ 
آنها شد:  از  افراد، موجب عصبانیت به حق بسیاری  این  خاِص اسکان 
»چطور می توانید به کشور ما بیایید و در عین حال زبان و دغدغه های 
ما را به رسمیت نشناسید؟«. همۀ ما پیام را دریافت کردیم. کاردوسو در 
آنجا به عنوان رئیس انجمن انتخاب شد. اگرچه زبان اسپانیایی سال ها 
بعد، به سومین زبان رسمی انجمن بین المللی جامعه شناسی بدل شد. 

پیش از تشکیل کنگرۀ بعدی )1986( در دهلی نو، مارتین آلبرو و من، 
را   )International Sociology( سوسیالوجی  اینترنشنال  نشریۀ 
برتو  دنیل  کردیم.  تأسیس  آشکار،  توسعه بخش  فعالیت  یک  عنوان  به 
یک رقابت تحت عنوان »کمپیِن جامعه شناسان جوان« ترتیب داد که 
به لحاظ جغرافیایی و زبانی، فراگیر بود و پنل ها و داورانی با چهارده 
به  احساس  گویای  فعالیت،  به  افراد  این  اشتیاق  داشت؛  مختلف  زبان 
حاشیه رانده شدِن پیشین شان بود. سرانجام اسپانیایی یکی از زبان های 
رسمی انجمن بین المللی جامعه شناسی شد. مضمون کنگرۀ ما در سال 
1990، »جامعه شناسی برای یک جهان« نام داشت و من خطابۀ ریاست 
کمیتۀ  اعضای  اغلب  احساس  دادم.  اختصاص  موضوع  این  به  را  خود 
اجرایی این بود که ما در راستای برنامه بین المللی مان حرکت می کنیم. 
معتقدم  اکنون  که  نشدم  کوچکی  تیره ای  ابر  دیدن  به  موفق  من  اما 
اهمیت یافتن  مانع تحقق آن می شود:  و  قرار گرفته است  ما  در مسیر 

روزافزون کمیته های پژوهش.

      بیست سال تکه تکه شدن

در ابتدا، به نظر می رسید که فرآیند تخصصی شدن کمیته های پژوهشی، 
جامعه شناسان  شمار  روزافزون  افزایش  به  عقالنی   و  منطقی  پاسخی 
فربه شدن  دلیل  به  آنهاست.  عالیق  تنوع  و  جهان  سراسر  در  حرفه ای 
برای  بدوِن وجوِد سازوکارهایی مخالف  نفوذ،  از حیث  پژوهش  کمیتۀ 
خنثی کردن فروپاشی، دو پیامد ناخواسته برجسته شد. از یک سو، برخی 
از کمیته های پژوهش به وسیله »مستأجرین مادام العمر«ی تصرف شد 
به  که نمایندۀ یک رویکرد خاص بودند و در عمل مانع ورود دیگران 
کمیته شدند. از سوی دیگر، به موازات تکثیر کمیته های پژوهش، غیاب 
جامعه شناسان پیشتازی که مدرنیتۀ متأخر و ناخرسندی های ناشی از 
آن را تحلیل کنند، قابل توجه است. مختصر اینکه، انجمن بین المللی 
جامعه شناسی خط مشی ای انقباضی و نه چندان گسترده برای بحث »به 

کجا میرویم؟« مهیا کرد.

به طور فزاینده ای، اگر کمیته پژوهش »شما« به قلمروئی مستقل تبدیل 
می شد، جایگزین اصلی این بود که بروید و یکی دیگر را امتحان کنید، 
زیرا جلسات عمومی قادر به برقراری موازنۀ الزم نبودند. از این رو من از 
تالش های مایکل بورووی درجهت تمرکز بر بحث های اصلی و همزمان 

ارتقای نشریه گفت وگوی جهانی بسیار حمایت کردم.

     دستورالعمل هایی برای آینده 

آکادمی شدت می یابد، شاخص های  بوروکراتیک  همچنان که مقررات 
ضریب تأثیِر  بر  تأکید  و  چاپی  مجالت  رتبه بندی  عملکرد،  جدید 
مقام  در  تازه کار،  همکاران  که  هستند  معنا  بدین  جملگی  مجالت، 
اجرای  به  اگر  تازه  می زنند؛  دست  تخصص گرایی  به  خام دستانه  دفاع 
انتشار  برای  که  فشاری  نپردازند.  بی اهمیت  و  مبهم  مردم نگاری های 
عجوالنۀ مقاالت و پر کردن رزومۀ کاری وجود دارد، سبب می شود که 
آنها زمان کمتری برای مطالعۀ کامل یک کتاب داشته باشند چه رسد 
به مطالعۀ کامِل کارهای نویسندگان مورد انتقادشان یا حتی غول هایی 
که بر شانه های شان سوار شده اند. در همین اثنا باید پرسید فرومی برای 
مباحثات جامعه شناسانه دربارۀ مسائل جهانی کجاست؛ مسائلی چون 
زوال اروپا، تغییرات آب و هوایی، نابرابری های رو به رشد، بازسازی مجدد 
سرمایه داری مالی شده در برابر وعده هایی که عصر دیجیتال برای خلق 
بحث های  برای  یافت  بود. کجا می توان عرصه ای  داده  فرهنگی  انسان 
جامعه شناختی راجع به مفهوم پردازی جهان معاصر و نئولیبرالیسم اش 

و به چالش کشیدن این عبارت که »جایگزینی وجود ندارد«؟ 

هم  کمیته  این  است؛  بین المللی  بسیار  اجرایی  کمیتۀ  جدید  ترکیب 
می تواند تحت تکه تکه شدن ]موجود[ در خود نوعی نمایندگی جهانی 
داشته باشد و یا می تواند یک دستورکار بین المللی را صورت بندی کند 
که به دنبال تبیین این باشد که این جهان واحد به کدام سو می رود. 
زمانی بر آن بودم که بهترین نقش برای یک رئیس پیشین، ساکت بودن 
است، چرا که گفته ها را گفته ایم. هرچند، به این نتیجه رسیده ام که باید 
سخن بگوییم. هرچه باشد ما از این امتیاز نادر برخورداریم که چیزی 

برای از دست دادن نداریم.   

نامه های تان را به این نشانی بفرستید: 

 Margaret Archer:  Margaret.Archer@warwick.ac.uk

>

>
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تی.کی. اومن 

پرورش  منظور  به  جامعه شناسی،  بین المللی  انجمن  چند  هر 
مفهوم  این  معنی  دربارۀ  ما  اما  گرفت  بین المللی شکل  جامعه شناسی 
مبهم، به وفاق دست نیافته ایم. البته این مفهوم ممکن است به معنی 
اجتماع »جامعه شناسی های ملی« برداشت شود، اما حتی در اصطالحات 
و  چین  مانند  ملت هایی،  ؛  متنوع اند  »ملت ها«  جمعیت شناسانه، 
پنج  و کشورهایی  دارند  نفر جمعیت  میلیارد  از یک  بیش  هندوستان 
میلیون یا کمتر از آن جمعیت دارند. افزون بر این، ساختارها و الگوهای 
برخی  حالی که  در  متنوع اند:  فوق العاده ای  طرز  به  »ملت ها«  فرهنگی 
ملت ها چند ملیتی اند، برخی دیگر چندقومیتی و چندقبیله ای اند؛ بعضی 
دولت-ملت اند، یا در واقعیت و یا بر حسب آمال و آرزوهایشان. استفاده 
برای ساختن جامعه شناسی  به عنوان مصالحی  این واحدهای مجزا  از 
همان مقصودی  دقیقاً  این  این حال  با  است.  کار دشواری  بین المللی، 
به  رسیدن  برای  تالش  در  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  که  است 

آن است.  

همانطور که باومن می گوید: »تقریباً همۀ مفاهیم و ابزارهای تحلیلی که 

تا کنون به وسیلۀ عالمان علوم اجتماعی به کار گفته شده اند، در نگاهی 
به جهان انسانی خالصه می شود که در آن بزرگ ترین کلیت، »جامعه« 
است؛ مفهومی که برای همه اهداف عملی با مفهوم »دولت-ملت« برابر 
است«. اولین پیش نیاز برای بین المللی شدن جامعه شناسی، رها کردن 
مفهوم »دولت-ملت« به عنوان واحد تحلیل جامعه شناختی است، هم 
برای دوری از »ملی گرایی روش شناختی« و هم به این خاطر که »دولت 
ملت« ایده آل به زحمت حتی در مهد خود، یعنی اروپای غربی محقق 
مفاهیم »جنبش«،  نمی توانند  جامعه شناسان  حال،  این  با  است.  شده 
»شبکۀ جهانی« و »فضاهای اجتماعی چند بعدی« را جانشین مفهوم 
»جامعه« کنند که تکیه گاه رشته شان است، زیرا بدون جامعه، هیچ یک 

از این مفاهیم، استوار نخواهند بود. 

بر  چیره شدن  جامعه شناسی،  ساختن  بین المللی  برای  دوم  پیش نیاز 
اختالف میان جامعه شناسی و مردم شناسی اجتماعی/فرهنگی است. اگر 
مردم شناسی دیگران دون پایه، از جمله وحشی ها، سیاه پوستان، فرهنگ ها 
جامعه شناسی،  هدف  مقابل  در  می کند،  تحلیل  را  دیگر  نژادهای  و 

< پیش نیازهای بین المللی شدن                                                                                                                                   
     جــامعه شناســی

بین المللی  انجمن  سابق  رئیس  و  دهلی نو  نهرو،  لعل  جواهر  دانشگاه  استاد  اوِمن  تی.کی. 
جامعه شناسی در سال های 1994-1990 
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 »)programmed( مطالعۀ جوامع مدرن، صنعتی و »برنامه ریزی شده
است. همانطور که فالدینگ به درستی ادعا می کند: »]...[ مردم شناسی 
فرهنگی و اجتماعی، چیزی بیشتر و یا چیزی کمتر از جامعه شناسی 
فرزند  جامعه شناسی  اینکه  بر  پافشاری  نیست«.  ساده تر  انسان های 
مدرنیته است، یعنی خارج کردن جوامع غیرمدرن از موضوع شناسایی و 

رد کردن مدرنیته های چندگانه . 

دوگانه های فکری دورۀ استعمار، در دوران جنگ سرد بر اساس عواملی 
سیاسی اقتصادی  که هیچ ارتباطی با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی 
توسعه نیافتگی،  با  سوم  جهان  شد.  تبدیل  سه بخشی  یک  به  نداشت، 
ازدیاد جمعیت و آشوب سیاسی مشخص می شد. جهان دوم، به لحاظ 
فناورانه مدرن بود اما به لحاظ سیاسی اقتدارگرا، در حالی که جهان اول 
مدرن، از نظر فناوری کارآ، دموکراتیک، و از نظر اقتصادی پیشرفته بود. 

الگوهای فرهنگی نگاه کنیم،  اما اگر برحسب ساختارهای اجتماعی و 
از  که  است  تشکیل شده  متفاوت  کامال  از سه موجودیّت  جهان سوم 
آسیای  و  آفریقا  اگر  بر می آورد.  متفاوت سر  بسیار  استعماری  تجارب 
re� )جنوبی مصداق »استعمار عقب نشینانه                                     

»استعمار  که  التین  آمریکای  باشند،   »)treatist colonialism
بازتولیدی )replicative colonialism(« را تجربه کرد، به وسیلۀ 
مهاجرانی تأسیس شد که از »گروه های قومی« متنوعی آمده بودند. این 
»گروه های قومی« که با یکدیگر در قلمروی یک دولت زندگی می کنند، 
به معنای اروپای غربی آن، یک دولت-ملت را ایجاد نکرده اند. شکست 
جامعه شناسان برای به چالش کشیدن طرح وارۀ سه جهاِن عصر جنگ 
سرد، به پیچیده ساختن فهم مان از جوامع مستقر دامن می زند. این امر 
همان اندازه در مورد جوامع جهان اول صادق است که درباره جوامع 

جهان سوم.  

تلفیق دولت و ملت یک پریشانی مفهومی رایج و یک مانع همیشگی 
در  ملی«  »سنت های  است.  جامعه شناسی  شدن  بین المللی  سر  بر 
مرزهای  داخل  در  که  برمی گردد  مطالعاتی  به  همواره  جامعه شناسی 
پس  و  شود،  ساخته  برلین  دیوار  آنکه  از  پیش  می شود.  انجام  دولت 
اما  داشت  ملی  سنت  یک  تنها  آلمان  جامعه شناسی  آن،  فروریزی  از 
آلمان  به  متعلق  یکی  که  داشت  وجود  سنت  دو  دهه  چند  مدت  به 
شرقی و دیگری متعلق به آلمان غربی بود. پیش از برچیده شدِن جهان 
یکجا  را  ملی  جامعه شناسی های  چندین  شوروی،  جامعه شناسی  دوم، 
اتحاد جماهیر شوروی، چندین  از فروپاشی  اما پس  بود،   جمع کرده 

جامعه شناسی های ملی به رسمیت شناخته شدند. 

برقراری پیوند میان جامعه شناسی و دولت ملت، کاماًل با این رشته علمی 
فرهنگی  الگوهای  و  اجتماعی  ساختارهای  جامعه شناسی  است.  مغایر 
همۀ انواع جوامع مدرن، پیشا مدرن، ساده، پیچیده، کشاورزی و صنعتی 
مقابل  در  دارد،  تنوع  به  عالقه  جامعه شناسی  اگر  می کند.  تحلیل  را 
دولت ملت شدیداً به دنبال همگن شدن است. به طور متناقضی، هر چند 
روح جامعه شناسی و دولت ملت در دو جهت مخالف به پیش می روند 
اما آنها در یک پیکره تحت عنوان سیاست به هم پیوند خورده اند و این 

پیکرۀ سیاسی مانع فرآیند بین المللی شدن جامعه شناسی می شود. 

برای  به خصوص  دولت،  و  جامعه شناسی  دادن  پیوند  این،  بر  افزون 
ملت هایی مسئله برانگیز می شود که حکومِت مستقِل خویش را تشکیل 
نداده اند. جامعه شناسی فرانسوی وجود دارد اما جامعه شناسی بریتانی 
)Brittany( خیر؛ جامعه شناسی بریتاتیایی وجود دارد اما جامعه شناسی 
وجود  اسپانیایی  جامعه شناسی  ندارد؛  خارجی  وجود   )Welsh( ولش 
به نظر می رسد ملت  از جامعه شناسی کاتالون خبری نیست.  اما  دارد 
ُکرد که در میان چندین حکومت های مستقِل پراکنده شده اند، محکوم 

به آنند که همچنان جامعه شناسی ای از آِن خود نداشته باشند. به نظر 
با  به شیوه ای پیچیده  می رسد که سرنوشت »جامعه شناسی های ملی« 
تقدیر سیاسی ملت ها در هم تنیده شده است: »نبودن حکومت مستقل 
می توان  آیا  وضعیتی،  چنین  در  جامعه شناسی«.  نبودن  با  است  برابر 

صحبت از یک جامعه شناسی بین المللی معتبر و قابل اعتنا کرد؟

برخی ممکن است چنین استدالل کنند که ما هم اکنون شاهد مرگ 
دولت ملت ها هستیم. فروپاشی جهان دوم، عرصه را برای زاده شدن ایدۀ 
جهانی واحد و جامعه شناسی جهانی به عنوان نتیجه منطقی فرعی آن، 
آماده کرد. اما این دگرگونی بیش از آنکه در جامعه و فرهنگ روی دهد، 
در سیاست و اقتصاد روی داد. اینکه فرض کنیم یک »جامعه شناسی 
که  آنجا  از  وجود،  این  با  است.  کرد، خام دستانه  واحد« ظهور خواهد 
را  جهانی«  »جامعۀ  رویای  برخی  دارد،  وجود  واحدی  ارتباطی  نظام 
در سر می پرورانند. من چنین پیشنهادی را ، لغزش ناخواسته به گناه 
نخستین، یعنی قراردادن جامعه شناسی پس از علوم محض، می دانم. دو 
دهه پیش، در خالِل سخنرانی ام در مقام رئیس انجمن در سیزدهمین 
که  کردم  استدالل   )1994 )بیله فلد  جامعه شناسی  جهانی  کنگره 
ارتباطی  نظام  واحد،  تمدن  واحد،  فرهنگ  جهانی،  جامعۀ  »مشخصۀ 
واحد است که این امر نه تنها غیرممکن، بلکه حتی نامطلوب است زیرا 
که این تنها تکثرگرایی است که مفهوم جامعۀ جهانی را در خود دارد«. 

گفته خود را با دو مشاهده به پایان می برم: نخست، با وجود دگرگونی 
)آنگونه  آنها در سه ویژگی شریک اند: وحدت  انسانی، همۀ  در جوامع 
نام گرایان  که  )آنگونه  کثرت  است(،  آن  حامی  فلسفی  واقع گرایی  که 
که  )آنگونه  اجتماعی  فرآیند  و  می کنند(  پیشنهاد  جامعه شناختی 
کثرت گرایان فرهنگی باور دارند(. این ابعاد از جامعه ای به جامعۀ دیگر 
متفاوت است اما اصول اولیۀ آن در همه وجود دارد که این امر امید 
اما جامعه شناسی  تقویت می کند.  را  بین المللی شدن جامعه شناسی  به 
رسانه،  فناوری،  سیاست،  اقتصاد،  اولیه،  اصول  این  به  توجه  جای  به 
ساختارهای  و  داده  قرار  توجه  محور  را  قبیل  این  از  و  بوم شناسی 
اجتماعی و الگوهای فرهنگی را به متغیرهای وابسته صرف، تنزل درجه 

داده است. 

دوماً، پراکندگی در پیچیدگی اجتماعی بیشتر در قشربندی، ناهمگنی 
و سلسله مراتب اجتماعی ریشه دارد تا سطوح توسعۀ اقتصادی یا نوع 
حکومت. جوامع انسانی بر اساس طبقه، جنسیت، سن و از این قبیل امور 
قشربندی می شود اما چون افزون بر اینها این جوامع به لحاظ فرهنگی 
به ویژه از نظِر دین، زبان و نژاد، نیز ناهمگن اند، تالقی این مؤلفه ها با 
هم، بر پیچیدگی آنها می افزاید. در جوامع سلسله مراتبی، که ارزش های 
اجتماعی به نابرابری مشروعیت می بخشند، پیچیدگی به طور واضحی 
افزایش می یابد. فرآیند بین المللی شدن جامعه شناسی زمانی اعتبار دارد 
که هم ویژگی های مشترک و هم ویژگی های خاص جوامع را دنبال کند. 
جامعه شناسی بین المللی نه مستلزم عمومیت بخشی است که پیامد آن 
هژمونیک شدن )hegemonization( است و نه مستلزم بومی سازی 
بافت مندسازی  بر  عوض  در  و  است،  بلوک بندی کردن  آن  پیامد  که 
تطبیقی،  جامعه شناسی  مسلماً  دارد.  تأکید   )contextualization(

دروازه ای به بین المللی شدن جامعه شناسی است.   

نامه های تان را به این نشانی بفرستید: 

TK Oommen:  tkoommen5@gmail.com 
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<   انجمن بین المللی جامعه شناسی به مثابه یک سازمان:
         پاره ای خطرهای                                                                                                                                           

     پیش روی پیشرفت آن
ایمانوئل والرشتاین، دانشگاه ییل و رئیس سابق انجمن بین المللی جامعه شناسی در سال های 1998-1994

ایمانوئل والرشتاین

انجمن  اولین کنگره ای که من در آن شرکت داشتم، سومین کنگرۀ 
شهر  استریزا،  در  و  سال 1959  در  که  بود  جامعه شناسی  بین المللی 
کوچکی در شمال ایتالیا برگزار شد. از آن پس، من در سیزده کنگره 
انجمن  میان  تفاوت های  به  تأمل  با  داشتم.  شرکت  کنگره  پانزده  از 
بین المللی در سال 1959، در زمان ریاست من در سال های 1994 تا 
1998 و اکنون، می خواهم چهار جنبه از زندگی سازمانی آن را مورد 
و  تشکیالت  زبان؛  کنگره؛  شرکت کنندگان  ترکیب  دهم:  قرار  بررسی 

برنامۀ انجمن بین المللی جامعه شناسی؛ و تأثیر اندازۀ انجمن.

      ترکیب شرکت کنندگان

در حالی که شمار رسمی ثبت نام کنندگاِن کنگره 867،1959 نفر بود، 
نزدیک 300 نفر در جلسات عمومی شرکت کردند که تقریباً همه آنها 
از اروپا و آمریکای شمالی بودند. چنان که در خاطرم هست، تنها یک 
شرکت کنندۀ فعال از جایی که آن زمان جهان سوم می نامیدیم حضور 
انَور عبدالمالک از مصر )گرچه او در پاریس فعالیت می کرد(.  داشت: 

شصت و پنجمین سال انجمن بین المللی جامعه شناسی: نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو

دیگر  و  شوروری  اتحاد  که  بود  کنگره ای  اّولین  کنگره  این  همچنین 
اغلب  بودند.  فرستاده  آن شرکت کننده  به  نیز  شرقی  اروپای  کشورهای 
کسانی بودند که اخیراً به عنوان فیلسوف شناخته شده بودند و همچنین 
بسیاری از ایتالیا، کشور میزبان بودند. »جامعه شناسی« یک مقولۀ نوظهور 
بود و و انجمن بین المللی جامعه شناسی نقش مهمی در خلِق آن ایفا کرد.

بیشتری  بین المللی  من، حضور شرکت کنندگان جنبۀ  ریاست  زمان  در 
پیدا کرد. اما هنوز در توزیع نامتوازن بود. هزینۀ مالی آمدن به کنگره، 
شرکت در آن را محدود می کرد و نیز اینکه این واقعیت وجود داشت که 

جامعه شناسی هنوز در بسیاری از کشورها در حال شکل گیری بود. 

در سال 2014، پس از تالش های بسیار انجمن بین المللی جامعه شناسی، 
کامل  توازن  به  هنوز  گرچه  است  شده  متوازن  پیش  از  بیش  شرکت 
نرسیده است. بزرگ ترین پیشرفت، شرکت زنان هم به عنوان مسئول و 
هم به عنوان سخنران بود. احتماالً توزیع شرکت در کنگره های آینده نیز 

رو به بهبود رود.

       زبان

و  انگلیسی  جامعه شناسی،  بین المللی  انجمن  رسمی  زبان های  اولین 
گسترده ای  طور  به  فرانسوی  زبان  از   ،1959 سال  در  بودند.  فرانسوی 
بسیار  کنگرۀ  از  بیش تر   1959 کنگرۀ  در  احتماالً  می شد؛  استفاده 
بزرگ تر 2014 به زبان فرانسه صحبت می شد. اغلب شرکت کنندگان اگر 
نمی توانستند به هر دو زبان فرانسوی و انگلیسی سخن بگویند، دست کم، 
هر دو را می فهمیدند. به ندرت ترجمه ای صورت می گرفت، به استثنای 

موارد خاص.

برگزار شد، در سال 1982 و در  نخستین کنگره ای که در جهان سوم 
دیگر  و  مکزیک  از  زیادی  شرکت کنندگان  طبیعتاً  بود.  مکزیکوسیتی 
انگلیسی  از  منحصر  استفادۀ  داشتند.  حضور  التین  آمریکای  کشورهای 
و فرانسوی، جرقۀ طغبانی را در انجمن زد که از سوی شرکت کنندگان 
مکزیکی جوانتر هدایت می شد؛ آنان خواستار حق سخن گفتن به اسپانیایی 
Alain To� آلن تورن  بودند.  به دو زبان دیگر  )و ترجمۀ همزمان آن ها 
uraine( شخصاً با باال آمدن از سکو و ترجمه از انگلیسی و فرانسوی به 
اسپانیایی، سومین  زبان  متعاقباً،  بود.  نجات بخش  برعکس،  و  اسپانیایی 

زبان رسمی انجمن شد.

این وجود، به استثنای جلسات کوچکی که بین خود فرانسوی زبانان  با 
واقعا  که  زبانی شد  تنها  انگلیسی،  شد،  می  برگزار  اسپانیایی زبانان  یا  و 
استفاده می شد. اگر کسی کار خود را در یک جلسۀ بزرگ به فرانسوی 
یا اسپانیایی ارائه می کرد، بسیاری از انگلیسی زبانان به سادگی جلسه را 
ترک می کردند. در زمان ریاست من، کمیتۀ ویژه ای به رهبری خوِد آلن 

>

>
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تورن منصوب شد که این مشکل را بررسی کند. کمیته برای بهبود یک 
اما این پیشنهادها  وضعیت نامطلوب، برخی راه حل ها را پیشنهاد کرد 

مؤدبانه نادیده گرفته شد. 

تا حدودی این مشکل ریشه در حضور بین المللی روزافزون داشت. برای 
کدام  هیچ  می شد،  افزوده  آنها  شمار  به  پیوسته  که  شرکت کنندگانی 
انگلیسی،  آنان،  اغلب  برای  نبود؛  بومی  زبان  رسمی،  زبان  سه  این  از 
نخستین »زبان دوم« بود. این امر همچنین ناشی از تأثیر سلطۀ آمریکا 
در نظام جهانی بود: در حالیکه نسل های قبل، فرانسه، آلمانی و روسی 
را به عنوان »زبان دوم« فرا می گرفتند، نسل جوانتر به انگلیسی روی 

آوردند. 

سازمان های  از  بسیاری  مانند  به  هم اکنون  جامعه شناسی  انجمن 
بین المللی با جنبه های منفی یک زبان بین المللی )lingua franca( رو 
به رو شده است. هم اکنون نسخۀ ضعیف شدۀ زبان بین المللی در حال 
استفاده است، نسخه های شفاهی و کتبی از هم دور می شوند. همین که 
سلطۀ آمریکا رو به کاهش می گذارد، بدون شک اعضا خواستار استفاده 
از زبان های بیشتری می شوند: زمانی که زبان ماندرین چینی و عربی 
ارتباط علمی استفاده شود، در آینده انجمن  به طور گسترده ای برای 

بین المللی جامعه شناسی چگونه خود را با این امر تطبیق می دهد؟

      تشکیالت و برنامۀ انجمن بین المللی جامعه شناسی 

انجمن های ملی عضو،  نمایندگاِن  از  در سال 1959، شورایی متشکل 
اعضاء، رئیس و دیگر مأموران رسمی و همچنین یک کمیتۀ  از میان 
اجرایی را انتخاب کردند. زمانی که اتحاد جماهیر شوروی وارد انجمن 
مذاکرات خصوصی  طریق  از  دفاتر  این  شد،  جامعه شناسی  بین المللی 

میان اروپای شرقی و اروپای غربی توزیع شد.  

معنی  به  آنها  داشت.  وجود  پژوهشی  کمیتۀ  دو  تنها  در سال 1959، 
واقعی کلمه کمیتۀ پژوهشی بودند، یعنی محلی برای بحث و گفت وگو 
نبودند بلکه گروه هایی بودند که در ازای انجام تحقیقات فراملی، تأمین 
بلکه  آنها ملحق شود  به  نبود فرد  برای عضویت کافی  مالی می شدند. 
تعداد  که  همین  آن،  از  پس  آید.  عمل  به  دعوت  او  از  که  بود  الزم 
به  اعضایش  از  نفر  و چهار  ایجاد شد  یافت، شورایی  افزایش  کمیته ها 

شورای انجمن بین المللی جامعه شناسی افزوده شد. 

وظیفۀ اصلی تشکیالت انجمن بین المللی جامعه شناسی، انتخاب محل 
برگزاری کنگرۀ بعدی و طراحی یک برنامه بود. مسئولیت نایب رئیس، 
از  یک  هیچ  که  است  برنامه ای  کمیتۀ  همراهی  با  برنامه  یک  پیشبرد 
اعضایش در شورای انجمن بین المللی جامعه شناسی خدمت نمی کنند. 
که  بیابیم  گوناگونی  شایستۀ  افراد  که  بود  این  ایده  برعکس!  کاماًل 
همچون آپاراتچیک ها )apparatchiks( صرفاً در خدمت شورا نباشند 
کمیتۀ  جلسات  در  نیز  انجمن  رئیس  حتی  باشند.  صاحب نظر  خود  و 

برنامه شرکت نمی کرد.

کرد  ایجاد  بیشتری  نایب رئیسی  ِسمت های  انجمن  سال ها،  گذشت  با 
اما تا زمان ریاست من، نایب رئیس برنامه به لحاظ جایگاه رهبری سایر 
زمان  در  برنامه  نایب رئیس  مارتینلی  آلبرتو  داشت.  عهده  بر  را  نائبین 
ریاست من )که رییس بعدی انجمن شد( کمیته را منصوب کرد، هرچند 
سایر نایب رئیسان نیز برای پیوستن به کمیته دعوت شدند. در مقطعی، 
در باالترین سلسله مراتب، نایب رئیس پژوهش، جای نایب رئیس برنامه 
را گرفت و سرانجام این ِسمت سازمانی به کلی منحل شد. هم اکنون 

برنامه در حیطۀ کاری کمیتۀ اجرایی است. 

من معتقدم این اتفاق، خطائی است که انجمن از آن پشیمان خواهد 

شد. به جای اعضایی از انجمن که به خاطر شایستگی ها و عالیق شان 
منافع  به  توجه  با  آنهایی سپرده ایم که  به  را  برنامه  انتخاب می شدند، 
بخش خود، دربارۀ تخصیص زمان چانه زنی می کنند. اگر یک »اقلیت 
به  برنامۀ  یک  امر  این  باشند،  مسلط  اجرایی  کمیتۀ  بر   »)faction(
درستی یکپارچه را تولید نمی کند. اگر کمیتۀ اجرایی دچار به شیوه ای 
بینجامد.  ناکارامد  وضعیت  یک  به  است  ممکن  تقسیم شود،  نادرست 
خصوص  این  در  بتواند  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  که  امیدوارم 
اهدا  را  استقالل خود  و  جایگاه  برنامه  نائب رئیس  به  و  دهد  تغییرنظر 

کند. 

     تأثیرات اندازه

آشکار  گسترده تر  جغرافیایی  توزیع  و  بیشتر  حضور  مثبت  جنبه های 
اما  است.  فراگیرتر شده  بسیار  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  است. 
 1959 سال  در  باشد.  نیز  محروم کردن  معنای  به  می تواند  فراگیری 
شرکت کنندگان تقریباً شامل همه جامعه شناسانی می شد که دانشمند 
مهم تلقی می شدند. نشست های گروهی کوچک، یک تبادل آرای واقعی 

بود. 

با 6000 عضو و شمار بسیار کمیته های پژوهشی و سایر نشست های 
یک  از  است  عبارت  جلسات  نمی ماند.  واقعی  بحث  برای  زمانی  ویژه، 
چهار یا پنج »مقاله« که اغلب به یک یا دو پرسش در پایان ختم می 

شود. اغلب شرکت کنندگان، منفعل شده اند. 

اشخاصی که به دنبال بحث واقعی و کار گروهی هستند، بهتر می یابند 
که این کار را در خارج از کنگره و در قالب گروه های کوچک سازمان 
دهند. همۀ ما انرژی، زمان و پول محدودی داریم. اندازۀ بزرگ، دایرۀ 
فراگیرِی بیشتری دارد، اما کناره گیری را نیز تسریع می کند. راه حل 
ساده ای وجود ندارد. شاید ما بتوانیم کنگره ای از گروه های کوچک و 
خود-متشکل، ایجاد کنیم که هیچ مفاله ای ارائه نمی شود و در عوض 
بحث پیرامون برخی مسائل انضمامی دور می زند. سازمان دهی این امر 
این پیشنهاد اتوپیایی است.  ممکن است بسیار دشوار باشد و احتماالً 
اما همچنان بر ضرورت یک کمیته برنامه دست می گذارد که به وسیلۀ 
کسانی که نفعشان در حفظ و پروش منافع سازمانی خاص است، اداره 

نشود.          

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

Immanuel Wallerstein:  immanuel.wallerstein@yale.edu 

>

>
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   سهم انجمن بین المللی جامعه شناسی در 
                   حکمرانِی دموکراتیک                                                                                                                                        

    جهانی
اسبق  رییس  و  اجتماعی  علوم  بین  المللی  فعلی شورای  رییس  ایتالیا،  میالن،  دانشگاه  مارتینلی،  آلبرتو 

انجمن بین  المللی جامعه  شناسی، 2002-1998

آلبرتو مارتینلی

شصت و پنجمین سال انجمن بین المللی جامعه شناسی: نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو

با نگاهی به گذشته تصدیق خواهیم کرد که هم 
جامعه  شناسی و هم انجمن بین  المللی  اش یعنی 
پیشرفت  های  جامعه  شناسی  بین  المللی  انجمن 
رو  پیش  به  نگاهی  با  و  داشته    اند  توجهی  قابل 
بیشتری  بسیار  کارهای  هنوز  که  درمی  یابیم 
باقی مانده است.  واقعاً جهانی کردن آن ها  برای 
ابتدای  از  بین  المللی،  جامعه  شناسی  ترقی 
بین  المللی  انجمن  کلیدی  اهداف  از  یکی  راه، 
بین  المللی  انجمن  رؤسای  بود.  جامعه  شناسی 
در  مختلفی  شیوه  های  به  جامعه  شناسی 
بوده اند.  سهیم  جامعه  شناسی  بین  المللی کردن 
تا   1998 از  من،  ریاست  دوران  در  مثال  برای 
دکترا  دانشجویان  برای  را  البراتواری   ،2002
میان  گفتگوی  که  همان  طور  و  کردیم  ایجاد 
این  داد،  نشان  جوان  و  مسن تر  جامعه شناساِن 

برنامه به طور مداوم رشد کرده است.

>

یک  هدف  به  دست  یابی  برای  هرچند 
کارهای  هنوز  جهانی،  واقعاً  جامعه  شناسی 
بین  المللی  انجمن  که  شود،  انجام  باید  زیادی 
جامعه شناسی به دو دلیل آن را ادامه خواهد داد: 
جامعه  شناسی  شکوفایی  و  رشد  اینکه  نخست 
بهبود  را  جامعه  شناختی  کار  کیفیت  جهانی، 
جامعه  شناسی  تا  می  کند  کمک  و  می  بخشد 
انجمن  یک  که  آن  دوم  شود؛  مربوط  همه  به 
دیگر  با  همراه  قوی،  جامعه  شناسی  بین  المللی 
اجتماعات معرفت شناختی بین  المللی، در توسعۀ 
حکمرانی جهانی دموکراتیک، برای جهانی بهتر، 

سهیم است.

مثابه  به  جامعه  شناسی  اصلی  هدف  و  موضوع 
یک علم هم تغییر نکرده است اما مانند انجمن 
بین  المللی جامعه  شناسی، جهانی شده است. در 
مرکز تحقیق جامعه  شناختی پرسش اساسی  ای 
قرار دارد که جورج زیمل پرسید: جامعه چطور 
ممکن است، به عبارت دیگر همکاری و تعاون 
چطور می  تواند پرورانده شود که نیازهای اساسی 
شود  تضمین  اجتماعی  بازتولید  شوند،  برآورده 
اصلی    مسئلۀ  این    گردد.  قاعده  مند  تضاد  و 
انجمن  بنیان  گذاران  مدنظر متفکران کالسیک، 
هم  جامعه  شناسان  جامعه شناسی،  بین  المللی 
نسل من و نسل بعد بود. این پرسش هنوز امری 
مرکزی است اما امروزه همچنین باید در سطح 
سخت  تر  پرسشی  به  و  شود؛  پرسیده  جهانی 
در  اجتماعی  جهان  که  چرا  است  شده  تبدیل 
قرن بیست و یکم هم سیستمی یگانه است و هم 

جهانی پاره پاره.  

جهانی  رویکردی  کالسیک  جامعه  شناسی 
و  اقتصاد  نظریه  پردازان  عنوان  به  چه  داشت، 
جامعۀ جهانی مانند مارکس و پاره  تو یا به عنوان 
اما  و دورکیم.  وبر  بزرگی همچون  مقایسه  گران 
بعدتر، یعنی زمانی  که من در اواخر دهۀ 1960 
و اوایل دهۀ 1970 در دانشگاه برکلی تحصیل 

>>
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شصت و پنجمین سال انجمن بین المللی جامعه شناسی: نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو

و  بیشتر  حرفه  ای  جامعه  شناسی  می  کردم، 
بیشتر درون مرزهای ملی محدود شد. این نوع 
نگرش دیگر ممکن نیست: جهانی شدن معاصر 
نه تنها نشان می  دهد که جهان به این صورت 
نیاز  بلکه  موضوع جدیدی برای مطالعه است، 
دارد که هر مطالعۀ خاص، برای مثال الگوهای 
خانواده در اروپا یا آفریقا یا روابط صنعتی در 
یک شرکت چینی یا برزیلی، نه تنها مقایسه  ای 
بلکه در زمینه  ای جهانی چارچوب بندی  باشد 
شکلی  به  منطقه  هر  که  چرا  باشد،  شده 
مناطق  دیگر  با  متقابل  وابستگی  در  فزاینده 
به شکلی  ترتیب جهان  بدین  و  قرار می  گیرد 
فزاینده در هر یک از بخش  هایش حضور دارد. 
»جهانی محلی ) Glocal(« دیگر یک نوواژه 

)neologism( در واژگان ما نیست.  

ندارد جز  فردا چاره ای  و  امروز  جامعه  شناسی 
علمی  باید  جامعه  شناسی  باشد.  جهانی  آنکه 
و  روشن  هویتی  به  نیاز  و  باشد  انتقادی  و 
به  باید  همزمان،  طور  به  اما  دارد،  مشخص 
روی گسترش مشارکت میان رشته  ای در میان 
علوم  و  علوم اجتماعی  میان  و  علوم اجتماعی 
این شرط  باشد.  بیولوژیکی گشوده  فیزیکی و 
بین  المللی  شورای  کلیدی  نهادی  هدف  اخیر 
علوم اجتماعی، یعنی سازمان فراگیر انجمن  های 
بین  المللی علوم اجتماعی و شوراهای پژوهشی 
ملی است. مهمترین و بهترین برنامه  های اخیر 
به  من  که  علوم اجتماعی،  بین  المللی  شورای 
عنوان رییس شورای بین  المللی علوم اجتماعی 
به  همگی  کرده ام،  مشارکت  آن  گسترش  در 
جهانی  واقعاً  علمی  همکاری  یک  گسترش 
که  جهانی  علوم اجتماعی  گزارش  متعهدند: 
وضعیت  از  غنی  تصویری  شده،  منتشر  اخیراً 
پژوهش جامعه  شناختی دربارۀ محیط زیست در 
همۀ مناطق جهان فراهم کرده است؛ این متن 
ارزش  و  است  دسترس  در  آنالین  صورت  به 
گردهمایی  سومین  موضوع  دارد.  خواندن 
 2015 سپتامبر  در  که  جهان،  علوم اجتماعی 
جهانی  عدالت  می  شود،  برگزار  دوربان  در 
را  جامعه  شناسان  همۀ  گرمی  به  من  است؛ 
مهم  گردهمایی  این  در  که  می  کنم  دعوت 
مجدد  ارزیابی  با  که  کنند  شرکت  بین  المللی 
اهداف توسعۀ هزاره مصادف خواهد بود. برنامۀ 

پژوهشی محیط زیستی پنج سالۀ زمیِن آینده 
توسط  مشترک  طور  به   )Future Earth(
شورای  و  اجتماعی  علوم  المللی  بین  شورای 
موازی  فراگیر  سازمان  )یعنی  علم  بین  المللی 
برای علوم طبیعی و فیزیکی( هماهنگ خواهد 
شد؛ شورای بین  المللی علوم اجتماعی به طور 
خاص پروژۀ فرعِی دگرگونی ها برای پایداری را 

مدیریت خواهد کرد. 

خودش  هم  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن 
علوم اجتماعی  بین المللی  شورای  درون  هم  و 
را  جهانی  نقشی  علم،  بین المللی  شورای  و 
تحلیل های  برانگیختن  راه  از  می کند  ایفا 
ابعاد  دربارۀ  ماهرانه  و  صادقانه  عقالنِی 
پیشنهاد  راه  از  نیز  و  جهانی شدن،  مختلف 
مانند  جهانی  مشکالت  برای  مؤثر  راه حل های 
با  همراه  جهانی.  عدالت  و  جهان  نابرابری 
انجمن  بین المللی،  علمی  انجمن های  دیگر 
طرز  به  می تواند  جامعه شناسی  بین المللی 
جهانی  دموکراتیک  حکمرانی  در  چشمگیری 
به شیوه هایی متنوع سهیم باشد. نخست اینکه 
جهانی،  کنشگران  تأثیرگذارترین  درحالی که 
شرکت های  قدرتمند،  حکومت های  ماننِد 
چندملیتی و جنبش های بنیادگرای مذهبی یا 
ملی، با منافع شخصی، قدرت فزاینده و منفعِت 
که  دارند  تمایل  و  می شوند  ترغیب  مادی 
جهان بینی )Weltanschauung( یکتایی را 
تحمیل کنند، انجمن های بین المللی علمی بر 
می کنند.  عمل  جهانشمول  ارزش هایی  اساس 
توانایی  علمی،  دستاورد  برحسب  کسی  هر 
ندریس، و اخالق حرفه ای ارزیابی می شود و نه 
بر اساس جنسیت، قومیت، سن یا ملیت. دوم 
می توانند  بین المللی  علمی  انجمن های  اینکه، 
پادزهری مؤثر علیه دگماتیسم و تحجر باشند. 
دیدگاه های  با  مواجهه  به  کار محققانه مان  در 
نیز  و  داریم  عادت  متضاد  حتی  و  متفاوت 
ارزیابی  به  را  یکدیگر  مخالف  عقاید  اینکه  به 
منصفانه برحسب ثبات منطقی و آزمون تجربی 
دگماتیسم  ضد  اساساً  علم  گفتمان  بسپاریم؛ 
درحالی که  اینکه،  سوم  است.  جهانشمول  و 
دیپلماسی  مقتضیات  یا  تجارت  سهولت یافتن 
اغلب حکومت ها و شرکت ها را ترغیب می  کند 
که یک چشم یا حتی هر دو چشم خود را بر 

انجمن های  ببندند،  بشر  اساسی  حقوق  نقض 
علمی بین المللی اگرچه کامال آزاد نیستند اما 
می توانند در دفاع از آن حقوق رک تر و قاطع تر 
باشند. انجمن بین المللی جامعه شناسی نقشی 
مرتبط را در دفاع از آزادی بیان، فکر، تدریس و 
کندوکاو علمی ایفا کرده و خواهد کرد. چهارم، 
بین المللی  علمی  انجمن های  می رسد  نظر  به 
در علوم اجتماعی، اگرچه با مشکالت گستردۀ 
فرهنگ ها و زبان های غالب روبرو می شوند، از 

خطرات قوم محوری بهتر آگاه باشند. 

اینها برخی از مرتبط ترین شیوه ها هستند که 
از خالل آنها انجمن بین المللی جامعه شناسی 
و دیگر انجمن های علمی بین المللی می توانند 
در حکمرانی جهانی سهیم باشند و به عنوان 
یک عامل تعادل سودمند برای سلطه فرهنگی 
و اقتصادی خدمت کنند. اما این انجمن ها برای 
مؤثر بودن باید در عضوگیری پیشرفت کنند و 

حوزۀ عمل و پروژه های شان را توسعه دهند. 

انجمن بین المللی جامعه شناسی نقشی خاص 
جامعه شناسی  که  چرا  دارد  کردن  ایفا  برای 
بررسی  مأموریِت  علمی  رشتۀ  یک  عنوان  به 
تا  دارد  را  معاصر  اجتماعی  روابط  پیچیدگی 
جهانی  در  زیستن  صلح  در  برای  انسان ها  به 
و  کثرت،  درون  وحدت  دریافتن  پیچیده، 
آزادی  توزیعی،  عدالت  صلح،  از  حمایت 
برسانند.  یاری  فرهنگی  کثرت گرایی  و  فردی 
در  صرفاً  که  مربوطند  زمانی  جامعه شناسان 
اجتماعی  پدیده های  صرف  تفسیر  و  توصیف 
زمانی  جامعه شناسان  باشند.  نشده  درگیر 
معتبرند که به عنوان دانشمندان قاطع و متعهد 
باشند.  سهیم  گسترده تر  اهداف  تعقیب  در 
جهان تضاد محور امروز، مردم درگیر مشکالت، 
جامعه شناسان  به  همگی،  کوته بین،  رهبران 
خوب نیازمندند. بیایید به مسئولیت مان عمل 
کنیم و منابع و استعداد اجتماع جامعه شناسی 

جهانی را تجهیز کنیم.      

نامه های تان را به این نشانی بفرستید: 
 Alberto Martinelli:      alberto.martinelli@unimi.it
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< مانیفست                                                                                                                                             
   »پوزیتیویست«

بین     المللی  انجمن  سابق  رییس  و  لهستان  کراکو،   ،)Jagiellonian( یاگیلونیان  دانشگاه  زتومکا،  پیوتر 
جامعه     شناسی، 2006-2002

پیوتر زتومپکا

شصت و پنجمین سال انجمن بین المللی جامعه شناسی: نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو

من  برای  یوکوهاما  در  جامعه     شناسی  جهانی  کنگرۀ  نه،  یا  کنید  باور 
یازدهمین کنگره بود. من در سال 1970 در کنگره     ای که در وارنا در 
بلغارستان برگزار شد و اولین کنگره در اروپای شرقی بود، به انجمن 
بین     المللی جامعه     شناسی پیوستم. اکنون، یعنی 40 سال بعد، من جرئت 
می     کنم و به پشت سر و پیش رو می     نگرم. به عنوان یک نظریه     پرداز 
یافته     ام: یک  همواره در جستجوی رویه     های عام هستم و دو مورد را 
مورد سودمند است و دلیلی برای شادی ارائه می     کند، و دیگری مضر 

است و حتی خطرناک. 

ورای  به  بین     المللی جامعه     شناسی دست یافتن  انجمن  بزرگ  دستاورد 
که  شد  شروع  زمانی  از  این  و  است  بوده  آمریکایی  و  اروپایی  هستۀ 
جامعه     شناسی اروپای شرقی به عنوان شریکی ارزشمند پذیرفته شد. 

آمریکای  جامعه     شناسی  مکزیکو  در  شد؛  وارد  قدرت  با  آسیا  دهلی نو  در 
التین که پرشور و غنی است، کانون توجه قرار گرفت. در بریزبن و حاال در 
یوکوهاما سرزندگی منطقۀ پاسیفیک را دیدیم، در حالی     که جامعه     شناسی 
واقعاً  انجمن  یک  ما  داد.  نشان  دوربان  در  را  خود  نوآوری  آفریقایی 
و دستاوردهای  پویایی  با  فقط جمهوری خلق چین،  بین     المللی شده     ایم. 
قوی جامعه     شناختی اش دور مانده است؛ اما درگیری جامعه شناسان چینی 

در یوکوهاما نشانه     ای امیدبخش است. 

امیدوارم، نه تنها بین     المللی بلکه فراملیتی شویم. علم سرزمین پدری ندارد 
و جامعه     شناسی نباید مرزهای ملی بشناسد. برای من، اصطالحاتی مانند 
جامعه شناسی لهستانی، جامعه شناسی فرانسوی، جامعه     شناسی برزیلی و 
از  نه هیچ معنی عمیق     تری. من  و  غیره فقط داللت     های مدیریتی دارند 

»یک جامعه     شناسی برای جهان     های اجتماعی بسیار«1 حرف می     زنم.

گسترش تقریباً جهانی اجتماع جامعه     شناختی دو معنا دارد. اول اینکه برنامۀ 
کار پژوهشی ما شدیداً پربار شده است و بصیرت     هایی را دربارۀ شیوه     های 
مختلف زندگی، آرزوها و محرومیت     ها ارائه می     کند. دوم، حساسیت اخالقی 
طرز  به  طرد  و  تبعیض  ستم،  فقر،  به  نسبت  جامعه     شناسان  احساسی  یا 
قضاوت     های  منطق صوری،  برحسب  اگرچه  است.  یافته  افزایش  شدیدی 
تبعیت  جامعه     شناختی  معنایی  به  نمی     کنند،  تبعیت  واقعیت     ها  از  ارزشی 
می     کنند. واقعیت     های سخت و مستند دربارۀ تاریک     ترین بخش     های وجود 
را پرورش می     دهد و  بیزاری  انگیزۀ اخالقی را حرکت می     بخشد،  انسانی، 
ارزش     ها را تغییر می     دهد. من این را قیاس جامعه     شناختی می     نامم و نه 
قیاسی منطقی2. بنابراین این دو معنا انجمن بین     المللی جامعه شناسی باید 

تشویق شوند.

مرزهای  پابرجاست:  دیگر  گرایشی  متأسفانه  است.  اوضاع خوب  اینجا  تا 
جدید یا حتی دیوارهای سخت بدان معناست که اجتماع جامعه     شناختی 
تقسیم شده باقی می     ماند، اگرچه معیارها برای تقسیم تغییر کرده است. در 
اولین کنگره     ای که من بودم، تقسیم ژئوپلیتیکی بود و با جامعه     شناساِن 
لهستان، بلغارستان، چکسلواکی، روسیه همچون اقوام فقیر و بیچاره رفتار 
مسئول  تا حدی  بودند،  آهنی  پردۀ  پشت  از  که  ما  از  آنهایی  می     کردند. 
بودند: ما در قالِب »نمایندگانی« سازمان یافته همراه با »رهبرانی« رسمی 
به  پرداختن  جای  به  و  می     کردیم  اجتناب  باز  بحث     های  از  که  آمدیم 
موضوعات از نظر سیاسی حساس، سخنرانی     هایی دربارۀ موضوعات مرموز 
»زبان  دربارۀ  مقاله     ای  وارنا، شامل  در  کاِر خود من  آغاز  ارائه می     کردیم؛ 

غایت شناختی در جامعه     شناسی« بود(.

اما در اواخر دهۀ 1980 که دیوار ژئوپلیتیکی فروریخت، مرزهای جدیدی 
شده     اند:  بنا  جهانی  طبقاتی  تقسیمات  پایۀ  بر  اول  شد.  ظاهر  سرعت  به 
جامعه     شناسانی از جنوِب فقیر در مقابل جامعه     شناسانی از شماِل ثروتمند 
صف آرایی کردند، با گرایش     های نهفتۀ قوی ضد آمریکایی و بدگمانی به 
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شصت و پنجمین سال انجمن بین المللی جامعه شناسی: نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو

میراث جامعه     شناختی اروپا. سپس تقسیمات هویتی فوران کرد و عوامل 
فرهنگی به جای عوامل ژئوپلیتیکی و طبقاتی اهمیت یافت. برخی از 
ملی     گرایی  درحالی     که  آمد،  پدید  جنسیتی  دنبال خطوط  به  شکاف     ها 
جدید که بر ریشه     های فرهنگی تمرکز داشت مبارزات زبانی     ای را ایجاد 
کرد که »امپریالیسم زبانی« احتمالی زبان انگلیسی را به چالش کشیدند.

اگرچه ممکن است مضر باشند، اما همۀ این مرزها تقسیمات واقعی را 
بزرگتر  جامعۀ  از  کوچکی  نمونۀ  جامعه شناختی  اجتماع  بازمی     تابانند. 
است و تقال می     کند تا خود را به ورای تضادها و تنش     های فراتر از علم 

بکشاند. قابل فهم اما نه قابل چشم پوشی و بخشش.

به  مربوط  که  است  شده  ظاهر  دیگر  درونی  شکاف  یک  اخیراً  اما 
اکثریت  یک  شاید  ما،  از  برخی  است.  معرفت شناختی  عدم توافق     های 
روشنفکرانه  تالشی  شامل  جامعه     شناسی  که  معتقدند  خاموش  پنهان 
زندگی  قاعده     مندی     های  و  مکانیسم     ها  از  بهتر  فهمی  ایجاد  هدف  با 
است.  روش     مند  و  سیستماتیک  قابل کنترِل  پژوهِش  راه  از  اجتماعی، 
درکی  که  است  نزدیک  علمی  به  شناخته شده  جامه     شناسی  بنابراین 
متصلب از آن وجود دارد، حتی اگر جامعه     شناسی به طور آشکار دارای 
خصیصه     هایی باشد که نزدیک به علوم انسانی و حتی هنر است. اگر این 
یک دیدگاه مشترِک گسترده      نبود، کنگره های ما شامل تعداد زیادی از 
بخش های مستحکم پژوهش خوب جامعه شناختی از تمام نقاط جهان 

نبود.  

آشکار  و  صریح اللهجه  اقلیتی  معرفت شناختی،  تقسیم  قطب  دیگر  در 
بسیج  با هدف  انقالبی  پروژه     ای  آن جامعه شناسی  برای  که  دارند  قرار 
جامعه شناختی  سنت  کل  به  نسبت  بیزاری ای  همچنین  توده     هاست. 
غربی وجود دارد و در عوض از برخی »جامعه     شناسی     های بومی« مبهم 

پشتیبانی می کند.

عمل،  مثابه  به  جامعه شناسی  مقابِل  در  علم  مثابه  به  جامعه     شناسی 
جامعه     شناسی به مثابه دانش جهانشمول و عام در مقابِل جامعه شناسی 
تقسیم کننده  اصلی  خطوط  اینها  زمینه؛  با  مرتبط  تجربۀ  عنوان  به 
را  بورووی من  مایکل  را می گیرم،  اولی  طرِف  قویاً  جدال هستند. من 
مفتخرم: کاماًل ترجیح می     دهم  واقعاً  »آخرین پوزیتیویست3« می     نامد. 
»آخرین پوزیتیویست« باشم تا »آخرین لنینیست«. جامعه     شناسان در 
با  کارشان  می     کنند،  تالش  که  آنهایی  و  نیستند   انقالب خوب  ایجاد 
بالماسکه هایی پایان می یابد همچون پوشاندِن تی     شرت     های قرمز بر تِن 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی، یا تبدیل جلسات آکادمیک به تظاهرات 

سیاسی.

بزرگ     ترین خدماتی که جامعه     شناسان برای افراد طرد شده، حاشیه     ای، 
و  قاعده مندی ها  فهم  فراهم      کنند،  می توانند  دنیا  استثمار شدۀ  و  فقیر 
جدی  پژوهشی  راه  از  آنها،  سرنوشت  مسئول  اجتماعِی  سازوکارهای 
است. اگر کسی واقعاً می     خواهد دنیایی نابرابر و ناعادالنه را تغییر دهد، 
به خوبی بشناسد. کارل مارکس  را  این است که آن  اولین وظیفه     اش 
در تاریخ تفکر نه به دلیل کتاب مانیفست کمونیست بلکه برای کتاب 
جامعۀ  طبقاتی  مکانیسم     های  آن  در  که  می ماند  خاطر  در  سرمایه 
کتابخانه     ها  در  را  خود  زندگی  بیشتر  او  می کند.  بررسی  را  بورژوازی 

گذراند و نه در سنگرها.

تمرکز بر ارزش     های محققانه )scholarly(، یعنی پیگیری توصیف     های 
کافی، تبیین     های دقیق، تفاسیر بهتر، فهم عمیق     تر جامعه، از راه قدرت 
دارد؛  خود  با  افزوده  منفعتی  منطقی،  استدالالت  و  پژوهش  عقل، 
فضایی را برای ایجاد اجماع درون اجتماع جامعه     شناسی فراهم می     کند. 
ارزش     های علمی وحدت بخش اند درحالی     که منافع سیاسی، طبقاتی یا 

فرهنگی تفرقه افکنانه هستند.

و  سیاست     مداران  به  را  سیاست  و  برگردیم  خودمان  کار  به  بگذارید 
نباید  جامعه     شناختی  انجمن  کنیم.  واگذار  انقالبیون  به  را  ایدئولوژی 
آکادمیک  بحث     های  میدان  باید  بلکه  باشد  ایدئولوژیک  تضاد  عرصۀ 
بیشتر  که  است  جامعه شناسی     ای  بین     المللی  انجمن  من  رؤیای  گردد. 
یک جامعۀ محققانه باشد تا جنبش اجتماعی، اتحادیۀ کارگری یا حزب 
شبیه  دانشگاهی  سمینارهای  به  جلسات  آن  در  که  انجمنی  سیاسی، 
باشد و نه اجتماعاِت سیاسی، جایی که بحث جای شعار را بگیرد، و عمل 
با  بالعکس. دوست دارم انجمنی را ببینم که  به دنبال فکر بیاید و نه 
ارزش     های جهانشموِل عقل و جستجوی دانش وحدت یافته است، ورای 

هر تقسیم بندی ایجاد شده به وسیلۀ منافع خاِص متنوع.

همان     طور که آنتونیو گرامشی می     گفت پیش     بینی در موضوعات اجتماعی، 
ماست  همۀ  برعهده  است.  پیش     بینی     ها  تحقِق  راستای  در  عمل کردن 
یا  از »اظهارات سیاست پسند«  را  بین     المللی جامعه     شناسی  انجمن  که 
گرایش     های رایج دور کنیم.  به نقل از آن جملۀ معروف، که گویا در 
قلب آخرین رییس ما جای دارد، »جامعه     شناسان همۀ کشورها، متحد 
شوید«. بله، البته، اما خط بعدی را فراموش نکنید: »شما چیزی برای 
ایدئولوژیک     تان، شما همۀ جهان  زنجیرهای  مگر  ندارید  از دست دادن 

دانش را برای به دست آوردن در اختیار دارید«.    

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:
Piotr Sztompka: ussztomp@cyf�kr.edu.pl 

     

 1. Sztompka, P. (2009) “One Sociology or Many?” Pp.21�29 
in Sujata Patel (ed.) The ISA Handbook of Diverse Sociological 
Traditions. Los Angeles: SAGE

2. Sztompka, P. (2007) “Return to Values in Recent Sociologi�
cal Theory.” The Polish Sociological Review, 3/159: 247�261.

3. بحث داغ ما را در اینجا ببینید: 

.Contemporary Sociology 40(4): 388�410
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< دیجیتال شدن،
    رشته ای شدن،

     و شـــر 
بین  المللی  انجمن  سابق  رییس  و  فرانسه  پاریس،  انسانی،  علوم  بنیاد  ویویورکا،  میشل 

جامعه  شناسی، 2010-2006

میشل ویویورکا

شصت و پنجمین سال انجمن بین المللی جامعه شناسی: نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو

جامعه  شناسی  بین  المللی  انجمن  رییس  که  مفتخرم  و  خوشحال  من 
بودم و از آن بسیار فراگرفتم. چهار سال بعد از آن، نخست تمایل دارم 

که سه نکتۀ کوتاه را دربارۀ انجمن  مان بگویم. 

آن  روی  به  را   جامعه  شناسی  بین  المللی  انجمن  همواره  ما  نخست، 
ما  به  نمی  توانند  سیاسی  دالیل  به  که  دانسته ایم  باز  جامعه  شناسانی 
راحتی به ما بپیوندند، آنچنانکه قضیۀ کشورهای کمونیست در دوران 
مسائل  دلیل  به  نیز  چین  انجمن  اخیراً  و  بود  اینگونه  سرد  جنگ 
اینگونه است.  تایوان به وجود آورده،  انجمن  دیپلماتیکی که عضویت 
خوشحالم که امروزه پیشرفت واقعی را می بینیم، از جمله برنامۀ جالبی 
که در کنگره مان دربارۀ اصالحات و تغییرات اجتماعی چین، با همکاری 

انجمن های جامعه شناسی چین و ژاپن سازماندهی شد. 

دوم: اگر ما جامعه شناسان اهمیت تنوع فرهنگی را تشخیص دهیم، باید 
در میان خودمان زنده باشد. همین امر دلیل مبارزۀ من برای چندزبانی، 
در طول دوران مأموریتم بود. ما باید بتوانیم نه تنها به سه زبان رسمی مان 
بلکه به زبان های دیگری از جمله ژاپنی صحبت کنیم وقتی که در ژاپن 
جمع می شویم! در مکزیکو در سال 1982 ما فقط دو زبان رسمی، فرانسه 
و انگلیسی، داشتیم. اما فشار زیادی از سوی همکاران مان و دانشجویان 
زبان  عنوان سومین  به  اسپانیولی  نتیجه  در  و  وارد شد  التین  آمریکای 
تالش  داشتم  دوست  یوکوهاما  در  اینجا  و  شد.  معرفی  انجمن  رسمی 
فعاالنه  تری را برای اجتناب از پسرفت شاهد باشم: پوسترهای ما برای این 
کنگره صرفاً به زبان انگلیسی بود. هیچ تالش یا تخیلی به کار گرفته نشد: 
برای مثال زیرنویس های روی صفحۀ نمایش در طول جلسات افتتاحیه 
به زبان انگلیسی بودند، چرا دست کم به زبان ژاپنی نبودند؟ هیچ  صرفاً 
گران  اینها  البته  بود.  نشده  آماده  رؤسا  جلسات  برای  همزمانی  ترجمۀ 
هستند ولی دالیل اقتصادی آن نوعی از توضیح نیستند که جامعه شناسان 
فکر  و  زندگی می  کنیم  انگلیسی  زبان  به  فقط  اگر  بپذیرند.  بحث  بدون 
غربی  دانشگاه  های  از  را صرفاً  رؤسای  مان  ما  اگر  می  خوانیم،  و  می  کنیم 
انتخاب می  کنیم، پرسش این است که به کجا می  رویم؟ خطر غربی شدن 
جامعه  شناسی و قوم محوری تحت هژمونِی آمریکا یا غرب وجود دارد. بله 
 )universalism( ما باید به نقد شیوه  ای بپردازیم که جهانشمول گرایی
از سلطه  نوعی  به شکِل  واقع  در  زمانی که  یعنی  بدان می  انجامد  اغلب 
راه  اندازی  منظور  به  جهانشمول  ارزش  های  دربارۀ  باید  می  شود.  ظاهر 
مجدد آنها بحث کنیم، نه به منظوِر تحمیل نظم غربِی قوم محورانۀ جدید 

بر کل اجتماع عالمان اجتماعی. 

سوم: انجمن بین  المللی جامعه شناسی نهادی است که از تولید و انتشار 
به  را  شناسی  جامعه  بین  المللی  انجمن  ما  بله  می  کند.  حمایت  دانش 
عنوان فضایی روشنفکرانه و علمی دوست داریم، برای مثال کمیته  های 
فعالیت  های  که  داریم  نیاز  نهادهایی  به  همچنین  اما  را،  پژوهشی  اش 
فردی و اجتماعی ما را توسعه دهند. پژوهش جامعه  شناختی نباید تحت 
سلطۀ هیچ نوع منافعی چه اقتصادی و چه ایدئولوژیکی و سیاسی قرار 
گیرد. پژوهش باید به وسیلۀ کنجکاوی پژوهشگر هدایت شود؛ باید خطر 
تأثیرات  مخالف  من  باشیم.  پیشگام  پژوهِش  مشّوِق  باید  شود؛  پذیرفته 
سودمند  می  تواند  پژوهش  می  دهند  نشان  که  نیستم  اقتصادی  ثانویه 
بورووی  مایکل  که  می  پرداختم  چیزی  آن  به  طوالنی  مدتی  من  باشد؛ 
»جامعه شناسی مردم مدار )public sociology(« می  نامد، منظورم این 
است که من یک دانشگاهی منزوِی برج عاج نشین نیستم. اما اگر قرار است 
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مسئوالنه به تولید و انتشار دانش بپردازیم، نیاز به آزادی برای تأملی و 
انتقادی عمل کردن داریم؛ آزادی  ای که به نهادهایی نیاز دارد که شرایط 
وجودش را تضمین می  کنند. حاال می  خواهم سه چالشی را مطرح کنم 

که ما به عنوان جامعه  شناسان با آن ها مواجه هستیم. 

        چالش عصر دیجیتال

و  جدید  فناوری های  اینترنت،  توسط  که  شده  ایم  وارد  جهانی  به  ما 
بزرگ داده ها به طور شدیدی تغییر یافته است. جامعه  شناسی به عصری 
و  پارادایم  ها  تفکر، موضوعات، روش  ها،  وارد می  شود: شیوه  های  جدید 
ابزارهای تحلیل ما دارند تغییر می  کنند. این بدان معناست که امکان  های 
از  دیگری  کنشگران  با  متفاوت  شیوه ای  به  باید  دارد.  وجود  جدیدی 
جمله کنشگران هنرها، علوم انسانی، علوم زیستی همراه با اشکال جدید 
مشارکت و همکاری کار کنیم. نوشتن و انتشار، همراه با بحث های بسیار 
زیادی دربارۀ مدل  های اقتصادی انتشار همچون دسترسی باز، در حال 
تغییر هستند. کتابخانه  ها نقش به طور فزاینده مهم اما ناآشنایی را ایفا 
می توانند  که  کنشگران  دیگر  توسط  دانش  تولید  در  ما  کرد.  خواهند 
منابع بسیار زیاد فکری، مالی و عملی را مهیا کنند، به چالش کشیده 
خواهیم شد . اشکال جدید نابرابری بروز خواهند یافت برای مثال میان 
آنهایی که به بزرگ داده ها یا پول برای استفاده از الگوریتم  های سخت 
آنهایی که ندارند. در طول بیست سال اخیر  جدید دسترسی دارند و 
ما به طور فزاینده واژۀ »جهانی« را به کار برده ایم؛ حاال به عصر بسیار 

متفاوتی وارد می شویم که جهانی است اما دیجیتالی نیز هست.

       خطرات تخصصی شدن بیش از حد و رشته ای شدن

موضوع ما در کل جهان در حال رشد است. محققان جوان بهتر تربیت 
می  شوند، به طور متوسط بسیار بهتر از نسل من. آنها همچنین بیشتر 
نسبت به جهان گشوده هستند؛ در مقایسه با آنچه که 30 یا 40 سال 
پیش رایج بود، در شبکه  ها و در زندگی بین  المللی پربار تری مشارکت 
دارند. اما آنها همچنین تخصصی  تر شده  اند و اغلب پشِت تحلیِل مشکلی 
عنوان  به  بی آنکه  می شوند،  پنهان  خاص  رویکردی  توسعۀ  و  محدود 
جامعه  شناس در مباحث عمومی برای مثال موضوعات سیاسی یا تاریخی 
مشارکت کنند. این امر چالشی را مطرح می کند که چطور می  توانیم در 
برابر پاره پاره شدن یا تخصصی شدن بیش از حد مقاومت کنیم؟ چطور 
می توانیم از حوزۀ خاص  مان به دغدغه های عمومی حرکت کنیم؟ این 
در سطوح  عام  مباحث  با  را  عالیق خاص  باید  است،  مسئله ای جدی 

جهانی،  منطقه  ای، ملی و محلی ترکیب یا صورت بندی کنیم. به عبارت 
نباید گرایش  باشیم.  اجتماعی و هم روشنفکر  عالم  باید هم  ما  دیگر، 
که  است  خاطر  همین  به  بپذیریم،  را  حد  از  بیش  تخصصی شدن  به 
انجمن  هایی مانند انجمن ما و جلساتی مانند کنگرۀ ما بسیار مهم است. 
ما اجتماعی جهانی را به رغِم وابستگی های ملی و نهادی یا گرایش های 
علمی مان تشکیل می  دهیم. درست است که در گذشته برخی مباحث 
عمومی بیشتر ایدئولوژیک بودند تا علمی. اما نباید اجازه دهیم عالیق و 

منافع خاص، مشارکت در تبادل عقاید عام را تخریب کند.

به شیوه ای مرتبط، هرچند ما از چندرشته  ای بودن پشتیبانی می کنیم، 
به رواج آن کمک  ما  می  دانیم که دانشگاه  ها و سیستم  های آکادمیک 
نمی  کنند. جامعه شناسان باید در خط مقدم شکستن انزوای رشته ها 
قرار گیرد و وابستگی های رشته ای و حرفه های محققان مرتبط با آنها 

را به چالش کشند. 

        رویارویی با شر

من تمایل دارم که خوش بین باشم و به تضادها و جنبش  های اجتماعی 
اما  کنم.  اعتماد  نهادها  تحول  یا  جدید  اجتماعی  روابط  ایجاد  برای 
در بخشی از جهان که من در آن زندگی می  کنم و در جاهای دیگر، 
بحران را قوی  تر از تضادها یا جنبش  های اجتماعی یا فرهنگی می  بینم. 
چیزهایی که ممکن است آن ها را ضد جنبش ها نامگذاری کنیم، یعنی 
خشونت، پوپولیسم، ملی گرایی، نژادپرستی، بیگانه هراسی، بنیادگرایی، 
اجتماعی  جنبش  های  نظریۀ  یک  هستند؛  رشد  به  رو  یهودستیزی،  و 
باید شامل تولید و نقش ضد جنبش  ها باشد. به عنوان پیرو آلن تورن 
من همیشه این خط تحلیل را پیگیری می  کنم. ما باید شر را به عنوان 
بله، مطالعۀ جنبش  های  قرار دهیم.  از دلمشغولی خود مدنظر  بخشی 
باید  است؛  برای جامعه  شناسی  اولویت  و ضد جنبش  ها یک  اجتماعی 
سوبژکتیویته افراد و منطق  های عمل جمعی را وارد بحث کنیم و به طور 
جدی فرایندهای سوبژکتیو شدن )subjectivation( و از سوبژکتیو 

شدن خارج شدن )de-subjectivation( را در نظر بگیریم.   

نامه های تان را به این نشانی بفرستید: 

   Michel Wieviorka: wiev@msh�paris.fr
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< پشت پردۀ 
    گوجه فرنگی ارزان:

       کارگران مهاجر در جنوب ایتالیا
میمو پروتا، دانشگاه برگامو، ایتالیا

گوجه فرنگی                                                                                                                                        برداشت  زمان  در  کار  هنگام  مهاجران   
  ایتالیا. عکس از تیزیانو دوریا.

در سپتامبر 2013، تلویزیون ملی فرانسه، فرانسه 2 گزارشی در مورد 
پولیا، جنوب  در  مهاجر  مزرعه  کارگران  زندگی  و  کار  بهت آوِر  شرایط 
 Les récoltes de( ایتالیا پخش کرد. این گزارش که برداشت شرم
la honte( نام داشت، برداشت و پردازش بروکلی و گوجه فرنگی ای را 
توصیف کرده بود که در پولیا رشد کرده و در سوپرمارکت های فرانسه 
مانند اوچان، کارفور و لکلرک فروخته می شدند و به مشتریان فرانسوی 
یادآوری می کرد که غذایشان به خاطر مزد پایین کارگران مزرعه ارزان 

است.

مهاجر  مزرعۀ  کارگران  بر  مشابه  طور  به  نیز  اروپایی  دیگر  رسانه های 
بهره کشی  علیه  کمپینی  نروژ،  در  کرده اند.  تمرکز  ایتالیا  جنوب  در 
و  نروژی  اتحادیه های  ک  افتاد  راه  به  گوجه فرنگی  دروکنندگان  از 
و  کارگری  اتحادیه  های  از  کرد  وادار  را  زنجیره ای  سوپرمارکت های 
»استانداردهای  تا  بخواهند  ایتالیایی  پرورش دهندگان  اتحادیه های 
اخالقی« را در تولید کشاورزی ارتقاء دهند. مجلۀ بریتانیایی اکولوژیست 
در این زمینه دو تحقیق جالب توجه منتشر کرد. تحقیق اول در آگوست 

2011، زنجیرۀ عرضۀ »پالتی« )گوجه  فرنگی های بدون پوست کنسرو 
شده( را توصیف کرده بود: گوجه فرنگی ها در باسیلیکاتا توسط آفریقایی ها 
به شکل دستی برداشت شده، شرکت هایی چون کانسروه ایتالیا و لدوریا 
بریتانیایی  سوپرمارکت های  توسط  باالخره  و  می کنند  پردازش  را  آنر 
گزارش  در  می شود.  فروخته  موریسونس(  تسکو،  ویترز،  )سینزبریس، 
روزارنو  در  مرکبات  برداشت کنندگان  شرایط   ،2012 فوریه  در  دوم، 
)کاالبریا( تحلیل شده بود، و از شرکت کوکاکوال و برند تحت کنترلش، 
اعالم  را  قیمتی  عمومی  به شکل  بود  درخواست شده  پرتقالی  فانتای 

کنند که به بازرگانان کاالبرینی برای پرتقال ها پرداخت می کنند. 

این  با  ایتالیا  جنوب  در  کشاورزی  ژورنالیستی،  گزارش های  این  طبق 
نیروی  مستبدانۀ  کنترل  پایین،  دستمزدهای  می شود:  شناخته  موارد 
کار بر روی کارگران مزارع با اجبار به زندگی در خانه های رها شده در 
حومۀ شهر یا در زاغه های بزرگ و حلبی آبادها، کار نیمه قانونی، حضور 
می شوند(،  خوانده  کاپورالی  )که  مزارع  کار  نیروی  پیمانکاران  فراگیر 
بر  محدودیت ها  و  کشاورزی  محصوالت  قیمت  کاهش  برای  فشارها  و 
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زنجیره ای  بازرگانان و سوپرمارکت های  توسط  پرورش دهندگان محلی 
در  مهاجر  مزرعۀ  کارگران  کار  و  زندگی  شرایط  واقعیت،  در  بزرگ. 
کشورهای دیگر اروپا نیز خیلی بهتر از این نیست: از آنجا که کشاورزی 
از  متمرکز  بهره کشی  با  متمرکز  کشاورزی  کالیفرنیایِی«  »مدل  اروپا 
مهاجران را سرمشق قرار داده است، کارگران مهاجر در بخش کشاورزی 

شرایط سختی را در سراسر این قاره تجربه می کنند.  

برای مهاجران خارجی  به منطقۀ مقصد  ایتالیا  از دهه 1970، جنوب 
تبدیل شد. در بخش کشاورزی، براساس آمار رسمی، حدود 110.000 
ایتالیا حضور دارند و دست کم همین میزان  کارگر خارجی در جنوب 
گلخانه های  در  )بیشتر  مراکشی  و  تونسی  شامِل  غیررسمی،  کارگران 
دامداری(،  کشاورزی  در  )اکثراً  هندی ها  کامپانیا(،  و  سیسیلی 

آفریقایی های جنوب صحرای بزرگ آفریقا و اروپای شرقی ها هستند. 

مناطق پولیا و باسیلیکاتا، مکان هایی که من در آن ها پژوهش میدانی 
انجام داده ام، هر دو اوج تقاضای نیروی کار برای کشاورزی گوجه فرنگی 
تجربه می کنند.  را،  برداشت  زمان  در  اکتبر، خصوصاً  و  ژوئن  ماه  بین 
تا به  گوجه فرنگی ها به کارخانه های کنسروسازی در کامپانیا می روند، 
بسیار شناخته شده  از محصوالت غذایی  تبدیل شوند که یکی  پالتی 
بین 13.000  تابستان  هر  است.  ایتالیا  در  بیشترین صادرات  دارای  و 
تا 20.000 مهاجر، اغلب از جنوب صحرای بزرگ آفریقا و کشورهای 
اروپای شرقی و مرکزی به دنبال کار می آیند. برخی از کارگران مزارع 
از  وحشتناک  سفرهای  از  آفریقا،  بزرگ  صحرای  جنوب  به  متعلق 
به  سالم  مدیترانه جان  دریای  میان  از  و  آفریقا  بزرگ  طریق صحرای 
در برده اند؛ بسیاری چرخۀ برداشت در سراسر مناطق جنوب ایتالیا را 
دنبال می کنند، در زمستان مرکبات کاالبریا و در بهار توت فرنگی های 
کامپانیا را می چینند. دیگر کارگران آفریقایی مزارع از آنجا که سال ها در 
کارخانه های شمال ایتالیا مشغول به کار بوده اند، مجوز اقامت گرفته اند؛ 
آنها پس از بحران اقتصادی اخراج شده و حاال در کشمکش برای یافتن 

کار در مزارع جنوب ایتالیا هستند.

اروپای شرقی ها اغلب اقامت کنندگان دائم به حساب می آیند؛ رومانیایی ها 
بزرگترین گروه اتباع خارجی در ایتالیا هستند. در طول دوره های اوج 
تقاضای نیروی کار، بسیاری از آنها از دیگر نقاط اروپا یا از وطنشان به 
طور موقت به جنوب می آیند و پس از پایان فصل برداشت گوجه فرنگی 
به خانه هایشان باز می گردند. در طول دورۀ برداشت، کارگران فصلی در 
حلبی آبادهایی در حومۀ شهر زندگی می کنند. گذشته از »مداخله های 
یا  کارگری  اتحادیه های  با  ندرت  به  آن ها  گاه و بی گاه،  بشردوستانۀ« 
به  آنها  می یابد  پایان  فصل  که  زمانی  دارند؛  برخورد  محلی  نهادهای 

سوی زاغه های دیگر در مناطق دیگر حرکت می کنند.

اقامت و اشتغال مهاجران اغلب توسط کاپورالی - پیمانکاران غیررسمی 
مزارع  کارگران  با  اغلب  که  می شود،  سازماندهی   - مزارع  کار  نیروی 
هم ملیت هستند و تضمین می کنند که کارگران، به شیوه ای کارآمد، 
آورده  است،  نیاز  آن ها  به  که  کسب و کاری  برای  موقع«  به  »درست 
کارفرمایان شان  به  هم  و  مزارع  کارگران  به  هم  کاپورالی  می شوند. 
طور  )به  اقامت  محل  برداشت  زمان  طول  در  آنها  می دهند:  خدمات 
موقت(، حمل و نقل تا زمین ها، ایستگاه های راه آهن و سوپرمارکت ها و 

همچنین غذا، آب و پول را فراهم می آورند.

مهم تر از همه، کاپورالی بر کار نظارت دارد و کارفرمایان به جای پرداخت 
به کارگران منفرد مزارع، دستمزد را به کاپورال پرداخت می کنند. برای 
هر 300کیلوگرم جعبۀ گوجه فرنگی برداشت شده، کاپورال بین 3.5 تا 
6 یورو دریافت می کند که پس از کسر هزینۀ داللی، هزینۀ حمل و نقل 
بدهکار  پول  و  آب  غذا،  اقامت،  بابت  کارگران  آنچه  هر  و  زمین ها  تا 
هستند، دستمزد آن ها را می پردازد. براساِس این سیستم که دستمزد 
بر حسب میزان کار انجام شده تعیین می شود، قوی ترین و باتجربه ترین 
برداشت کنندگان می توانند روزی تا 80 الی 100 یورو دستمزد بگیرند، 

اما کندترین ها فقط حدود 20 یورو به دست خواهند آورد.

غیبت  از  و  کار  نیروی  تفکیک  از  را  سودشان(  )و  قدرتشان  کاپورالی 
اروپا،  و  ایتالیا  بخش های  دیگر  برخالِف  می آورند:  به دست  »رقیبان« 
دخالت های دولت مانند سهمیۀ نیروی کار فصلی، مراکز عمومی اشتغال 
یا واسطه های خصوصی »رسمی« یعنی تعاونی ها و آژانس های استخدام 
موقت، در اینجا تأثیر کمتری دارند. بحران اقتصادی رقابت بین کارگران 
کشورهای مختلف و با مراتب قانونی متفاوت را افزایش داده است و این 

واقعیت سازماندهی انواع کنش جمعی را دشوار می کند.

کارگران استراتژی های متفاوتی برای مقابله با شرایط بد کاری، کنترل 
سود  منبع  بیشترین  دارند.  پایین  دستمزد  و  کار  نیروی  مستبدانۀ 
رومانیایی ها و بلغارها، قابلیت حرکتشان است: چون آزادی حرکت در 
اروپا را دارند و می توانند به اروپای شرقی رفت و آمد داشته باشند یعنی 
جایی که هزینۀ زندگی و دستمزدها هنوز کمتر از اروپای غربی است، و 
می توانند به دنبال کاری دیگر به جاهای دیگر بروند. در مقابل، وضعیت 
قانونی متزلزل تِر مهاجران آفریقایی چالش های فراوانی مانند تضادهای 
کاالبریا،  در  روزارنو«  »شورش  )مانند  »قومی«  تضادهای  کار،  محیط 
ژانویه 2010( و تضادهای اتحادیه ای )مانند اعتصاب کارگران خارجی 

مزارع در ناردو در پولیا، 2011( ایجاد می کند.

در سال 2014، همۀ این تضادها در کنار کمپین های رسانه های جمعی 
دفاع  انجمن های  و  ستیزه جو  شبکه های  مردم نهاد،  سازمان های  اروپا، 
از مهاجران، مدیران منطقه ای در پولیا و باسیلیکاتا را برانگیخت تا به 
میزبانِی کارگران مزارع در مراکز پذیرش، تشویق شرکت ها به استخدام 
کارگران از طریق مراکز عمومی اشتغال، ایجاد برندهای جدید »اخالقی« 
برای گوجه فرنگی های پردازش شده و دیگر محصوالت کشاورزی متعهد 
مداخالت  این   2014 سال  در  گوجه فرنگی  برداشت  طول  در  شوند. 
برداشت کنندگان  تا  دادند  ترجیح  کشاورزان  دیگر  بار  خورد؛  شکست 
را از طریق وساطت کاپورالی استخدام کنند، و به دلیل ترِس از دست 
دادن اشتغال تضمین شده توسط کاپورالی در زاغه ها، تعداد بسیار اندکی 

از کارگران فصلی خواستار »پذیرش« در مراکز پذیرش بودند.  

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

Domenico Perrotta:      domenico.perrotta@unibg.it 
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< اعتصاب علیه
    تعــاونی هــا

                      مهاجران پیشرو هستند 

ِدوی ساچتو، دانشگاه پادووا، ایتالیا
که  فینی  بوسی  قانون  و  تعاونی ها  علیه  اعتصاب 

کارگران بدون مدرک را مجرم تلقی می کند.

کمیسیون ملی اعتصاب ایتالیا بر حق اعتصاب 
از مشتریان  و  را کنترل می کند  آن  و  نظارت 
خدمات  اصطالحاً  علیه  اعتصاب   برابر  در 
عمومی، یعنی حمل و نقل ضروری، تسهیالت 
محلی،  و  ملی  فوریت های  حیاتی،  بهداشتی 
دنبال  به   ،2013 سال  در  می کند.  حمایت 
 ،)logistic( آمادگاری  بخش  در  تظاهرات 
یک  شیر  اینکه  بر  مبنی  قانونی  کمیسیون، 
نتیجه،  در  و  کرد؛  تصویب  است  اساسی  نیاز 
توقف حمل و نقِل هر نوع برند شیر – صرف نظر 
هستند  دسترس  در  هنوز  برند  چند  اینکه  از 
در  عمومی ضروری  خدمات  از  یکی  توقف   –
کارگر  صد  چند  که  زمانی  شد.  گرفته  نظر 
مهاجری اعتصاب کردند که توسط یک تعاونی 
پیمان کار فرعی در یک شرکت به نام گرانارولو 
ایتالیایی که  الجیستیکز، یک کارخانۀ غذایی 
ساختمان  مرکزیش در بولونیا است، استخدام 
شده بودند، کمیسیون کنش آن ها را وتو کرد. 
اما بسیاری از برندهای شیر در هر سوپرمارکت 
ممکن  شیر  هستند؛  دسترس  در  ایتالیایی 
برند  توصیف  اما  باشد،  اساسی  نیاز  است یک 

گرانارولو به عنوان ضروری سخت است. 

امید  که  کارگرانی  توسط  ایتالیا  تعاونی های 
داشتند تا هم از بدترین شکل بهره کشی و هم 
به عنوان  اجتناب کنند،  ایتالیا  از  از مهاجرت 
نوعی دفاع از خود در اواخر قرن نوزدهم شکل 
گرفتند. در اوایل دهۀ 1920، سیستم تعاونی 
شمال  و  مرکز  در  خصوصاً  محکمی  شکل  به 
ایتالیا پایه گذاری شد، که حتی رژیم فاشیست 
در  هرچند،  نداشت.  را  آن  تخریب  نیز جرأت 
دهه های اخیر تعاونی ها افزایش یافته اند و زمانی 
که به عنوان پیمان کاران فرعی ارائۀ خدمات به 
مؤسسات بزرگ را شروع کردند، مشارکت شان 
در فعالیت های جدید گسترش یافت. تعاونی ها 
به طور فزاینده به درخواست های شرکت هایی 
که بخش های بزرگی از عملیات شان را سفارش 

می دهند، پاسخ داده اند.

هم  تعاونی،  درون  کار  شرایط  تغییر،  این  با 
کارگران  برای  هم  و  سهیم  کارگران  برای 
وضع  حال  عین  در  و  شده،  بدتر  سهیم،  غیر 
و  شرکا  بین  مشارکت  و  تعاونی  دموکراسی 
گشته  وخیم   تعاونی ها  راهبری  کمیته های 
براساس  کار  نیروی  تقسیم بندی  است. 

سوی  به  گام  اولین  اغلب  قومی  خطوط 
است.  تعاونی  هر  در  همبستگی  فروپاشی 
تعاونی   43.000 کار  نیروی   2001 سال  در 
که  شد،  شمرده  نفر  1.3میلیون  حدود  ایتالیا 
افراد دارای شغل سودآور  از  حدود 7.2درصد 
معامالت  حجم  می دهد.  تشکیل  را  کشور  در 
ساالنۀ آنها 140میلیارد یورو یا معادل 7درصد 
تولید ناخالص داخلی ایتالیا حساب شده است. 
تعاونی ها در بخش آمادگاری، خرده فروشی در 
حجم باال، ساخت و ساز و خدمات امدادی فردی 
آمادگاری  بخش  در  هستند.  مهم  شرکتی  و 
توسط  کار  نیروی  کل  چهارم  یک  حدود 
عنوان  به  که  است،  شده  استخدام  تعاونی ها 
و  ملی  اقتصادی  بنگاه های  فرعی  پیمان کاران 
چندملیتی عمل می کنند. در بخش آمادگاری 
برخی از تعاونی ها نقش عامالن موقت نیروی 
انسانی که از نظر قانونی مجاز هستند را بازی 

می کنند.

و  بیشتر  بخش های  شرکت ها  از  بسیاری 
تعاونی ها  به  را  تولیدشان  فرآیند  از  بیشتری 
می سپارند تا هزینه ها کاهش و رقابت افزایش 
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را  کمتری  و  کمتر  فضای  تعاونی ها  و  یابد؛ 
افراد  برای  تنها  نه  برابر  حقوق  از  دفاع  برای 
در  دارند.  افراد سهیم  بین  در  بلکه  غیرسهیم 
نهادهای  ایتالیا،  شمال  از  وسیعی  بخش های 
کارگری  اتحادیه   و  تعاونی ها،  محلی،  عمومی 
و  هستند،  مرتبط  هم  به  نزدیکی  طور  به 
را  هم پوشان،  نه  اگر  نزدیکی،  سیاسی  مواضع 
برای حفظ  »هماهنگی اجتماعی« و حمایت 
می کنند.  اتخاد  محلی  صنعتی  عالیق  از 
کمونیست  سابقاً  و  کاتولیک  تعاونی های 
یعنی  انجمن،  یک  در  را  خود  هم اکنون 
 L’alleanza( ایتالیایی  تعاونی های  اتحاد 
هم گروه   )delle cooperative italiane
می بینند، که بیش از 90درصد کل تعاونی های 
تابع  باید  آنها همگی  ایتالیا را شامل می شود. 
مهم ترین  لگاکوپ،  باشند.  کارآمدی  الزاماِت 
سابق،  کمونیست  و  »اتحاد«  کنفدراسیون 
همچنین صاحب یکی از بزرگ ترین آژانس های 

کار موقت در ایتالیا به نام اوبیتیو الورو است.

برای  که  تعاونی هایی  در  باربران  کمپین 
یکی  فقط  می کنند،  کار  الجستیکز  گرانارولو 
و  عرضه  که  است  اعتصاب هایی  مجموعه  از 
-2014 سال  در  ایتالیا  شمال  در  ارتباطات 

قرار داده است. طی ده  تأثیر  را تحت   2011
از  بسیاری  که  فزاینده ای،  شمار  اخیر  سال 
آنها مهاجرانی از شمال آفریقا هستند، توسط 
تعاونی های پیمان کار فرعی استخدام شده اند. 
اخراج  اعتصابگر  مهاجران  موارد،  برخی  در 
شده اند؛ آنها با خطِر از دست دادن حق اقامت 
خارجی های  به  فوراً  نتیجه  در  و  ایتالیا،  در 

بدون مدرک تبدیل شدن روبرو هستند.

اولین اعتصاب مهم در تابستان سال 2011 در 
آغاز  نیست  دور  میالن  از  چندان  که  پیاچنزا 
شد؛ زمانی که کارگرانی که اغلب مهاجر بودند 
یک  برای  فرعی  پیمان کار  تعاونی های  در  و 

شرکت حمل و نقل بزرگ کار می کردند، کارشان 
را برای دستمزدهای باالتر، شکایت از سرعت 
گذاشتند.  زمین  حقوق  فقدان  و  کار  باالی 
اعتصاب ها  ایتالیا  اتحادیه های  کارگری رسمی 
را به تعویق انداختند. هرچند، اعتصاب در این 
انجامید:  موفقیت  به  فرعی  پیمان کار  تعاونی 
دستمزدها،  افزایش  ملی،  قرارداد  به  کارگران 
تعطیالت و حق بیماری دست یافتند، که این 

موفقیت الهام بخِش کنش صنعتی بعدی بود.

انبار  در   2012 سال  در  کمپین  مهم ترین 
تعاونی که  داد. کارگران  پیاچنزا رخ  آیکیا در 
بهتر،  دستمزد  بودند  افریقا  شمال  از  اغلب 
کاهش سرعت کار و یک قرارداد کاری ثابت را 
خواستار شدند. کارگران دست به اعتصاب زدند 
پلیس  کردند.  تحصن  آیکیا  انبار  جلوی  در  و 
ضرب و شتم  مورد  را  کارگران  شد،  عمل  وارد 
قرار داد و تحصن را شکست. پس از چند ماه 
در  تصحن هایی  و  صنعتی  کنش  نبود  و  بود 
خرید  بازارهای  در  آیکیا  خرید  مراکز  مقابل 
شرایط  به  توانستند  کارگران  ایتالیا،  سراسر 
پیروزی  این  خبر  یابند.  دست  بهتری  کاری 
بسیار زود در دیگر مراکز آیکیا نیز پخش شد. 
و  تحصن ها  کار،  آشکار  توقف  با  جنبش  این 
نقل  و  حمل  مراکز  از  بسیاری  در  تظاهراتی 
بولونیا،  پیاچنزا،  شامل  ایتالیا  قلب صنعت  در 
پادووا، ورونا شناخته شد. دانشجویان، کارگران 
مراکز  به  متعلق  ستیزه جویان  و  فصلی  جوان 
و  اعتصاب ها  این  طول  در  چپ گرا  اجتماعی 
طور  به  و  کردند  کمک  کارگران  به  تظاهرات 
به عنوان منبعی  تعاونی ها  از  استفاده  به  ویژه 
کردند.  اعتراض  ارزان  موقت  کار  نیروی  برای 
طور  به  کمپین  این  موفقیت  همه،  این  با 
ارتباطی  کانال های  بر  آن  تکیۀ  از  گسترده 
که  الهامی  و  آفریقای شمالی  همسایگان  بین 
از تظاهرات گستردۀ بهار عربی گرفتند، ناشی 

شده است.

بسیاری از کارگران مهاجر به شدت با چرخۀ 
آشنا  فرعی  پیمان کار  تعاونی های  در  تولید 
که  حالی  در  بودند  قادر  بنابراین  و  بوده 
وارد  شرکت ها  به  را  اقتصادی  آسیب  حداکثر 
حداقل  به  را  دستمزدشان  اتالف  می کردند، 
با  نزدیکی  طور  به  آنها  عالوه،  به  برسانند. 
اتحادیه های کارگری و  اعضای عادِی هواخواه 
فعاالن این حوزه کار می کردند. اما بسیاری از 
کارگران مهاجر به دنبال راه های تازه ای برای 
کارگری  اتحادیۀ   به  آنها  هستند:  سازماندهی 
سنتی به چشم پشتیبان وضع فعلی می نگرند 
را  عملیات ها  تا  می دهد  اجازه  مدیران  به  که 
نیست  عجیب  دهند.  سفارش  دیگران[  ]به 
تعاونی های  شر  از  می خواهند  کارگران  که 
باور  که  چرا  شوند،  خالص  فرعی  پیمان کار 
بهتر  با شرکت ها  مستقیم  »مواجهه  که  دارند 

است«.

فعاالن  بیِن  رایج  اعتقاد  علیرغم  هرچند، 
فرعی  پیمان کاری  بین  اندِک  ارتباط  دربارۀ 
این  نمی رسد  نظر  به  سنتی،  تعاونی های  و 
اتفاق ها تفکرات ثانونیه ای درون جنبش تعاونی 
به  باشد.  برانگیخته  کل  یک  عنوان  به  ایتالیا 
طور خالصه، جنبش تعاونی در ایتالیا از اهداف 
و ایده آل های اولیه اش دور شده است. کارگران 
یادآوری  همه  به  را  شدن  دور  این  مهاجر 
می کنند؛ و در 16 اکتبر 2014 یک اعتصاب 
به  آمادگاری  بخش  کارگران  از  دیگر  عمومی 

طور گسترده ای موفق بود.  

نامه های تان را به این نشانی بفرستید
Devi Sacchetto: devi.sacchetto@ 
unipd.it
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< مردان جوان ایتالیایی
    چطور با بحران اقتصادی 

    کنار می آیند
لوییزا م. لئونینی، دانشگاه میالن، ایتالیا

>>

که  است  سال  یک  تقریباً  ساله،   22 مایکل 
منطقه ای  در  شده  شناخته  شرابخانۀ  یک  در 
از میالن مشغول به کار شده است که اکنون 
به  که  او  می شود،.  محسوب  شیک  محله ای 
عنوان پیش خدمت با قرارداد ثابت کار می کند، 
اجتماعی  شبکه های  طریق  از  را  شغل  این 
یافته است: پدرش، به عنوان کارمند، در یک 
می کند.  کار  شهر  منطقۀ  همان  در  فروشگاه 
اگر چه کار اصلی مایکل شامل »آماده کردن 
پیش غذا« است، احساس می کند که در حال 
»رشد کردن« است و هر روز بیشتر و بیشتر 
در این حوزه تجربه و دانش کسب می کند. به 
طور ویژه، مایکل قدرداِن کارفرمایش است که 
به وی اساس سومیلیر )sommelier( شدن 
نگاه  از  می آموزد.  را   - شراب  کنندۀ  سرو   –
مایکل، این شغل اولین گام به سوی وارد شدن 
آوردن  دست  به  برای  حرفه ای  مسیِر  یک  به 
مهارت رسمی به عنوان یک سرو کنندۀ شراب 
کنونیش  شغل  از  مایکل  کلی،  طور  به  است. 
راضی است که به وی اجازه می دهد تا ماهانه 
که  کند  فکر  این  به  و  کند  پس انداز  مقداری 

روزی کسب و کار خود را راه خواهد انداخت. 

که  شد  پرسیده  مایکل  از  مصاحبه  طول  در 
چگونه بزرگسالی را درک می کند که در متن 

زیر، وی آن را توصیف کرده است:

یعنی  همه،  از  اول  شدن،  بزرگسال  مایکل: 
کس  هر  چون  بودن.  مسئول  مسئولیت. 
هستم،  بزرگسال  یک  »من  بگوید  می تواند 
این  اما  دارم«  ماشین  یک  و  است  سالم   21
که  زمانی  تا  نیست!  چیزی  هیچ  معنای  به 
ندانی که می خواهی با زندگیت چه کار کنی، 
تا  بزرگسال نیستی،  بزرگسال نیستی. تو یک 
زمانی که ... نمی دانم چگونه بگویم... برای من 
بزرگسالی در مورد کار است، می دانید، کار و 

دیگر  با  مقایسه  در  خانواده.  درون  مسئولیت، 
بالغ تر  من  که  می کنم  فکر  مثال،  دوستانم، 

هستم.

پژوهشگر: منظورت از بالغ چیست؟

معنای  همان  من  برای  بودن  بالغ  مایکل: 
بزرگسال بودن را می دهد... چون از خانواده ام 
مراقب  بپردازم،  را  قبض ها  کنم،  مراقبت 
آشپزی  هستم،  خواهرم  کوچک  بچه های 
می کنم!  نظافت  کار  سر  و  خانه  در  می کنم، 
تعداد کمی از هم سن و ساالن من این کارها 
از  مهم تر  اما،  می دانید!  می دهند،  انجام  را 
می خواهم  چون  هستم،  بلندپرواز  من  همه، 
کسب و کار خودم را راه بیندازم و تالش می کنم 

برای رسیدن به آن هر کاری انجام دهم.

را  بزرگسالی  مایکل  پاسخگویان،  دیگر  مانند 
توانایی مراقبت  به عنوان  رابطه ای،  در عباراتی 
و  برای خودش  مسئولیت  قبول  و  دیگران،  از 
خانواده اش معنا می کند. این تعریف از بزرگسالی 
برخالف بیهودگی جوانی در زمینه های مصرف 
سنتی  »نگاه«  است.  اجتماعی  فعالیت های  و 
که یک مرد بزرگسال محترم را براساس کار، 
خانواده و مقام پدر تعریف می کند، تأثیر قابل 
هرچند  دارد.  مایکل  دیدگاه های  بر  توجهی 
این تعریف ویژه با وضعیت ویژه ای که وی در 
خانواده اش دارد تقویت می شود: به علت جدا 
شدن والدینش، و بارداری زودهنگام خواهرش، 
مایکل خودش را به عنوان آن عضوی از خانواده 
می بیند که بیشترین آمادگی را برای کمک به 
رفاه خانواده دارد. درون چارچوبی مفهومی که 
نسبتا  مایکل  برای  را  جوانی  بیهودگی  تجربۀ 
سخت می کند، در حالی که زندگی دوستانش 
را شکل داده است، و همچنین از آنجایی که 
با  و  ثابت  نسبتاً  شغلی  است  توانسته  مایکل 

درآمد خوب داشته باشد، سختی ها و تالشی را 
که نقش خانوادگی اش طلب می کند، نشانه های 

ارزشمند بزرگسالی و مرد بودن می داند.

جایگاه  دوستانش  اکثر  با  مقایسه  در  مایکل 
بحران  در  کار  بازار  درون  ممتازی  نسبتاً 
اقتصادی دارد، که به وی اجازه می دهد پولش 
که  کند  تصور  را  آینده ای  و  کند،  را پس انداز 
این پس انداز به یک سرمایۀ نمادین و اقتصادی 

تبدیل خواهد شد.

بزرگسالی  ما  مصاحبه شوندگان  از  دوم  گروه 
مایکل،  خالف  بر  می بینند.  متفاوت  بسیار  را 
به دست آوردن  برحسب  را  بزرگسالی  آنها 
استقالل در زمینۀ فراغت و مصرف می بینند، 
تأکید  و  می کنند،  رد  را  کردن  پس انداز  ایدۀ 
می کنند که مرد شدن یعنی یاد گرفتن »پیش 
بردن« هر روز، کنار آمدن با شرایط پرمخاطره 
مواضع  اگرچه  زندگی.  و  کار  نامطمئن  و 
استداللی آن ها به دلیل اینکه برای بزرگسالی 
کرده،  تغییر  مقداری  قائلند  ارزش  هم  سنتی 
این گروه مشتاق است که تأکید کند بزرگسال 
شدن به معنای کسب آگاهی از این امر است 
باشد«.  تو  روز  آخرین  می تواند  روز  »هر  که 
مانند گروه قبل، مشخصۀ این مردان جوان نیز 
این  اغلب  )و  دستاوردهای تحصیلی کم است 
مسیر تحصیلی دارای وقفه هایی بوده است(؛ به 
اقتصادی ای کار  آنها در بخش های  طور کلی، 
می کنند که تحت تأثیر پیامدهای منفی رکود 
قرار گرفته است، یا در مشاغلی که به مهارت 
ساختمانی،  کارگران  همچون  دارد  نیاز  کمی 
غیره  و  اسباب کش ها  گارسون ها،  سرایداران، 

که سطح ناامنی شغلی باالیی دارند. 

مورد  بیشتر  تا  دارد  نیاز  اگرچه  ما،  فرضیۀ 
این  برای  که  است  این  گیرد،  قرار  بررسی 
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گروه، وارد شدن به زندگی بزرگسالی برحسب 
احتماالت پیش روی شان تعریف شده است.

روز  پنج  و  روز  در  ساعت   10 من  فدریکو: 
بیشتر  ساعت  ده  این  می کنم.  کار  هفته  در 
و  است.  آمده  قراردادم  در  که  است  از چیزی 
در  یورو   600 است؟  چقدر  درآمد  می دانید 
آرایش گری  ماه. من هیچ دورنمایی در بخش 
نمی بینم، مگر زمانی که کسب و کار خودت را 
راه بیندازی. صحیح است، فقط یک سال است 
که من در آنجا کار می کنم اما همکارم 18سال 
1300یورو  و  می کند  کار  آنجا  در  که  است 
نمی تواند  1300یورو  با  آدم  و  دارد  درآمد 

زندگی کند!

چه  درمی آوری  که  پولی  با  پژوهشگر: 
می کنی؟

فدریکو: اول، یک ماشین خریدم! بعد پولم را 

برای لباس خرج کردم. آدم چیزی را می بیند 
که دوست دارد و آن را می خرد، من خیلی در 
این باره فکر نمی کنم... سختی می کشم تا این 
پس  است،  من  پوِل  آورم.  به دست  را  حقوق 

می روم و خرید می کنم...

پژوهشگر: آیا سعی می کنی که پس انداز هم 
کنی؟

فدریکو: اگر بخواهم پس انداز کنم، آن را برای 
تتو کردن که مورد عالقه ام است نگه می دارم. 
آرزو دارم که یک تتو در سراسر بازویم داشته 
باشم، اما می دانید، تتوها گران اند ]می خندد[.

مصرف  جوان،  کارگران  اخیر  گروه  این  برای 
سرمایه گذاری  زمینه های  مهم ترین  فراعت  و 
هویت  تا  می دهد  اجازه  آن ها  به  که  هستند 
بزرگسالی شان را در مناسباِت فردگرایانه، و از 
از شایستگی و استقالل فزاینده  طریق درکی 

به  متناقض  شاید  که  حالی  در  دهند.  بسط 
نظر برسد که دستمزدهای پایین و چشم انداز 
را  جوانان  این  خوب  چندان  نه  کاری  آیندۀ 
در  توانایی  عدم  و  مصرف  از  تمجید  به سوی 
پس انداز کردن سوق می دهد، با در نظر گرفتِن 
پیش روی شان  که  موانعی  و  احتماالت  زمینۀ 
که  است  مهمی  فضای  مصرف  احتماال  است، 
این جوانان می توانند به ارزش خود و شناخت 
شبه بزرگسالِی  احساِس  شاید  و  یابند،  دست 
استقالل و خودمختاری کافی را تجربه کنند.  

نامه های تان را به این نشانی بفرستید
Luisa Leonini: luisa.leonini@ 
unimi.it

»مصرف فضای اصلی برای 
به دست آوردن ارزش خود و 

رسیدن به شناخت است.«
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< آزادکاری
    در ایتــالیا

گروه های حرفه ای  جامعه شناسِی  پژوهِش  کمیتۀ  و عضو  ایتالیا،  میالن،  دانشگاه  گاندینی،  الساندرو 
)RC52( انجمن بین المللی جامعه شناسی

همکاری در تورین برای آزادکارانی که به دنبال یک فضای اجتماعی هستند.

>>

حرفۀ  زیادی  تعداد  خالق  و  فرهنگی  صنایع  رشد  اخیر،  دهه های  در 
یافته اند.  شهرت  خالق«  »طبقۀ  به  غالباً  که  کرده  ایجاد  رسانه محور 
و   )freelance( آزادکاری  مشاغل  در  وسیع  کار  نیروی  این  امروزه 
پروژه محور گرد آمده اند که گاهی علتش فقدان شغلی جایگزین است، 
اما انتخاب های فردی نیز به شکلی فزاینده در این امر دخیل اند، چنانکه 
این کارکنان به دنبال یافتن توازن بین حیطۀ حرفه ای و خصوصی در 

یک محیط ناپایدار هستند.

نمونه های  علمی،  و  خالق  صنایع  در  آزادکاری  حرفه های  میالن  در 
بارِز بی شماری از افزایش نیروی کاری فراهم می آورد که بر نوآوری و 
جذابیت متمرکز هستند. مهم آنکه کسب شهرت برای موفقیت حرفه ای 
الزامی است. روزنامه نگاران، مشاوران، متخصصان ارتباطات، سازندگان 
ویدئو، همگی چهره های حرفه های آزادکاری که خودشان را در میانۀ 
مشاغل کم امنیت و کارآفرینی می یابند، نیاز دارند عمِل خود-برندسازی 
انجام دهند تا چرخۀ »اقتصاد شهرتی« را به راه اندازند که برای به دست 
آوردن شغل و استقرار موفقیت آمیز در محیط اجتماعی الزم است. این 
کار اغلب به صورت تعامالت رو در رو و فعالیت دیجیتالی در رسانه های 
اجتماعی اجرا می شود، که وقتی تعامالت بیشتر و بیشتر با فاصله مکانی 

دست  به  برای  تالش  این  اما  می یابد.  بیشتری  مرکزیت  می دهند  رخ 
آوردن شهرت اغلب به »کار طاقت فرسا« با ساعت های طوالنی و فشار 
برای اجرا منجر می شود که فرضیات رایج در مورد کیفیت کار و رضایت 

شغلی در این بخش را به چالش می کشد.  

آشکار  اروپا  شغلی  داده های  مجموعه  در  آزادکاری  سریع  گسترش 
است. این نوع کار از یک طرف اشتیاق فزاینده برای یک زندگِی کاری 
خود-ساخته و مستقل را ارضاء می کند، و از طرف دیگر برای توضیح 

محبوبیتش دالیل »سنتی« توانایی کنترل بودجه را ارائه می دهد.

خالق«،  »طبقۀ  ایدۀ  شادمانۀ  انتشار  از  سال  ده  از  بیش  گذشت  با 
تک  کارآفرینانۀ  فعالیت  می کنند  ادعا  که  دهه،  یک  این  سیاست های 
تک کارکنان ًخالًق در صنعت دانش را پرورش می دهند، یک بازار کار 
بزرگ متشکل از متخصصان در مشاغل آزادکاری و پروژه محور به وجود 
آورده اند که اغلب در شهرها هستند و در یک توازن بدون ثبات بین 
مشاغل کم امنیت و خود-کارآفرینی به سر می برند. میالن بدون شک 

یک مثال از این شکل توسعه است.
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       آزادکاری در میالن

آزادکارهایی که برای این تحقیق مورد مصاحبه قرار گرفتند کارکنان 
عنوان  تا 60 سال هستند که  بین 19  و  در شهر  و خالق   دانش ورز 
و  رسانه  عمومی،  روابط  ارتباطات،  حیطۀ  در  مستقل  متخصص  افراد 
طراحی کار می کنند. این »آزادکارها«، که در سطوح مختلف بر اساس 
حق العمل و قرارداد کار می کنند، متوسط درآمد ناخالص ساالنه شان را 
حدود 32.000یورو گزارش کردند. اگرچه، این متوسط تضاد فاحشی را 
مخفی می کند: بیش از نیمی از مصاحبه شوندگان به طور قابل توجهی 

زیر 30.000یورو در سال درآمد داشته اند.

آزادکاری در میالن اغلب به عنوان گزینۀ دوم دیده می شود، چرا که 
داده  ترجیح  استاندارد  وابستۀ  کارهای  گسترده،  شکلی  به  همچنان، 
می شوند. یک پاسخگو که مشاور روابط عمومی است و در دهۀ پنجم 
زندگیش قرار دارد، »آزادکاری« را یک استراتژی برای پرداخت کمتر 
به کارمندان می خواند و می گوید »جذابیت« کار عموماً شرایط ناعادالنۀ 
کار را پنهان می کند. به طور مشابه، یک روزنامه نگار مستقل بیست و 
چند ساله در میالن، آزادکاری در این شهر را »موقعیتی که باید از آن 

فرار کرد« می خواند.

فراهم کنندۀ  عنوان  به  را  آزادکاری  پاسخگویان  از  بعضی  این حال،  با 
آزادی بیشتر و خود-سازماندهی در کار توصیف کردند، که هر دو به 
عنوان جنبه های بسیار ارزشمند حرفۀ آزادکاری به حساب می آیند. یک 
پس  معنای  به  آزادکاری  که  گفت  ارتباطات  متخصص  میانسال  خانم 
گرفتن زمان خودت است، چرا که حس قوی ارتباط بین روابط شخصی 
و حرفه ای به وی اجازه می دهد بین زندگی خصوصی و کاریش توازن 

داشته باشد.

       »اقتصاد شهرت«

که  چرا  دارد،  ضمنی  اشارۀ  شدن«  »اجتماعی  بُعد  یک  به  آزادکاری 
توصیۀ  اجتماعی،  روابط  مدیریت  طریق  از  کار  از  توجهی  قابل  بخش 
در  فرد  شخصی  شهرت  سرانجام  و  ارجاع ها  توصیه نامه ها،  شفاهی، 
به نظر می رسد شهرت شخصی  شبکۀ تخصصی اجرا می شود. حقیقتاً 
و  شغلی  پیشرفت  که  باشد  عنصری  تخصصی  شبکه های  درون  فرد 
موفقیت حرفه ای یک آزادکار را تعیین می کند. اهمیت شبکه سازی به 
معنای تأکید بر عمِل برند سازی شخصی برای توسعۀ سودمند تصویر 

»کسب وکاری از آن خود )self�enterprise(« است. 

برای مثال یک خانم مشاور 48 ساله گزارش کرد که پس از استعفای 
»بازسازی خودش«  دنبال  به  بحران،  میانۀ  در  قبلیش  کار  از  اجباری 
بود و در این میان شهرتش در زمینۀ مشاوره بسیار مهم بود. پس از 
به  که  برقرار کرد  با کسانی  را  اجتماعی خود  روابط  و  ارتباط  استعفا، 
نظرش دارای بیشترین ارتباط و اعتبار در زمینۀ حرفه ای او بودند. این 
از طریق  که  کرد  اعطا  او  به  را  کار  نخستین سفارش  رابطه ای«  »کار 
آن شبکه اش را گسترش داده و سپس به سوی عرضۀ منظم کار پیش 
می آمد؛  اجتماعی  رسانه های  از  مستقیماً  هم  کار  از  بخشی  بود.  رفته 
را همراه  لینکدین  در  قبولش  قابل  پروفایل  استخدام کنندگان  چنانکه 

عادی  جریان های  بنابراین  بودند.  دیده  توئیترش  حرفه ای  مدیریت  با 
متعارف گره  از وظایف  دانشی،  اقتصاد  در  آزادکاران  و وظایف  روزمره 

خورده با اشتغال »وابسته« بسیار متفاوت است.

در  مرز«  »بدون  و  کار«  نمونۀ  بر  »مبتنی  مشاغل  این  که  همان طور 
صنعت دانش رو به افزایش هستند، میزاِن جای گیری یک آزادکار در 
شبکه های اجتماعی، که اطالعات در آن اساساً از راه شفاهی می چرخد، 
در فرصت های فرد برای یافتن کار بسیار مهم است.  از زمانی که بعد 
دیجیتال به عمل شبکه سازی کمک می کند و به ترویج شهرت با فاصلۀ 
برای  اجتماعی  تصویر حرفه ای در شبکه های  دور کمک می کند، یک 

زندگی حرفه ای موفق سودمند شده است.

       آیا راه حل همکاری است؟

استخدام  در  مستقیم  طور  به  کمتر  بزرگ  مؤسسات  آنجاییکه  از 
self�( کارکنان خالق دخیل هستند، آزادکارها و کارکنان خویش فرما

employed( به دنبال کشف ابعاد جدیدی برای ساختن جمعی روابط و 
مدیریت سرمایۀ اجتماعی هستند؛  روابطی که به نوبۀ خود فرصت های 

فرد برای استخدام و اشتغال را شکل می دهند.

هرچند، این موقعیت، کار در خانه را نیز افزایش می دهد. اگرچه تعدادی 
از مصاحبه شوندگان این شرایط را رضایت بخش در نظر گرفتند، برای 
با جریان  بیگانگی  از  رهایی  برای  مبهم  کارکنان یک میل  از  بسیاری 
عادی خانه-کار به وجود می آورد. اینجا مقررات سازمانی جدیدی شکل 
می گیرند، مانند آن هایی که توسط یک حرفه ای جوان اجرا می شود؛ او 
دربارۀ تصمیمش برای زندگی با شریکش در آپارتمانی توضیح می دهد 

که زمانی خانه و مکان شروع اولیه شان بوده است.

در پاسخ به برخی از ابعاد مسئله دار شرایط آزادکاری، به نظر می رسد 
هستند.  پیدایش  حال  در  شهرها  درون  جدیدی  شهری  اجتماعات 
برجسته ترین مسئله در این مورد افزایش فضاهایی برای همکاری است، 
که برای کارکنان یک محیط مشترک فراهم می کند که در آن می توانند 
میز و تسهیالت اداری گونه ای داشته، و در شبکه سازی اجتماعی با دیگر 
انتشار  آزادکارها دخیل باشند. میالن همراه با دیگر کالنشهرها شاهد 
گوناگونی  همکاری  فضاهای  است.  همکاری  فضاهای  از  زیادی  تعداد 
وجود دارد: برخی از آن ها در مقیاس کوچک و محلی هستند، و پر از 
برخی  ؛  کار می کنند  تبلیغات  و  روابط عمومی  در  افرادی هستند که 
ارتقاء  با  الگوهای فرانشیز را  بازیگران بزرگی می شوند که  دیگر شامل 
فضاهای  این  در  و  می کنند.  اجرا  اجتماعی  ابداع  و  اجتماعی  جسارت 
کاری، کارکنان نه تنها فضا را با هم به اشتراک می گذارند، بلکه چیزی 
را توسعه می دهند که خودشان »رویکرد متن باز )open�source( به 

کار« می نامند و ایجادکنندۀ روابط ارتباطاتی است.   

نامه های تان را به این نشانی بفرستید

Alessandro Gandini: alessandro.gandini@unimi.it 

>

>

>
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<  ریگ های رواِن
     فرقه گرایی در لبنان

مارتین پتروف، دانشگاه صوفیه، بلغارستان

<<

دارد  داللت  سیاسی  و  اجتماعی  ثابت  روابط  بر  عموماً  فرقه گرایی  گرچه 
که در راستای مرزهای سفت و سخت فرقه ای سازمان یافته اند ، در لبنان 
این پیکربندی  این روابط در دورۀ  زمانی کوتاهی دچار تغییر شده است. 
دوباره ی پرشتاب در دوشاخه گی های فرقه ای سواالت مهمی را برمی انگیزد. 
که  کشوری  در  معناست؟  چه  به  لبنان  بستِر  در  و  چیست  فرقه گرایی 
است،  متکی  مختلف  گروه های  بین  قدرت  استواِر  توازن  بر  سیاسی  نظام 

دوشاخه گی های فرقه ای چگونه به سرعت تغییر می کند؟ 

ترور نخست وزیر پیشین، رفیق حریری، در 14 فوریه 2005، زمین لرزه ای 
سیاسی بود که خط گسل های سیاسی و فرقه ای لبنان را مجدداً پیکربندی 
کرد.  این اتفاق بزرگترین تظاهرات را در تاریخ کشور رقم زد و آن را به 
دو دسته تقسیم کرد: »ائتالف هشتم مارس«، که بر هم پیمانی با سوریه 
تأکید دوباره کرد و ایاالت متحده و اسرائیل را به قتل حریری متهم نمود؛ 
و »ائتالف چهاردهم مارس«، که مستقیماً حکومت سوریه را به حمایت از 

ریما ماجد، دانشگاه آمریکایی بیروت، لبنان

دیروز،  دشمنان  است...  کرده  تغییر  شدت  به  لبنان،  در  »اوضاع 
هم پیمانان امروز شده اند و بالعکس...دودستگِی سنی-شیعه یکی از 
...خصوصاً  تغییر کرده  احساس می کنید که  واقعاً  مسائلی است که 
وجود  این  از  پیش  واقعاً  گفتمان  این  حریری...  رفیق  ترور  از  پس 
نداشت... تمام چیزی که می دانستیم این بود که ما مسلمان هستیم 
و باید در برابر پروژه  سیاسی مسیحیان در کشور مبارزه کنیم... امروز 
برخی از مسیحیان هم پیمانان ما هستند و حاال این پروژه  سیاسی 

سّنی است که ما با آن مبارزه می کنیم.«

حسن، یک مبارز شیعه در حزب عمل1

معترضان در لبنان در حال تظاهرات علیه فرقه گرایی، در زیر 
پرچم »افتخار الئیک« که هم به سکوالریسم اشاره دارد و هم 

»افتخار همجنس گرایی«.
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ترور متهم کرد. در ابتدا، اتفاقاتی که به دنبال ترور حریری افتاد گیج کننده 
به نظر می رسید: هردو ائتالف جدید با احزابی متحد شدند که در سال های 
گذشته دشمنانی پرخاشگر بودند. ائتالف ضد سوری اعضای زیادی، عمدتاً 
جماعت های مسیحی، دروزی ]یک فرقه  سیاسی-مذهبِی اسالمی[ و سّنی 
با  موافق  گروه های  توسط  متقابل  تظاهرات  درحالی که  می شد؛  شامل  را، 
سوریه، عمدتاً شیعه هایی را دربرمی گرفتند که در پشت حزب اهلل و حزب 
عمل صف آرایی کرده بودند، و یک سال بعد حزب عمدتاً مسیحِی جنبش 
آزاد وطنی )Free Patriotic Movement( به آنها پیوستند. این اولین 
بار از جنگ داخلی1975-1990 بود که احزاب سیاسی اصلی مسیحی بنیاد 

و مسلمان بنیاد در لبنان، به دلیلی سیاسی بسیج می شدند.

فرقۀ  گروه  دو  هر  بین  آشتی  به  عمدتاً  توجه ها  ابتدا،  در  این که  باوجود 
بین  خاص  طور  به  کشور،  در  رشدی  روبه  شکاِف  بود،  معطوف  مذهبی 
»سنیّ« و »شیعه«، به سرعت در حال شکل گیری دوباره بود. در می2008،  
می،  هفتم  در  شد.  خارج  کنترل  از  سرعت  به  کشور  در  سیاسی  بحران 
پیکارگران حزب اهلل و هم پیمانانشان بسیج شدند تا پایتخت یعنی بیروت 
را به تصرف درآوردند. خشونت به سرعت به بخش های دیگر کشور سرایت 
کرد، ترابلس و شوف شاهد بیشترین رویارویی های خشن و سبعانه بودند. 
علوی،  و  مسیحی  دروزی،  احزاب  از  برخی  جناح ها،  از  بسیاری  هرچند 
مانند حزب سوسیالیت  غیرفرقه ای  احزاب سیاسی  از   برخی  به عالوه ی 
ملی گرای سوریه، در این برخوردها درگیر بودند، خشونت همچنان عموماً 

به عنوان کشمکش »شیعه-سّنی« قالب بندی می شد.

فرقه گرایی و امور سیاسی در لبنان دو روی یک سکه اند. سازمان سیاسی 
جامعه در امتداد مرزهای مشخص فرقه ای و سازگاری با دموکراسی توافقی 
سیاسی،  نظام  اساس  عنوان  به   )consociational democracy(
احزاب  اکثریت  این،  بر  افزون  تنید.  هم  در  را  فرقه ای  و  سیاسی  هویت 
سیاسی بر پایۀ  اجتماعات فرقه اِی تعریف شده قرار گرفته اند که این تبدیل 
کشمکش های سیاسی به کشمکش های فرقه ای را تسهیل می کنند. با این 
توانایی گروه های مخالف  به  وجود، برجستگِی شکاف های فرقه ای، عمدتاً 
نیروی  و  اقتصادی  ظرفیت  سیاسی،  قدرت  وسعت،  نظر  از  رقابت  برای 

نظامی بستگی دارد. 

با وجود آن که بیشتر تحلیل ها از جامعه  لبنان بر فرقه گرایی تمرکز کرده اند، 
این رویکردها غالباً در نشان دادن عواملی سیاسی و اقتصادی  که لبنان را به 
سوی فرقه گرایی هدایت می کند، ناکام هستند. در حالی که همه  هویت های 
فرقه ای می توانند از نظر اجتماعی به هم مربوط باشند، تنها برخی از آنها از 
نظر سیاسی برجسته می شوند. به بیان دیگر آن چه در درک پویایی جامعه  
بلکه سیاسی شدِن  به خودی خود نیست،  اهمیت دارد، فرقه گرایی  لبنان 

فرقه گرایی است.

حتی در سطح فردی هم، هویت های فرقه ای از روابط دینی فراتر می روند 
و بار معنایی سیاسی و اجتماعی مشخصی را در برمی گیرند. این که کسی 
در بستر لبنان »سّنی« یا »شیعه« باشد تنها به تبار دینی بر نمی گردد، 
بلکه از آن مهم تر وابستگی سیاسی، تعلق اجتماعی و وفاداری گروهی را 
نشان می دهد. فرقه گرایی و هویت سیاسی اغلب به جای یکدیگر به کار 
از  سیاسی  نظر  از  مسیحی  هویت  چرا  که  می دهد  توضیح  این  می روند. 
گرچه  برداشته،  دست  امروز  گسترده تر  فرقه ای  گفتمان  در  مربوط بودن 

مسیحی  اجتماع  که  واقعیت  این  است.  مربوط  هنوز  اجتماعی  لحاظ  از 
ائتالف  8مارس و 14 مارس تقسیم شده  بین  در روند خطوط سیاسی، 
است، این اجتماع را در قطب های سیاسی کشور کمتر برجسته می کند. 
لبنان  این مثال نشان می دهد که محتوا و مرزهای شکاف های اجتماعی 
تغییر  سیاسی  خطوط  همچنان که  هویت ها  و  هستند،  دائمی  سیالن  در 
می کند، پیوسته در روند تعریف و باز تعریف هستند؛ اذعانی که از همه ی 
روی  می داند،  تغییرناپذیر  و  ذاتی  را  فرقه گرایی  که  »ازلی«  رویکردهای 

برمی گرداند.

درحالی که ترور حریری نقطۀ  عطفی بود که روابط از پیش موجوِد فرقه گرایی 
را دوباره پیکربندی کرد،  این دگرگونی عمدتاً در تغییرات درونِی متغیرهای 
خاورمیانه  ژئوپولیتیک  تغییرات  عالوۀ  به  سیاسی،  و   اجتماعی اقتصادی 
اسرائیل  سوریه،  سعودی،  عربستان  ایران،  مثل  بیرونی  نیروهای  نقش  و 
تاریخی »مسیحی- افول شقاق  به  رو  رابطۀ  دارد.  ریشه  ایاالت متحده  و 
تضعیف  به  می تواند  افزایش شکاِف »سّنی -شیعه«  و  لبنان  در  مسلمان« 

سیاسی »مسیحیت« و باال رفتن قدرت »شیعه« نسبت داده شود.

توافق نامه طائف که در سال 1990 به جنگ داخلی پایان داد، قانون اساسی 
را در جهت اعطای قدرت بیشتر به سّنی ها، توان جنگی بیشتر به شیعه ها 
کرد.  اصالح  رئیس جمهور  نقش  کاستن  با  راندن مسیحی ها  به حاشیه  و 
فرقه گرایی  گفتمان  دوبارۀ  شکل گیری  در  نیز  اجتماعی اقتصادی  عوامل 
شهری شدن  راه  از  شیعه  اجتماع  صعودی  تحرک  است.  داشته  نقش 
و  کلیدی  سرمایه گذاران  را  شیعه  شخصیت های  از  بسیاری  مهاجرت،  و 
نوسازی  سیاست های  همین طور،  کرد.  لبنان  اقتصاد  برجستۀ  کنشگران 
نئولیبرال حریری بعد از جنگ داخلی، با خلق طبقۀ جدیدی از نخبه های 
اقتصادی و به بهای ]تضعیف[ زمین داران و تجار قدیمی بیروتی )که اغلب 
مسیحی و سّنی بودند(، روابط طبقاتی را در بیروت بازسازی کرد. ترکیب 
اینها با قدرتی سیاسی که از خالل توافق نامۀ طائف اعطا شد، موجب گردید 
که جماعت های سّنی و شیعه در لبنان به عنوان نیرومندترین گروه هایی 

که قادر به رقابت در قدرت بودند، از درون جنگ داخلی سردرآورند.

تنازعات لبنان مثل هرجای دیگری اساساً اقتصادی و سیاسی است؛ تنازع 
قرار می گیرد صورت و چارچوب متفاوتی  تقاطع  با هویت ها در  زمانی که 
به خود می گیرد، اما این تقاطع ضرورتاً به جنگ هویت ها منجر نمی شود. 
که  ساختاری ای  عوامل  موشکافی  و  فرقه گرایی  متغّیر  طبیعت  به  اذعان 
دوره  یک  در  جهات  برخی  از  سیاسی  نظر  از  بیش  و  کم  را  فرقه گرایی 
چنین  است.  کلیدی  پاره پاره،  جامعه  هر  تحلیل  در  می کنند،  برجسته 
رویکردی در تجزیه و تحلیل تنازعات منطقۀ عرب و خیزش جنبش های 

افراطی مثل دولت اسالمی عراق و شام )داعش( آشکارا الزم است.   

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:
 Rima Majed:  rima_majed@hotmail.com 

 

1. حسن اسم مستعار یکی از مصاحبه شوندگان من است. او در جنگ داخلی 
خشونت آمیز  رویدادهای  در  دوباره  و  است  داشته  شرکت   1990-1975

می2008، دست به اعتراض)خیابانی( زد.
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< کشــت
   »محصول تلخ«
    در منطقۀ جنگی لبنان

منیرا خیاط، دانشگاه آمریکایی قاهره، مصر

<<

به نخ کشیدِن محصول تازه برداشت شدۀ  تنباکو 
کار  به  منحصراً  تقریباً  خشک کردن،  برای 
خانگی زنان، کودکان و گاهی سالمندان متکی 

است. عکس از منیرا خیاط.

دنیای  در  زیادی  خشونت آمیز  گسیختگی 
ناآرامی  گوشۀ  در  دارد، خصوصاً  جریان  عرب 
و  سوریه  جنگ های  که  شرقی  مدیترانۀ  از 
به  و  است،  جریان  در  آن  در  شدت  به  عراق 
نواحی اطراف هم رخنه کرده است، که اگر هم 
ناممکن نباشد بسیار مشکل به نظر می رسد که 
به روال و اعمال متداولی که به طرز مالل آوری 
که  فعالیت هایی  از  چرخه ای  و  می یابد،  ادامه 
نزاع روزانه برای زندگی در شرایطی نامساعد، 
اگر نه ناممکن را پشتیبانی می کند، توجه شود. 
اتکا،  قابل  فوق العاده  چرخه های  آن  از  یکی 
محصول تنباکوی امسال است که پیش از این 
باشکوه،  تابستانی  را در  لبنان  تپه های جنوب 
در رنگ سبز کهربایی غرق کرده بود. ماه های 

بایر  بلندی های  در  آگوست  و  جوالی،  ژوئن، 
جنوب لبنان، فصل تنباکو است و قرن هاست 
که اوضاع همین بوده است. در طی فصل های 
تنباکو ساکن  ، محصول  از هم گسستگی  مکرِر 
به جا  پرمخمصه  حاشیه های  این  انعطاف پذیِر 

مانده است.

می شود،  نامیده  تلخ«  »محصول  که  تنباکو 
انحصار  برای  لبنان  در سراسر تپه های جنوب 
Régie Liba� )دولتِی ادارۀ توتون و تنباکو 
naise de Tabacs et Tombacs( توسط 
زارعان محلی کشت و زرع می  شد؛ جایی که 
 )Régie( کارکنان پرتالشش آن را به نام اداره
ناخوشایند،  کاالیی  تنباکو  بله،  می شناسند. 

است؛  استثماری  بازاری  و  سرطان زا  کاربر، 
در  بشردوست  یا  محیط زیستی  گروه های 
محصوالت  کرده اند  تالش  لبنان  جنوب 
جایگزین مثل آویشن، یا نصب زیرساخت های 
نمادین که سریعاً قابل رها کردن هستند، مانند 
کشاورزی  برای  آب  بهره برداری  استخرهای 
ساکنان  اما  کنند.  تبلیغ  را  »جایگزین« 
که  داد  نخواهند  اجازه  لبنان  مرزهای جنوبی 
تنباکو  کشت  آنها  برای  شود.  حذف  تنباکو 
کشت  که  درآمدی  است:  زندگی  با  مترادف 
تنباکو برایشان تضمین می کند، را در بستری 
که هستی بسیار ناامنی دارد، نمی توان نادیده 
است  )تلخ(  نجات  طناب  یک  تنباکو  گرفت. 
که در طول سال های کشمکش، تاخت و تازها،  
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اشغال ها و خشونت های ساختاری طاقت فرسا، 
معرض  در  دفعات  به  که  را  مرز  این  ساکنان 

تجاوز بوده، دیده است. 

دور  از  است.  توسعه  حال  در  تنباکو  امروزه، 
قبلی جنگ ها در جنوب لبنان در سال 2006، 
که در منطقه با نام »جنگ جوالی« شناخته 
بوده  بی سابقه ای  رشد  شاهد  تنباکو  می شود، 
هوایی  نیروی  که  واقعیت  این  به رغم  است؛ 
شریرانۀ  حملۀ  پایانِی  ساعات  در  اسرائیل 
سرزمینی  علیه  نظامی  اقدامی  در  ماهه،  یک 
در  است،  معاش  امرار  راه  و  نجات  طناب  که 
سرتاسر جنوب لبنان میلیون ها بمب خوشه ای 
انداخت. محصول آن سال سوخت و نابود شد 
این  دنبال  به  اما حتی  پژمرد.  روی ساقه ها  و 
ویرانی، ساکنان جنوب لبنان با تمام قوا کشت 

و زرع تنباکو را با عزم و اراده از سر گرفتند.

را  جنوب  سرتاسر  تنباکو  مزارع  امروزه، 
و  زیتون  قدیمی  باغ های  و  برمی گیرند  در 
کشاورزی  و  شده اند  کنده  ریشه  از  مرکبات 
به خرید  وابسته  کاالهای  پرورِش  با  معیشتی 
خوراکی  »تنباکو  )زیرا  شده اند  جایگزین  بازار 
و  مین   از  مملوء  که  سرزمینی  در  نیست«(. 
نواحی  و  جنگی  زیربنای  خوشه ای،  بمب های 
پیشی  نیز  دام پروری  از  تنباکو  است،  معیوب 
گلّه در سراسر  آمدن  به گرد  است که  گرفته 
بیش  حتی  جنوب  دارد.  نیاز  جنگ زده  زمین 
از پیش به محصول و کاالیی متکی شده است 
که به طور فزاینده به حاشیه رانده شده و مورد 
اتهام قرار گرفته است، و براساس بازار جهانی 

محدود شده و سامان بخشیده شده است.

روی  که  است  توانی  و  پُرتاب  گیاه  تنباکو 
عمر  طول  در  می روید.  بایر  بلندی های 
و  جوانه  عنوان  به  آوریل  تا  )فوریه  کوتاهش 
از می تا آگوست به عنوان محصوالت زارعی(، 
به  نیازی  و  می کند  تغذیه  از شبنم سپیده دم 
آبیاری ندارد. تنباکو به عنوان یک محصول، در  
است  همه فن حریف  محروم،  روستایی  نواحی 
چرا که نیازی به زیربنا و فضای اضافی ندارد: 
خانه های نیمه ساخته )یا نیمه مخروبه(، جلو یا 
باغ ها، شیب های پلکانی تپه، قطعه های  پشت 
نامسطح و غالباً صخره ای زمین. مزرعۀ تنباکو 
دسترس  در  کار  به  آماده  نیروهای  همیشه 
دارد: زنان، بچه ها و ساکنان قدیمی خانه های 
مردان  که  خط مقدم«،  »روستاهای  مزروعِی 
تنومندشان در خارج )کشور( یا داخل شهرهای 
لبنان کار می کنند. این جمعیت باقی مانده از 
جمعیت زدایی  زیادی  تاحّد  که  روستاهایی 
شده اند، به شدت بر روی محصولی که سال به 
سال، دست کم درآمدی اضافه برای خانواده را 

تضمین می کند، کار می کنند.

تنها کسانی که مجوز دارند، مجوزهایی محدود 
زرع  و  تنباکو کشت  می توانند  گران،  بسیار  و 
کنند یا بفروشند. پیش از فعالیت های کارگری 
پیرامون تنباکو در دهه های 60 و 70 میالدی، 
مجوز تنباکو در دستان اربابان پرقدرتی بود که 
اکثریت زمین ها را در اختیار داشتند. کشاورزان 
هستند  صاحب نسق هایی  تباِر  از  امروز  ُخرد 
می کردند.  کار  زمین  این  روی  روزگاری  که 
لبنان  جنوب  در  چریک ها  جنگ  زمانی که  از 
از  بسیاری  گرفت،  اوج   70 و   1960 دهۀ  در 
کردند.  ترک  شهرها  مقصد  به  را  آنجا  اربابان 
از  ماندند،  باقی  زمین ها  »آنان« که در  رعیت 
آفریقا،  در  مهاجران  از  ارسالِی شبکه ای  وجوه 
برای  استرالیا و جاهای دیگر  آمریکای التین، 
به تدریج  و  زمین  کوچک  قطعه های  خرید 
دست یابی به مجوز تنباکو بهره بردند. بسیاری 
سالۀ   22 اشغال   ، تهاجمات  طی  در  رعایا  از 
نوار مرزی توسط اسرائیل، دورۀ  پس از اشغاِل 
متعاقِب آن و جنگ سال 2006، باقی ماندند. 
در طول همۀ این اتفاقات، آن ها تنباکو کشت 
کردند و با به چنگ آوردن مجوزها از صاحبان 
قدرت، سیمایی از کنترل بر محصوالت تنباکو 

)دخانیات( به دست آوردند.

چه چیزی موفقیت تنباکو در مرزهای جنوب 
این  تنباکو،  چرا  می دهد؟  توضیح  را  لبنان 
محصول تلخ ، یار تنومنِد فقیِران فراموش شده 

و ستم دیده است؟

در یک سطح، مسئله این است که چه کاری 
انجام می شود و چه کسی آن را انجام می دهد. 
و  زمانی  روند  و  جغرافیا  و  جمعیت شناسی 
مکانی جنوب لبنان، محیطی را خلق می کند 
که کشت تنباکو و نیز، حیات بر روی زمینی 
را پررونق می کند که در غیر این صورت مکانی 
دیگر،  سطحی  در  می ماند.  باقی  بی آب و علف 
موفقیت محصول از سوی دولت لبنانی سازمان 
داده می شود و میسر می گردد؛ ]دولتی[ که در 
بازار جهانی تنباکو برای معاهده ای که در قالب 
یک قرارداد اجتماعی سخاوتمندانه قالب بندی 
شده است، سود عظیمی را از آِن خود می کند: 
هزینه  جهانی،  قیمت  نوسانان  از  فارغ  دولت 
به  کیلو(  هر  برای  دالر   13 تا   8( را  ثابتی 

کشاورزان تنباکوی دارای مجوز می پردازد.

نفرت  و  عشق  مورد  همزمان  داد  قرار  این 
کسانی است که تنباکو کشت می کنند: درآمد 
قابل اطمینان، آن ها را تابع صنعتی استثماری، 
مخّرب و در عین  حال، به شدت پرسود می کند. 
دولت لبنان »یارانۀ تنباکو« را به منزلۀ مراقبت 
با  معنوی از شهروندان نیازمند تلقی می کند، 
این حال سودهای عظیمی را که از این تجارت 
جیب  به  مسرورانه  می آورد،  دست  به  جهانی 

می زند. 

دارد.  وجود  لبنان  تنباکوی  دربارۀ  روایت  دو 
یک روایت حول زندگی، کار و عشق می گردد: 
بسیاری از مردمان موفق جنوب موفقیتشان را 
وابسته به این واقعیت می دانند که خانواده شان 
برای  پول  مصرف  و  تنباکو  کاشت  توانایی 
فرستادنشان به مدرسه را داشته است. کسانی 
که  می کنند،  زرع  و  کشت  را  محصول  که 
اکثریت قاطع شان زن هستند، از مهارتشان در 
خشک  بندکشی،  دسته بندی،  خرمن برداری، 
افتخار سخن  با  بسته بندی محصول،  و  کردن 
می گویند. در نگاه آن ها تنباکویشان »بهترین 

در جهان« است.

می شود  مطرح  کسانی  سوی  از  دیگر  روایت 
Ré� اداره  مقامات  می خرند،  را  محصول  )که 

gie( که در عوض از کیفیتی ناموزون و حتی 
افسوس  آن ها  می کنند.  صحبت  نامشخص 
خانواده های  از  را  محصول   باید  که  می خورند 
اتکا  غیرقابل  کاالیی  بخرند،  جنوب  سراسر 
که دسته بندی و بسته بندی مجدد می شود و 
سپس برای دوره ای طوالنی در انبارها ذخیره 
انحصاری  حق  دارندۀ  حالی که  در  می شود، 
با  مذاکره  وارد  معامله  برای  اداره[  ]یعنی 
باید  که  می شود،  تنباکو  جهانی   شرکت های 
لبنان  تنباکوی  محصول  از  درصدی  ساالنه 
تجاری  بازار  در  برابر  سهم  یک  ازای  در  را 
می دهند  خبر  برخی  بخرند.  لبنان  تنباکوی 
که میزان زیادی از تنباکویی که با زحمت در 
لبنان کشت شده است، به سادگی به  جنوب 
دور انداخته می شود. تفاوت چشمگیر این دو 
را  محصول  این  بحث برانگیز  طبیعت  روایت 

برجسته می کند.

استفادۀ  و  نهایی  سرنوشت  علی رغم 
جایگزینی  کمبود  دلیل  به  و  بحث برانگیزش، 
که به همان اندازه قابل اتکا باشد، کشت تنباکو 
مانده  جا  به  لبنان  جنوب  برای  نجاتی  طناب 
سرزمین های  خط مقدم«  »روستاهای  است. 
»محصول  زارعان  مشتاق ترین  لبنان،  مرزی 
تلخ« هستند؛ چون روستاییان جنوب لبنان در 
طور  به  که  کاالیی  بازار  برای  کارشان  خالل 
مداوم با قیمتی ثابت فروخته می شود، شکلی 
از ثبات را تولید می کنند که به وجود آورنده  
فضای  در  موفق  حاشیه ای  زندگی  از  صورتی 

گسیختگی مداوم، تخریب و خشونت است. 

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

Munira Khayyat: mk2275@colum�  
bia.edu

Engare.Net انگاره
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< از چاله به چاه                                                                                                                                              
   حساب رسی افتادن:

       تباهِی آموزش عالی
جان هولموود، دانشگاه ناتینگهام بریتانیا، و عضو کمیتۀ اجرایی انجمن بین المللی جامعه شناسی، 

2018-2014

<<

بسیاری از مفسران نشان داده اند که »مدیریت عمومی جدیِد« خدمات 
اجتماعی از طریق »حساب رسی )audit(« ]آزمون نظام مند و مستقل 
با  رویکرد  این  حتی  و  است،  کرده  اجرایی  را  تحولش  احتماالً  داده[ 
به  مسئلۀ  آن  و  است،  شده  جایگزین  عمومی«  »ارز ش  در  منفعتی 
تا آن جایی  بریتانیا،  به عموم است. در  ارزش خدمت  حداکثر رساندن 
که به دانشگاه ها مربوط می شود، این امر تماماً بی ارزش است. اصالحات 
دانشگاه ها  به  و  است،  کرده  انکار  را  دانشگاه ها  عمومی  ارزش  جدید، 
در  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  رشد  در  مشارکت شان  منظر  از  صرفاً 
به  را  دانشجویان  و  می پردازد  آن  به دست آوردن  برای  انسانی  سرمایۀ 
مثابه »مشتریان« می بید. در این بستر، استفاده از »حساب رسی« برای 
شکل دادن به دانشگاه ها، دسترس پذیر کردن شان برای روندهای بازار و 

تقویت کنترل مدیریت از سایر موارد مهمتر است.

در بریتانیا، دانشگاهیان در حال حاضر چشم به راه نتایج حساب رسی 
Research Excellence Frame� پژوهش )چارچوب برتری تحقیق،
REF ،work( هستند که موعد آن ماه دسامبر است. چارچوب برتری 
تحقیق در چرخه ای شش ساله عمل کرده و بخشی از درآمد دپارتمان را 
تعیین می کند )منابع دیگر، شهریه ها و درخواست های دانشجویان برای 
کمک هزینه های تحصیلِی بیرونی است(. توزیع این درآمد به امتیازاتی 
بستگی دارد که به نشریاتی داده شده که توسط یک پنل داوری علمی 
ارزیابی شده اند. امتیازات بدون نام و جمع بندی شده اند، و واحد مورد 
بررسی بر اساس محیط پژوهش و هر تأثیر خارجی غیرعلمی  دخیل در 

تحقیق، امتیازدهی می شود.

و  است  وقت گیر  بسیار  دپارتمان ها  برای  تحقیق  برتری  چارچوب 
هزینه های قابل توجهی برای مؤسساتی در پی دارد که فرآیند را مدیریت 
می کنند. همچنین این فرآیند به دلیل این شیوه  مورد انتقاد است که 
ارزیابی  مثبت  پنل ها  سوی  از  احتماالً  آن که  برای  را  »امن«  پژوهش 
می شوند، تشویق می کند، سؤاستفادۀ مؤسسات را برمی انگیزد، و روابط 
همکاری  دانشگاهی را با واداشتن دانشگاه ها به متمرکز کردن مدیریت 

تحقیق کاهش می دهد.

اهداف  و  راهبردها  کالِن  مدیریت  بین  مستقیمی  پیوند  هیچ  تاکنون، 
است،  نداشته  دانشگاهی وجود  افراد  ُخرد  مدیریت  و  دانشگاه،  سراسر 
 )Official Secrets Act( چرا که داوری پنل ها از قانون اسرار رسمی
امر دارد  این  باقی می ماند. هرچند  ناشناس  بنابراین  تبعیت می کند و 
 )HEFCE( تغییر می کند. شورای تأمین بودجه آموزش عالی انگلستان
اکنون  است،  تحقیق  برتری  چارچوب  مسئول  که  مجموعه ای  یعنی 

 »)metricisation( کردن  اندازه گیری  »قابل  برای  رایزنی  حال  در 
چارچوب برتری تحقیق است.

این پروپوزال قبل از سال 2001 بررسی و رد شده بود، هرچند اکنون 
از  استفاده  در  روشی  مشکالت  بر  این که  خاطر  به  نه  است،  بازگشته 
داده های کتاب سنجی )bibliometric(، ازجمله تفاوت های موضوعی 
در شیوه های استناد، چیره شده اند، بلکه به خاطر اینکه در حال حاضر 

افزایش گستردۀ داده  های موجود آن را شایستۀ تالش کرده است.

»قابل اندازه گیری کردن« چارچوب برتری تحقیق، یک پروژۀ »بزرگ 
آثار  ارجاع دهی  انتشار و  با  و  با همۀ داده های مهم علمی است  داده« 
نشان داده می شود که برای جستجوهای آنالین قابل دسترس هستند. 
از این گذشته، نظام فعلی بسیار هزینه بر است به طوری که شرکت های 
فراهم کردن  پیشنهاد  احتماالً  رویترز،  تامسون  مثال  برای  خصوصی، 
داوری  داد.  خواهد  ارائه  را  پایین تر  قیمتی  با  اندازه گیری  داده های 
داوری های  به  را  خود  جای  ]شاید[  همترازان  پنل  توسط  حرفه ای 
»برون سپارcrowd�sourced( 1(« بدهد؛   نسخۀ نئولیبرالی از آزادی 
در  بریتانیا  دانشگاهیان  بله،  است.  نیمه بازار  یک  از  تابعی  که  علمی 
چارچوب برتری تحقیق به مثاله »تولیدی مشترک« همدست شده اند، 
اجازه خواهد  آن  به  تحقیق  برتری  قابل اندازه گیری کردن چارچوب  اما 
تولیِد  یگانه  قرارداد،  دادۀ« طرف  به همراه یک شرکت »بزرگ   تا  داد 

مدیریت باشد.

که   ،)Browne Review(براون بررسی  عضو  ایستوود،  دیوید 
توصیه  را  شهریه ها  با  عالی  آموزش  عمومی  بودجۀ  تأمین  جایگزینی 
عالی  آموزش  در  بازار جهانی  نئولیبراِل  پروژۀ  برجستۀ  مدافع  و  کرده 
به  می تواند  قابل اندازه گیری کردن  که  است  داده  پیشنهاد  است، 
در  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  بیشتر  بین المللی شدن،  ابزار  یک  عنوان 
بررسی  خالل  از  تحقیق  برتری  چارچوب  بین المللی کردن  حالی که 
واکنش خصمانۀ  همتراز، دست وپاگیر و هزینه بر خواهد بود و احتماالً 
پیشنهاد  ایستوود  انگیخت،  برخواهد  را  بریتانیا  از  خارج  دانشگاهیان 
می کند که بریتانیا می تواند از شهرت بین المللی باالی چارچوب برتری 
تحقیق بهره ببرد، چیزی که احتماالً بیش از دانشگاهیان، مورد تأیید 
تأمین  نهاد های  از  بود.  مدیریت های دانشگاه و وزیران آموزش خواهد 
بودجه و سیاست گذاران خارج از بریتانیا خواسته خواهد شد که در این 
پروژه همکاری کنند، و البته احتماالً در معرض البی کردن با شرکت های 

خصوصی نیز خواهند بود.

Engare.Net انگاره
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همۀ اینها بدون بحث عمومی اتفاق افتاد، چه در بین دانشگاهیان و چه 
در میان اجتماعات وسیع تری که دغدغۀ آموزش دموکراتیک در آینده 
را دارند. آزادی علمی شاید همان آزادی دموکراتیک نباشد ، اما اولی در 

خدمت دومی بوده است.

دنبال  به  که  مدیریت هایی  با  حاضر،  حال  در  علمی  برتری  چارچوب 
تبعیت  به  را  دانشگاهی  تحقیقات  بودجه هستند،  رساندن  به حداکثر 
شکل دهی بوروکراتیک درآورده است، اما شگرد قابل اندازه گیری کردنش 
واقعیت  این  شود.  خرد  مدیریت  در  ابزاری  که  می دهد  اجازه  آن  به 
عمل  عمومی  داده های  روی  اندازه محور،  علمِی  برتری  چارچوب  که 
می کند، به معنای آن است که افراد دانشگاهی می توانند در همان داده 
»ردیابی« شوند، چیزی که در نسخه فعلی ممکن نیست. هر شرکتی 
که فراهم کردن خدماتی در رابطه با جمع بندی داده ها در جهت اهداف 
بین المللی(،  یا  ملی  سطح  )در  می دهد  ارائه  را  دپارتمان ها  رده بندی 
می تواند همان خدمات را در تصمیم گیری در مورد استخدام ها برای هر 
دپارتمان نیز پیشنهاد دهد. در واقع کتاب سنجی ها در ابتدا، در اوایل 
به این منظور توسعه داده شده بود، و حاال »بزرگ  دهۀ 1970 دقیقاً 
 ،»)marketable moment( داده ها« یک »لحظۀ قابل عرضه در بازار
teachable mo� تعلیم  قابل  از »لحظۀ  نئولیرالیسم  )یعنی نسخه ای 

ment(« را فراهم می کند.

مثالی از این مدیریت خرد در حرکات اخیر یک دانشگاه انگلیسی قابل 
رویت است؛ اجازه دهید که آن را راسلتون )Russellton( بنامیم تا 
عضویتش در گروه راسل که خود را دانشگاه »نخبه « اعالم کرده را آشکار 
سازیم. همان طور که در جای دیگری هم نوشته ام، این دانشگاه در ابتدا 
در  سپری شده  زمان  ضبط  برای  را  کار  میزاِن  ساعت محوِر  مدل  یک 
وظایف مختلف دانشگاهی معرفی کرد و آن را برای موشکافی در اختیار 
مدیریت مرکزی قرار داد. حاال یک راهبرد پژوهشِی اندازه محور معرفی 
کرده است، که سه جنبه دارد: »آرمان ها«، »اهداف« و »مکانیسم ها«. 
اینجا خالصه ای از این سند مهم آورده شده است، که به ویژه با در نظر 

گرفتِن نواقص این دیدگاه مهم است: 

توسط  که  باال  کیفیت  با  تولیداتی  نسبت  و  تعداد  افزایش   :2 آرمان 
پژوهشگراِن دانشگاه رازلتون منتشر می شود:

از  باالتر  علمی  برتری  چارچوب  معدل  حفظ  و  دستیابی   :2.1 هدف 
معدل فعلی گروه راسل که 2.71 است )محکی جدید پس از ]گزارش[ 

چارچوب برتری علمی سال 2014 تنظیم خواهد شد(؛

با  که  دانشگاه،  پژوهشی  نمونه کارهای  کیفیت  افزایش   :2.2 هدف 
تا   ، شده  ارزیابی  حوزه  بر  مبتنی  ارجاعات  ضریِب  سالۀ  سه  شاخص 

20درصد در سال 2020 )در سال 2013 ، 1.68 بوده است(؛

سقف  به  ساله  سه  دوره ای  در  آثار  نسبت  دوبرابرکردن   :2.3 هدف 
10درصِد پراستنادترین تولیدات )21درصد در سال2013(؛

مؤلف  با همکاری چند  که  بین المللی  آثار  نسبت  افزایش  هدف 2.4: 
نوشته شده است در دوره ای سه ساله به باالی 55 درصد )40درصد در 

سال2013(؛

هدف 2.5: افزایش تعداد استنادات نهادی در دوره ای سه ساله تا 30 
درصد با همکاری همۀ رشته های دانشگاهی )62.413 در سال 2013( 

]...[؛

ارجاع دهی ها،  باز،  دسترسی  از  استفاده  انداختن  جا   :5.2 مکانیسم 
شاخص H و کتاب سنجی در رویکرد کلی برای ارتقاء افراد برتر و برای 
ارزیابی بهره وری و کیفیت تیم پژوهشی که در آن کار های مشترک و 

چندمؤلفی تیم، می تواند محک بخورد.

بنابراین از چاله به چاه حسابرسی افتادن، تقلیل ماهیت زندگی علمی 
به »لحظه های قابل اندازه گیری« به واسطۀ تحت انقیاد آوردن آزادی 
علمی با داوری های بازار محوِر ارزش است. این چیزی است که شورای 
تأمین بودجۀ آموزش عالی انگلستان می خواهد از راه بین المللی کردِن 

حساب رسی، به دانشگاهی نزدیک به شما بیاورد.  

نامه های تان را به این نشانی بفرستید

John Holmwood: jholmwood@ias.edu 
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< کولیان نامرئی مصر

<<

Gyp� )برای بسیاری از مصریان مایۀ شگفتی است که  واژه ی »کولی« 
غلط  تصور  یک  است:  گرفته  ریشه   )Egyptian( »مصری«  از   )sy
اکنون  مصر.  به  شرقی  مرموز  کوچ کنندگان  به  مربوط  وسطایی  قرون 
هنوز مصریان در حیرت اند که کولیانی مصری وجود دارند، یا دست کم 
گروه هایی از مردم وجود دارند که گاهی به عنوان کولی شرقی یا دومری 
قدرت های  دارای  تصور می شود  اغلب  که  )Dom( شناخته می شوند، 
فرامادی و جادویی ای هستند که غالباً به رومانیایی های  اروپایی نسبت 
حاشیه  به  همان  هستندکه  کسانی  آنها  همچنین  و  می شود؛  داده 

رانده شدن و جایگاه شبه مطرود را تجربه کرده اند.

در  متفاوتی  کوچک  گروه های  می شوند؛  نامیده  دومری  مصر،  کولیان 
سوریه، ترکیه، اسرائیل و مصر شناسایی شده اند. هرچند، درحالی که که 
دومری ها و مردم رومانی، به طور چشم گیری، در بیشتر کشورهای اروپا و 
برخی از کشورهای خاورمیانه، داغ ننگ خورده اند، دومری ها در مصر به 
طور رسمی شناخته نشده اند، تا حدودی به خاطر اینکه در مصر، مذهب 

شاخص اصلی است. کارت هویِت ملِی مصری، که مذهِب دارندۀ آن را 
مشخص می کند، گزینشی بین سه دین مسیحیت، اسالم و یهودیت را 
پیِش رو می گذارد. تا همین اواخر، مردمی که دین شان با ادیان رسمی 
متفاوت بود، به سادگی از دستیابی به کار هویت ملی محروم می شدند. 
از آن جایی که مذهب شاخص اصلی است، سایر شاخص ها، مثل قومیت، 
به کار نمی روند؛ گروه هایی مثل بادیه نشین ها، نوبی ها و البته دومری ها، 
اجتماعی  لحاظ  از  می شود،  تعریف  قومی  اصطالحات  با  هویتشان  که 

نادیده گرفته می شوند.

اندازۀ  تخمین  آماری،  بازنمود های  و  هویت محور  رسته بندی  فقدان 
فراهم کنندگان  است.  کرده  غیرممکن  را  مصری  دومری های  جمعیت 
اصلی داده ها سازمان های پروتستان انجیلی بودند، که این گروه را که 
اکثر آنها از مسلمانان هستند، بین یک تا دو میلیون تخمین می زند. 
تفکیک  گوناگونی  قبیله های  یا  خرده گروه ها  به  مصر  در  دومری ها 
بیشتر معنی  می شوند، ]قبیله[ مفهومی است که در بستر خاورمیانه، 

الکساندر پارس، دانشگاه آمریکایی قاهره، مصر

دومری های مصری،-حاضراِن نامرئی. تصویرسازی از آربو
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می دهد. در میان اسامی قبایل غجر، نَوار و حلبی هستند که همچنین 
انجیلی  پروتستان  سازمان های  عربی اند.  زبان  در  اهانت آمیز  واژه هایی 
نشان می دهند که غجر، که به معنای »ولگرد« است- احتماالً بزرگ ترین 

گروه دومری های مصری هستند.

نابود  برای  نه  ندارند،  وجود  رسمی  طور  به  دومری ها  که  آن جایی  از 
کردنشان تالشی می شود و نه برای جذب آنها. در اروپا، یکپارچه سازی و 
به حاشیه  راندن اجباری، تنها دو پیامِد احتمالی برای گروه های رومانی 
پیوند  در  یا  مقاومت،  مثابه  به  اغلب  کوچ نشینی شان  که  کسانی  بود، 
اگر  حتی  مصر،  در  برعکس،  است.  شده  ادراک  نامطلوب  وفاداری  با 
کوچ نشینان در سراسر قرن بیستم منسوخ تلقی می شده اند، کوچ نشینی 
است.  بوده  مصری  جامعۀ  از  یکپارچگی ای  وجه  تاریخی  طور  به 
بادیه نشین ها و شباناِن  با  عالوه براین، کوچ نشینی در خاورمیانه بیشتر 

کوچ نشین پیوند داشته است و نه کولی ها.

بنابراین دولت مصر، به نظر می رسد که به وجود کولی ها بی اعتنا است، 
حضور  جمعی  انگارش های  و  بازنمایی ها  در  آنها  وجود  این  با  آیا  اما 
نبیل صبحی حنا پژوهش  پنجاه سال پیش، مرحوم  دارند؟ در حدود 
مردم شناسانه ای را در میان اجتماعات نیمه کوچ نشین غجر در منطقه 
داد.  انجام  نیل،  دلتای  ناحیۀ  در   )Sett Ghiranaha( غیراناها  صت 
او توصیف می کند که غجرها غالباً در کرانه روستا زندگی می کردند، و 
پیشه های بسیار مشخصی داشتند: دالالن اسب و االغ، کارگران آهن 
و هنرمندان. آنها اخیراً خود را در همسایگی مرکز شهر قاهره، سیده 
الزینب، یا در شهر بدنام مردگان1 مستقر کرده اند، جایی که آنها در آن 
فلزکار، آهنگر، »تعمیرکار«، معامله گر پشم، پشم چین، زین ساز، نوازنده 
دستفروشی  مثل  کوچکی  کسب وکارهای  در  یا  و  هستند  رقصنده  و 
مشغول می شوند. آنها گاهی همچون بسیاری از ساکنان فقیر شهری به 
گدایی متوسل می شوند. همسایگان آنها در شهر مردگان زبّالین هستند، 
قبطیان راست کیشی که معموالً جمع کنندۀ زباله هستند. باوجود این که 
فعالیت های  یکجانشین اند،  واقع  در  دومری ها  از  وسیعی  جمعیت 
کنونی شان همچنان با جابجایی های مکانی کوتاه مدت پیوند دارد: آنها 
ساکن  اجاره ای  خانه های  در  می کنند،  کار  مدت  کوتاه  شغل های  در 
می شوند، ممکن است در یک محله، از جایی به جای دیگر نقل  مکان 
قرار  جامعه مصری  در حاشیۀ  آنها همچنان  که  می آید  نظر  به  کنند. 

دارند.

به محِض  نیستند،  آگاه  کولی ها  به حضور  نسبت  که مصریان  هرچند 
بیشتر فکر کردن، خیلی ها می پذیرند که قطعاً کولی ها در مصر وجود 
مناطق  مسافران  فال بین،  زنان  با  احتماالً  که  می کنند  اشاره  و  دارند، 
روبرو شده اند.  و هنرمندان در جشنواره های مذهبی  دزدان  روستایی، 
در  می رسد  نظر  به  نشده اند،  شناخته  کامل  طور  به  دومری ها  اگرچه 
حاشیۀ ناخودآگاه مردم وجود دارند، و می توانند به آسانی در بسترهای 

خاصی و به واسطۀ انقطاع هایی، ظهور مادی پیدا کنند.

آنها  دارد:  حضور  روستایی  مناطق  در  بیشتر  غالباً  »کولی«  شخصِ 
ممکن است به قبایل دیگری در نظام پیچیدۀ روستا تعلق داشته باشند. 
کولی ها به شیوه ای منقطع، به دلیل سهم خود در موسیقی مصر و یا از 
قبیلۀ  )Ghawazee( شناخته شده اند، رقصندگان شکِم  خالل غوازي 
نوار )Nawar( که به اغواگراِن زیبا معروف هستند. غوازی ها رقصندگان 
در  بعدها  و  شدند،  تبعید  قاهره  از  نوزدهم  قرن  در  که  بودند،  حرم 
و  رویایی  جنبه ای   ،)Tamr Hindi( هندی  تمر  همچون  فیلم هایی 
مرد جوانی  آن  در  که  در دهۀ 1950  پرفروش  فیلمی  یافتند،  خیالی 
شیفته یک غوازی می شود و می کوشد تا از او فردی قابل احترام بسازد. 
او شکست می خورد، و غوازی در جایی که به آن تعلق دارد باقی می ماند. 

برخی از مرزها قابل شکستن نیستند.  

 کولی ها به عنوان بازیگر، در طول موالید )Moulids( نیز ایفای نقش 
می کنند که یک مراسم اسالمِی زیارتی، کارناوالی و عرفانی است. در 
مصر، موالید به تولد پیامبر )مولد النبی( محدود نمی شود، بلکه می تواند 
همچنین به جشن روحانیون صوفی محلی نیز مربوط باشد؛ ]این مراسم[ 
اغلب توجه مقامات مصر را به خود جلب می کند زیرا مولودی ها از سوی 
مقامات شیعی و صوفی مورد تائید است اما از سوی سنی ها که اکثریت 
مصری ها را تشکیل می دهند، تائیدشده نیست. علی رغم مخالفت رسمی، 
موالید به طور گسترده برگزار می شوند؛ آنها به کارناوال های مسیحی، 
یعنی زمانی برای هرج و مرج و بی بند و باری، شباهت دارند که هنجارهای 
معمول می تواند در آن شکسته شوند: تفکیک جنسیتی کنار گذاشته 
می شود، تابوهای جنسی فراموش می شوند، مردم در یک حالی هیجان 
با  که   هستند،  موالید  از  مهمی  بخش  دومری ها  می رقصند.  عمومی 
توجه به پیوندشان با سرگرمی و هنرهای فاسد تعجب آور نیست. زنان 
می رقصند و مردان موسیقی می نوازند. زنان دومری کارهایی می کنند 
که ممکن است زنان محترم انجام ندهند، نوعی نقش میانه که آنها را 

در سنخ بیگانۀ زیملی قرار می دهد.

رسمی  طور  به  این که  بدون  آنها  کیستند؟  مصر  در  کولی ها  بنابراین، 
پذیرفته شده باشند، از سوی مردم به عنوان کوچ نشین ها و دالالن اسب 
در مصِر روستایی، و یا به عنوان هنرمندان، رقصندگان موالید و غوازی، 
فال بینان و گدایان ساده در نواحی شهری تر شناخته شده اند. در مجموع، 
آنها اکثراً بخشی از فقیرترین اجتماعات مصری هستند، که به حاشیه 
رانده شده  و نادیده گرفته شده اند. همان طور که ادوارد سعید نشان داد 
که شرق)Orient( توسط شرق شناسان اروپایی در قرن نوزدهم شکل 
اروپایی، به مثابه  گرفته است، کولی ها »دیگران« بودند و در مرزهای 
دیگرانی عجیب و غریب )شرقی( ترسیم می شدند. از قضا، کولی ها در 
مصر نیز مورد شرق شناسی  واقع شده اند )Orientalized(: ویژگی هایی 
که به آنها نسبت داده می شود کاماًل شبیه ویژگی های است که با شرق 
)Orient( و یا با کولی های درون اروپا پیوند دارد. سه گانۀ خطر، بیزاری 
خطرناک  متعصب  چون  صفت هایی  )با  عرب  مردان  با  که  جذابیت  و 
وغیره( و با زنان عرب )به عنوان موجودات شهوانی حرم و غیره( همراه 
اعتماد و  نیز پیوند خورده است. مردان، غیرقابل  با کولی ها  شده بود، 
دزد، زنان، مرموز، خطرناک )فال بینان و طلسم گران( و شهوت  انگیز، و به 

عنوان رقاصان شکم، غوازی و یا روسپی مالحظه می شوند.

مطالعۀ دومری ها در مصر به دلیل سواالتی که تجربۀ آنها ایجاد می کند، 
مسحورکننده است: آیا رسوم و هویت های کولِی فراملی ای وجود دارد 
که مرزها و دولت-ملت ها را دربر می گیرند؟ این رسوم و هویت ها چگونه 
ابد  تا  دومری/رومانیایی ها  آیا  آنها چیست؟  کارکرد  و  می شود  ساخته 
ملی خواهند  برای هویت  ابدی  تهدیدی  آنها  آیا  بود؟  مطرود خواهند 
چه  و  مذهبی  چه  اقلیت ها،  این  با  چگونه  مصر  مثل  کشوری  و  بود؟ 

غیرمذهبی، برخورد می کند؟   

نامه های تان را به این نشانی بفرستید: 
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که  دوملیتی  زوج   های  حقوق  اخیر،  دهۀ  طی 
تبعۀ  یک  و  اروپا  اتحادیۀ  یک شهروند  شامل 
در  اساس  و  پایه  از  می شود،  ثالث  کشور 
تبعه های کشور  این  است.  رفتن  بین  از  حال 
شهروندان  نه  و  مقیم  افراد  عنوان  به  ثالث 
هستند  حقوق  از  محدودی  گسترۀ  مستحِق 
متزلزل   تر  فزاینده  به شیوه ای  شرایط   شان  و 
حکومت  فرانسه  در  مثال  برای  می   شود. 
تهاجمی  اعمال  و  قانونی اداری   ابزارهای  از 
زوج   های  خصوصی  زندگی  در  دخالت  برای 
دوملیتی  دگرجنس گرای  یا  هم   جنس گرا 
استفاده می   کند. افزون بر این، به نظر می   رسد 
انواع  و  ملیت   ها  برخی  از  فرانسوی  مقامات 

خانواده بیش از دیگران حمایت می   کنند.

قوم نگاری  زوج   ها،  با  مصاحبه  خالل  از  ما، 
چند وجهی و مشاهدۀ مشارکتی سازمان   های 
خانواده   های  و  مهاجران  حقوق  مدافع 
عشاق  عمومی  ممنوعیت  همچون  دوملیتی 
هم جنس  گرایان  حقوق  بازشناسی  انجمن  و 
افراد مقیم،  و  برای مهاجران  تراجنسیتی ها  و 

به دنبال اصالحات قانونی هستیم، یعنی یک 
نگرش   های  و  تغییر  حال  در  سیاسی  زمینۀ 
مسئوالن روال اداری که بر زوج   های دوملیتی 

در فرانسۀ امروز تأثیر می گذارد.     

میان  مهاجرتی  سیاست   های  فرانسه  در 
 immigration choisie( »مهاجرت »انتخابی
یعنی مهاجران کاماًل واجد شرایط و کارکنان 
immi� )موردنیاز( و مهاجرت »تحمیل شده« 

gration subie  یعنی مهاجران خانوادگی و 
برای  که  مهاجرانی  قائلند.  تفاوت  پناه جویان( 
پیوستن به شرکای زندگی   شان یا ایجاد خانواده 
مهاجرت می   کنند، به عنوان »تحمیلی« تلقی 
مهاجرت  که  واقعیت  این  علی   رغم  می   شوند، 
و  اساسی  قانون  توسط  نظر،  در  خانوادگی، 
می   شود.  حمایت  بین   المللی  کنوانسیون   های 
خانوادگی  مهاجرت  عمومی  گفتمان  در 
هم  در  را  مرزها  ساخت  و  ملی  سروری  پدر 
تبعه های  با  برخورد  واقعیت،  در  می آمیزد. 
کشور ثالث به خاستگاه افراد، دین، جنسیت و 
گرایش جنسی آنها مربوط است: مهاجرانی از 

< عّشاق دوملیتی
     در مظان اتهام در فرانسه

مانوئال سالسدو، مدرسۀ مطالعات عالی علوم اجتماعی، پاریس، فرانسه، و لورا اوداسو، دانشگاه آزاد بروکسل، 
)RC38( بلژیک و عضو کمیتۀ پژوهشی بیوگرافی و جامعه در انجمن بین   المللی جامعه   شناسی

»دیوانه وار بود! حکومت فرانسه دستوراتی را برای اجتناب از خشونت   ها به مقامات 
مراکشی و کنسولگری   ها داد، اما زوج   های متعهدی مانند ما وجود دارند که هزینۀ 
سیاست   های بسیار متفاوت در فرانسه را می   پردازند ]...[ بعد آدم احساس حقارت 

می   کند.«1

مراکش  مانند  پسااستعماری خاص،  کشورهای 
یا الجزایر، با محدودیت   های بیشتری نسبت به 
حاال  همین  که  چرا  می   شوند،  مواجه  دیگران 
ترس  دارند؛  فرانسه  در  برجسته  حضوری  هم 
میان  ترکیب  و  مسلمانان«  »هجوم  تصور  از 
»عرب« و »مسلمان«، زندگی روزمرۀ زوج   ها را 

تحت تأثیر قرار می   دهد. 

همچنین  قانون  اجرای  تناقض آمیزی،  طور  به 
می گذارد  تأثیر  فرانسوی   ای  شهروندان  بر 
می   کنند  ازدواج  ثالث  کشور  تبعه های  با  که 
می   دهند.  تشکیل  مدنی  زناشویی های  یا 
و  ثالث  کشور  تبعه های  بر  هم  برچسب زنی 
می گذارد؛  تأثیر  اروپایی   شان  شرکای  بر  هم 
اروپایی هایی که در جامعۀ خودشان به »بیگانه   « 
شریک  انتخاب  دلیل  به  و  می   شوند  تبدیل 
ملی  هویت  برای  تهدیدی  عنوان  به  خارجی، 

مورد سوءظن قرار می گرند.         

        محدود کردن مهاجرت:

در فرانسه میان قانون و عمل تضاد   های عمیقی 
خانوادگی  مهاجرت  محدود کردن  دارد.  وجود 
است،  بوده  قانونی  اولویت  یک   2003 سال  از 
زندگی  بر  را  باری  پیاپی  قانون  پنج  زمانی   که 
روزمرۀ زوج   های دوملیتی تحمیل کرد. در سال 
 Sarkozy( 22006 دو قانون یعنی »سارکوزی
با   »)Clément’s law( و »قانون کلمنت »)II

هدف شناسایی ازدواج   های تقلبی ایجاد شد.

شیوه ای  به  گذشته  سال   چند  طی  ازدواج 
مسئلۀ  یک  به  و  کرده  تغییر  اساسی 
مهاجرتی عمده تبدیل شده است ]...[ تعداد 
و  شهردارها  توسط  که  تقلبی  زناشویی های 
می   خورند  هم  به  دیپلماتیک  کنسول   گراِن 
 P. Clement,(( است.  رشد  حال  در  همواره 

National Assembly Speech, 22.03.2006

همسران  با  باید  ازدواج  مدنی  ثبت  مسئول 
جداگانه«  است،  نیاز  »اگر  یا  هم  با  آینده، 
مشکوک  تقلب  به  که  مسئولی  کند.  مصاحبه 

در  دوملیتی  عاشقان  دولتی  آزاِر  به   اعتراض 
بوبینی، پاریس. عکاس: فابریس گابوریو
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و  نکند  صادر  را  ازدواج  اجازۀ  می تواند  باشد، 
در  باشد.  داشته  کیفری  کندوکاو  درخواست 
از زوجین که  از سال 2004، هر کدام  عمل، 
باشد،  نداشته  دائمی  فرانسوی  اقامت  اجازۀ 
باید اطالعات بیشتری ارائه دهند. حتی بعد از 
ازدواج، زوج   ها باید پایداری رابطه   شان را اثبات 
کنند و در هر مالقات برای تجدید اجازۀ اقامت 
زوج تبعۀ کشور ثالث، زوج فرانسوی باید وی را 
در استانداری همراهی کند و صورتحساب   ها یا 
اسناد معمول دیگر را برای تأیید زندگی عادی 

خانوادگی ارائه کند.

تا سال 2009، گفتمان   های سیاسی ازدواج   های 
سرچشمۀ  »اولین  عنوان  به  را  دوملیتی 
مهاجرت«، توصیف می   کردند که گاهی ترس 
»ازدواج  یعنی  ازدواج  از  جدیدی  رستۀ  از 
 hidden convenience( پنهان  مصلحتی 
 grey( خاکستری  »ازدواج  یا   »)marriage
marriage(« را ایجاد می   کند، که در آن یک 
دنبال  به  صرفاً  که  خارجی  زوج  توسط  زوج 
می شود؛  داده  فریب  است،  فرانسوی  اقامت 
»ازدواج  معموالً  که  مصلحتی  ازدواج  برخالف 
می   شود  نامیده   »)white marriage( سفید 
شریک  آن  در  که  است  رسمی     ازدواجی  که 
فرانسوی کاماًل از مقاصد واقعی شریکش اطالع 
دارد و به فریب دادن مسئوالن کمک می   کنند. 
در سال 2004، از 278600 مورد ازدواج انجام 
مسئوالن  توسط  مورد  فرانسه،5272  در  شده 
)1.9درصد(؛  شد  ارجاع  پلیس  به  مدنی  ثبت 
از این تعداد، 737 مورد نامعتبر تشخیص داده 
عنوان  به  که  بود  ازدواج      444 شامل  که  شد 
مصلحتی عالمت   گذاری شده بودند.2 در نهایت 
محکوم  مصلحتی  ازدواج  برای  نفر   4 فقط 

شدند.        

قانونی  الزام  آوردن شهروندی،  به دست  برای 
در  خود  »جذب  ثالث  کشور  تبعۀ  که  است 
اجتماع فرانسوی« را از راه آزمون زبان، دانش    
دربارۀ وظایف و حقوق شهروندان فرانسوی و 
... نشان دهند. ازدواج به تنهایی دسترسی خود 
به خودی به ملیت فرانسوی را فراهم نمی   کند: 
ماه   6 از  شهروندی  برای  استحقاق  در  تأخیر 
بعد از ازدواج در سال 1984 به چهار سال در 

زمان حاضر تغییر یافته است. 

      مدیریت ازدواج دوملیتی:

مدیرانی که مهاجرت را کنترل می   کنند روز به 
روز به آزادی عمل بیشتری به دست می آورند3. 
مسئوالن رسمی که ویزا و اجازۀ کار و اقامت 
را می   دهند، باید از امنیت ملی حمایت کنند و 
اغلب دیدگاهی پیش داورانه به مهاجرت دارند 
مقررات  دربارۀ  فراگیر  دانشی  آنکه  جای  به 
داشته باشند. این مسئوالن جایگاهی پایین   تر 
در نردبان سلسله مراتبی اداری اشغال می   کنند 
و اعمال قدرت آنها به این بستگی دارد که چه 

درکی از کارشان و مسئلۀ مهاجرت دارند.

به طور رسمی، این استاندار است که تصمیم    
ماندن  مجوز  باید  خارجی   ها  کدام  می گیرد 
قانونی در فرانسه را کسب کنند. اما در عمل، 
زوج   های دوملیتی، مانند همۀ مهاجران، با آن 
چیزی مواجه می   شوند که الکس اسپایرز »ضد 
خارجی   ها )foreigner counters(« می   نامد، 
یعنی مسئوالنی که به طور روزانه با مهاجران 
در »موقعیتی کثیف« مواجه هستند و فاصلۀ 
مسئولین  این  که  دارند  رؤسایی  با  زیادی 
باید دستورات آنها را به مرحلۀ اجرا در   آورند. 
»کثیفی« از تماس با خارجی ها ایجاد می   شود 
و می   تواند از طریق »بوها و صداها ]زبان   های 
انتظار  اتاق   های  که  شود  دریافت  خارجی[« 
ادارات محلی را فراگرفته است؛ برخالف فضای 
نگرش   های  رده باالتر.  مسئوالن  تمیز  آرام 
سیاست،  اجرای  به  نیاز  و  مسئوالن  شخصی 
نفوذ  زیر  را   همسران  با  آنها  متقابل  روابط 
مورد  در  باید  همسران  است.  داده  قرار  خود 
که  بزنند  چانه  بوروکرات   هایی  با  جایگاه شان 
تحت  آنها  ندارند.  واقعی  تصمیم   گیری  قدرت 
که  هستند  رده باالیی  مسئوالن  کامل  اقتدار 
تقریباً هیچ   گاه با خارجی   ها در تماس نیستند.   

        رویارویی با نژادپرستی و بیگانه هراسی:

سیاست   های مهاجرت که مرتبط با خانواده   های 
شده  منجر  تبعیض   ها  انواع  به  است  دوملیتی 
ثالث  کشور  تبعه های  آن   جایی   که  از  است. 
کارکنان  و  پلیس  و  هستند  ناخواسته  افرادی 
دولتی نگاهی از باال به آنها دارند، هم همسران 
که  فرانسوی ای  مسئوالن  هم  و  فرانسوی   شان 

در کنار خارجی   ها کار می   کنند، به آن چیزی 
ini� »تازه واردها  گافمن  )تبدیل می   شوند که 
که  کسانی  یعنی  است،  نامیده    »)tiates
این  و  می   کنند  کار  برچسب خورده  افراد  با 
خطر را می   پذیرند که آن برچسب به آنها هم 
وضعیت  سن،  مانند  ویژگی   هایی  یابد.  بسط 
دربارۀ  را  تردیدها  می   تواند  ظاهر  و  اقتصادی 
برچسبی  اما  فرونشاند،  زوج ها  صادقانۀ  عشق 
همۀ  و  خارجی   ها  به  که  نمی   کند  برطرف  را 
کسانی که با آنها کار می   کنند، زده شده است. 

عمومی  دوملیتی  زوج   های  خصوصی  زندگی    
می   شود زیرا این افراد به طور باز دربارۀ روابط، 
صحبت  مشکالت   شان  و  عشق  احساسات، 
می   کنند تا تنگناها و بن   بست   های شرایط   شان 
را برطرف کنند و برچسب زنی به ازدواج   هایشان 
را محکوم کنند. جالب آنکه دولت فرانسوی و 
ارائه  ازدواج  از  را  تعاریفی  دوملیتی،  زوج   های 
می   کنند که خیلی از هم دور نیست. برای هر 
ازدواج  الزم  و  ناگزیر  شرط   عشق  طرف،  دو 
بیگانه هراسی  یا  نهادی  نژادپرستی  اما  است. 
حکومتی مرزهای میان عرصه   های خصوصی و 
عمومی را تخریب می   کند و زندگی خانوادگی 

آنها را مورد تاخت وتاز قرار می دهد.   

همۀ نامه ها را به این نشانی ها بفرستید:
Laura Odasso la.odasso@gmail. 
com

و
 Manuela Salcedo manuesalcedo@
gmail.com

1. یادداشت ها از دفتِر کارمیدانِی لورا اوداسو، 10 
دسامبر 2009

2. Belmokhtar, Z. (2006) “Les annula-
tions de mariage en 2004.” Infostat 
justice 90: 1-4.

3. Spire, A. (2008) Accueillir ou recon-
duire, enquête sur les guichets de 
l’immigration. Paris: Raisons d’agir.
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< شبحی بر
   فراز ترکیــه

آیلین توپال، دانشگاه فنی خاورمیانه، آنکارا، ترکیه

<<

را  اردوغان  اعتراض گزی هنوز رئیس جمهور  شبح 
تسخیر کرده است.

در طول دو سال گذشته، توسعۀ سیاسی و اجتماعی ترکیه بحث های 
ذات  است.  انداخته  راه  به  کشور  این  سیاسی  رژیم  پیرامون  جدیدی 
به شورش ژوئن سال 2013 شد و  این رژیم چیست، چه چیز منجر 

پیامدهای آن چیست؟1

نئولیبرالیسم در ترکیه به سال 1980 بازمی گردد: در 24 ژانویۀ 1980، 
برنامۀ تنظیم ساختاری ترکیه و در 12سپتامبر، کودتای ارتش  ظهور 
و  سیاسی  چپ  اول،  رسید:  قدرت  به  مهم  هدف  دو  با  ارتش  ترکیه. 
ادامه  را  اقتصادی  بازسازی  فرآیند  و دوم،  رام کند،  را  اصناف  اتحادیۀ 
سرمایه داری  کشورهای  همچنین  و  ترکی  بورژوازی  از  حمایت  دهد، 
غربی و مؤسسه های برتن وودز را حفظ کند. عصر رژیِم پس از ارتش به 

میزان زیادی با سیاست های راسِت جدید هم راستا بود.

22سال بعد، در سال 2002، حزب عدالت و توسعه اکثریت مجلس را 
به دست آورد که نخستین بار پس از 15 سال بود که حزبی به تنهایی 
که  چرا  دادند  نشان  مثبت  واکنشی  عموماً  بازارها  می کرد.  حکومت 
همانطور که مریل لینچ در تحلیلش اشاره می کند،  »ظهور یک دولت 
تک حزبی توازن اقتصادی ترکیه را تقویت خواهد کرد«. حزب امیدها 
را ناامید نکرد: چند ماه پس از شروع به کار، دولت اعالم کرد که برای 
فعالیت های  در  دولت  دخالت  اقتصادی،  مستمِر  بحران  به  پایان دادن 
را  دولتی  اقتصادی  مؤسسه های  و  می رساند  حداقل  به  را  اقتصادی 

مالی  اصلی  استراتژی  عنوان  به  همچنان  که  می کند؛  خصوصی سازی 
حزب عدالت و توسعه باقی مانده است.

در ماه می سال 2013، نخست وزیر طیب اردوغان از برنامه های دولت 
برای توسعۀ مجدد میدان تاکسیم پرده برداشت؛ یک منطقۀ مرکزی در 
استانبول که دهه ها محل اعتراض های سیاسی بود. مجاور این میدان، 
پارک گزی یکی از معدود فضاهای سبز باقی مانده در مرکز شهر است. 
برنامه های توسعۀ مجدد شامل بازسازی یک مسجد در میدان تاکسیم 
و یک یادبود تاریخی ارتش در پارک گزی می شد؛  اکنون قرار بود یک 
عظیم  پروژه های  همچنین  نخست وزیر  شود.  شامل  هم  را  خرید  بازار 
دیگر دولت، شامل سومین فرودگاه و پل سومی بر فراز تنگۀ را به اطالع 

عموم رساند.

مانند هر قانون دیگری که توسط حزب عدالت و توسعه تصویب شده 
بود، این برنامه ها در مجلس مورد بحث قرار نگرفت، چه برسد به اینکه 
و  اتاق های مهندسان  اتحادیۀ  با سازمان های جامعۀ مدنی بحث شود. 
معماران ترکیه و اتحادیۀ اتاق های برنامه ریزان شهری فوراً واکنش نشان 
دادند؛ هر دو سازمان همراه با فعاالن محیط زیست اعالم کردند که مانع 
ورود وسایل ساخت و ساز به پارک خواهند شد. و در 28 می، اولین 

چادر خود را مستقر کردند.
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در سحرگاه 31می، پلیس به طور خشونت آمیز اعتراض کنندگان را مورد 
ضرب و شتم قرار داد، چادرها را سوزاند و از نیروی بیشتر برای سرکوب، 
گاز اشک آور و شلنگ های آب استفاده کرد حتی در برابر معترضانی که 
از پلیس، نخست وزیر معترضان را مجرم  مقاومت نمی کردند. در دفاع 
 )çapulcu( دانست و آن ها را "گروه های افراطی"  و غارتگر و چپاولگر

خطاب کرد.

معترضان  با  همبستگی شان  مخالف  گروه های  روز،  همان  عصر  در 
استانبول را اعالم کردند، و میلیون ها نفر در هر شهر ترکیه به پارک ها 
شتافتند تا علیه قلع وقمِع خشونت آمیز پلیس اعتراض کنند، در حالی 
است«،  مقاومت  جا  همه  است،  تاکسیم  جا  »همه  می دادند  شعار  که 

»دیکتاتور استعفا بده!« و »بپر! بپر! هر کس نپره، طیب ئه!«.

واکنش  این  می یافت،  افزایش  نارضایتی  و  تنش ها  که  حالی  در 
غافلگیرکننده نبود. در 18دسامبر 2012، زمانی که اردوغان برای بازدید 
از دانشگاه فنی خاورمیانه رفته بود تا شاهد پرتاپ یک ماهوارۀ نظامی 
باشد، پلیس بی رحمانه بر اعتراض صلح آمیز دانشجویان حمله کرد. به 
نخست وزیر  پلیس،  نیروی  زیاده روی  دربارۀ  تحقیق  یک  شروع  جای 
این  که  استادانی  بر  »شرم  گفت  و  داد  قرار  حمله  مورد  را  دانشکده 
دانشجویان شان  به  باید  ابتدا  معلمان  داده اند.  پرورش  را  دانشجویان 
بیاموزند که چگونه احترام بگذارند«. اعتراضات بعدی در دانشگاه فنی 
توجه  و  دانشگاه ها سرکوب شد  در  اعتراضات همبستگی  و  خاورمیانه 
ایجاد فضا  برای  اِِمک  تئاتر  آوریل 2013،  برانگیخت. در  را  بین المللی 
برای یک مرکز خرید و سرگرمی تخریب شد، و اعتراضات گسترده ای را 
به وجود آورد؛ مجدداً تظاهرات صلح آمیز با گاز اشک آور و شلنگ های 
آب پراکنده شد. در اواخر می سال 2013 با قانون جدیدی که فروش 
دولت  پنهان  محافظه کاری  و  تمامیت خواهی  می کرد،  محدود  را  الکل 
بیشتر آشکار شد؛ قانونی که طیب اردوغان صریحاً اعالم کرد هم برای 
حفاظت از جوانان و هم برای تقویت قوانین مذهبی است. تقریبا همان 
یک  در  اعالمیه ای  در  بودند،  بوسیدن  حال  در  که  جوانی  زوج  زمان، 
ایستگاه مترو مورد نقد قرار گرفتند؛ در اعتراض، صدها نفر گرد هم آدند 

تا در همان ایستگاه یکدیگر را ببوسند.

در پاسخ به اعتراضات در حال افزایش در حمایت از آن هایی که در پارک 
گزی بودند، اردوغان ادعا کرد که وی »تنها از50درصدی« که به وی 
رأی داده بودند، پشتیبانی کرده است، و گفت »شاید هزاران متعرض در 
خیابان باشد، اما من قادرم میلیون ها نفر را به خیابان بیاورم«. اتوبوس ها 
حامیان وی را به گردهمایی های عمومی در اعتراض به تظاهراِت گزی 
و  کنیم«  له  را  تاکسیم  »بیایید  می دادند،  شعار  جمعیت  و  می آوردند 

»اقلیت، صبر ما را آزمایش نکنید«.

مقاومت گزی ذات اقتدار سیاسی را زیر سؤال برد و سلطۀ حزب عدالت 
و توسعه را تحلیل برد و شکاف هایی در مشروعیت دولت به وجود آورد. 
محافظه کارانۀ  تمامیت خواهِی  از  رژیم  تغییر  مقاومت یک  این  قضا،  از 

پنهان به خودکامگلی ارتجاعی آشکار را سرعت بخشید. از ماه جوالی 
سال 2013، حزب عدالت و توسعه به جای توجه به شکایات، مخالفانش 
را مجرم دانسته، و تالش مخالفان برای تضعیف حکومت را »تالش ها 

برای کودتای مدنی« خوانده است.

نخست وزیر،  علیه  فساد  گستردۀ  ادعاهای  از  پس  بالفاصله  اردوغان، 
 Gülen( خانواده و اعضای کابینه اش، جنگی علیه انجمن برادری گولن
Brotherhood( و آنچه که یک "ساختار موازی" درون دولت خوانده 
اینترنت گذاشته شد که  نوار صوتی روی  انداخت. یک  راه  به  می شد، 
طبق گزارش ها در 17 دسامبر ساخته شده بود )یعتی روزی که پسران 
نوار  آن  در  شدند(؛  دستگیر  رشوه خواری  و  فساد  ادعای  با  وزیر  سه 
می دهد  دستور  پسرش  به  است،  اردوغان  شده  ادعا  که  مردی  صوتی 
این  دنبال  به  کند.  پول خالص  باالیی  بسیار  از شِر حجم  را  که خود 
»البی ها«  از سوی  برای کودتا«  »تالشی  ادعا کرد که  اردوغان  اتفاق، 
پیش رو  انتخابات  از  قبل  دولت  تضعیف  برای  سیاه«  »قدرت های  و 
وجود داشته است و خواستار اقدامات پیشگیرانه شد. در زمان کوتاهی 
پس از آن، مجلس که حزب عدالت و توسعه بر آن مسلط بود، قوانین 
جدیدی را تصویب کرد که مصونیت سیاسی کارکنان سازمان اطالعات 
را تضمین و آزادی رسانه ها، اظهارنظر و اطالع رسانی را محدود می کرد. 
با اینحال، در 9 آگوست، اردوغان با به دست آوردن 51.8درصد آراء در 
انتخاب شد.  با مشارکت 73.4درصد به عنوان رئیس جمهور  انتخاباتی 
رؤسای  برخالف  که  بود  گفته  مکرراً  اردوغان  طیب  کمپین،  طول  در 
جمهور پیشین که تشریفاتی بودند، یک »رئیس جمهور اجرایی فعال« 
خواهد بود. به نظر می رسد او مصمم است از تمام قدرتی که در اختیار 
دارد استفاده کند، هدایت جلسات کابینه و تعییِن رؤسای دانشگاه ها و 
برخی اعضای بلندمرتبه در بدنۀ قضایی را بر عهده گیرد. یک نظام به 
لحاظ قانونی پارلمانی )parliamentarianism( و در عمل ریاستی 
جوابگویی خواهد  بدون  معنای حکمرانی  به   )presendentialism(

بود؛ دستورالعملی عالی برای خودکامگی آشکار.  

و  عدالت  حزب  کنترل  تحت  ترکیه  دولت  رژیم،  تغییر  این  وجوِد  با 
توسعه از یک بحران مشروعیت عمیق رنج می برد. شبحی رئیس جمهور 

و دولتش را دربرگرفته است، شبح مقاومت گزی...   

نامه های تان را به این نشانی بفرستید: 

Aylin Topal: taylin@metu.edu.tr

1.  درصورت درخواست، نویسنده منابع را معرفی خواهد کرد.
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< دستکاری افکار
    عمومــی در 

        قزاقســتان
الماس تایزانوف، انجمن جامعه شناسان قزاقستان و عضو منظم انجمن بین المللی جامعه شناسی

<<

قزاقستان و اوکراین هر دو دارای مرز مشترک با 
روسیه هستند و هر دو به عنواِن جمهوری های 
شوروی سابق، موقعیتی مشابه دارند. همچنین 
نیز  دیگر  مهم  و  تراژیک  شباهت  یک  دو  آن 
دارند: هر دو در طول قحطی ناشی از »اشتراکی 
تلفات  شوروی،   »)collectivization( کردن 
جمعیتی سختی را در سال های 1933-1923 
و  گرسنگی  از  ناشی  مرگ  شدند.  متحمل 
رفتن  دست  از  به  قحطی  دوران  طی  مهاجرت 
حدود 1840000نفر قزاق تا سال 1934 منجر 
از جمعیت قزاقستان در  شد که تقریبا %47.3 
1930 را تشکیل می دادند. چند موج مهاجرت 
از فدراسیون روسیه، پیش از جنگ جهانی دوم 
نیمی  به  نزدیک  دادِن  دست  از  آن،  از  پس  و 
از جمعیت محلی را »جبران کرد«. این رویداد 
شمایل  و  شکل  را  قزاقستان  کشور  جمعیت 
اتحاد  سرشماری  اساس  بر  بخشید:  جدیدی 
تنها  قزاق ها  در سال 1959،  جماهیر شوروری 
سوسیالیستی  جمهوری  جمعیت  کل   %30
قزاقستان شوروی را تشکیل می داد، در حالیکه 

در سال 1926 این رقم %58.5 بود.

قحطی در اوکراین در همان دوره جان نزدیک به 
3 میلیون اوکراینی را گرفت؛ رقمی که نسبت به 
تلفات قزاق ها کمتر بود زیرا جمعیت اوکراینی ها 
در  شوروی  جماهیر  اتحاد  سرشماری  زمان  در 
به  بود.  رسیده  نفر  میلیون   23 به  سال 1926 
عالوه در اوکراین، دولت غالت را مصادره کرد، 
در حالی که قزاق های که اغلب کوچ نشین بودند، 
چهارپایان خود را که مهم ترین منبع تغذیه شان 
اوکراینی ها  نتیجه،  در  دادند.   دست  از  بود، 
قحطی  از  یافتن  نجات  برای  بیشتری  فرصت 

داشتند. 

از فدراسیون روسیه  در نتیجه موج مهاجرت ها 
به اوکراین و قزاقستان، روس ها بخش مهمی از 
جمعیت هر دو جمهوری را تشکیل دادند. از آن 
زمان تا کنون این امر به خصوص مشخصه مناطق 
شمالی قزاقزستان که هم مرز روسیه و مناطقی 
از اوکراین )دونتسک و لوگانسک( که هم جوار 
روسیه است، بوده است؛ یعنی درست جایی که 
ما شاهد تضادهای مداوم این روزها در آن هستیم. 
هیچ تحقیق جامعه شناسانه ای دربارۀ خطر یک 
به خصوص  قزاقستان  در  جدایی طلبانه  جنبش 
دسترس  در  کشور  شرقی  و  شمالی  مناطق  در 
نیست، یعنی جایی که جمعیت روسی زیادی در 
آن زندگی می کنند. با این وجود، دست کم یک 
نوامبر  رویداد جدایی طلبانه عمده روی داد: در 
در  جدایی طلبانه  مسلحانه  شورش  یک   1999
شهر اوسکمن، در منطقۀ شرقی قزاقستان و هم 
مرز با روسیه، راه افتاد که از سوی گروهی 22 
نفره از روس ها سازمان دهی می شد که یازده نفر 
آنها )از جمله رهبر گروه( شهروندان فدراسیون 
امنیت  کمیتۀ  وسیله  به  شورش  بودند.  روسیه 
ملی قزاقستان سرکوب شد؛ همه جدایی طلبان 
در  زندانی  در  حبس  سال  هشت  تا  شش  به 
قزاقستان محکوم شدند و همگی پس از آزادی 

به روسیه بازگردانده شدند. 

قزاقستان  جمعیت  سابقه ای،  چنین  علی رغم 
نشان  جدایی طلبی  بابت  از  نگرانی ای  چندان 

مونکو،  قزاقستانی سرگی  مونکو، همسر  گوکر 
»نه«  جنگ  به  او  قزاقستان.  مقیم  اوکراینی 
رنگ  دو  پرچم  رنِگ  به  اشکی  و  می گوید 

اوکراین می ریزد.  

Engare.Net انگاره
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پیمایشی  اساس  بر  این،  بر  افزون  نمی دهد. 
تحقیقات  مرکز  یعنی  استراتژی،  به وسیلۀ  که 
اجتماعی و سیاسی قزاقستان انجام شد، پس 
جمعیت  از   %61 اوکراین،  بحران  شروع  از 
فدراسیون  به  کریمه  الحاق  موافق  قزاقستان، 
روسیه بودند، 23% ممتنع بودند یا نمی تواستند 
به این پرسش پاسخ دهند و تنها 6% این الحاق 
را تعرض غیرقانونی به تمامیت ارضی اوکراین 
کسانی  بین  پیمایش  این  آوردند.  به  حساب 
روسی  قزاقستانی،  )رسانه های  رسانه ها  که 
نگرش های  و  می کنند  کنترل  را  غربی(  یا  و 
همبستگی  بحران  این  به  نسبت  گزارش شده 

آشکاری برقرار می کند. 

وزارت  استراتژیک  توسعۀ  طرح  اساس  بر 
سال های  در  قزاقستان  اطالعات  و  ارتباطات 
جمعی  رسانه  سازمان   2740  ،2015-2011
شبکه های  تلویزیون،  مطبوعات،  جمله  )از 
در  غیره(  و  الکترونیکی  رسانه  و  خبری 
 %20 رسانه ها،  این  از  دارد.  وجود  قزاقستان 
به زبان قزاقی و %34   به روسی اجرا می شوند. 
دارد.  قزاقستان وجود  سایر رسانه های جمعی 
از این رسانه ها، 20 % به زبان قزاقی و 34 % به 
رسانه های جمعی  سایر  می شوند.  اجرا  روسی 
قزاقستان با وجود آنکه قرار بر این بوده است 
که از هر دو زبان استفاده کنند، اما در واقعیت، 
دارند.  گرایش  روسی  زبان  به  بیشتر  اغلبشان 
با  مقایسه  در  اینترنت  در  قزاقی  زبان  حضور 
زبان روسی، بی نهایت کم رنگ است، به گونه ای 
که می توان گفت در قزاقستان، اینترنت تقریباً 
روسی است. افزون بر این شبکه های تلویزیونی 
و  روزنامه ها  و  می شوند  پخش  آزادانه  روسی 

نشریات روسی  به طور گسترده ای در قزاقستان 
در دسترس است. 

منابع  مهم ترین  مذکور،  پیمایش  براساس 
بود:  قرار  این  از  پاسخ دهندگان  اطالعاتی 
و    )%50( قزاقستانی  جمعی  رسانه های 
منابع  سایر   .)31%( روسی  جمعی  رسانه های 
اجتماعی  شبکه های  و  اینترنتی  پایگاه های 
با دوستان،  مانند فیس بوک )9%( و گفت وگو 
می شد.  شامل  را   )%7( بستگان  و  همکاران 
تنها    اطالعاتی  منبع  غربی  جمعی  رسانه های 
%1  از پاسخ دهندگان به این پیمایش اینترنتی 

بود. 

چگونه منبع اطالعات بر نظرات تأثیر می گذارد؟ 
از پاسخ دهندگانی که اطالعات را از رسانه های 
با   %54 می کردند،  دریافت  قزاقستانی  جمعی 
مخالف  موافق، %20  روسیه  فدراسیون  اعمال 
میان  از  مقابل  در  بودند.  ممتنع   %26 و 
پاسخ دهندگانی که به رسانه های روسی متکی 
بودند، 84% با اعمال فدراسیون روسیه موافق و 
تنها 4% مخالف آن بودند. از پاسخ دهندگانی که 
از رسانه های غربی دریافت می کنند،  اخبار را 
 39% می کردند،  پشتیبانی  روسیه  از   31%
نمی کردند و %31 ممتنع بودند. این امر برای 
همه و به ویژه برای کسانی شگفت آور است که 
رسانه های  که  پاسخ دهندگانی  داشتند  انتظار 
غربی را می خوانند و تماشا می کنند، مخالفت 
با اعمال روسیه از خود نشان دهند.  بیشتری 
از میان کسانی که منبع عمدهۀ اطالعاتی شان 
اینترنت بود، 48% موافق اعمال روسیه، %35 
که  همان گونه  بودند.  مخالف   %17 و  ممتنع 

ذکر آن رفت، برای قزاقستان، اینترنت عمدتاً 
ماهیتی »روسی« دارد و چنین نتیجه ای دور 

از انتظار نیست. 

اوکراین،  و  اخیر میان روسیه  بحران  در طول 
از  پس  که  است  رسیده  سطحی  به  تبلیغات 
کنترل  است.  بی سابقه  کنون  تا  عصر شوروی 
کامل بر تلویزیون و مطبوعات، باال رفتن حجم 
عظیم  حجم  است.  کرده  تسهیل  را  تبلیغات 
دولت  و  مردم  اوکراین،  و  روسیه  از  تبلیغات 
قزاقستان را تحت تأثیر قرار می دهد. هم زمان، 
جمعی  رسانه های  در  تبلیغات  از  نشانی 
مشاهده  نمی توان  دولت(  )یعنی  قزاقستان 
اینکه نقطه نظر رسانه های جمعی  نتیجه  کرد. 
و دولت روسیه بر افکار عمومی قزاقستان سایه 
اختالف  امر  این  این،  بر  افزون  است.  افکنده 
ایدئولوژیک حادی در جمعیت قزاقستان میان 
اصطالحاً »میهن پرستان ملی گرا«، »لیبرال ها« 
و »غربی ها« از یک سو، و »هواداران روسیه« 
تحقیق  نبود  است.  انداخته  دیگر  سوی  از 
جامعه شناختی مستقل در این عرصه، تحلیل 
تحقیق  نبودن  می کند.  ناممکن  را  عمیق تر 
جانب دارانۀ  دستکاری  با  مقابله  برای  جدی 
ثبات  برای  تهدیدی  می تواند  عمومی،  افکار 

آیندۀ قزاقستان باشد.      

نامه های تان را به این آدرس بفرستید:

Almas Taizhanov: almas.dia�  
     mond@gmail.com

Engare.Net انگاره

 کتابخانه تخصیص علوم اجتماعی
کـتـاب، مـقالـه، ژورنـال، مجـلـه

mailto:almas.diamond@gmail.com
mailto:almas.diamond@gmail.com


38

سال چهارم/ شـمارۀ چهارم / دسامبر 2014

< آینـدۀ 
    سیــــاره

بین المللی  انجمن  اجرایی  کمیتۀ  سابق  عضو  فیلیپین،  دومانیل،  اتنئو  دانشگاه  پوریو،  اما 
شورای  در  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  فعلی  نمایندۀ  و   ،2014-2006 جامعه شناسی، 

بین المللی علم 

اعضای شورای بین المللی علم )ICSU( برای سومین مجمع عمومی 
مورد  در  و  داشتند  مالقات  اوکلند  کنوانسیون  مرکز  در  خود  ساالنۀ 
تصمیماتی  پیش رو  سال های  در  بین المللی  علم  کلیدی  مسیرهای 
گرفتند. موضوع سی و یکمین مجمع عمومی »جشن سی سال پژوهش 
را در مورد دسترسی  بیانیه ای کلیدی  این مجمع  بود.  تغییر جهانی« 
باز به اسناد علمی تصدیق کرد و در مقابل سوءاستفاده از معیارها در 

ارزیابی پژوهش هشدار داد.  

شد،  گذاشته  بنیان   1931 سال  در  که  علم  بین المللی  شورای 
ملی  علمی  با عضویت جهانی مجموعه های  همراه  غیردولتی  سازمانی 
علمی  اتحادیه های  و  هستند(  کشور   140 نماینده  که  )120عضو 
بین المللی )31عضو( است. فعالیت های شورا بر سه حوزه متمرکز است: 
برنامه   ریزی و هماهنگی پژوهش بین المللی؛ علم برای سیاست گذاری؛ و 
تقویت عمومیت و فراگیری علم. اغلب از شورای بین المللی علم خواسته 
به  این شورا  بگوید.  علمی جهانی سخن  اجتماع  از سوی  که  می شود 
عنوان مشاور حکومت   ها و آژانس   های سازمان ملل در موضوعات مختلف 

از محیط زیست تا هدایت علم عمل می   کند.

چالش   های  بر  تأکید  با  را  جلسه  ِکی  جان  نیوزلند،  وزیر  نخست 
بین المللی  پژوهش  در  آن  و مشارکت  این کشور  محیط زیستی خاص 
افتتاح کرد. پیتر گالکمن مشاور عالی علمی حکومت و رییس گذشتۀ 
جامعۀ سلطنتی نیوزلند سخنران اصلی، با این موضوع بود: »ماهیت در 
حال تغییر علم؛ دانشمندان می   توانند در مقام پاسخگویی به چالش ها 
سرعت  به  علمی  سیستم   های  که  داد  هشدار  جمعیت  به  او  برآیند؟« 
در حال تغییرند و اگر ما این تغییرات را به درستی و به طور مناسب 
مدیریت نکنیم، آنها می   توانند در کاهش اعتماد عمومی مشارکت کنند! 

شورای بین المللی علم به مدت 5 روز از 31آگوست تا 4سپتامبر 2014، 
را مرور  برنامه   های کلیدی   اش در طول سه دهۀ گذشته  ترقی  و  رشد 

کرد، یعنی:

ـ پانل بین حکومتی دربارۀ تغییر آب و هوا

ـ برنامۀ بین المللی زیست بوم ـ زیست خاک

ـ برنامۀ پژوهشی آب و هوای جهان

ـ گوناگونی )Diversitas، علم تنوع زیستی(

ـ برنامۀ بین المللی ابعاد انسانی 

ـ برنامۀ علم زمین

برای  پژوهش  آینده:  زمین  برای  بنیادین  برنامه   های  عنوان  به  این ها 
برای  علم  بین المللی  برنامۀ قطعی شورای  پایداری جهان، هستند که 

دهۀ آینده است

جدیدی  نسل  ساختن  برای  تالش   هایش  در  علم  بین المللی  شورای 
 )GYA( جهان  جوانان  آکادمی  یعنی  آکادمی  دو  با  دانشمندان،  از 
آکادمی  می کند.  همکاری   )TWAS( دانشمندان  جهانی  آکادمی  و 
جوانان جهان که در سال 1990 شروع به کار کرد و در برلین با حمایت 
دانشمندان  از  دارای 90 عضو  بنیان گذاشته شد،  آلمان  علم  آکادمی 
جوان از سراسر جهان است و به طور منظم کنفرانس   ها و کارگاه   هایی 
را برای به اشتراک گذاشتن یافته   های پژوهش   هایش برگزار می   نماید. 
آکادمی جهانی دانشمندان یک آکادمی علمی جهانی است و شبکه   ای 
از دانشمندان 50 اقتصاد در حال توسعه را با هم مرتبط می   کند. هدف 
که  است  این  ایتالیا،  تریسته  در  مستقر  دانشمندان،  جهانی  آکادمی 
»نوآوری و کامیابی پایدار را در جهان در حال توسعه از راه پژوهش، 

آموزش، سیاست   گذاری و دیپلماسی به پیش برد«. 

در سال 2010 شورای بین المللی علم، از انجمن بین المللی جامعه شناسی 
برای همکاری در جهت ادغام علوم اجتماعی در تالش علمی   اش دعوت 
کرد. اما کارهای زیادی برای انجام دادن در این حوزه باقی مانده است. 
این  انجمن بین المللی جامعه شناسی در حال تأمل در  در حال حاضر 
زمینه است که آیا ادامۀ حضور و مشارکتش در پیکره ای که قلبش در 
علوم »دارای هستۀ سخت« قرار دارد، ارزشمند است یا خیر. از سال 
2010 تا 2014 آلیس آبرئو عضو سابق کمیتۀ اجرایی انجمن بین المللی 
جامعه شناسی )2006-2010( و مدیر منطقه   ای شورای بین المللی علم 
برای آمریکای التین، نمایندۀ انجمن بین المللی جامعه شناسی در شورای 
بین المللی علم بود. در همین زمان استیوارت الکی، رییس سابق کمیتۀ 
پژوهشی محیط زیسِت )RC23( انجمن بین المللی جامعه شناسی، عضو 
کمیتۀ شورای بین المللی علم دربارۀ پژوهش و برنامه   ریزی استراتژیک 

)2013-2014( شد.    

نامه های تان را به این نشانی بفرستید:

      Emma Porio: eporio@ateneo.edu 
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< تیم رومانیایی 
    گفتگوی جهانی

ایلیانا چیزیانا سوردو، دانشگاه بخارست، رومانی

ما در نوامبر 2012، از شمارۀ اول سال سوم به گفتگوی جهانی پیوستیم. تیم ما از آن زمان در همۀ امور تغییر کرده است، اما از آنجایی که همۀ ما در روند 
ترجمه و ویرایش نسخۀ رومانیایی گفتگوی جهانی از یکدیگر آموخته ایم، این یک ویژگی مثبت است. همۀ ما جامعه شناس و اکثرمان هنوز دانشجوی دکتری 
هستیم، که در مورد عالیقمان در جامعه شناسی پر شور و شوق ایم. موضوعات متنوع در گفتگوی جهانی به ما، تیم رومانیایی گفتگوی جهانی، و همچنین اساتید 

و دیگر همکارانمان، فرصتی را برای کشف یک جامعۀ جهانی ارائه داده است.

تیم ما شش عضو دائمی دارد که به همراه همکارانی که حداقل در پنج شمارۀ گفتگوی جهانی شرکت داشته اند، در پایین آمده اند. در کنار این اعضای ثابت، 
11 همکار دیگر برای دست کم یک شماره به تیم ما پیوستند: رامونا کانتاراجیو، کریستیان کنستانتین ِوِرش، آنجلیکا هلنا مارینسکو، مونیکا نادراگ، یوحنا 

کارتارسکو، مادالین راپان،آندره آ آکاساندره، دانیال گابا، الکساندرو دوسو، گابریال ایوان، لونته سه کدی.   

دپارتمان  استاد  روگینیش  کاسیما  دکتر 
سردبیر  و  بخارست،  دانشگاه  در  جامعه شناسی 
کمپاسو]Compaso[ مجلۀ پژوهِش تطبیقی در 
جامعه شناسی و مردم شناسی است. او دوره هایی 
می کند.  تدریس  تحقیق  روش شناسی  باب  در 
کندوکاو  بالغت  کمی سازی،  به  او  اخیر  پژوهش 
سایر  و  بازی ها  از  استفاده  و  انسانی،  علوم  در 
رسانه های دیجیتاِل پراهمیت در ارتباطات علمی 
cosima.rughi� تماس  جزئیات  دارد.  :اشاره 

nis@sas.unibuc.ro

دکتری  دانشجوی  سوردو  چینزیانا  ایلیانا 
به  او  است.  بخارست  دانشگاه  در  جامعه شناسی 
بازاریابی  و  عنوان دستیار تدریس در روش شناسی 
به  مربوط  پروژه هایی  روی  بر  و  دارد  تجربه 
یکپارچگی اجتماعی و توسعۀ اجتماعی کار می کند. 
تعادل  زمان،  او شامل جامعه شناسی  حیطۀ عالیق 
کار و زندگی، خانواده و سنن، و ارتباط غیرشفاهی 
ileana.cinziana.sur� تماس   جزئیات  :است. 

du@gmail.com

جامعه شناسی  دکتری  دانشجوی  بوندر  آدریانا 
و  تاریخ  به  او  است.  بخارست  دانشگاه  در 
مورد  در  او  پژوهش  و  دارد،  عالقه  جامعه شناسی 
تاریخ جامعه شناسِی رومانی است. او در فعالیت های 
حرفه ای خود مطالعاتی در زمینه های مختلف انجام 
جامعه شناسی  تاریخ  اجتماعی،  تاریخ  است:  داده 
در رومانی، مطالعات فرهنگی و خاطره و همچنین 
در  است  امیدوار  او  اروپا.  و  رومانی  در  کمونیسم 
آینده جامعه شناسی فرهنگ را دنبال کند. جزئیات 

adrianabondor@yahoo.com :تماس

آلینا کوستیانا استان دکتری خود را مشترکاً در 
دنبال  فرانسه  لیل2  دانشگاه  و  بخارست  دانشگاه 
و  کار  محیط  خشونت  مشکل  او  پژوهش  می کند. 
را  رومانی  عمومِی  بخش  در  کاری  روابط  کیفیت 
عالقه  زیر  موارد  به  اختصاصاً  او  می کند.  جستجو 
اجتماعی،  روندهای  بر  قانونی  نهادهای  تأثیر  دارد: 
تبعیض در محیط کاری، جنسیت، و جامعه شناسی 
costiana_ تماس:  جزئیات  عمومی.  مدیریت 

stan@yahoo.com

و  جامعه شناسی  دکتری  دانشجوی  تودور  النا 
دستیار پژوهش در دانشگاه بخارست و در موسسۀ 
رومانیایی ها(  )دانشگاه  زندگی  کیفیت  تحقیقاتی 
بین المللی  سیاست های  و  و  مهاجرت  به  و  است، 
مربوط  پژوهشی  پروژه های  در  او  است.  عالقمند 
به مهاجرت و سیاست گذارِی برای کمیسیون اروپا 
که  کرد  شرکت  محلی  مردم نهاِد  سازمان های  و 
جزئیات  بود.  گرفته  هدف  را  آسیب پذیر  گروه های 

elenatudor7@yahoo.com :تماس

میریام سیوداریو دانشجوی دکتری جامعه شناسی 
در دانشگاه بخارست است و پیش از این دانشجوی 
دکتری انسان شناسی در دانشگاه یوهانس گوتنبرگ 
در ماینتس بوده است. او تجربۀ دستیاری تدریس و 
دستیاری پژوهش در گروه های مختلف را دارد. ابزار 
narra� )پژوهشی مورد عالقۀ او نقشۀ روایی ذهنی 

یکی  می خواهد  او  و  است   )tive mental map
از پیشگامان آن باشد. تز دکتری او بر اساس بیش 
از سه سال پژوهش روایِی جشنواره ها و اجتماعات 
پیشینۀ  مورد  در  بیشتر  اطالعات  است.  نمایشی 

علمی او را می توانید در سایت زیر بیابید:  

http://miriamcihodariu.com/index.
html
miriam.cihodariu@gmail. :جزئیات تماس
com

<<
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میهای بگدان ماریان یک مدرک در رشتۀ حقوق از 
دانشگاه بخارست، دو مدرک کارشناسی ارشد در زمینۀ 
امنیت ملی و امنیت زیست محیط بین المللی داشته و 
دکتری  مدرسۀ  در  دکتری  دانشجوی  حاضر  حال  در 
دانشگاه بخارست است. او به تغییرات اجتماعی سیاسی 
مربوط به جهانی شدن در جوامع مدرن عالقه دارد و این 
موضوعی است که او قصد دارد در آن به کار علمی خود 
mihaimarb@yahoo. :ادامه دهد. جزئیات تماس

com

دانشجوی  و  جامعه شناس  روتاریو  لوچیان 
و  جامعه شناسی  دانشکدۀ  در  دکتری 
بخارست  دانشگاه  در  اجتماعی  مددکاری 
است. در سه سال گذشته او سمینارهایی در 
انحرافات و جامعه شناسی حقوق اجرا  زمینۀ 
stefan.rota� کرده است. جزئیات تماس:

riu@sas.unibuc.ro

هم اکنون  که  است  جامعه شناسی  الکساندرو  مونیکا 
Exact Resear� دقیق  مشاورۀ  و  پژوهش  )برای 

می کند.  کار  بخارست  در   )ch and Consulting
باب  در  مقاله ای  با  سال 2012  در  را  خود  دکتری  او 
ناهمسازی  و  اجتماعی  تحرک  بین المللی،  مهاجرت 
منزلت به پایان رسانده است. مونیکا در سال های اخیر 
به طور گسترده با سازمان های بین المللی و مؤسسات 
تحقیقاتی همکاری داشته است که در مورد مهاجرت 
ale� و قاچاق انسان تحقیق می کنند. جزئیات تماس:

xandru_monica@yahoo.com

باالز تلگدی در حال حاضر به عنوان استادیار 
مجارستانیان  دانشگاه  در  اجتماعی  علوم 
سافینتیای ترنسیلوانیا )رومانی( کار می کند. او 
کارشناسی ارشد خود را در رشتۀ جامعه شناسی 
آن  در  که  گرفته  بابش-بولیای  دانشگاه  از 
در  اجتماعی  مسائل  منطقه اِی  نابرابری های 
تز  حاضر  حال  در  او  است.  خوانده  رومانی 
جامعه شناسی  تاریخ  باب  در  را  خود  دکتری 
سایر  می نویسد.  بخارست  دانشگاه  در  رومانی 
عالیق پژوهشی او شامل جامعه شناسی تحول، 
است.  اجتماعی  تحلیل شبکه  و  نهادی  اعتماد 

جزئیات تماس: 
telegdyb@yahoo.com

رشتۀ  در  دکتری  عالقمند  دانشجوی  پترو   کاتالینا 
مدرسه  همچنین  و  دکتری  مدرسه  جامعه شناسی 
 École Doctorale en( اجتماعی  علوم  دکتری 
Science Sociale(، در دانشگاه بخارست است. او 
بروکسل  آزاد  دانشگاه  از  ماهه   4 تحقیقاتی  بورس  یک 
بلژیک گرفته که در آن به مطالعۀ جامعه شناسی زندگی 
همچون  حیطه هایی  به  او  پرداخت.  خواهد  روزمره 
جامعه شناسی بدن، ارتباطات غیرشفاهی، جامعه شناسی 
سازمانی و مدیریت منابع انسانی عالقمند است. عنوان تز 
دکتری او »ادراِک زنان جوان دربارۀ استانداردهای زیبایِی 
ترویج شده توسط جامعۀ رومانی« است. جزئیات تماس: 

 guliecatalina@yahoo.com

دانش آموختۀ   )1984 )متولد  ستان  مارا  اوانا 
جامعه شناسی،  و  روان شناسی  کارشناسی 
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی و دکتری 
در  او  است.  بخارست  دانشگاه  از  جامعه شناسی 
طول هشت سال گذشته متخصص منابع انسانی 
بنگاه های  در  رسانه ها  و  خرده واحد ها  برای 
و تخصص  است. حیطۀ عالیق  بوده  چندملیتی 
تطبیقی،  اجتماعی  پژوهش  آزمایش  شامل  او 
توسعۀ حومه های شهری،  زندگی،  و  کار  تعادل 
تیم  با  او در حال حاضر  است.  راهنمایی حرفه 
پژوهشی بین المللی کرانت، در باب محک منابع 
انسانی و روابط کاری همکاری می کند. جزئیات 

oanamara2000@yahoo.ca :تماس
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