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آلن تورن

کاپالنا کانابیران جامعه شناسی به مثابة حرفه

سیمون کالرک؛ همکاری خالق

مانوئل آنتونیو گارتونگذار دموکراتیِک شیلی

سوسیال دموکراسی اروگوئه

فلیپ آروسنا
آدریانا ماِررو 

و لئوناردو ِپِریرا
مارکوس سوپروِیله 
و مارِیال کوئینوِنس

دیه گو پیِنیرو

غلیاِن جناِح راست مجارستان 
گئورگی ِسِپلی

اسِتر بارثا
گئورگی ِلنگِیل

< زنان معدنچی افریقای جنوبی

< فرهنگ تلفنِ همراهِ ساحل عاج

< نشست انجمن جامعه شناسی اروپا

< بیانیة پایانی انجمن جامعه شناسی امریکای التین

< دگرگونی های اجتماعی و عصر دیجیتال

< گروه روسی گفت وگوی جهانی

Engare.Net انگاره

علوم اجتماعی  تخصیص کتابخانه
مجـلـه ژورنـال، مـقالـه، کـتـاب،
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< ســـرمـقالـــه
واکنش ها به نئولیبرالیسم

اهل  و  ماهر  بسیار  جامعه شناس  کانابیران،  کالپانا 
مبارزه از هند، همزیستی جامعه شناسی و مطالعات 
را  اجتماعی  عدالت  جستجوی  در  قانونی انتقادی 

توضیح می دهد.

سال چهارم/ شـمارۀ نخست/ مارس 2014

از  تن  دو  با  کالرك  سیمون  بخش  این  در 
و درخشانش  پویا  در خصوص همكاري  شاگردانش 
صحبت  روس  بااستعداد  و  جوان  جامعه شناسان  با 
مي كند و شمایي از مطالعات موردي ارائه مي دهد، 

چه در طول مرحلة گذار بازار و چه پس از آن.

شهرت  با  جامعه شناسي  تورن،  آلن 
ساختارشكن  نظریه های  ریشه هاي  بین المللي، 
حاضر  حال  در  و  پیشرو  روش شناسي  و 
اجتماعي  تحركات  درخصوص  را  همه گیرش 
توضیح مي دهد. دراین بخش دربارة خوش بیني 
اولیه اش و بدبیني هاي اخیرش صحبت مي كند.

ما در جهانی نئولیبرال زندگی می كنیم كه بازارها تا به حال وسیع تر و عمیق تر از این 
گسترش نیافته اند. هیچ چیز نمی تواند از دست بازار بگریزد، چراكه به مناطقی وارد شده 
است كه برای مدت زیادی محافظت شده بودند. كار، از فعالیتی خالق به منبع بقای 
متزلزل تر از همیشه بدل شده است؛ پول از واسطه ای برای مبادله به وسیله ای برای 
پول درآوردن بیشتر از راه وام ها و شروط وام ها تبدیل شده كه به پولدارانی طلبكار در 
یک قطب و فقیرانی بدهكار در قطب دیگر منجر شده است؛ طبیعت )آِب سطح زمین، 
هوا( كه حافظ زندگی بود، دست خوش نیروهای ویران گر كاپیتالیسم شده و به كاالیی 
كه  دانش  می كند؛  تشویق  را  مالكیت خشونت آمیز  سلب  كه  است  شده  بدل  قیمتی 
زمانی كاالی عمومی بود، اكنون به باالترین پیشنهاددهندة قیمت فروخته می شود، چه 
دانشجویی در جستجوی مدرک باشد، چه مؤسساتی در جستجوی پژوهش یارانه دار. 
كاالیي شدن هر عامِل تولید، كاالیي شدن همه چیز را تشدید مي كند. به نظر مي رسد 

كه هیچ محدودیتي براي بازار وجود ندارد.

با این حال، بازارها جهت گیری های متقابل خود را نیز به وجود می آورند كه می توانند 
جنبش های اجتماعی و/یا نظارت دولتی باشند. این شماره، چهار مقاله دربارة پاسخ های 
]شامِل[:  برمی گیرد  در  را  جهانی  بازارسازی  تنگناهای  به  اوروگوئه  سوسیالیستی 
سیاست های بازتوزیع كه به اتحادیه هایی قوی منجر شده و توسط آنها به وجودآمده 
را  ماریجوانا  و  همجنس  افراد  ازدواج  جنین،  سقط  كه  اجتماعی  سیاست های  است؛ 
ابقای سطوِح باالی آموزش عمومی. سرمایه داری از سوی دیگر،  قانونی كرده است و 
انباشت  برای  ابزاری  به  را  و جامعة كشاورزی  داده  قرار  تاخت و تاز  مورد  را  كشاورزی 
تبدیل كرده است. هنگامی كه جبهة گستردة سوسیالیست كه اعضای سابق جنبش 
چریكِی »توپاماروها« )Tupamaros( را در خود داشت، برای دورة دوم بر سر كار آمد، 
یک سرپرستی مردمی را برای سوسیال دموكراسی دنبال كرد؛ مسیری بسیار متفاوت با 
راه محافظه كارانة شیلی. با وجود برآمدن سوسیالیسم صورتی یا انتخاباتی در آرژانتین، 
برزیل، اكوادور، ونزوئال و بولیوی، سوسیال دموكراسی اروگوئه هم به جهت انسانی بودن 

و هم موفق بودن برجسته است.

اگر اروگوئه در امریكای التین جداافتاده است، بنابراین مجارستان جداافتاده ای درون 
بلوک سابق شوروی است، نه در سوسیالیسمش بلكه در پوپولیسم اقتدارگرایانه اش، كه 
پاسخی جایگزین به نیروهای مخرب بازار است. سه مقاله از مجارستان ظهور دولتی 
مافیایی به رهبری ویكتور اوربان خودستا را توصیف می كند، كه با رئیس جمهور اروگوئه 
خوزه موجیكا، كه معمولی ترین زندگی ها را دارد، بسیار متفاوت ست. در مجارستان، 
نخبگان سیاسی بیشتر از همیشه حذف  شده اند و سرسختانه تر از همیشه دموكراسی 
اعتبار  از  كمونیستی  تحریفی  به عنوان  را  طبقه  ایدة  و  برچیده اند  را  عمومی  بحث  و 
انداختند، حتی زمانی كه طبقه مهم تر از همیشه می شود و میهن پرستی كوكورانة ملی 
را به هدف مقابله با یهودی ها و رومانیایی ها پرورانده اند، درحالی كه اتحادیة اروپا را سپر 

بالی مصیبت اقتصادی مجارستان می كنند.

دو كشور با تاریخ های اقتصادی و سیاسی بسیار متفاوت به محرک یكساِن نئولیبرال، 
با استراتژی های سیاسی متفاوتی پاسخ می دهند. اما آیا سوسیال دموكراسی یا اقتدار 
پوپولیستی، نیروی فزایندة بازارگرایی را كه بدون مانع، بر زمین سایه گستر می شود، 
دگرگون خواهد كرد؟ آیا دگرگونی نئولیبرالیسم، ضّدجنبشی نه تنها در سطح ملی بلكه 
در مقیاسی جهانی می طلبد و این ضِدجنبش ممكن است چگونه به نظر رسد؟ چنین 
این  آیا  كرد؟  خواهد  جمع  یا  داد  خواهد  گسترش  را  آزادی ها  جهانی ای  ضّدجنبش 

ممكن است یا ما ناگزیر به سوی خودویرانگری جمعی در حركتیم؟

بین المللي  انجمن  وب سايت  در  زبان  چهارده  به  جهاني  گفت وگوي   <
جامعه شناسي دردسترس است.

> درخواست ها بايد به burawoy@berkeley.edu ارسال شوند.  
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< شــورای ســردبــیــری< در این شــماره:

سال چهارم/ شـمارۀ نخست / مارس 2014

سرمقاله: واكنش های به نئولیبرالیسم

همكاري خالق با جامعه شناسان روس
مصاحبه اي با سیمون کالرك، انگلستان

جامعه شناسی به مثابه حرفه؛ رفتن به فراسوی جامعه شناسي
آلن تورن، فرانسه               

جامعه شناسی به مثابه حرفه؛ گفت وگویی میان حقوق و جامعه شناسی
کاپالنا کانابیران، هند

چالش های گذار دموكراتیک
مصاحبه ای با مانوئل آنتونیو گارتون، شیلی

< سوسیال دموکراسی اروگوئه

اروگوئه، پیشتاِز امریكای التین
فلیپ آروسنا، اروگوئه

آموزش عمومی در اروگوئه، چقدر عمومی است؟
آدريانا ماِررو و لئوناردو پِِريرا، اروگوئه

معجزة اروگوئه؛ بازتوزیع و رشِد اتحادیه گرایی
مارکوس سوپرويِله و مارياِل کوئینونِس، اروگوئه

انقالِب كشاورزِی اروگوئه
ديه گو ئی. پیِنیرو، اروگوئه

< غلیان جناح راست مجارستان
برآمدِن جامعة مافیای مجارستان

گئورگی ِسِپلی، مجارستان

سرنوشتِ طبقه در مجارستاِن معاصر
اسِتر بارثا، مجارستان

دربارة مسئولیت/ بی مسئولیتِی نخبگان
گئورگی لِنگِیل، مجارستان

< یادداشت هایی از میدان
افریقای جنوبی؛ زناِن معدنچی و خوِد زیرزمینی 

آساندا بِنیا، آفريقای جنوبی

ساحل عاج؛ سرمایة نمادین تلفن همراه
جوردانا ماتلون، فرانسه

< گزارش کنفرانس ها
گزارشی از كنفرانِس انجمِن جامعه شناسِی اروپا، تورینو 2013

جنیفر پالت، بريتانیا 

بیانیة نهایي
مصوِب مجمع عمومي بیست و نهمین کنگرة انجمن جامعه شناسي امريكاي التین )ALAS(، شیلی

دگرگونی های اجتماعی و عصر دیجیتال
الیسا پی. ريس، برزيل

گروه روسی گفت وگوی جهانی
النا زدراوومیسلوا،  روسیه 
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سردبیر: 
مایكل بورووی.

سردبیران اجرایی:  
لوال بوسوتی، آگوست باگا.

همكاران تحریریه: 
مارگارت آبراهام، تینا اویس، راكائل سوسا، جنیفر پالت، 

رابرت ون كریكن.

سردبیران مشاور: 
تام  سینداگلو،  دیلک  شوول،  لوئیس  بارلینسكا،  ایزابال 
خیمینز،  خایمی  حنفی،  سری  فرینز،  جان  دووایر، 
مودی،  ایشوار  ماپادیمنگ،  سایمون  كاندكر،  هبیبول 
ویناتا  ساتو،  یوشیمیچی  پوریو،  اما  پوكروسكی،  نیكیتا 
سینا، بنجامین تییرینا، چین-چان یی، النا زدراومیسلوا. 

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

برزيل: گوستاو تانیگوتی، جولیانا تانچ، آندریزا گالی، رناتا 
آمارال،  لوكاس  جونیور،  مارتینز  آنجلو  پریتورلن،  بارتو 

سلیا آریباس، رافائل ِدسوزا.

ویلمیزار  سباستین  ریوادوال،  آلوارز  خوزه  ماریا  کلمبیا: 
گایتان  كاترینه  آروجو،  كاسترو  آندرس  سانتاماریا، 

سانتاماریا. 

راشمی جین، جویتی  گوپتا،  راجیو  ایشوار مودی،  هند: 
سیدانا، ریتو ساراسوات، یودی سینگ.

ايران: ریحانه جوادی، حمیدرضا رفعت نژاد، ساغر بزرگی، 
نجمه طاهری.

هیمنه،  كوسوكو  شیبا،  ماری  نیشیهارا،  كازاهیسا  ژاپن: 
یو  ایكدآ،  كازاهیرو  ایوادیته،  یوتاكا  تاكامی،  تاموهیرو 
كوساكا،  یوسوكه  هوتا،  یوكو  سامبه،  میچیكو  فوكودا، 

شوهی ناكا،  كیواكو كاسه، میسا اُُمری، كازوهیرو كزوكا.

كامیل  َجكِیال،  كینگا  گوبانسكی،  كریستف  لهستان: 
لیپینسكی، پرژمیسالو ماركوسكی، كارولینا میكوالژوسكا، 
میكوالژ میرزژوسكی، آدام میولر، كارولینا فیوت، پاتریشا 

پندراكوسكی، ناستازیا استوخ، ترزا تِلِژینسكا. 

آدریانا  ساردا،  سینزیانا  ایلئنا  روگینز،  كوسیما  رومانی: 
گابا،  دانیال  كیهوداریو،  ماریام  كانتاراگیو،  رومان  بوندور، 
راپان،  مادالین  پتره،  كاتالینا  مارینسكو،  هلنا  آنجلیكا 
تدور،  النا  تلدی،  باالش  استان،  آلینا  روتاریو،  لوسیان 

كریستین كونستانتین ورش.

روسیه: النا زدراوو میسلووا، آنا كادنیكووا، النا نیكوفوروا، 
آسجا ورونكوا.

تايوان: جینگ موآ هو.

گونور  كایا،  چابک  نیالی  كاساپوغلو،  آیتول  ترکیه: 
ارتونگ، یونكا اوداباش، زینپ بایكال، گیزم گونر.

مشاوران رسانه ای: گوستاو تانیگوتی، خوزه ریگوئرا.

مشاور سردبیر: ابیگیل اندروز.
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< همکاري خالق با
    جامعه شناسان روس

           مصاحبه اي با سیمون کالرک

4

سیمون كالرک در جمع جامعه شناسان برگزیده از سامارا.

 دهة هشتاد سیمون كالرک جامعه شناس بریتانیایي از دانشگاه وارویک 
تفسیر  خصوصاً  بود؛  زبانزد  نظري  حوزه  هاي  در  كارهایش  به خاطر 
لیبرال  بنیان هاي  به  نقدهایش  همچنین  و  ماركس  از  منحصربه فردش 
جامعه شناسي و اقتصاد مدرن. در سال 1۹۹۹ كالرک سفر سرنوشت سازي 
به اتحادیة جماهیر شوروي مي كند و به واسطة یک همكاري بین المللي 
به  تبدیل  او  مي شود.  پژوهش  و  تحقیق  دهه  دو  انجام  به  موفق  نادر، 
نیروي محركة مكتب جدید جامعه شناسي روسی مي شود كه جامعه اي 
درحال گذار را بررسي می كرد. به همراه همكارش، پیتر فیربرادر شبكه اي 
 )ISITO(از محققین روس را در مؤسسة تحقیقات تطبیقي روابط كاري
تشكیل داد. در این محیط كالرک و همكاران روسش تحقیقاتي را انجام 
دادند كه با دقت و وسواس تمام، تأثیرات اصالحات اقتصادي بر محیط هاي 
كاري و خانوادگي و همچنین واكنش هاي كارگران و اصنافشان را بررسي 
می كرد. ابعاد، عمق و ابتكار این پژوهش منحصربه فرد بود و اصرار داشت 
تا با جریان غالب نئولیبرال دربیفتد. خط مشي مؤسسة تحقیقات تطبیقي 
روابط كاري هم تا همان اندازه شایان ذكر است. اگر در تشكیالت شوروي، 
سلسه مراتب و فرمانبرداري، عناصر كلیدي محسوب مي شدند، در مؤسسة 
تحقیقات تطبیقي روابط كاري  سیمون كالرک براي پرورش روحیة تعاون 
است.  آموزشي تالش كرده  متقابل  روحیة  و  اعتماد، دوستي  بر  تكیه  با 
مصاحبة حاضر را دو تن از شاگردان قدیمي اش انجام داده اند: سارا اشوین، 
مدرسین  از  یاكوبوویچ  والري  و  لندن  اقتصاد  عالي  مدرسة  مدرسین  از 

مدرسة بازرگاني ESSEC در فرانسه. 

هشتاد  دهة  اواخر  از  غربي  جامعه شناسان  از  بسیاري  والري: 
تغییرات اجتماعي،  براي مشاهدة يك »تجربة طبیعي« در حوزة 
اگر اصاًل وجود داشته  اندکي،  اما تعداد بسیار  به شوروي آمدند. 
فكر  اين  زدند.  تحقیقاتي  مؤسسة  يك  تأسیس  به  باشند، دست 

چطور به ذهنت رسید؟

دانشگاه  دانشجویان  از  گروهي   ،1۹۹0 سال  مارس  فیزاكال،  اني  و  من 
وارویک را به روسیه بردیم. بالفاصله از دیدن این همه فرصت و امكانات 
كه  شدیم  آشنا  ناتولوشكو  سوتالنا  با  خوشبختانه  آمدم.  وجد  به  جدید 
همان  پایه گذار  كه  مي كرد  برگزار  را  جامعه شناسي  پیشرفتة  واحد هاي 
به  نامش  )بعدها  بود  كومسومول  عالي  مدرسة  در  میخالیووا  گالینا  هم 

>>

مؤسسة جوانان تغییر یافت( تا واحد هایي را براي جامعه شناسان جوان 
انتخابات دموكراتیک،  نبود  به دلیل  فراهم كند.  اقصي نقاط روسیه  از 
تحقیقات در حوزة سنجش افكار عمومي، براي تشكیالت و سازمان هاي 
غیردولتِي تشكیل شده در سایة پرسترویكا )و حزب و اتحادیة اصناف 
تجاري هم براي حفظ قدرتشان( تبدیل به ابزاري مهم شده بود. لذا 
مسكو  به  خود  جامعه شناختي  دانش  توسعة  براي  فعاالن  از  كثیري 
آمدند تا جامعه  شناسي را در جامعه اي پویا و مرتبط با آن حوزه مطالعه 
و  كنم  تدریس  دسامبر  در  را  هفته  یک  تا  دعوت شدم  مجدد  كنند. 
بودند  دانشجویان  همان  میان  در  هم  رودینا  اولگا  و  بوریسوف  وادیم 
روابط  تطبیقي  تحقیقات  مؤسسة  پشتیبانان  و  حامیان  از  بعدها  كه 
كاري  شدند. مارس همان سال، من و پیتر فیربرادر به همراه گروهي 
رفتیم،  دانشجویان جوان جامعه شناسي  به دیدن دیگر  دانشجویان  از 
شامل تو والري یاكوبوویچ، والدیمیر)وولودیا( ایلین و پتر بیزیوكوف و 
گشت وگذار خیلي جالبي بود و همچنین مالقات هاي خوبي با فعاالن 

جنبش كار جایگزین صورت گرفت.

همان طور كه اشاره كردي، آن وقت ها بسیاري از جامعه شناسان غربي 
دست به تحقیق در حوزة اتحاد جماهیر شوروي زدند؛ اما بسیاري از 
نهادهاي  با  جزئي  قراردادهاي  بستن  به  تحقیقاتشان  حوزة  در  آن ها 
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>>

بسنده  شوروي  فارغ التحصیالن  یا  تحقیقاتي  مؤسسات  پژوهشي، 
مي شد  ختم  كّمي  نامرغوب  داده هاي  از  انباشتی  به  نهایتاً  كه  كردند 
)تحقیقات كیفي در شوروي روشي غیرعلمي محسوب مي شد( و نتایج  
به  عالقه اي  ما  ولي  بود.  قبلي  پژوهش هاي  همان  مكررات  تكرار  هم 
نداشتیم  ضعیف  و  مبهم  روایي  با  هم  آن   دست دوم  داده هاي  بررسي 
محدودیت هاي  دهیم.  انجام  را  خودمان  تحقیقات  مي خواستیم  و 
مترجمان  به عنوان  اولگا  و  وولودیا  وادیم،  اما  بود  زمان  و  زبان  اصلي، 
همچنین  كنند،  كمكمان  مصاحبه ها  در  مي توانستند  همكارانمان  و 
هسته اي از محققان مشتاق و عالقه مند داشتیم كه مي توانستند مطالعة 
موردي قوم نگارانه انجام دهند. در همان سال به همراه وادیم و وولودیا 
چهار سفر به اطراف روسیه، براي بررسي هاي مقدماتي انجام دادیم از 
جمله مصاحبه با فعاالن جنبش كاري و همچنین استعدادیابي. به آن ها 
توضیح مي دادیم كه ما به دنبال ترتیب دادن پژوهش جمعي  قوم نگارانه  
براي  بود  این مسئله مالک خوبي  نداریم.  بودجه اي  هستیم ولي خب 
تفكیک افرادي كه هدفشان از مشاركت صرفاً مسئلة مالي بود و آن هایي 
كه مشتاقانه عالقه به حضور در این پژوهش، به خاطر خود كار داشتند. 
باالخره تیم پژوهشي در مسكو، سیكتیوكار، سامارا و كمروو، با حضور 
سرپرستان طراز اولي چون وادیم بوریسف، والدیمیر ایلین، ایرینا كوزینا، 

پتر بیزیوكوف و ورونیكا كابالینا تشكیل شد.

سنت پترزبورگ،  یاكترینبورگ،  پرم،  در  را  پژوهشي  تیم هاي  بعدها 
دوستي  مدد  به  برنامه ها  تمام  كردیم.  دایر  ایوانووو  و  اولیانوسک 
به  احتیاج  بدون  گرفت،  پا  سرپرست ها  و  گروه  اعضاي  میان  تعهد  و 
كه  مي كردیم  گوشزد  همكاران  به  دائماً  اما  سازماني؛  چارچوب هاي 
فروپاشي  بدون  غیررسمي  مؤسسه های  براي  فعالیت  باز  فضاي  این 
همچنان  و  نمي آمد  دست  به  سازمان هایش  و  شوروي  جماهیر  اتحاد 
هم  آن ها  بود  خواهیم  همكاري  این  سازماني  هویت  دنبال  به  ما  كه 
باید جاي پایشان را در منطقه هاي خود محكم كنند. درنتیجه، بعد از 
گذر از تمام گرفتاري هاي كاغذبازي، مؤسسة تحقیقات تطبیقي روابط 
كاري)ISITO( را به عنوان یک ارگان اجتماعي غیرانتفاعي ثبت كردیم با 
بهره مندي از بخش هاي حساب بانكي، كمیتة مدیریت، مدیر، حسابدار 
و پیروي از مراجع مالیاتي. با این حال مؤسسة تحقیقات تطبیقي روابط 
از دوستي،  بر شبكه اي غیررسمي  تكیه  با  را  فعالیتش  كاري در عمل 

همكاري و تعهد به پژوهش ادامه داد.

شوروي  در  کیفي  تحقیق  روش  گفتي،  که  همان طور  سارا: 
گروه  اعضاي  آيا  اوصاف  اين  با  مي آمد.  حساب  به  غیرعلمي 
آموزش  آن ها  به  بايد  يا  داشتند  تجربه اي  قوم نگاري  زمینة  در 

مي دادي؟

والري: تا جايي که يادم مي آيد جداي از »غیرعلمي« بودن اين 
با استقبال  اوايل دهة نود  روش، تحقیقات کیفي در روسیه در 
چه  کیفي  تحقیقات  بدون  مي کني  فكر  بود.  همراه  زيادي 

آگاهي هايي را از دست مي دادي؟

با جامعه شناسان  برنامة طرح پژوهشي را تدوین كردیم،  بار كه  اولین 
زیادي در مسكو مشورت كردیم. اصرار داشتند كه هیچ جامعه شناسي 
در مناطق روسیه، به عنوان »محقق میداني« وجود ندارد. جامعه شناسي 
فالسفة  بود.  شده  تقسیم  اجتماعي  محققان  و  اجتماعي  فالسفة  بین 
طي  مي دانستند،  جامعه شناسي  میراث دار  تنها  را  خود  كه  اجتماعي 
تحولي، به یكباره از ماركسیسم لنینیسم به فلسفة اجتماعي غربي روي 
آورده بودند، بي آنكه بخواهند صحت و سقم هیچ یک را به محک تجربه 
بسنجند. محققان اجتماعي اصرار داشتند به دلیل اینكه روش تحقیق 
دنبال  به  اكتشافي  ارزش هاي  است  ممكن  )روش هاي»نرم«(  كیفي 
مشروعیت  »سخت«(  )روش هاي  كّمي  روش هاي  تنها  باشند،  داشته 

برخورد  آن ها  با  كه  جواني  جامعه شناسان  باوجوداین،  دارند.  علمي 
تحقیق  روش  به  زیادي  اشتیاق  روسیه،  نواحي  در  خصوصاً  داشتیم، 
كیفي نشان دادند. البته تا حدودي مسئلة تأمین منابع هم مطرح بود، 
چراكه خارج از مؤسسه های مسكو، بودجة كمي به تحقیقات كّمي تعلق 
مي گرفت درحالي كه هر كسي مي توانست دست به پژوهش كیفي بزند، 
البته به شرط این كه زمانش را داشته باشد. البته مسئلة دیگري هم 
بود و آن اینكه آن ها از بت سازي شوروي و سیاست زدگي  روش كّمي 
هم دلزده شده  بودند. احدي نتایج گزارش شدة ارگان هاي حكومتي را 
در تأیید خط مشي هاي سیاسي دولت باور نمي كرد. روش تحقیق كیفي 
برمال مي كرد كه هرگز  را  از حقیقت  به میان مردم سطوحي  با رفتن 
توسط شوروي اعالم نشده بود، به همین جهت هم براي نسل جوان تِر 

جامعه شناساِن منتقد، جذاب تر بود.

براي شروع اولین طرح، سمیناري سه روزه با موضوع روش هاي كیفي در 
 Radio( در رادیو مینیستری )محل تعطیالت(  dom otdykha یک
كلبه هاي  در  جایي كه  كردیم،  برگزار  مسكو  از  خارج  در   )Ministry
بود  این  به همكاران  پیام اصلي مان  باید مي خوابیدیم.  چوبي سرمازده 
كه روش كیفي باید باریک بینانه و روش مند باشد. پیتر فیربرادر بحثي 
از  داد؛  ارائه  كیفي  تحقیقات  فني  جنبه هاي  درخصوص  به یادماندني 
جمله اهمیت ابزار ثبت اطالعات، نوشتن بالفاصلة نكات اصلي بعد از هر 
مصاحبه یا مشاهده، ابزار و اخالق مصاحبه هاي ضبط شده و امثال آن. 

همه مشتاقانه، به سرعت نكات كلیدي روش كیفي را فراگرفتند.

خصوصاً  بود،  تطبیقي  موردی  مطالعات  مبناي  بر  ما  تحقیقات  عمدة 
ازپیش توافق شده، هر  برنامه اي  و مؤسسه های صنعتي. طبق  شركت ها 
بود.  موارد  از  مشخصي  تعداد  به  پرداختن  به  موظف  پژوهشي  گروه 
سمینارهاي مقدماتي را با حضور تمامي پژوهشگران تشكیل مي دادیم 
مثاًل  شوند؛  مصاحبه  باید  كساني  چه  كه  مي شد  مشخص  آن  در  و 
مدیران ارشد و محوري یا مدیران فروشگاه، رؤسا و نمونه اي از كارگران 
معمولي، یک سري از فروشگاه اصلي و یک دسته هم از فروشگاه هاي 
باید در دستور كار قرار  انواع مشاهدات  از  اینكه چه گونه اي  جنبي و 
بگیرد، مثال نشستن در دفتر رئیس یک فروشگاه یا رئیس یک صنف 
تجاري یا تعقیب و دنبال كردن یک رئیس. سپس چارچوب مصاحبه ها 
را براي هریک از پاسخگویان ترسیم كرده، الگویي مجزا براي مصاحبه 
با هر یک از شركت ها ترتیب مي دادیم. به این صورت، به بهترین شكِل 
ممكن این اطمینان حاصل مي شد كه همة مطالعات موردي از پایه  و 
بنیاني سنجش پذیر  برخوردارند. گزارش هر مطالعة موردي، به همراه 
پژوهشي  گروه هاي  بین  میداني،  یادداشت هاي  و  مصاحبه  رونوشت 
قرار  بررسي  و  بحث  مورد  گروه  هر  نشست هاي  همة  در  شده،  توزیع 
با سرپرست  بررسي روند پیشرفت كارها  براي  مي گرفت. سه ماه یک بار 
گروه ها جلسه داشتیم و هر سال هم سمیناري با حضور همة همكاران 
تشكیل مي دادیم تا فرضیه ها را با توجه به گزارش هاي مطالعات موردي، 
الگوسازي كرده، آزمون كنیم. در آخرین سمینار هر پروژه، از همه انتظار 
مطالعات  گزارش هاي  تمامي  درخصوص  انتقادي  مقاله اي  تا  مي رفت 
موردي ارائه دهند و همان، پایة انتشار آن در روسیه و انگلستان مي شد.

گمان نمي كنم به جز رویكرد كیفي امكان دستیابي به چنین بینشي 
روسیه  و  شوروي  داخل  اتفاقات  از  شخصاً  مردم  مي داشت.  وجود 
كجا  هیچ  اطالعات  این  اما  بودند؛  خبر  با  ارگان هایش  و  مؤسسه ها  و 
بدون  نداشت.  وجود  سازماندهي شده  و  مّدون  و  روشمند  به صورت 
رویكرد كیفي نمي دانستیم در طول پژوهش چه سؤاالتي باید پرسیده 
شود و از چگونگي تفسیر جواب ها هم عاجز بودیم؛ روش كّمي تنها در 
مرحلة پایاني پژوهش و آن  هم زماني به كار مي آید كه براي بسط نتایج 
تحقیق كیفي، احتیاج به یک مبنای روشي داریم. ما مخالف روش كّمي 
نبودیم اما به داده هاي موجود روسیه شک داشتیم، خصوصاً كه بسیاري 

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصیص علوم اجتماعی 
کـتـاب، مـقالـه، ژورنـال، مجـلـه



6

سال چهارم/ شـمارۀ نخست / مارس 2014

از همكارانمان سابقة مصاحبه كردن داشتند و حقه هاي مصاحبه كردن 
را بلد بودند. همچنین در داده هایي كه براي استفاده در پژوهش ها به 
دنبالش بودیم به مغایرت هاي فاحشي رسیدیم و این دربارة تحقیقات 

معتبر هم صدق مي كرد.

دلسردشدن از داده هاي موجود، ما را به سمت یافتن منابع مالی برای 
سال  در  اصلي مان  منطقة  چهار  در  كار  بازار  دربارة  خودمان  پیمایِش 
1۹۹۸ سوق داد كه با سرپرستي والري یاكوبوویچ، با دقت نظر باال در 
نمونه گیري و كنترل مصاحبه ها و آزمون روایي داده هایمان انجام گرفت.

سارا: تو و مؤسسة تحقیقات تطبیقي روابط کاري، با چاپ هجده 
کتاب و ۵۵مقالة داوري شده به انگلیسي و مقاله هاي بي شماري 
به زبان روسي به شدت فعال و پرکار بوديد. کدام يك از نتايج 

به دست آمده بیش از همه براي خودت جذاب بود؟

دورة  در  تا  بودیم  كارگري  دنبال جنبش هاي جدید  به  امر  ابتدای  در 
دنبال  به  پژوهش هایمان  خالل  از  و  گیرند  دست  به  را  رهبري  گذار 
مؤثر  كاري  جنبش هاي  و  اتحادیه ها  دموكراتیک  گسترش  از  حمایت 
جذاب بودن،  جاي  به  یافته هایمان  بیشتر  نظرم  به  بودیم.  روسیه   در 
اتحاد  فروپاشي  از  پس  اولیه   خوشحالي  از  بعد  بودند.  افسرده كننده 
جماهیر شوروي، هنگامي كه همه چیز، شدني به نظر مي رسید، باید 
هنگامي كه نئولیبرالیسم تمام عقبه اش را رفت وروب مي كرد و مقاومت 
در برابر »اصالحات« زندگي و امید مردم را نابود كرده بود با سادگي مان 
روبه رو مي شدیم كه چیزي بیش از اقدامي نمادین نبود، آن هم بي هیچ 
رهبري اثرگذاري از جانب اتحادیه هاي سنتي و درحالي كه اتحادیه هاي 
افراد  بودند  البته  تباهي مي شدند.  و  فساد  گرداب  گرفتار  »جایگزین« 
و گروه هایي كه مقاومت كردند؛ اما اكثرشان با سركوب و/یا بي تفاوتي 

بی اعتبار مي شدند.

عمدة تحقیقاتمان تمام گمانه ها بر اساس تجربه و مشاهدات قبلي مان را 
به شدت تأیید مي كرد؛ اما بااین حال باز هم غافلگیري هایي وجود داشت. 
در یكي از نخستین پژوهش هایمان پرسیدیم، چه چیزي كارگران روس 
را بر مي انگیزد. سرگئي آالشیف محض خنده این فرضیه را ارائه داد كه: 
»كارگران روس عاشق كارند.« اما مقاله اي كه ارائه كرد )منتشرشده در 
»مدیریت و صنعت در روسیه؛ روابط رسمي و غیررسمي در دورة گذار«، 

)1۹۹۵( تفسیر فوق العاده اي از نظرش به نمایش گذاشت.

از دیدگاهي علمي فكر مي كنم جالب ترین یافته،  حجم گسترش فرهنگ، 
نگرش و عملكرد بازتولیدشدة شوروي بوده كه خواسته یا ناخواسته در 
به طور  را  این  پژوهش هایمان  در  است.  داده  رخ  سازمان ها  طیف  كل 
فروشگاهي  فرهنگ  و  مدیریت صنعتي  اصناف،  و  اتحادیه ها  در  خاص 

این پدیده همچنین در سازماندهي مجدد ساختارهاي سنتي  دیدیم، 
دولت نیز به وضوح رؤیت پذیر است.

سال  در  خانوارها  تحقیق  دل  از  عجیب  یافته هاي  از  اعظمي  بخش 
1۹۹۸ بیرون آمد، كه داده هاي كّمي با كیفیتي براي آزمون فرضیه هاي 
مختلف در اختیارمان گذاشت. یكي از آن ها را لنا ورشاوسكایا از كمرووو 
پیشنهاد كرد مبني بر اینكه، برخالف نظر بسیاري از مدعیان، كشاورزي 
محلي شاهرگ حیاتي زندگي طبقة فقیر نیست، چراكه هزینه هاي مالي 
عوض،  در  دارد.  اهمیت  كشاورزي  تولیدات  از  مهم تر  بسیار  زماني  و 
ضوابط  كه  بود  مرفهین  فراغت  این  پیوسته،  فرض  این  با  هم عرض 
كاري، آرماني سازي طبیعت و سنت هاي مبادالتي شوروي را به نمایش 

مي گذاشت.

اختالف  معّین  عوامل  بر  را  سازماني  برتري  كه  دیگري  كلیدي  یافتة 
فراموش شده   همچنین  و  سنتي  جدال  مي دهد،  نشان  بازار  دستمزد 
همچنین  و  را  كار  اقتصاددانان  و  صنعتي  روابط  كارشناسان  میان 
دستمزد  كارگران  میان  جدایي  توضیح  در  را  كار  اقتصاددانان  ناتواني 
كه  كسي  به عنوان  من  براي  مي دهد.  نشان  به خوبي  نگرفته  و  گرفته 
مدتي اقتصاددان بوده است، این ها جزء رضایت بخش ترین یافته هایمان 
علمي  ادعاهاي  به چالش كشیدن  نظرم  به  چراكه  مي آیند  حساب  به 
اقتصاددانان نئوكالسیک و نشان دادن پوچي و مضربودن این ایدئولوژي ها 

جزء وظایف جامعه شناسي امروز است.

والري: وضعیت فعلي مؤسسة تحقیقات تطبیقي روابط کاري از 
چه قرار است؟

مؤسسة تحقیقات تطبیقي روابط كاري در مرحلة نقدینگي قرار دارد؛ در 
درجة اول به این دلیل كه روال اجرایي و مالي مورد نظر دولت روسیه 
هزینة زماني و مالي زیادي مي طلبد؛ اما روابط غیررسمي باقي مي ماند. به 
تعبیری، مؤسسة تحقیقات تطبیقي روابط كاري قرباني موفقیت خودش 
شده است. اعضایش نامزدهاي تحقیقات طراز اول و تدریس در دانشگاه هاي 
روسیه هستند. عمده شان براي ادامة كارهایشان موقعیت آكادمیک خود 
را تثبیت كرده اند. آخرین سمینار مؤسسة تحقیقات تطبیقي روابط كاري 
را در مارس )201۴( احتماالً در مصر خواهیم داشت كه همة همكاران و 
رفقایمان دعوت هستند.آثار منتشرشدة مؤسسة تحقیقات تطبیقي روابط 

كاري درwww.warwick.ac.uk/russia.دردسترس است.   
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نظام  با  مقابله  در  جامعه شناسي  به  من  تمایل  ماندگارترین  و  اولین 
آموزشي ای بود كه بیش از توجه به پرورش و برآورده ساختن نیازهاي 
جوانان، به دنبال دفاع از ضوابط خود بود. دانش آموز عجیب و غمگین 
رقابتي«  »آزمون هاي  از  یكي  در  نهایتاً  كه  بودم  موفقي  نه چندان  و 
پراسم ورسم این كشور، موفق شدم، كه به موجب آن دانشجوي اكول 
نرمال سوپریور شدم. بعد از دو سال از آن جاي بی نظیر بیرون آمدم و 
یک سال را جسته وگریخته صرف سفر به مركز اروپا كرده و مدتي را نیز 

به عنوان كارگر نیمه متخصِص معدن كار كردم.

دعوتم  اروپا،  صنعتي  نوپاي  جامعه شناسي  اصلي  چهرة  فریدمن،  ژرژ 
توسط  ایجادشده  معمول  شغلي  تغییرات  كه  بپیوندم  گروهي  به  كرد 
فناوري هاي جدید را در صنایع مختلف مطالعه مي كردند. مرا مسئول 
مطالعة كارخانة  بزرگ اتوموبیل سازي رنو فرانسه كرد كه ملی شده بود. 
نظام هاي  انواع  و  مشاغل  جزئیات  بررسي  صرف  را  تمام  یک سال ونیم 
صنعتي در جاي جاي این كارخانة عظیم كردم. نتایج این پروژة فشرده 
را درسال 1۹۵۵ به عنوان اولین كتابم به چاپ رساندم. در همان اثنا، 

در كنكور دیگري براي دكتري تاریخ پذیرفته شدم اما به لطف فریدمن 
انتخاب شدم كه  هم زمان به عنوان محقق تمام وقت جامعه شناسي هم 
بازمي گذاشت.  كاماًل  خودم،  تحقیقاتي  گروه  تشكیل  براي  را  دستم 
موفق  كنكور دشوار  این  در  اگر  من  می گفت:  به  مهربانی  با  فریدمن 
شدي، شغل محققي را برایت در نظر مي گیرم و اگر هم موفق  نشدي 
باز هم همین كار را خواهم كرد، چراكه درحال حاضر احتیاج به نسل 

جدیدي از محققان داریم.

فرانسه  علمي  پژوهش هاي  ملّي  مركز  در  سالي  چند  گذشت  از  پس 
)CNRS(، یک سال را در امریكا گذراندم )هاروارد، كلمبیا و شیكاگو( و 
سپس یک سال را هم در شیلي؛ جایي كه مركزي براي جامعه شناسي 
صنعتي تأسیس كردم و از آن مهم تر، در آنجا با یک زیست شناس جوان 
شیلیایي ازدواج كردم. در سن 3۴سالگي بود كه به عنوان استادتمام در 
 École des Hautes Études( گروه جامعه شناسي مدرسة عالي اوت
انتخاب شدم )آن وقت ها اسمش چیز   )des Sciences Sociales
دیگري بود(؛ جایي كه به جز چند سالی كه در امریكاي التین و یا چند 
ترمی كه در UCLA بركلي و یا نیواسكول )New School( نیویورک 

بودم، باقی مدت زندگي حرفه اي ام را در آن جا سپري كردم.

در سال 1۹۶۶، دشمني كهنة من با نظام رسمي دانشگاهي، حكم كرد 
كه وارد دانشگاه تازه تأسیس نانتر در نزدیكي پاریس شوم. نمي دانستم 
اروپا  در  دانشجویي اي  قلب جنبش هاي  در  را  است چندین سال  قرار 
فرهنگي  و  سیاسي  ماجراي  به  تبدیل  به سرعت  بعدها  كه  بگذرانم 
عظیمي شد. به نظرم كتابم از میان تمام آن  كتاب هایي كه افراد دیگر 
بیان در  آزادي  از جنبش  را، پس  آن  است چراكه  مناسب تر  نوشتند، 
1۹۶۴ در بركلي، به عنوان یكي از مهم ترین نمونه های جنبش جدیدي 
دیدم كه بیشتر »فرهنگي« بود تا »اجتماعي«. همان موقع تأكیدم روي 
مغایرت هاي میان این جنبش  فرهنگي و جنبش ماركسیست  قدیمي، 
خصوصاً تروتسكیست ها و ایدئولوژي هاي مائوئیستي بود كه در گفتمان 
بطري هاي  در  تازه  شراب  ریختن  به  گفتم،  مي شدند.  تفسیر  سیاسي 
قدیمي مي ماند. همین مسئله  هم مرا با استادان محافظه كار و گروه هاي 
سیاسي »چپ« درمي انداخت. لیكن با دانیل كوهن بندیت، آنارشیست و 

< رفتن به فراسوی                                                                                                                                           
   جامعه شناسي 

آلن تورن چهار دهه شخصیت بلندمرتبة دنیاي جامعه شناسي بوده است. پس از شروع كار به عنوان جامعه شناس صنعتي، خود را به عنوان 
الهام بخش او  انباشتي جامعه سوق داد، كه  نظریه پرداز جنبش هاي اجتماعي معرفي كرد و همین مسئله او را به سمت درک خودسازي 
به دنبال رصد  از درک جهانی است و همیشه  توانایی فوق العاده  با  او جامعه شناسي  در روش شناسي جدیِد مداخلة جامعه شناسانه  شد. 
جنبش هاي اجتماعي به منظور گسترش آزادي و ارزش ها در گوشه گوشة جهان بوده است. تعداد بسیاری از آثاِر درحال حاضر تبدیل به معیار 
شده، به قلم او نگاشته شده است؛ از جمله: جنبش ماه مي كمونیسم اتیوپي )1۹۶۸(، جامعة پساصنعتي )1۹۶۹(، خلق جامعه )1۹۷3(، 
صدا و چشم )1۹۷۸(، همبستگی؛ تحلیل یک جنبش اجتماعي: لهستان 1۹۸0تا1۹۸1 )1۹۸3( )با همكاري فرانسوا دوبه، میشل ویویوركا و 
ژان اسچلتسكي(، رجعت كنشگر )1۹۸۴( و همین اواخر، پایان جوامع. تورن مركز مداخالت و تحلیل هاي اجتماعي خویش را در همان گروه 
جامعه شناسي مدرسة عالي اوت در پاریس پایه گذاشت؛ جایي كه تعداد زیادی دانشجو را آموزش می داد كه از سرتاسر جهان گرد آمده بودند. 

جامعه شناسي،  بین المللي  انجمن  سابق  معاون  و  فرانسه  پاریس،  اوت،  عالي  مدرسة  جامعه شناسي  گروه  تورن،  آلن 
1۹۷۴تا1۹۷۸

آلن تورن
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ضدكمونیست، اتفاق نظر عمیقي داشتم؛ كسي كه در دورة تدریس من 
در نانتر به شدت شخصیت تأثیرگذاري بود.

به زودي به این نتیجه رسیدم كه رفتارهاي جمعي از طریق موافقت و 
یا مخالفت با رسوم ، قوانین و ارزش هاي غالب تشخیص پذیر نیستند. 
ابتكار جدید رهنمون كرد. اولي،  همین مسئله مرا به پرداختن به دو 
موارد  در  بود:  مشاركت  خالل  از  جمعي  رفتارهاي  مطالعة  شامل 
بسیاري، یک  سال تمام را میان افراد یک جنبش اجتماعي یا سیاسي 
در  اما  و  باشم  داشته  در دست  پرسشنامه اي  اینكه  بدون  مي گذراندم 
عوض به مباحثه  هاي سازماندهي شده با حامیان و فعاالن یک جنبش و 
همین طور مخالفانش می پرداختم. از این راه بود كه ده سال پس از نانتر، 
جنبش دانشجویي، جنبش ضداتمي، جنبش ملّي گراي محلي، كارگران 
اتحادیه اي در شاخه هاي مختلف اقتصادي، و بهترین دلخوشي مان یعنی 
لهستان در 1۹۸0تا1۹۸1، و كارگران  اتحاد همبستگي سولیدارنوشچ 
اتحادیه ای در معادن زغال سنگ و صنایع فوالد شیلي را مطالعه كردم. 
مطالعة جنبش  را صرف  زیادي  از دوستان، مدت  یكي  به همراه  اخیراً 
زاپاتیستا در چیاپاس در جنوب شرقي مكزیک، كردیم. در هر موردي 
تالشم بر این بوده كه اعضاي جنبش را تا جاي ممكن به حد نهایت 

منازعاتشان آگاه كنم.

این روش به كار رفته آشكار با مطالعات كاركردگرایانی در تقابل بود كه 
نظام و كنشگران را دو روي یک سكه در نظر مي گرفتند. در حالي كه )این 
دومین ابتكار نظري من بود( بیشتر و بیشتر به این نتیجه مي رسیدم كه 
منطق نظام اجتماعي و منطق كنشگران یا حداقل منطق آن هایي كه 
كنش هایشان به باالترین درجة مداخالت مبدعانه و حساس مي رسید، 
دقیقاً در مقابل یک دیگر بودند. نظام ها به دنبال یكپارچگي خود و تعدیل 
تغییرات داخلي و خارجي خود هستند درحالي كه كنشگران به دنبال 
افزایش دامنة آزادي عمل، استقالل، منزلت و مسئولیت هاي خودشان 
هستند. به كّرات وقت هایي پیش مي آید كه در تصمیم گیري هاي مشابه، 
این دو منطق با هم تالقي مي كنند. ولي در جوامعي كه نظام كنترل 
داخلي نسبتاً ضعیفي دارند و همچنین در آن هایي كه محیط دائماً این 
دو منطق را تغییر مي دهد، فارغ از خلق دائم اَشكال جدید دستكاري 
افكار عمومي، معموالً تناقض ایجاد مي شود. جهاني سازي به خودي خود 
زندگي  جنبه هاي  همة  در  چندگانه  درگیري هاي  تصادفاً  و  پیچیدگي 

اجتماعي را بیشتر مي كند. 

زاییدة جوامع صنعتي است، در چنین  همگي مي دانیم جامعه شناسي 
شیوه هاي  طریق  از  را  محیط  مي شود  كه  باالست  ظرفیت  با  جوامعي 
نوین تولید، سازماندهي، توزیع و مصرف و همچنین با استفاده از منابع 

قدرت  جوامع،  حاال  كرد.  دگرگون  اقتصادي  و  اجتماعي  روش هاي  و 
توسط  به خوبي  این  كه  مي بینند.  خود  در  را  دگرگوني شان  و  ساخت 
قواعد بنیادي مطرح شده از جانب دوركیم بیان مي شود: تفسیر حقایق 

اجتماعي به وسیلة حقایق اجتماعي.

و  عقالني سازي  به  یكسان،  اهمیتي  با  دگرگوني ها،  دوم  دستة 
كاالها  تولید  بر  نه تنها  درحال حاضر  كه  برمي گردند  بازاري سازي اي 
حاكم هستند، بلكه منطقشان را هم در ارتباطات و بازنمایي ها دخالت 
مي دهند و به همین دلیل كنشگران اقتصادي و اجتماعي از حوزه هاي 
جدید و گسترده دور مي مانند. كنشگران به قدري ضعیف مي شوند كه 

تنها به عقالنیت ابزاري بسنده مي كنند. 

وظیفة اصلي امروز ما درک این شرایط اجتماعي  است كه كنشگرانش با 
كنشگران جوامع صنعتي به شدت متفاوت هستند. از سویی روي كارآمدن 
نظام هاي استبدادي و از سوی دیگر سرمایه داري صنعتي غرب، جایش 
به  200۷تا200۸  سال های  در  دیگر  بار  و   1۹2۹ سال  در  یک بار  را 
اقتصادي اي جز سودجویي  داد كه هیچ عملكرد  مالي اي  سرمایه داري 
از  صیانت  با  مي توانند  تنها  كنشگران  نداشت.  ممكن،  شكل  هر  به 
ارزش هاي اخالقي جهاني در برابر ریسک هاي پرخطر سرمایه و مطالبة 
سود خالص مقاومت كنند. حال آن كه دیدگاه حقوق بشر تصور خوبي 
را در مدت دورة طوالني پس از جنگ دریافت نكرده است، درحال حاضر 
هم مي بینیم حقوق بشر و دموكراسي تنها ارزش هایي هستند كه در 
ظاهر مي توانند نیروهاي اجتماعي و سیاسي را علیه نظام هاي استبدادي 

ضددموكراتیک و سرمایه داري ریسک دار بسیج كنند.

ما از تشخیص كنشگران و رابطه شان با سیستم، بیشترین فاصلة ممكن 
را داریم: جزء الینفک جوامع صنعتي. قرن بیست ویكم در سال 1۹۸۹ 
و با فروپاشي دیوار برلین و تظاهرات میدان تیانانمن و این اواخر هم با 
بهار عربي آغاز شد. روحیة دموكراتیک در هر جایي حمایت نیروهاي 
تغییر خط مشي  این  كرده ام  تالش  اخیراً  مي بیند.  خود  از  را  جدیدي 
پایان  به  كه  كنم،  بررسي  جوامع  پایان  عنوان  با  مفصلي  كتاب  در  را 
»جوامعي« اشاره دارد كه خودشان فكر مي كردند و تصمیم مي گرفتند. 
خود جامعه شناسان باید متوجه شوند كه مفهوم جامعه، دیگر با دنیاي 
جامعه شناسي  خود  درحالي كه  لذا  ندارد.  ارتباطي  زندگي مان  محل 
اجتماعي  علوم  دهد،  نام  تغییر  »اخالق سیاسي«  به  به خوبي  مي تواند 

هیچ وقت از بین نخواهند رفت.   
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< گفت وگویی میان 

حقوق و 
جامعه شناسی 

کاپالنا کانابیران، شورای توسعة اجتماعی، حیدرآباد، هند، عضو کمیتة برنامة کنگرة جهانی يوکوهاما ۲۰۱۴ و عضو 
کمیتة پژوهش زنان و جامعه )RC32( انجمن بین المللی جامعه شناسی

كاپالنا كانابیران

>>

كاپالنا كانابیران استاد جامعه شناسی و مدیر شورای توسعة اجتماعی حیدرآباد است؛ مؤسسة تحقیقاتِی مستقلی كه شورای پژوهش علوم 
اجتماعی از آن حمایت می كند. در سال 2003، جایزة VKRVرائو برای پژوهش اجتماعی در حوزة زوایای اجتماعی حقوق به او تعلق گرفت. 
او بخشی از هیئت علمی مؤسس NALSAR دانشگاه حقوق بود كه در آنجا برای یک دهه از 1۹۹۹ تا 200۹، جامعه شناسی و حقوق درس 
می داد. او همچنین یكی از مؤسسان مركز تدابیر زنان آزمیتا بود كه در 1۹۹1 تأسیس شد. كار او بر فهم بنیادهای اجتماعی عدم تبعیض، 
خشونت علیه زنان و مسائل قانون خواهی و عدالت اجتماعی در هند تمركز دارد. جدیدترین كتاب او، ابزارهای عدالت؛ عدم تبعیض و قانون 
اساسی هند )Routledge, New Delhi, 2012( است. در 2012، كاپالنا كانابیران جایزة آمارتیا سن )Amartya Sen Award( به 

دانشمندان برجستة علوم اجتماعی را، برای كارش در رشتة حقوق دریافت كرد.
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>>

من خواندن جامعه شناسی در مقطع كارشناسی 
انتخابی  این  اما  كردم،  شروع  حیدرآباد  در  را 
)اقتصاد،  موضوعات  تركیب  نبود.  آگاهانه 
جامعه شناسی، جغرافیا( به طرزی مبهم جذاب 
و  روانشناسی  ادبیات،  از  و  می رسید  نظر  به 
را  آنها  نمی خواهم  بودم  مطمئن  كه  فلسفه 
بخوانم متفاوت بود. از یک جهت این انتخابی 
در  عمومی  دانشكده ای  به  بود.  پیش گزیده 
دانشگاه  در  نظام  دانشكدة  دولتی،  دانشگاهی 
برای  حیدرآباد  دانشگاه  به  آنجا  از  و  عثمانیا 
دورة ارشد و پیش دكترا و در نهایت به دانشگاه 
جامعه شناسی  دكترای  برای  نهرو  نعل  جواهر 
به طرز  رفتم. تدریس كارشناسی در دورة من 
تصورنشدنی بدون خالقیت بود، آن گونه كه در 
دورة  در  اما  بود؛  معمول  دولتی  دانشگاه های 

ارشد هم همین طور بود. 

به طور  كارشناسی،  دوم  سال  خوشبختانه، 
نزدیكی در گروهی فمینیستی، »استری شاكتی 
كمپین های  در  و  داشتم  دخالت  سانغاتانا«1، 
علیه خشونت خانگی و تجاوز شركت می كردم. 
به عالوه، دانستن دربارة جنبش های آزادی های 
دولتی  مصونیت  علیه  كه  كردم  آغاز  را  مدنی 
سال های  بین  یعنی  پسااضطراری،  عصر  در 
زدند.  مبارزه  به  دست   ،1۹۸۵ و   1۹۷۷
كاملی  دید  كه  بودم  خوش شانس  همچنین 
چراكه  داشتم  مدنی  آزادی  جنبش های  به 
آزادی های  كمیتة  رئیس  و  وكیل  یک  پدرم 
مدنی »آندرا پرادش« بود و بعدها رئیس ملی 
آزادی های مدنی شد  مردمی جنبش  اتحادیة 
و مادرم، نویسنده و شاعری فمینیست، منتقد 
حتی  بود،  مدنی  آزادی  جنبش های  صریح 
كه  سیاسی  مخالفان  و  قربانیان  از  كه  وقتی 
همچنان به خانة ما می آمدند، حمایت حیاتی 
شاكتی  »استری  عضو  همچنین  او  می كرد. 
سانغاتانا« و یكی از نویسندگان »ما تاریخ خود 
در  زنان  زندگی  داستان های  می ساختیم؛  را 

مبارزة مردم تالنگانا« بود.
 

خشونت  تأثیرهای  مستقیم  مشاهدة  تجربة 
از  من  فهم  بر  آن،  برابر  در  مقاومت  و  دولتی 
فهم  امكان  چراكه  افكند،  پرتو  جامعه شناسی 
متفاوت جامعه را حفظ می كرد. و از آن زمان 
كه نگاه جدی به جامعه شناسی را آغاز كردم،    
[این نگاه] همواره به دركی از حقوق و تعهدی 
نه  بود.  خورده  گره  بنیادی  سیاست های  به 
و  جامعه شناسی  بلكه  حقوق  جامعه شناسِی 
كامل  دانشگاهِی  رشته های  به عنوان  حقوق 
كه  به طوری  كنند،  گفت وگو  یكدیگر  با  باید 
درک متنوع تری از عدالت را ممكن سازند. در 
چرخشی مضحک، این ارتباط برای من، با مرگ 
»تصادفی« استاد راهنمای دورة پیش دكترایم 

)كه در آن زمان فقط حدود سی سال داشت( 
و همسرش )كه او هم مدرس همان دپارتمان 
كودک  كه  خانه ای  در  آتش سوزی  در  بود(، 
شد.  تقویت  بود،  آن  شاهد  نیز  دوساله شان 
و  او  پژوهشی  دانشجوی  آخرین  و  اولین  من 
دوستش بودم. واقعیت نزاع خانگی همانند رنج 
آن  درون  به  راهنمای من  استاد  كه  بی حدی 
می رفت، شناخته شده بود. هیچ چیزی از تمام 
خانواده  جامعه شناسی  دربارة  كالس های  آن 
[واقعیت]  این  درک  برای  حتی  مرا  كه  نبود 
درگیری  به خاطر  تنها  نبردكردن  سازد.  آماده 
بود،  ممكن  دانشگاه  خارج  مبارزات  در  من 
نگران  من  فعالیت  از  همیشه  معلمانم  گرچه 

بودند.

و  سازماندهی  سیاست های  در  من  شركت 
تجربة من از حقوق، آن طور كه به بررسی های 
می خورد،  گره  تفسیر  استراتژی های  و  دادگاه 
قانون  قضایی،  رویة  به  نگاه  به  زود  مرا خیلی 
و  مؤسسان  مجلس  بحث های  و  اساسی 
ترغیب  قانون گذاری  به  مربوط  بحث های 
قانون خواهی  امكان های  كاوش  به  اما  كرد. 
بودم:  عالقه مند  نیز  تغییرپذیر  و  مردمی 
چگونه جنبش های اجتماعی  و سیاسی، قانون 
بازنمایی  آن  بیرون  و  دادگاه ها  در  را  اساسی 
مشروطیت  حول  چگونه  جنبش ها  می كنند؟ 
جنبش ها  می یابند؟  سازمان  )قانون خواهی( 
این  و  گشوده اند  را  قانونی ای  مسیرهای  چه 
چرخشی  در  را  جنبش ها  چگونه  ]مسیرها[ 
قانون سال 200۶،   دیالكتیكی شكل داده اند؟ 
جنگل  سنتی  ساكنان  دیگر  و  عادی  قبایل 
نمونه  )به رسمیت شناختن حقوق جنگل( یک 
است. رابطة دوطرفه كه در آن جنبش ها، برای 
و  سهل انگار  دولتی  علیه  اساسی  قانون  حفظ 
تكیة دولت بر جنبش ها برای خرد قانون گذاری 
و دولت پاسخگو فشار آورند، امكان های بسیار 
مانند  می كند،  مطرح  تحقیق  برای  را  جذابی 
 2012 دسامبر  از  بعد  كه  اخیر  تالش های 
به  جنسی  تجاوز  دربارة   جدید  قانونی  حول 
آن  به  متفاوتی  نحو  به  اگر  رسید.  خود  اوج 
مركز  در  را  عدالت  می بایست  اگر  كنیم،  نگاه 
كوشش های جامعه شناختی قرار دهیم، مطالعة 
پروژة  برای  را  توانایی بخشی  شرایط  حقوق، 

جامعه شناختی ایجاد می كند.
یک  به عنوان  حقوق  به  نگریستن  از   مسلماً 
به عنوان  چراكه  نبودم.  خرسند  جامعه شناس 
فمینیستی،  جمعیت  یک  مؤسساِن  از  یكی 
زنان  داوطلِب  مشاور   ،1۹۹1 در  آزمیتا، 
بودم.  تجاوز  و  خانگی  خشونت  از  نجات یافته 
از  دركی  و  جامعه شناسی  از  دكترایی  حتی 
حقوق، در پاسخ گرفتن از وكالیی كه پرونده ها 
را وكالت می كردند، به من كمكی نكرد. برای 

حرفه    ای  دروازه بانی  كه  ناتوانی ای  بر  غلبه 
تحمیل   )professional gate-keeping(
می كند، حقوق خواندم و در علم حقوق مدارک 
كارشناسی ارشد  سپس  و  كارشناسی  رسمی 
اما اكنون  باز زدم؛  از وكالت كردن سر  گرفتم. 
شعور  تا  شوم  وارد  دادگاه ها  به  می توانستم 
]مبتنی بر قانونِی اساسِی[ متفاوتی را با وكال، 
قاضیان، طرف های دعوی و دانشجویان حقوق 
حقوق  از  درک  كه  شعوری  كنم؛  جستجو 
قانون  تقلیل گرایی  و  ورای خشكی  را  اساسی 
گسترش  می شد،  اجرا  كه  به طوری  اساسی 
رنج بردن  كاهش  بر  من  آن،  جای  به  می داد. 
خصوصاً  كه  اجتماعاتی  و  مردم  برای  خطر  و 

ُآسیب پذیر بودند، تمركز كردم.

از طرف دیگر، با این مسئله مواجه شده بودم كه 
جامعه شناسان چقدر كم حقوق را می فهمند، 
گرچه گستره ای از نگرانی های جامعه شناختی 
حقوق  حوزه های  به  نزدیكی  به طور  تقریباً 
برخالف  است.  خورده  گره  عرفی  و  رسمی 
انسان شناسی و جامعه شناسی غربی آغازین كه 
و  و جامعه  میان حقوق  رابطة  نزدیكی  به طور 
تحوالتشان را بررسی می كردند )مالینوفسكی، 
هستند(  مثال ها  روشن ترین  وبر  و  دوركیم 
بسیاری  در  هندوستان،  در  جامعه شناسی 
سطوح، درست در میان تحصیالت و نخستین 
نگارش،  و  پژوهش  به  من  دست اندازی های 
بزرگی  بخش  ماند.  باقی  دروازه دار  اجتماعی 
مثال  برای  هند،  در  جامعه شناسی  عمل  از 
این  بیشتر  و  است  كرده  تمركز  كاست  بر 
با  را  تسلط  ساختارهای  و  ایدئولوژی ها  كارها 
و  مسلط  طبقة  تجربة  درون  تئوری  قراردادن 
بیرون كشیدن منطق تحقیق از آن چشم انداز، 
بازتولید كرده است. زمان زیادی طول كشیده 
است تا تغییری اساسی در آن ایجاد شود و در 
نهایت امروز ما ظهور گفت وگویی متفاوت در 

كالس های درس و مجالت را می بینیم. 
 

گرفت.  فاصله  عرف ها  این  از  من،  خود  كار 
حقوق  تاریخی  ظهور  بر  بخش  یک  بنابراین 
دورة  در  آن  توسعة  چگونه  اینكه  و  جزایی 
حول  معاصر  بحث های  به  استعماری 
مرگ  مجازات  جنسی،  كار  جنسی،  تجاوز 
تغییر  و  همجنس گرایی  ممنوع سازی  و 
با  كه  جامعه شناسی ای  شد؟  منجر  جنسیت 
باشد، كاوشی در سیاست  حقوق تنظیم شده 
استراتژی های  و  دادگاه ها  قانون گذاری، 
عمیق  دركی  این  می كند؛  ممكن  را  تفسیری 
از مكانیسم های به خوبی تنظیم شده ای را پیش 
می برد كه از طریق آنها ایدئولوژی های تسلط 
از حقوق آیین نامه ای به قوانین عبور می كنند، 
درحالی كه حقوق اساسی را حتی زمانی كه به 
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نظر می رسد حامی آنهاست، شكست می دهد 
این كار رابطة میان مكان اجتماعی و  و قطعاً 

دسترسی به عدالت را می آزماید.

به  من  عالقة  مرتبط،  و  دوم  مطلب  رشتة 
به  درحالی كه  است.  بوده  خشونت  مطالعة 
كاوش در موضوعات جنسیت، كاست، ناتوانی، 
كار  و مذهبی( می پرداختم،  اقلیت ها )جنسی 
نبوِد  تبعیض،  میان  رابطة  فهم  محور  بر  من 
به خصوص  می چرخید.  خشونت  و  آزادی 
داشتم  عالقه  تئوریكی  استراتژی های  به 
تفسیر  در  تغییری  بروز  باعث  بود  ممكن  كه 
برای  قانونی توسط دادگاه ها شود، درحالی كه 
می كردم  نگاه  گوناگونی  شكل های  به  مثال 
كه نبوِد آزادی برای گروه های مختلفی كه از 
تبعیض رنج می بردند، می گرفت، برای مثال به 
)زنان(،  جنسی  كنترل  )كاست(،  نجس بودن 
جابه جایی اجباری )قبایل(، خشونت قوم كشانه 
مذهبی(  )اقلیت های  كردن  جدا  دیگران  از  و 
از قراردادن دسترسی بدون مانع  و سرباززدن 
به عنوان عرف )افراد با ناتوانی جسمی(. چگونه 
قالب های  هم زمان  اجتماعی  دگرگونی  ایدة 

و  گاندی وار  عدم خشونت  انقالبی،  خشونت 
در  را  آمبدكاری  كاست  برابر  در  مقاومت 
برگرفته است؟ به عنوان یک طراح قانون اساسی 
و فیلسوفی ضدكاست، آمبدكار چهره ای با نفوذ 
است كه جریان اصلی آكادمی او را به حاشیه 
را  فكری  تاریخی  باید  چگونه  ما  است.  رانده 
احیا كنیم كه با نگرانی های قانونی جمع شود؟

جامعه شناسی  كه  آن طور  عدالت،  مسئلة 
دانشگاهِی  رشته های  به عنوان  حقوق  و 
را  ایده  دو  پرداخته اند،  آن  به  به هم وابسته 
هستند:  مرتبط  فوق العاده  كه  می كند  مطرح 
اولی ایدة آمبدكار است كه اخالق قانونی باید 
جای اخالق عمومی را بگیرد؛ مفهومی كه برای 
سال  در  اینكه  تا  بود  مدفون شده  دهه  شش 
برپایی  در  دهلی،  عالی  دادگاه  توسط   200۹
حقوق اقلیت های جنسیتی دربارة بنیاد »ناز«، 
دوباره رواج داده شد. آمبدكار تنها طرح اولیة 
آن را كشید، اما نمای آن چیست و چگونه باید 
درون  عدالت  جایگاه  تا  یابد  توسعه  ایده،  این 
درخواست  این  دهد؟  ارتقا  را  اجتماعی  علوم 
برقراری  اهمیت  به خودی خود  آمبدكار  ایدة 

جستجوی  در  تصورنشدنی  یا  ناممكن  روابط 
دومی  تمركز  می كند.  برجسته  را  عدالتمان 
كه آن را جذاب یافتم كابردهای ایدة شورش 
)نافرمانی، منتقدبودن و بازتاب دهنده بودن( در 
عدالت  و  قانونی  اخالق  حوزة  عمومی تر  شرح 
بود. این بینشی است كه جنبش ها را به سمت 
دگرگونی اجتماعی سوق می دهد و چارچوبی 
مختلف  جبهه های  در  رادیكال  مبارزات  برای 
از  فرعی  تفاسیر  امكان  این،  می كند.  فراهم 
شامل  را  اجتماعاتی  توسط  قانونی  اخالق 
می شود كه با بی عدالتی تاریخی و حامیان آن 
تعریف  برحسب  كه  تفاسیری  هستند؛  مواجه 

ویرانگرند.   

 

.1
یا     Stree Shakti Sanghatana
Womans Liberation Organization

از  برگرفته  زنان،  آزادی  سازمان  معنای  به 
وب سایت این گروه. 
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   چهل سال پس از                                                                                                                                               
   کودتای شیلی

        مصاحبه ای با مانوئل آنتونیو گارتون 
    بخش دوم: چالش های گذار دموکراتیک

مانوئل آنتونیو گارتون در حال ارائة بیانیه برای 
قانونی جدید به مردم، ژوئن 2013.

>
>>

برای  دیكتاتوری  میراث  بر  تمركز  با  گارتون  آنتونیو  مانوئل  با  مصاحبه 
سیاست های دموكراتیک ادامه یافت. جدا از فعالیت های آكادمیک متعددش، 
پروفسور گارتون زندگی سیاسی جدی ای را گذرانده است كه با انتخاب او به 
انجمن دانشجویی دانشگاه »كاتولیک« در 1۹۶۴ آغاز شد. در طول  ریاست 
جدید  نسل های  و  اندیشید  و  نوشت  آكادمی  از  فراتر  او  دیكتاتوری،  دوران 
اطالعات  و  آموزش  به  كمی  این صورت دسترسی  غیر  در  كه  پرورش   داد  را 
كثرت گرایانه داشتند. او در بازسازی پروژة دموكراتیک سوسیالیستی، فعاالنه 
شركت داشت و عضوی از كمیتة مركزی حزب سوسیالست بود. پس از دوران 
دیكتاتوری، او در بحث های عمومی دربارة گذار به دموكراسی شركت كرد و 
مشاور اولین وزیر آموزش وپرورش، هماهنگ كنندة كمیسیون فرهنگ و عضو 
كمیسیون آموزش عالی بود. در سال های اخیر، او به ترویج یک قانون اساسی 
چشم اندازهای  تأثیر  تحت  همیشه  سیاسی اش  زندگی  بود.  مشغول  جدید 

فكری یک دانشمند علوم اجتماعی قرار داشته است.

در بخش قبلی مصاحبه )گفت وگوی جهانی ۳.۵(، داشتی دربارة 
آلنده و واحد مردمی صحبت می کردی،  شكست های سالوادور 
به خصوص دربارة شكست های تئوريكی که به سقوط آنها کمك 
کردند. حاال اجازه بده به سرنگونی ديكتاتوری برگرديم. چگونه 

اين اتفاق توانست بیفتد؟چگونه اين اتفاق افتاد؟ 

اجازه بده با یک توضیح شروع كنیم: شكست های واحد مردمی موجب سقوط 
این ها  همة  شد؛  منجر  ارتش  دخالت  و  غیرنظامی  راست  توطئة  به  اما  نشد 
كرد  معرفی  كاماًل جدید  قانونی  دیكتاتوری،  در 1۹۸0،  امریكا.  پشتیبانی  با 
از 1۹۸0تا 1۹۸۸ و دیگری پس  كه دو دستوركار سیاسی پدید آورد: یكی 
از 1۹۸۸. اولی تبلوِر دیكتاتوری، اما با قانون بود. دومی قصد داشت تا رژیم 
غیرنظامی مطلقاً مستبدی با وتوی نظامی باشد؛ چیزی كه دموكراسی محدود، 
دموكراسی محافظت شده-)هر آنچه بخواهید( خوانده می شد. اما برای رفتن از 
یكی به دیگری و برای نگه داشتن رهبری یكسان در قدرت، كه پینوشه است، 

نیاز به چند مكانیسم بود.

اینجاست كه همه پرسی به میان می آید، درست است؟
بله، آنها مكانیسم همه پرسی را انتخاب كردند، اما این یک مشكل آفرید. 
جناح مخالف ظرفیت سازمانِی درتوجهی به وجود آورده بود؛ اول، در 
متصل كردن  در  دوم،  و  درگیر  مردِم  و  سازمان ها  نگهداری  و  پایداری 
اجتماعی  به بخش های  و  یكدیگر  به  بخش های مختلف جناح مخالف 
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در متِن دگرگونی سازمانی درحال تغییر سریع انجمن های تضعیف شده 
و غیره است. بحران اقتصادی 1۹۸2تا1۹۸3 چرخه ای از تحرک را آغاز 
كرد كه در جمع كردن مردم كنار یكدیگر و غلبه بر ترسشان و ایجاد 
از دیكتاتوری  باید  اینكه چگونه  اما دربارة  اثر داشت،  اتحادی سیاسی 
كه  كمونیست ها  زمان،  همان  در  نداشت.  ایده ای  هیچ  شد،  خالص 
بخشی از جناح مخالف سوسیالیست نبودند،  می خواستند از راه شورش 
ناموفق  پینوشه  ترور  برای  آنها  از شر دیكتاتوری خالص شوند. تالش 
كار،  سر  بر  پینوشه  نگهداشتن  برای  دیكتاتوری  كه  زمانی  تا  بود. 
فراخوان همه پرسی داد، جناح مخالف هیچ استراتژی روشنی نداشت. 
اگرچه این تصمیمی بسیار دشوار بود، اما جناح مخالف تصمیم گرفت 
برای همه پرسی مبارزه كند. همان طور كه یكی از حامیان راست گرای 
بزرگ  اشتباه  همه پرسی  داد،  تشخیص  دیكتاتوری  حامی  غیرنظامی 
رژیم بود  چراكه در دستان جناح مخالف بازی كرد. تنها چیزی كه آنها 
می دانستند چطور انجامش دهند این بود كه چطور انتخابات ها را ببرند!
با وجود تمامی ترفندها و منابع قدرت رژیم، جناح مخالف پیروز شد. 
بنابراین مكانیسمی كه دیكتاتوری برای تداوم بخشیدن به خود انتخاب 
كرده بود، اسباب بدبختی او را فراهم كرد. درخصوص جناح مخالف، تا 
زمانی كه باعث بیرون آمدن رأی »نه« بودند، اهمیتی نداشت كه هیچ 

برنامه ای برای آینده نداشتند.

اين راهی بسیار عجیب برای پايان يك ديكتاتوری است، اقدام 
به خودکشی است. پیامدهای مسیر همه پرسی به دموکراسی چه 

بود؟

یكی از پیامدها، خالص شدن از دست دیكتاتوری، اما نه چارچوب نهادی 
تنها كشوری در  این  است.  این خیلی مهم  بود.  آن  اقتصادی  یا مدل 
جهان است كه پس از یک دیكتاتوری طوالنی با قانون اساسی برپاشده 
توسط دیكتاتوری، قانون اساسی خودش را ایجاد نكرد. این تنها نمونة 
گذار به یک دموكراسی در امریكای التین است كه در آن هیچ مجلس 

مؤسسانی وجود نداشت.

اما این همیشگی نبود. بعد از پیروزی در همه پرسی و سپس انتخابات ها، 
از  ترس  بدون  توانست   ،)Concertación( كنسرتاسیون  حاكم،  ائتالف 

پسرفت استبدادی، در جهت تغییر سیستم سیاسی پیش تر رود.

سمت  به  می توانست  سیاسی،  سیستم  در  تغییری  چنین  از  و 
تغییری در مدل اقتصادی نئولیبرال هم پیش رود؟

شما نمی توانید مدل اقتصادی را تغییر دهید بی آنكه اول مدل سیاسی را 
دگرگون كنید. مثاًل حتی نمی توانید شركتی متعلق به دولت تحت قانون 
اساسی موجود تأسیس كنید. به خاطر داشته باشید كه این خالص ترین 
نئولیبرالیسم است، خالص تر از تاچر، چراكه تحت حكومت دیكتاتوری 
موفقیت  تلة  من  آنچه  با  شما  سال،  بیست  از  بعد  االن،  یافت.  تحقق 
كنسرتاسیون می خوانم مواجه هستید، كه نوزده انتخابات را برنده شده 
[درآمد]  به 1۵000 دالر  [درآمد] سرانه  از ۵000دالر  را  است، كشور 
سرانه رسانده است و به عنوان نشانی دیگر از پیشرفت، امروزه۷0درصد 
از دانشجویان دانشگاه ها پدرانی دارند كه تحصیالت عالیه ندارند. این 

مساوی دگرگونی بزرگی است.

این  نكرده ایم.  عمل  بد  ما  كن،  كنسرتاسیون می گوید، گوش  بنابراین 
ایجاد  باید تغییراتی بنیادی  موفقیتی بزرگ بوده است. پس برای چه 
كنیم؟ چرا باید قانون اساسی را عوض كنیم؟ ما شیلی را دموكراتیزه 

ادعا  آنها  این،  بر  عالوه  است.  مهمی  دگرگونی  مسلماً  كه  كرده ایم 
آنها  در تصحیحش،  اما  را تصحیح كرده اند.  نئولیبرالیسم  می كنند كه 
به  بخشیده اند.  رسمیت  دوباره  آن  مشروعیت  به  و  كرده اند  تثبیتش 
با  دگرگون شده  جامعة  این  میان  پیوند  در گسستن  آنها  دیگر،  سخن 
غیردموكراتیكش  رژیم  و  دیكتاتوری  اجتماعی اقتصادی  مدل  پینوشه، 
موفق عمل نكردند. ممكن است دولْت دموكراتیک باشد، سیاست ممكن 

است دموكراتیک باشد، اما رژیم دموكراتیک نیست.

تحت  دموکراتیك  سیاستی  می شود  چگونه  چیست؟  منظورت 
رژيمی غیردموکراتیك داشت؟ شبیه فرمولی لنینیستی است!

دموكراتیک  به طور  هیچ گاه  اساسی  قانون  اوالً  كه  است  این  منظورم 
تصویب نشده است. پس در منشاء خود مشروع نیست. اما دوم، قانون 
اساسی سیستمی سیاسی ایجاد كرد كه در آن اقلیتی كه از دیكتاتوری 
مخالف  كه  اكثریتی  با  داشت  یكسانی  انتخاباتی  قدرت  كرد،  حمایت 
را  یكسان  حزبی  از  كاندیدا  دو  انتخاب  انتخاباتی،  سیستم  بودند.  آن 
برای هواداران دشوار می كند، حتی اگر آن حزب اكثریت آرا را به دست 
بنابراین اعضای كنگره همیشه به طور مساوی میان دو  باشد. و  آورده 
بلوک تقسیم شده اند، اما برای تغییر قانون اساسی، شما نیاز به اكثریت 
۷۵درصدی دارید. پس غیرممكن است. در نهایت قانون اساسی برای 
چیست؟ برای حفظ مدل اقتصادی است. این قانون یک خط دربارة حق 

زندگی و سه صفحه دربارة حقوق مالكیت دارد.

با اين حساب چه چیز نظام اجتماعی اقتصادی اين قدر بد است؟ 
تمام اين شاخص ها حاکی از موفقیت آن است.

من فكر می كنم كه این یک شكست كامل است. هیچ یک از چیزهایی 
مس  قیمت  به خاطر  نیست.  اقتصادی  مدل  به خاطر  است  خوب  كه 
است، تا به خاطر سیاست های پرداخت به فقر كنسرتاسیون. حل بحران 

اقتصادی در مدل نیست اما در سیاست های ضد ادواری دولت هست.

پس مدل، خیلی بد نیست، بی تأثیر است؟

نه، نه. در دهة هفتاد، شیلی دومین مقام در توزیع مساوی درآمد در 
نابرابرترین  در  مقام  دومین   2000 سال  در  داشت.  را  التین  امریكای 
توزیع درآمد را پس از برزیل داشت )اروگوئه همیشه برابری طلب ترین 
]كشور در امریكای التین[ بوده است(. توزیع درآمد در سوئد، قبل از [

كسر] مالیات ها، نابرابرتر از شیلی است، اما بعد از [كسر] مالیات ها توزیع 
درآمد  توزیع  درحالی كه  دنیاست،  در  بدترین ها  از  یكی  شیلی  درآمد 
سوئد از بهترین هاست. دوم، هیچ نظام آموزشی دیگری تفكیک شده تر 
از نظام آموزشی شیلی نیست، چه بر اساس همسایگی، طبقه، درآمد 
یا هر مالک دیگری. در 1۹۷0، بی گمان دانشجویان كمتری تحصیل 
امروزه  بودند،  نظام همگانی  در  آن هنگام ۷۵ درصد  در  اما  می كردند، 
رقم كمتر از 3۵درصد است. بنابراین شما یک جامعه ندارید، یک بازار با 
بعضی اصالحات دولت دارید. شكافی مهم میان سیاست و جامعه هست. 
اگر چینی ها و مس ناپدید شوند، كشور ناپدید خواهد شد. مدل بر اساس 
صادرات، كاالها و وام مردم است. این [كشور] بدترین قوانین روابط كار 
در دنیا را دارد. ۸ درصد نیروی كار را تحت چانه زنی جمعی دارید. این 
تنها كشور بدون یک سیاست برای مردم بومی، یعنی ماپوچه، است. و 

این كشوری است كه داروی ضدافسردگی را دوست دارد. 

اما قبل از اين نمی گفتی که فقر ريشه کن شده است؟
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حكومت  تحت  ۵0درصد  از  فقر  شود،  استفاده  استاندارد  سنجش  اگر 
دیكتاتوری به حدود 1۵درصد سقوط كرده است. اما، می دانی، مردمی 
كه امروز باالی خط فقر هستند، فردا می توانند زیر خط فقر باشند. هیچ 

نظام همگانی حمایت اجتماعی ای وجود ندارد.

بايد به جنبش  بسیار خب. موضع خود را مشخص کردی. حاال 
نابرابری ها  اين  حد  چه  تا  [جنبش]  اين  بازگرديم.  دانشجويی 
سیاسی  پروژة  دانشجويان  حد  چه  تا  و  می کند؟  منعكس  را 

خودشان را دارند؟

كه  هستند  كسانی  هست.  دانشجویی  جنبش  از  متفاوتی  تفسیرهای 
دانشجویان  است.  معمولی  متوسط  طبقة  جنبش  یک  این  می گویند 
نارضایتی  می خواهند.  بیشتر  و  دارند  زیاد  آنها  چراكه  هستند  ناراضی 
بُعدی حیاتی از هر جنبش اجتماعی است؛ اما این هیچ چیز را توضیح 
نمی دهد. اگر بخواهیم دربارة نارضایتی صحبت كنیم، پس این والدین 
هستند كه از همه ناخشنودترند چون باید برای پرداخت شهریة دانشگاه 

فرزندانشان زیر بار قرض بروند.

مهم ترین نیاز دانشجویان برای تحصیل همگانی بوده است كه سه مولفه 
مسلط  و  اكثریتی  باید  همگانی  تحصیل  نظام  اول،  می شود.  شامل  را 
باشد. می توان فضایی برای تحصیل خصوصی داشت؛ اما باید كنترل شده 
باشد. دوم، قانون باید مدارِس در پی سود را ممنوع كند و باید از سیستم 
كنونی جلوگیری كند كه در آن دولت به سود خصوصی بنگاه داران در 
نظام مدرسه و حتی در آموزش عالی یارانه می دهد. نیاز سوم به آموزش 
عالی همگانی رایگان و بدون یارانه دهی به آموزش عالی خصوصی است.

همه  برای  را  آموزش  نمی توانید  مالیات،  در  عمیق  اصالحی  بدون  اما 
رایگان كنید. اگر فرزندان بورژواها، مانند هر كس دیگر، آموزش رایگان 
دانشگاه دریافت می كنند، تنها به خاطر این است كه برای آن مالیات های 
سنگینی پرداخت كرده اند. این به معنای تغییر مدل اقتصادی است، كه 

در پی آن مستلزم تغییر نظام سیاسی نیز هست.

پس می گويی که اين يك خواست انقالبی است؟

من این را خواستی بنیادین می خوانم، كه با خواست های برای شرایط 
بهتر متفاوت است. به نظر من می رسد كه جنبش دانشجویی در شیلی، 

كه  می كند  بازی  را  نقشی  همان  احزاب  یا  دولت  به  دسترسی  بدون 
رابطة  گسستن  یعنی  می كنند،  بازی  بولیوی  و  ونزوئال  در  جنبش ها 
بین دولت و جامعة به ارث رسیده از دیكتاتوری ها. و بنابراین بدین معنا 
»انقالبی« است، اما این از جهت روش انقالبی نیست. به نظر من، جنبة 
بنیادی دیگر جنبش دانشجویی این است كه نخستین جنبش اجتماعی 
در تاریخ شیلی معاصر  است كه بر اساس همپوشانی تاریخی با نظام 

سیاسی ای كه در باال اشاره كردم نیست.

است  اقتصادی ای  مبنای مدل  بر  پس تحصیالت خصوصی شده 
سیاسی  سیستم  و  اساسی  قانون  تغییر  بدون  نمی تواند  که 
نیازمند  تغییری  چنین  درنتیجه،  و  کند  تغییر  آن  به  وابسته 
بازسازی رابطه میان سیاست و جامعه است. اما، مانوئل آنتونیو، 
چه کسی می تواند اين گسست را )آنچه پیش از اين در برزيل و 
ونزوئال و بولیوی رخ داده است( برعهده گیرد که ما را از جامعة 

بازار پساپینوشه ای به جامعه ای دموکراتیك تر ببرد؟
 

در شیلی تمامی پروژه های تاریخی از طریق ارتباط احزاب و جنبش ها 
)كمونیست ها،  مردمی  جبهه  توسط  »صنعتی شدن«  شده اند:  ساخته 
سوسیالیست ها و رادیكال ها(، »اصالحات كشاورزی« توسط »دموكراسی 
جبهة  توسط  سوسیالیسم  دهقانی(،  جنبش های  و  )كلیسا  مسیحی« 
علیه  جنگ  احزاب(.  سایر  و  كمونیست ها  )سوسیالیست ها،  مردمی 
دیكتاتوری توسط كنسرتاسیون و حزب كمونیست ساخته شد اما امروزه 
این اتحاد برای آوردن دموكراسی، كه به بازسازی پیوند میان جنبش ها 
نیاز دارد، كافی نیست. لحظاتی بوده است كه این ممكن به نظر آید اما  
شكست خوردند. اكنون امكانی جدید با انتخابات ریاست جمهوری اخیر 
گشوده شده است. میشل باچله با اكثریتی بزرگ انتخاب شد و نخستین 
بسیج  با  او  تعهد  تركیب  است.  جدید  اساسی  قانون  یک  او  برنامة  در  نكته 
اجتماعی می تواند فرآیند رای دهی دموكراتیک، مشاركتی و نهادی را آزاد كند 
كه می تواند با یک رفراندوم آغاز شود. یک قانون اساسی دموكراتیک جدید 
ارتباط های جدیدی میان سیاست و جامعه فراهم  و یک شورای رأی دهندة 

می كنند كه احزاب جدید و چیزهایی از این قبیل می سازد.

مانوئل آنتونیو، عالی بود، کل چهل سال پس از کودتا را پوشش 
دادی! برای من واقعًا آموزنده بود و برای خوانندگان ما هم خواهد 

بود. بسیار ممنون.   
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< اروگوئه
   پیشتاِز امریکای التین 

فلیپ آروسنا، دانشگاه ریپابلیک، مونته ویدو، اروگوئه

از  بیرون  ماریجوانا  قانونی كردِن  برای  تظاهرات 
كاخ قانون گذاری در مونته ویدئو

اروگوئه، كشوِر كوچک سه میلیونی، جهان را با دو 
قانونی كه در سال 2013 تصویب كرد، شگفت زده 
هم جنس  افراد  بین  ازدواج  كه  قانونی  یكی  كرد: 
را مجاز می شمرد و دیگری قانونی كردِن ماریجوانا. 
اگر قانون سومی را اضافه كنیم كه در سال 2012 
كرد،  جرم زدایی  جنین  سقط  از  و  شد  تصویب 
كشور،  این  كه  بگوییم  اگر  بود  نخواهد  نادرست 

اكنون، در غرب پیشتاز است.
اروگوئه،  برابِر  ازدواِج  قانوِن  اوِل  مادة  براساِس 
جنسیِت  با  انسان  دو  پایدار  پیونِد  مدنی  »ازدواِج 
مخالف یا یكسان، توسط قانون است«. در آگوست 
ازدواج بین  اولین  قانون جدید،  این  2013، تحت 
ازدواج بین دیگر مردان و  به دنبال آن  دو مرد و 
همچنین بیِن زنان را شاهد بودیم. غیر از اروگوئه، 
یعنی كشورهای  امریكای جنوبی،  دیگر  دو كشور 
همسایه، برزیل و آرژانتین نیز قانونی مشابه دارند. 
به شیوة  دوازده دولت در جهان  تنها  این،  از  غیر 
پذیرفته اند:  را  همجنس گرایان  ازدواج  رسمی 
ایسلند،  اسپانیا،  فرانسه،  نروژ،  سوئد،  كشورهای 
پرتغال،  دانمارک،  هلند،  لوكزامبورگ،  بلژیک، 
كانادا و افریقای جنوبی كه اكثریِت قریب به اتفاق 

آن ها در اروپای غربی قرار دارند. در مكزیک، ایاالت 
برخی  در  تنها  حق  این  بریتانیا،  و  امریكا  متحدة 
مناطق وجود دارد. اگر با دنباله روی از دسته بندِی 
خوزه گولیهرم مركئویر، امریكای التین را به  نواِن 
»غربی دیگر« بپذیریم، به نظر می رسد كه به دلیِل 
سكوالریسِم برجسته تر این منطقه،  فرآیند نوسازی 
در این منطقه و گسترِش حقوق، تا به امروز ازدواج 

همجنس گرایان تقریباً منحصراً غربی بوده است.
دسامبر  در  ماریجوانا  كنترِل  پیشنهادِی  قانوِن  با 
قانون، »دولت،  این  بر اساس  2013 موافقت شد. 
واردات،  فعالیت های  تنظیِم  و  كنترل  مسئولیِت 
تملّک،  تولید،  برداشت،  پرورش،  صادرات، كاشت، 
را  مشتقاتش  و  شاه دانه  توزیِع  و  بازاریابی  ذخیره، 
برعهده خواهد داشت«. كلوب های پرورش دهندگاِن 
ماریجوانا و پرورِش خانگِی تا شش گیاه در هر خانه 
نیز قانونی خواهد شد. هیچ كشور دیگری در جهان 
فروش  و  توزیع  تولید،  عمومِی  كنترِل  دولت،  به 
انتظار،  مورد  تأثیرهای  است.  نداده  را  ماریجوانا 
مصرف كنندگاِن  دوركردِن  نخست،  دوگانه اند. 
با  كه  خشونتی  و  آزار  و  مواد  قاچاِق  از  ماریجوانا 
استراتژی  قانون[  ]این  دوم،  است.  همراه  آن 

بی سابقة پیكار با خوِد قاچاق مواد را آغاز می كند. 
استدالل  موخیكا  خوزه  اروگوئه،  رئیس جمهور 
را  مشكل  این  سركوب،  دهه ها  اگر  كه  می كند 
راه حل هایی جدید  امتحان  زمان  نبخشیده،  بهبود 
نتایجی  اروگوئه  »آزمایشگاه«  اگر  است.  رسیده 
دیگر  كه  دارد  احتمال  بیشتر  دهد،  نشان  مثبت 
 ،)OAS( كشورها در سازمان كشورهای امریكایی
كه همین االن به دنبال راه های جایگزین هستند، 
به صورِت جدی دربارة پذیرش رهیافتی مشابه فكر 

كنند. 
در سال 2012، اروگوئه همچنین قانونی را دربارة 
پایان داوطلبانة بارداری تصویب كرد كه مادة دوم 
آن قید می كند »پایان داوطلبانة بارداری در طول 
دوازده هفتة نخست بارداری مجازات نخواهد شد 
كوبا،  با  همراه  اروگوئه،  نیز،  حوزه  این  در   .»]...[
چند  از  یكی  مكزیكوسیتی،  و  پورتوریكو  گویانا، 
مكان محدود در امریكای التین است كه حق زنان 
است.  شناخته  رسمیت  به  را  جنین  سقط  برای 
همة  برای  كافی  مبنایی  به تنهایی،  زن،  خواسِت 
تا  می كند  فراهم  كشور  در  بهداشتی  مؤسسه های 
این،  از  پیش  پارلمان  دهند.  ارائه  را  خدمت  این 
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پنج ساِل قبل، با این قانون موافقت كرده بود، اما 
رئیس جمهور پیشین، تاباره واسكوئز كه متخصص 
غدد بود، آن را وتو كرد. در میان استدالل های به 
نفِع این قانون، دو استدالل اساسی اند. نخست، حق 
زنان برای تصمیم گیری درخصوِص بارداری شان و 
دوم، رهاشدن از دسِت كلینیک های زیرزمینی كه 
سقط جنین ارائه می دادند و جاِن زناِن كم درآمدی 
هزینة  نمی توانستند  كه  می انداختند  خطر  به  را 

روش هایی با كیفیِت باالتر را بپردازند.
حاكِم  حزِب  چراكه  شد  تصویب  قانون  سه  این 
فرنته آمپلیو )Frente Amplio؛ جبهة گسترده( 
دارد.  فعلی  پارلماِن  در  را  رسمی  مطلِق  اكثریِت 
و  احزاب  از  ائتالفی  واقع  این حزب حاكم، كه در 
سال  در  است،  چپ  تا  گرفته  میانه  از  گروه هایی 
1۹۷1 ایجاد شد و نخستین بار در سال 200۵ به 
قدرت رسید و در سال 2010 در انتخاباِت دوباره 
پیروز شد. در این میان، پشتیبانی از این قوانین از 
سوی حزب های مخالف متفاوت است. درحالی كه 
به  را  حقوق دانان  گستردة  پشتیبانی  برابر،  ازدواج 
همراه داشت، دو قانوِن دیگر بسیار بحث برانگیزتر 
بودند و تقریباً نیمی از قانون گذاران با آن ها مخالف 
بودند. چنین تفاوت هایی بازتاِب الگوهایی مشابه در 

جمعیِت كل هستند.
این قوانین آشكارا بازتاِب حكومِت چپ گرای كشور 
اكثریتی  با  گذشته،  سال  هشت  در  كه  هستند 

اجازة تصویب چنین  بوده اند كه  قانونی در قدرت 
صرفاً  این  اما  می دهد.  كنگره  در  را  ابتكاراتی 
در سطحی ضخیم  بود.  خواهد  توضیحی سطحی 
در  عمیق تری  نیروهای  چه  جامعه شناختی تر،  و 
می شوند؟  متجلی  قوانین  این  در  اروگوئه  جامعة 
از  كشوری  به عنوان  را  خود  غالباً  كه  كشوری  در 
نظر فرهنگی محافظه كار تعریف می كند و یكی از 
قدیمی ترین جمعیت ها را در این قاره دارد، چگونه 

می توانیم آن نیروها را بفهمیم؟
دست كم چهار عامِل مرتبط وجود دارند. نخست، 
جامعة اروگوئه یكی از سكوالرترین جوامع در قاره 
در جهان است. همان گونه كه كارلوس  احتماالً  و 
اروگوئه  است،  نوشته  تاریخ دان  دی آزوئای  رئال 
امریكای  كاتولیِک  آسماِن  در  ستاره  تار ترین 
اوایل  در  پیش ازاین،  این كشور  دوم،  است.  التین 
قانونی  آن  در  كه  داشت  دوره ای  بیستم  قرن 
محسوب  پیشرو  زمان  آن  در  كه  كرد  تصویب  را 
 ،)1۹0۷( كرد  حذف  را  مرگ  مجازات  و  می شد 
طالق هایی را به رسمیت شناخت كه از سوی زنان 
طرح می شد )1۹13(، هشت ساعت كار در روز را 
اجباری كرد )1۹1۵(، و حق رأی زنان را تصویب 
كرد )1۹2۷(. كشور در دهه های نخست قرِن پیش 
بودند كه  نگران  آن قدر پیشرفت كرد كه بسیاری 
جمعیت  هرچند  سوم،  است.  شده  سوسیالیست 
انقالب  طول  در  بزرگی،  درصد  است،  پیر  نسبتاً 

سن  به   1۹۶0 دهة  سیاسِی  و  جنسی  فرهنگی، 
قانونی رسیده اند. چهارم، كشور یكی از مثبت ترین 
سر  از  ]گذشته[،  دهه   چندین  در  را  دوره هایش 
بین المللِی  شاخص های  همة  براساس  می گذراند: 
سیاسی اش  دموكراسی  معاصر،  دموكراسی های 
در  ۵درصد  حدود  متوسِط  با  اقتصاد  است؛  كامل 
سال، در ده سال گذشته رشد كرده است و جامعه 
در نتیجه سیاست های اجتماعی قوی كه ثروت را 
شده  فقیر  كم تر  و  تساوی گراتر  می كند،  باز توزیع 
است. اروگوئه در دوره ای زندگی می كند كه تنها با 
آغاز قرن بیستم مقایسه شدنی است؛ یعنی زمانی 
كه یكی از دارندگاِن برتِر شرایط رفاه بر روی كرة 

زمین، در نظر گرفته می شد. 
از  بسیاری  نزدیک،  آیندة  در  كه  است  محتمل 
كشورهای غربی اقداماتی را تصویب كنند كه بسیار 
شبیه به آن است كه در اینجا توصیف شد و بنابراین 
نادرست نخواهد بود اگر بگوییم كه اروگوئه راه را 
می كند.  هموار  حقوق  همگانی تر  گسترِش  برای 
هم زمان، این قوانین ممكن است با موانعی جدی 
روبرو شود، همان گونه كه در بسیاری از كشورها، با 
سنت های فرهنگی متفاوتشان، ممكن است به این 

قوانین به مثابه عملی شنیع نگاه شود.   
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< آموزش عمومی 
                       در اروگوئه، 

        چقدر عمومی است؟
 ،)RC04( آدریانا ماِررو، دانشگاه ریپابلیک، مونته ویدئو، اروگوئه و عضو كمیتة پژوهشِی جامعه شناسی آموزش
ِپِریرا،  لئوناردو  و  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن   )RC32( جامعه  و  زنان  و   )RC16( جامعه شناسی  نظریة 

دانشگاه ریپابلیک، مونته ویدئو، اروگوئه 

>>

احاطه شده  با معلماِن معترض  اروگوئه  مجلس 
است.

كشوری هست به نام اروگوئه، كه بین۸0تا۹0درصد دانش آموزانش در 
همة سن ها، به مدارس عمومی می روند. بله، عمومی. آموزش خصوصی 
به طور  كه  درصدی  برنمی گیرد؛  در  را  ]آموزش[  1۵درصد  از  بیش 
پیش دبستانی  از  عمومی  آموزش  است.  نكرده  تغییر  چندان  تاریخی، 
تا دانشگاه شامل سطوِح كارشناسی ارشد و دكترا، كاماًل رایگان است. 
دانشگاه ها عالوه بر اینكه رایگان اند، دارای دسترسی آزاد، بدون آزمون 
حذفی یا سهمیه هستند؛ بنابراین هر دانش آموختة دبیرستانی می تواند 
ثبت نام كند. گذشته از این، برخالف دینداری امریكای التین، آموزش 
از 1۹1۷ سكوالر بوده است و حتی در قرن نوزدهم،  اروگوئه  عمومی 
آموزش مذهبی، گزینه ای بود كه والدین می تواستند نپذیرند. به عالوه، 
در اروگوئه، از آغاز قرن بیستم، زنان در دستاوردهای آموزشی از مردان 
باالتر  مردان  از  آنان  آموزش  سطِح  میانگین  امروزه،  گرفته اند؛  پیشی 
عالی  تحصیالِت  و  دانشگاه  ثبت ناِم  سه چهارم  تقریباً  همچنین  است. 
این »بهشت«  فارغ التحصیالن، زن هستند.  از  بیشتری  و حتی درصد 
برای هر  برنامة »یک لپ تاپ  بود كه  اولین كشور در جهان  آموزشی، 
كودک« را به كار بست كه از طریق آن هر دانش آموز و هر معلم در 
هر مدرسه ای )در حال حاضر از طریق تحصیالت متوسطه( از دولت، 
»طرِح سیبل«1  می كند.  دریافت  اینترنت  به  دسترسی  با  لپ تاپ  یک 
)CEIBAL Plan(، كه به افتخاِر گل ملی )ceibo( نام گذاری شده، 
حتی به فقیرترین ها این امكان را می دهد كه  لپ تاپ را به خانه ببرند، 

یعنی جایی كه می توانند از آن برای یادگیری، به اشتراک گذاری و بازی 
استفاده كنند. 

عمومی،  یعنی  مشخصات،  این  با  نظامی  كه  كنیم  فكر  است  ممكن 
رایگان و آزاد، در كشوری با رشد جمعیت كم )0.1۹درصد در سال( و 
با تنها 22درصد جمعیِت زیر 1۵سال، در محیطی با آب وهوایی معتدل 
نتایِج  و  همه گیر  آموزش  بتواند  طبیعی،  و  جغرافیایی  موانع  بدون  و 

آموزشِی منصفانه فراهم كند. اما این گونه نیست. 
براساِس گزارِش برنامة ارزیابِی بین المللی دانش آموزان )PISA( دربارة 
اروگوئه، »اروگوئه همچنان نابرابری شدیدی را در توسعة اجتماعی فرهنگی 
زمینة  در  كه  دانش آموزانی  درحالی كه ۸۹درصد  نمایش می گذارد.  به 
می روند،  آموزشی  مؤسسه های  به  نامساعد’  ‘بسیار  اجتماعی فرهنگِی 
پایین تر از سطح 2 دسته بندی می شوند، تنها 13درصد دانش آموزان در 
زمینه های ‘بسیار مساعد’ پایین تر از این سطح قرار می گیرند. شكاف 
بین این دو كرانه در امتحان ریاضیات 1۷0 است و از اروگوئه، كشوری 
با نابرابری آموزشی، می سازد. در چهار دوره از امتحاناِت برنامة ارزیابِی 
بین المللِی دانش آموزان كه اروگوئه در آن شركت كرده بود، این نتیجه 

ثابت بوده است«.
به زباِن ساده، به  طور متوسط، نمرة كودكاِن با بیشتریِن مزایا، بیش تر 
از میانگیِن نروژ )۴۸۹(، یا ایاالت متحده )۴۸1( است، درحالی كه نمرة 
 )3۶۸( پرو  یا   )3۷۵( اندونزی   ،)3۶۷( قطر  از  پایین تر  فقیرترین ها 
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باالترین نمره ها، به مدارس  با  است. دیگر آنكه، ۷۵درصددانش آموزان 
خصوصی می روند. 

اگر نتایِج آزموِن برنامة ارزیابی بین المللی دانش آموزان برای خوانندگان 
قانع كننده نیست، )كه قطعاً، می تواند اعتراضاِت معقولی به مقایسه های 
نسبت به  كمتری  اعتراضاِت  اگر  حتی  باشد،  داشته  وجود  بین المللی 
باشد(  داشته  وجود  می دهد،  اجازه  ابزار  كه  داخلی  مقایسه های 
داخلی،  به صورِت  كه  كنیم  استفاد  اطالعاتی  از  همچنین  می توانیم 
تحصیل،  باالتِر  در سطوح  اروگوئه،  در  آمده اند.  وجود  به  كشور  درون 
در نتیجة میزان باالی ترک تحصیل و تكرار دروس، فقیرترین  عمدتاً 
دانشجویان رفته رفته، محو می شوند. براساِس داده های رسمِی پیمایِش 
سنین  در  كودكان  ۹۵.3درصد   ،)2012( ملی  آماِر  مؤسسة  خانوادة 
۶تا11 سال، به مدارس ابتدائی می روند، ۷3.۸درصد كسانی كه در سن 
12تا1۴ سال قرار دارند به مدارس راهنمایی می روند و تنها ۵1.۴درصد 
كسانی كه در سن 1۵تا1۷سال هستند به دبیرستان می روند. در آخر، 
افراد جوان در سن 1۸تا2۴سال به دانشگاه می روند.  تنها 23.۷درصد 
نابرابری بین چارک ها بر اساس درآمد خانوار، مسیری مشابه را نشان 
می دهد: در سه سالگی، در باالترین چارک، از هر ده كودک، نه نفر به 
مدرسه می روند، درحالی كه در پایین ترین چارک، این میزان تنها یک 
نفر از دو نفر است. در سن 22سالگی، ۵۷درصد افراد جوان در باالترین 
چارک، به دانشگاه می روند، در مقایسه، تنها ۹درصد پایین ترین چارک 

به دانشگاه می روند.
پس، مشكل چیست؟ چگونه ممكن است نظامی آموزشی بر پایة اصولی 
كه به دنباِل تضمیِن همه گیری و برابری بوده است، چنین نتایِج نابرابر 

و انحصاری ای داشته باشد؟
ما باور داریم كه مشكل می تواند در معنای »عمومی« قرار گرفته باشد. 
كمی  ارتباط  واقع  در  می نامد،  »عمومی«  را  آن  اروگوئه  كه  آموزشی 
دارد با مفهوِم »عمومی« آن گونه كه در جوامع دموكراتیک و كثرت گرا 
فهمیده می شود. تمام آموزش های رسمی، از پیش دبستانی تا دانشگاه 
و   )ANEP( عمومی  آموزِش  ملی  ادارة  یعنی  خودگردان  نهاد  دو  را 
دانشگاه ریپابلیک، اداره می كنند كه هر دوی آنها از سپهِر سیاست های 
رسمی مجزایند. هرچند یک وزارت آموزش، شامِل واحِد اجرایی وجود 
اساسی  قانون  ندارد. هرچند  آموزشی  امور  دارد، عماًل هیچ قدرتی در 
تصریح می كند كه »حاكمیت در ملت وجود دارد«، همان گونه كه هر 
بیان می شود،  الزامی  انتخابات های  با برگه های رأی در  پنج سال یک بار 
نمی تواند  آموزشی،  سیاست های  با  ارتباط  در  اروگوئه  مردم  خواست 
متجلی شود، نه از طریق قانون گذاراِن دو مجلس و نه از طریِق واحد 

اجرایی یعنی جایی كه دست های وزارت آموزش بسته است. 
استقالل  و  می كنند  اداره  را  آموزش  كه  نهادهایی  در  میانه،  این  در 
بسیار زیادی دارند كه در قانون اساسی درج شده است، منافع مشترک 
حاكم شده  اند. ادارة ملی آموزِش عمومی، كه مسئول آموزِش اجباری 
و تربیِت معلم است، توسط سازوكاری اداره می شود كه در مجموع در 
خدمِت كاهِش كیفیِت تدریس و درگیركردن نظام در حبابی خودارجاع 
و ازخودراضی است. از سویی، تربیِت معلم همچنان مدِل مدارِس سنتی 
ارتقا  دیگر،  سوی  از  باشد.  آگاه  پژوهش  از  بی آنكه  می كند،  دنبال  را 
یا  پیشرفت  ارزشیابِی  هیچ گونه  بدون  صرف،  ارشدیِت  براساِس  شغلی 
انحصار  در  جدید،  معلمان  استخدام  می شود.  انجام  معلم  رقابت جویی 
و  می كنند  اداره  را  عمومی  آموزِش  ملی  ادارة  كه  است  افرادی  همان 
آشكارا اعتبارنامه های معلمان را كه دانشگاه ها اعطا می كنند، به حساب 
تقریباً  نیز  معلمان  اخراج  نباشد،  كافی  همین ها  گویی  نمی آورند. 

غیرممكن است.
از  بیش  آموزش،  نظام  واقعِی  تنگنای  یعنی  متوسطه،  تحصیالت  در 
۴0درصد  و  نمی شوند  تشكیل  معلم  غیاِب  به خاطِر  كالس ها  یک سوم 
نیز،  ابتدایی  آموزش  در  می گذرانند.  دوباره  را  كالس  دانش آموزان، 
تكراِر  باالی  میزان  است،  كمتر  معلمان  كاِر  از  غیبت  كه  جایی  یعنی 

دستمزدهای  برای  كشمكش   ،2013 سال  در  دارد.  وجود  دروس 
بدون كالس  ماِه كامل  از یک  بیش  برای  را  فقیرترین كودكان  باالتر، 
در  چپ گرا  دولت  روی كارآمدن  زمان  از  كه  دستمزدهایی  گذاشت؛ 
برای  پایه  حقوق  تاجایی كه  است  یافته  افزایش  به شدت   200۵ سال 
یک معلم امروزه بیش از دو برابِر حقوق یک استاد دانشگاه است. این 
مورد، شامل اعتصابات دیگر نمی شود كه به تالش هایی برای اصالحات 
از  گذشته،  دیكتاتوری  دورة  در  متوالی  دولت های  كه  داشت  اعتراض 
جمله دولت های چپ، پیشنهاد می كردند. مدارس خصوصی كه حقوق 
كمتری نسبت به مدارس دولتی می پردازند اما در قبال غیبت معلمان 
رنج  یک پارچه  بی اماِن  حمله های  نوع  این  از  هستند،  آسان گیر  كمتر 

نمی برند. از این دیدگاه، آموزش در اروگوئه، چندان »عمومی« نیست.
با آگاهی از پیوند اروگوئه با عموم )public( به عنوان سپهری كه بین 
جامعه و قدرِت دولت میانجی گری می كند و با آگاهی از اهمیِت بسیاِر 
آموزش عمومی در شكل دهی به هویت اروگوئه و همچنین با آگاهی از 
بی اعتمادی شهروندان به سازوكارهای بازار2، اتحادیة معلمان چیزی را 
شكل داده است كه می توانیم آن را »باز فئودالیزه سازی« بنامیم. آنها با 
فریاد جنگ، با تكان دادِن پرچِم »آموزش عمومی«، بدوِن سازش كاری، 
مدعی حِق نگه داری از منافع مشتركشان شدند؛ منافعی كه در حقوق 
انحصاری و مزایای كاری ای بروز می كند كه بی مسئولیتی را در قباِل 
آموزش نابرابر رواج می دهد و به حِق آموزش كودكانی تجاوز می كند كه 
بیش از همه به آن احتیاج دارند. اتحادیه كه بی هیچ مصالحه ای، مدعِی 
انتقاد، بحث و  حِق تصمیم گیری دربارة آموزش برای خود است، حق 
پیشنهاددادِن دیگر شهروندان را انكار می كند. بنابراین، اروگوئه ممكن 
نظر  به  كه  آنچنان  اما  باشد،  كرده  قالب  را  عمومی اش  آموزش  است 

می آید »عمومی« نیست.   

مخفِف   ،))ceibos( ِسیبوس ها  از  گروهی  معنی  )به   »)Ceibal( ۱. »ِسیبَل 
  Conectividad Educativa de Informática Básica para el«
برای  پایه  اطالعاِت  فناورِی  و  آموزشی  »پیونِد  یا  و   »  Aprendizaje en Línea

یادگیری آنالین« است.
۲. به عنوان مثال، خالی از لطف نیست که به یاد بیاوریم چگونه در سال ۱۹۹۳، در میانۀ 
فرآیند خصوصی سازی که تمام جهان را متأثر کرده بود، شهروندان اروگوئه با اکثریت 
را ممکن  دادند که خصوصی سازِی شرکت های عمومی  رأی  قانونی  لغو  به  ۷۲درصد 

می کرد.
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< معجزۀ اروگوئه 
     بازتوزیع و رشِد اتحادیه گرایی

كار  پژوهشِی  كمیتة  رئیسة  هیئت  عضو  و  اروگوئه  مونته ویدئو،  ریپابلیک،  دانشگاه  سوپروِیله،  مارکوس 
)RC30( انحمن بین المللی جامعه شناسی و مارِیال کوئینوِنس، دانشگاه ریپابلیک، مونته ویدئو، اروگوئه 

»بهبوِد برابری در 
جامعه بدوِن یک 
خواسِت سیاسِی 

بسیار قوی ممکن 
نبود«

>>

سال  در  كه  اروگوئه  در  دولت چپ گرا  دومین 
انتخاب شد، سیاست های مدافع كارگر   200۹
نظاِم  و  از طریِق شوراهای دستمزد  را  خویش 
همة  برای  دستمزد  حداقِل  ترمیِم  سه گانة 
بخش های  همة  در  شغلی  دسته بندی های 
این  انجام  برای  بخشید.  گسترش  اقتصاد، 
بازتوزیِع  تقویت  در  استراتژیک  نقشی  كار، 
گام به گام درآمد بازی كرد. در سال های اخیر، 
افزایش  ۴درصد  سال  هر  واقعی،  دستمزد 
افزایش  2۵0درصد  دستمزد  حداقل  و  یافته 
یافته است. پیش از ]به قدرت[ رسیدِن دولت 
 ۶.۵ حقوق  میانگین   ،200۴ سال  در  چپ گرا 
امروزه  درحالی كه  بود،  دستمزد  حداقل  برابِر 
میانگین حقوق، تنها سه برابِر حداقل دستمزد 
دارد[  ]باور  كه  متعارف  فهِم  برخالِف  است. 
سیاست های بازتوزیع، سطِح اشتغال را كاهش 
پیش  13.۷درصد  از  بیكاری  میزان  می دهد، 
به  سال 200۴  در  اول چپ گرا  دولت  آنكه  از 
در  ۶.1درصد  متوسط،  به حدود  برسد،  قدرت 

طول دومین دوره اش كاهش یافت.
به طور  دوره  این  در  كه  شغل هایی  همچنین، 
فزاینده ارائه شدند، كارهایی آبرومندانه بودند. 
كه  كسانی  تعداد  و  كاهش  غیررسمی  كار 
افزایش  كردند،  ثبت نام  اجتماعی  تأمیِن  در 
قانونِی  از همة حقوِق  تعداد ذی نفعان  و  یافت 
با  تمام وقت  استخدام  كرد.  پیدا  گسترش  كار 
مزایا یا استخداِم با كیفیِت خوب، از ۵۵درصد 
كسانی كه در سال 200۴ استخدام شده بودند 
به ۶۹درصد در سال 2011 رسید. در این دوره، 
و  یافتند  افزایش  نیز  جوان  استخدام شدگاِن 
شورش های كارگری كاهش پیدا كرد. مطمئناً، 

با  پیوستگی  در  كارگری همچنان  شورش های 
حلقه های روابط كارگری در نوسان است؛ یعنی 
دولتی  بودجة  به  رأی  با  كه  دولتی  كارگراِن 
با  كه  خصوصی  بخش  كارگراِن  و  پیوندند  در 
چانه زنِی  قراردادهای  زمانِی  محدودیت های 
در  و  به طور كلی  اما  پیوندند؛  در  دسته جمعی 
درازمدت، تعارضاِت كارگری كاهش یافته است.

اقتصادِی  وضعیِت  یک  نتیجة  در  این ها  همة 
بحران هایی  برخالِف  كه  بود  ممكن  مطلوب 
رخ  توسعه یافته تر  كشورهای  در  كه  است 
بهبوِد  برای  بادآورده ای  ثروت  چنین  می دهد. 
اما  بود؛  ضروری  شرطی  اجتماعی  بازتوزیع 
جامعه  در  برابری  بهبوِد  نبود.  كافی  به تنهایی 
بدوِن یک خواسِت سیاسِی بسیار قوی ممكن 
نبود، به ویژه سیاست هایی كه چنین پیامدهای 
چشمگیری دارند كه فقر را از حدود ۴0درصد 
به 12درصد جمعیت و فقر شدید را از ۴.۵درصد 

به 0.۵درصد فرومی كاهند.
همان گونه كه اشاره كردیم، سازوكار اجتماعی ای 
است،  داشته  فرآیند  این  در  مركزی  نقش  كه 
این  داشت.  نام  دستمزد  شوراهای  به اصطالح 
اروگوئه  در  طوالنی  سابقه ای  كه  را  شوراها 
داشته اند، نخستین دولت چپ گرا بازآفرید و در 
دومین دورة این دولت، به عنوان سیاست تثبیت 
شدند. رشد تصاعدی در میزاِن تشكیِل اتحادیه، 
است.  كرده  كمک  تغییرات  این  مؤثركردِن  به 
تقریباً   200۵ سال  از  اتحادیه  تشكیل  قطعاً،  
300درصد افزایش یافته است و تا به امروز، به 
3۵0000 عضو دست یافته است. در پایان سال 
اتحادیة مركزی پیش بینی می كند كه   ،2013
12درصد  تقریباً  یعنی  به 3۸0000،  عدد  این 
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كار  نیروهای  2۴درصد  یا  و  كشور  جمعیت 
در  بلكه  عضویت  در  فقط  نه  برسد.  مزدبگیر، 
كه  بخش هایی  در  جدید  اتحادیه های  ایجاد 
مناطق  همچون  نداشتند،  اتحادیه ای  پیش تر 
روستایی یا در كار خانگی، رشد فزاینده ای رخ 

داد. 
اتحادیه  فعالیت  در  انفجاری  رشد  این 
فوراِن  سویی،  از  است.  داشته  پیامد  چندین 
ایجاد  را  اتحادیه  كالسیِک  ایدئولوژی های 
كرد. به طور سنتی، اتحادیه های اروگوئه هم از 
دولت و شركت ها مجزا مانده اند و هم از احزاب 
از  آن(  ارگانیِک  مفهوِم  به  )دست كم  سیاسی 
از طریق  اخیر  مورد  تأثیر  احزاب چپ.  جمله 
گذاشته  اجرا  به  رهبران  چپ گرایانة  تمایالِت 
راه  از  می توانستند  تنها  كه  رهبرانی  شد؛ 
به  عادی  اعضای  توسط  دموكراتیک  انتخاباِت 
این موقعیت برسند. سنت دیگِر اتحادیه گرایی 
یا بخش  است كه هر شركت  این  اروگوئه  در 
كه  دارد  را  خود  خاص  اتحادیة  تولیدی، 
بدل  سیاسی  خرد  نظام های  به  را  اتحادیه ها 
می كند كه با مسائِل محلی درگیرند و ممكن 

است در سپهر سیاسِی گسترده تر، تفرقه افكن 
اروگوئه  مركزی  اتحادیة  نتیجه،  در  باشند. 
از  گسترده  ای  طیِف  همواره   )PIT-CNT(
گرایش های  همة  البته  اتحادیه،  گرایش های 

چپ را در برمی گیرد.
شیوه ای  به  دموكراتیک،  سنت های  این  با 
متناقض، اتحادیه  گرایی برخی از وابستگی های 
سیاسی اش را هنگامی از دست داد كه رهبران 
جدید كه از پایین برخاستند، لزوماً خود را با 
چپ گرایی تاریخی هم ردیف نكردند. در سطح 
جریان های  بخش ها،  برخی  در  ایدئولوژیک، 
قوِی  مواضِع  و  آمدند  پدید  اتحادیه  رادیكال 
دیگر،  اتخاذ كردند. در بخش های  ضدِّ دولتی 
و  شدند  غالب  بزرگ  شركت  های  شعارهای 
سنت هایی را شكستند كه اعتراضاِت اتحادیه ای 
موقعیِت  بهبوِد  و  كشور  مدرن سازِی  برای  را 
یک  ]شكِل[  به  جامعه،  در  رده ها  پایین ترین 
می كردند.  ادغام  سیاسی  گستردة  استراتژِی 
به نظر می آید این گرایش  های جدیِد اتحادیه، 
كه در موقعیت  های مشخصی بسیار پرخاشگر 
آمده اند، جایگزیِن سازماِن گستردة  از آب در 

برای  را  چالش هایی  و  می شود  اتحادیه گرایی 
الگوهای پیشین ایجاد می كند و روابط جدیدی 
یک  عمل،  در  می كند.  برقرار  آینده  دولت  با 
بزرگ  شركت های  به  اعتراض  جدید  فرآیند 
گسترش یافته و حتی در بخش  های مشخصی 
سوی  به  انحصاری  به طور  كه  شده  غالب 
افزایش دستمزدها متمایل شده است، بی  آنكه 
آن گونه كه سنِت اتحادیه بود این اعتراض ها را 
به هرگونه تصویر گسترده تری از جهان متصل 
می  بینیم  هم  را  جدید  چپ  یک  شاید،  كند. 
كه دروِن ساختاِر سنتِی اتحادیه عمل می  كند 
برای  را  جدیدی  ساختاِر  جایگزین،  به طور  یا 
كار  جهاِن  پایة  بر  جامعه  از  جدید  تصویری 

می  آفریند.   

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصیص علوم اجتماعی 
کـتـاب، مـقالـه، ژورنـال، مجـلـه



21

سال چهارم/ شـمارۀ نخست / مارس 2014

< انقــــالِب کشـــاورزِی 
   اروگــــوئه

دیه گو ئی. پیِنیرو، دانشگاه ریپابلیک، مونته ویدئو، اروگوئه

از دام پرورِی سنتِی گاو... به صنعِت چندملیتِی خمیركاغذ سازی. عكس ها از امیلیو فرناندز.

>>

در سال 2002، پس از بیست سال اصالحات 
بحرانی  سنتی،  احزاِب  هدایِت  با  نئولیبرال، 
در  داد.  رخ  اروگوئه  در  اجتماعی  و  اقتصادی 
آمپلیو  فرنته  چپ گرای  حزِب   ،200۵ سال 
گسترده(  جبهة  )Frente Amplio؛ 
انتخابات را برد و وظیفة خطیِر بازسازی كشور 
اقتصاد  آن،  از  پس  سال های  در  كرد.  آغاز  را 
كرد،  رشد  قاره  كل  در  میزان  باالترین  به 
شد  موفق  بازتوزیع  سیاست های  درحالی كه 
بی سابقه ای كاهش  میزاِن  به  را  و فالكت  فقر 
این دستاوردها، حاصِل رشد  از  دهد. بسیاری 
سال ها  آن  در  كه  بود  كشاورزی  بخش  قوِی 

دستخوِش دگرگونی عمیِق ساختاری شد.
ساختاِر جامعة روستایی اروگوئه در طول قرن 
بیستم تغییرات اندكی داشت. در اوجش، مالكیِن 
كشاورزی  مؤسسه های  و  دام ها  بزرِگ  نسبتاً 
بودند.  درگیر  صادرات  برای  كاالها  تولیِد  در 
كشاورزِی  زودهنگاِم  شكل گیری  نتیجة  در 
سرمایه دارانه، كارگران مزدبگیر، بیشتِر نیروی 
كار روستایی را فراهم می كردند؛ اما، هم زمان، 

تعداِد درخوِر توجهی تولیدكنندگاِن خانوادگی 
ریشة  با  دهقان(  تا  بودند  كشاورز  بیشتر  )كه 
اروپایی نیز وجود داشت كه برای بازاِر داخلی 
غذا تولید می كردند. در آغاِز قرِن جدید، بیشتِر 
از  آن ساختار اجتماعی در یک فرآینِد مداوم 
پایه دگرگون شد، كه در اینجا توصیف خواهم 

كرد.
در  فزاینده  تقاضای  گذشته،  قرِن  پایاِن  از 
بازار جهانی برای غذا، الیاف و مواد خام برای 
تولیِد سوخت های زیستی وجود داشته است. 
نوظهور  اقتصادهای  در  عظیم  جمعیتی  ورود 
این  قیمت  جدید،  مصرف كنندگاِن  به عنوان 
اروگوئه،  است.  داده  افزایش  را  محصوالت 
تقاضای  با  كاالها  این  تولیدكنندة  به عنواِن 
زمین  از  استفاده  در  را  فزاینده  شدتی  زیاد، 
تجربه كرده است. كشور، بهره برداری فزاینده 
از زمین های تازه برای رشِد غالت و دانه های 
روغنی را با افزایِش بازدهِی دام ها تركیب كرد 
به  هكتار،  دومیلیون  ازدست رفتِن  به رغِم  كه 
تولید و صادرات فزاینده منجر شد. باید به این 

شیوه های تولید كه می توان آن ها را شیوه های 
سنتی تلقی كرد، جنگل داری را نیز اضافه كرد. 
به لطِف یارانه های دولت كه از 1۹۸۷ آغاز شد، 
امروزه بیش از یک میلیون هكتار جنگل وجود 
دارد كه دو گیاِه تولیِد خمیركاغذ آن را عمل 
آورده اند و شركت های چندملیتی ساخته و به 
كار انداخته اند. جزِء دیگری كه بر توازِن نسبِی 
سوخت های  رشِد  می گذارد،  اثر  تولید  اَشكاِل 
زیستی است كه شركت های دولتِی نفت آن را 

هدایت می كنند.
این  برای  آشكار  شاخصی  زمین ها،  قیمِت 
می كند.  فراهم  كشاورزی  دنیای  در  تغییرات 
زمین  قیمِت  میانگیِن  گذشته،  دهة  طول  در 
برای  اما  است.  یافته  افزایش  برابر  هفت 
بزرگ ترین مزارع )باالی 2۵00هكتار( افزایش 
دوازده برابر بوده است كه به فروش زمین های 
تولیدكنندگان خرد و كالن منجر شده است. 
فزایندة  خارجِی  مالكیِت  و  تمركز  نتیجه، 
از  مقدمانی  داده های  است.  بوده  زمین ها 
آخرین سرشماری كشاورزِی سال 2011 نشان 
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سوخت زیستی برای امروز، گرسنگی برای فردا؟
 تصاویر از آربو

می دهد كه اگر در سال 2000، ۵۷131قطعة 
سال  یازده  از  پس  داشت،  وجود  كشاورزی 
هرچند  است.  مانده  باقی  ۴۴۸۹0قطعه  تنها 
۹1درصد از 122۴1قطعه كه از بین رفته اند، 
است،  بوده  هكتار  صد  از  كمتر  سطحشان 
می دهند  نشان  كه  دارند  وجود  شاخص هایی 
جایگزینی همچون دهه های ۷0 و ۸0  منحصر 
مالكاِن  شامل  بلكه  نیست،  خرده مالكان  به 

دام های محلی نیز می شود.
تثبیِت رده ای جدید از مالكان، تأثیِر فرهنگِی 
به ویژه  كه  است  داشته  بی چون وچرایی 
ارتباط  در  خارجی ها  مالكیِت  افزایِش  با 
سرشماری  همان  مقدماتِی  داده های  است. 
در  درحالی كه  می دهد  نشان   2011 سال 
اروگوئه  زمین های  ۹0درصد   ،2000 سال 
اروگوئه  در  عماًل  كه  بود  افرادی  دسِت  در 
آمار  این  بعد،  سال  یازده  می كردند،  زندگی 
 ،2011 سال  در  یافت.  كاهش  ۵۴درصد  به 
۴3درصد زمین های اروگوئه در دست »افراد« 
»انجمن های ناشناس«  حقوقی بود كه عمدتاً 
شركت های  و  شهروندان  بیشترشان  و  بودند 

سایر ملیت ها بودند.

بنابراین، از چشم اندازی كه نگهداری گستردة 
دام ها در آن غالب بود، به سوی چشم اندازی 
گستردة  بسیار  كشِت  با  كرده ایم  حركت 
زیستی،  سوخت های  تولید  جنگل،  و  غالت 
ماشین آالِت  انتخاِب  بزرگ،  شركت های  غلبة 
بزرگ، مهاجرِت دسته جمعِی تدریجِی جمعیِت 
و كوچک،  بزرگ  به سوی شهرهای  روستایی 
تراكم زیاد زمین، مالكیِت خارجی ها و غیره؛ تا 
جایی كه امروزه جهان كشاورزی در مقایسه با 
آنچه كه در نیمة دوم قرن بیستم بوده است، 

كاماًل متفاوت به نظر می رسد.
كشاورزی  و  چشم انداز  در  چشمگیر  تغییِر 
را  یک دیگر  كه  است  فرآیند  چندین  حاصل 
تقویت می كنند. نخست، تغییرات در چارچوب 
سراسِر  در  را  مالی  سرمایة  نفوِذ  مقررات، 
كشاورزی  شركت های  از  گسترده ای  طیِف 
دروِن  سازمانی  تغییراِت  دوم،  كرد.  تسهیل 
شركت ها، به طور مشخص ساخِت »شبكه های 
داد  سرمایه  به  را  منابعی  سرمایه گذاری«، 
بی نظیری  قراردادِی  انعطاف پذیرِی  با  تا 
كار  فزایندة  برون سپاری  سوم،  كند.  عمل 
است  داشته  وجود  پیمان كارانی  به  كشاورزی 

از شبكه های  با استفاده  كه نظام كشاورزی را 
را  كاركنان  تا  می كنند  تأمین  اجتماعی شان 
تغییراِت  چهارم،  كنند.  مدیریت  و  استخدام 
است،  همراه  دقیق  كشاورزی  با  كه  فناورانه، 
وابستگی تولیدكنندگان را به بذر های ژنتیكی 
و  كشاورزی  شیمیایی  مواد  با  اصالح شده 
حوزة  در  می دهد.  افزایش  جدید  ماشین آالِت 
محصوالت  واكسن،  كاربسِت  امر  این  دام ها، 
و  پروار  حیوانات،  سالمِت  حفظ  برای  جدید 

غیره را شامل می شود.
اطالعاتی  فناوری های  وروِد  هم زمان،  به طور 
به  دسترسی  كامپیوتر،  همچون  ارتباطی  و 
عمیقاً  غیره،  و  همراه  تلفن های  اینترنت، 
داده  تغییر  را  كشاورزی  شركت های  مدیریِت 
پیشرفت های  تركیِب  با  فناوری ها،  این  است. 
نقلیة  وسایِل  از  استفاده  گسترِش  و  زیربنایی 
سبک و سازمان دهِی نیروی كار را اصالح كرد، 
كه كارگران را به یک دیگر و به محیط شهری 
»كشور«  بیِن  فرهنگی  موانِع  و  می دهد  پیوند 
پیكربندِی  این  می دهد.  تغییر  را  »شهر«  و 
روستایی،  جامعة  و  كشاورزی  ساختاِر  دوبارة 
بازیگرانی جدید و پیمان هایی جدید می آفریند 
كه نیازمنِد تحقیق و رسیدگی است؛ به ویژه در 
كشوری با سنِت طوالنِی كشاورزی كه سودای 
بهبوِد دموكراسی، برابری و پایداری را در سر 

دارد.  
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 Heti جلِد  روی  بر  كه   )Fidesz( حاكم  حزب 
Világgazdaság  )هفته نامة اقتصاد جهانی( نمایان 

شده، به عنوان مافیا به تصویر كشیده شده است.

>>

و  شگفت انگیز  ساِل  از  سال  بیست  از  بیش 
گذشته  مجارستان  در   1۹۸۹ سرنوشت ساِز 
دولتی  سوسیالیسِم  هنگامی كه  یعنی  است؛ 
سیستمی  برای  را  راه  و  بازایستاد  حیات  از 
جدید بر پایة اصوِل لیبرال باز كرد. آن هنگام 
دموكراسی  و  بازار  اقتصاد  به  گذار  كه  بود 
و  بورووی  مایكل  كه  همان گونه  شد.  آغاز 
كاترینه وردری در مقدمه شان بر گذاِر ناپایدار 
فرآیند  این  مشاهده كنندگاِن  نوشته اند، 
بیِن  و  می شوند  تقسیم  تفسیرشان  براساِس 
روایت های كالِن »پایاِن تاریخ« و »مداِر جدید 

كرده اند.  گیر  پست مدرنیته«  ناشناختة  و 
واقعیت اما چیز دیگری از آب در آمد.

به جز چند روشنفكِر رادیكال و كادِر بلندمرتبه 
و مطلِع كمونیست، كارگزاراِن این فرآیند واقعاً 
نداشتند.  را  جدید  نظم  به  گذار  این  انتظار 
مطمئناً مردم عادی طرفداِر این تغییر نبودند 
و به زودی فهمیدند كه چیزهای نوظهور نظام 
و مشخصاً كارآفرینی و بیكاری، باِب طبع آنان 

نیست.

در  كه  كشورهایی  میان  در  مجارستان 

< برآمدِن
                  جامعة مافیای مجارستان

گئورگی ِسِپلی، دانشگاه لورند اوتوو، بوداپست، مجارستان 

می كردند،  زندگی  دولتی  سوسیالیسم  ]نظام[ 
در  كارآفرینی  از  خاصی  نوع  تحمِل  برای 
كتاِب  اساِس  بر  بود.  شده  شناخته  كشاورزی 
در  سوسیالیست،  كارآفریناِن  ِسلِنیی،  ایوان 
حدوِد  دولتی،  سوسیالیسِت  مجارستاِن  زماِن 
بودند  فعالیت هایی  درگیر  جمعیت  10درصد 
هرچند  داشتند.  كارآفرینانه  ظاهری  كه 
كارآفرینی، به معنای سرمایه داری غربی، نه تنها 
مجاز نبود بلكه جرم نیز تلقی می شد. ثابت شد 
متوقف شده«  بورژوایی شدِن  »رونِد  نظریة  كه 
 )interrupted embourgeoisement(
سابقاً  كارآفریناِن  است.  اشتباه  ِسلِنیی 
تحِت  كه  فهمیدند  به سرعت  سوسیالیست، 
است  پرخطر  بسیار  كارآفرینی  جدید،  تقسیم 
و بسیاری از آنان شكست خوردند. موفقیت به 
وابسته  به شبكه ها  یا دستاورد،  استعداد  جای 
نه  پساسوسیالیسم  كارآفریناِن  از  بسیاری  بود. 
از  كه  گذشته  سوسیالیسِت«  »كارآفریناِن  از 

كادرهای رده باالی گذشته مشتق شدند. 

یا  و  كارگر  طبقاِت  از  كه  كسانی  از  بسیاری 
می آمدند،  پایین  یا  متوسط  كادرِی  موقعیِت 
می شدند.  روبرو  بیكاری  احتماِل  با  باید 
دولتِی  اقتصاِد  پیشیِن  كارمنِد  یک ونیم میلیون 
یک  از  گذار  پیامِد  به عنوان  ورشكست شده، 
فوراً  مازادی«  »اقتصاد  به  كمبودی«  »اقتصاد 
درآمد  در  تفاوت  دادند.  دست  از  را  شغلشان 
فقیرترین  و  ثروتمندترین  بین  مصرف  و 
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آشكارتر  اخیر  سال های  در  به ویژه  خانواده ها، 
شامل  نادیده گرفته شده  جمعیِت  است.  شده 
در  كه  مسنی  افراد   ،)Roma( رمانیایی ها 
محیط های روستایی دوردست زندگی می كنند 
و بی خانمان ها، همة امیدشان را برای رسیدن 
به جامعة كالن از دست داده اند. نابرابری های 
قومی و ارضی همپوشانی دارند و به پیدایِش 
شمال  در  حلبی آبادمانند  سكونت گاه های 
فرهنِگ  و  تبعیض  منجر می شوند.  مجارستان 
كرده  سیاه  را  رومانیایی  اقلیِت  زندگِی  فقر، 

است.

عالوه بر ناامنِی جسمانی، یک احساِس ناامنِی 
معرفت شناسانه وجود دارد كه با گشایِش فضا 
به  رقیب  ایدئولوژی های  و  جهان بینی ها  برای 
معروف،  میوه فروِش  هاِول،  َوكالو  آمد.  وجود 
می كرد،  زندگی  سوسیالیسم  ]زمان[  در  كه 
بیان كرد كه »زندگی با دروغ، زندگی با دروغ 
است«. اهمیتی نداشت كه آنان در قدرتند یا 
سوسیالیسم  به  باورمندان  هم  ندارند،  قدرتی 
و هم مخالفان، قانع شده بودند كه حقیقت و 
نفوذناپذیرند.  و  دروغ، دسته بندی هایی روشن 
با گذار از دولِت حزبی به تكثرگرایی سیاسی، 
مرِز بین حقیقت و دروغ از بین رفت؛ تقسیمی 
كه پیش از گذار كاماًل دائمی به نظر می آمد. 
دروغ های  و  حقایق  بیِن  انتخاب  به  كه  مردم 
آزادِی  نداشتند، سردرگم شدند.  عادت  رقیب 
اندیشیدن  از  كه  شهروندانی  برای  اندیشه، 

می ترسیدند، به كابوسی بدل شد.

دموكراتیک  طغیانی  به  ناامنی  نوِع  دو  این 
علیه لیبرالیسم منجر شد. با پیروزِی چشمگیِر 
دموكراسی   ،2010 سال  در  ملی گرا  ائتالِف 
بیست و پنجمین  در  خورد.  را  خود  فرزندان 
سالگرِد گذار، كاماًل ممكن است مجارستان به 
بار در  این  بازگردد، صرفاًً  سوسیالیسِم دولتی 

لفافة سوسیالیسِم ملی ظاهر می شود.

به گفتة بالینت ماگیار، امروزه جامعة مجارستان 
می تواند به عنوان یک »دولت مافیایی« توصیف 
شود كه به حلقه های بسته ای تقسیم شده است 
كه دروِن آن ها پیوندهای اجتماعی ضخیم اند 
یا  دارد.  وجود  پیوندی  به ندرت  آنها  بین  اما 
از مارک  به تعبیِر جامعه شناسانه و به تبعیت 
گرنوِوتِر می توان گفت، رواِج پیوندهای قوی تا 
سطِح دولِت مافیایی رسیده است كه در مقابل، 
از گسترِش سازمان اجتماعی بر پایة پیوندهای 
ضعیف جلوگیری كرده است. درنتیجه، غیبِت 
پیوندهای  پایة  بر  مدنی  جامعة  سازمان های 
ضعیف، رقابِت ملی و رشد اقتصادی را محدود 

كرده است. 

از  اطمینان  برای  مافیایی«،  »دولِت  رهبراِن 
مشروعیتشان، ضرورتاً به ایدئولوژِی ملی گرایی 
كه  مافیا  از  خارج  افراِد  می شوند.  متوسل 
سازوكارهای بازتوزیِع كاال و خدمات را كنترل 
می كنند، سهم  خود از بازتوریع را با كاالهای 
ایدوئولوژِی  پیاِم  می كنند:  دریافت  نمادین 
ملی گرایانه كه به شكل بی پایان تكرار می شود 
دنیا  به  آزاد  مبارزاِن  به عنواِن  مجارها  كه 
آمده اند تا با دشمناِن داخلی و خارجی بجنگند 
كه در دسیسه ای به هم پیوسته اند. از آنجا كه 
دشمن داخلی، یعنی یهودیان، برای سال های 
تعریف  نیست  نیازی  است  بوده  ثابت  طوالنی 
شود. هرچند دشمِن خارجی، از آنجا كه دیگر 
ترک ها، هابسبورگ ها و شوروی وجود ندارند، 
تغییر كرده است. دشمِن خارجی جدید، اكنون 
در بروكسل نشسته است. اتحادیة اروپا به كانوِن 
تبدیل شده  نفرِت ملی گرایانة مجارستان  تازة 
است. به شكلی متناقض و شاید هم نه چندان 
در  اروپایی،  اتحادیة  ضِد  شعارهای  متناقض، 
برابر سرمایه هایی كه از منابِع مختلِف اتحادیة 

به  تظاهر  می شوند،  سرازیر  كشور  به  اروپا 
بی خبری می كنند.

دولِت مافیایی، سه دستة اجتماعی ایجاد كرده 
حلقه های  دروِن  است  دسته ای  یكی،  است. 
بستة خانواده های سیاسِی حاكم. دومی شامِل 
پیاِم  از  استفاده  است كه خواستاِر  باورمندانی 
آمادة شركت  آن ها  ملی گرایانة دولت هستند. 
در چیزی هستند كه حزب حاكم آن را نظاِم 
همكارِی ملی می نامد. چندین دلیل برای این 
آتشین كه  آنتی كمونیسِم  دارد:  هیجان وجود 
تجربه های  می رود،  نوآیین ها  جذِب  سمِت  به 
سوسیالیسِم  پیشیِن  رژیم  تحِت  نابرابری 
مجموعة  شغل گرایی.  ساده  به طور  یا  دولتی 
كه  است  تازه  مهاجراِن  شامِل  مجارها،  سوِم 
تعدادشان در چند سال گذشته افزایش یافته 
است. براساِس پژوهشی از آگنس هارس، افراِد 
ترانسدانوبیای  با تحصیالِت بهتر كه در  جوان 
غربی )در همسایگی اتریش( ساكن اند و منطقة 
مجارستان  شمال  صنعتِی  قدیمِی  مركزِی 
هستند كه محور اصلی این مهاجرات را فراهم 

می كنند.

هرچند، برای آنان كه در مجارستان مانده اند، 
اعتماد  جنبه های  برخی  بازتأسیِس  جز  به 
وضعیِت  از  دیگری  خروج  راه  هیچ  اجتماعی، 
است  ظرفیتی  این  كه  ندارد،  وجود  كنونی 
جامعه  اعضای  میان  همكاری  توسعة  برای 
از  باید  وظیفه  این  بیگانه اند.  دیگر  یک  با  كه 
اسارِت پیوندهای نزدیک رها شود و ارتباطاِت 
جدیِد بسیاری را بر پایة پیوندهای ضعیـــــف 

بیافریند.   
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<  سرنوشتِ
   طبقه 

     در مجارستاِن معاصر
اسِتر بارثا، دانشگاه لورند اوتوو، بوداپست، مجارستان

و  بودند  کارگران  خیِل  که  جايی  رهاشده؛  صنعتی  ويرانه های 
اکنون سگ های در جستجوی غذا هستند. عكس از باالژ گاردی.

آیا مفهوم طبقه  این است كه  به ذهن می  رسد  نخستین پرسشی كه 
هیچ  گونه ارتباطی با جامعة پساصنعتی دارد یا در واقع، با بازگرداندِن 
مفهوِم طبقه چه بحِث دانشگاهی  ای به دست خواهد آمد. دوران مفهوِم 
»طبقه« در اروپای شرقی پیوندی نزدیک با توسعة سوسیالیسم دولتی 

داشت كه ادعا می  كرد طبقة كارگر، طبقة حاكم است.

فروپاشِی سریع و نهایِی رژیم  های كمونیست در سراسِر منطقه در سال 
را  كارگر  طبقة  رسمِی  تاریخ  های  مشروعیت  بخِش  روایت  های   ،1۹۸۹
بی  اعتبار كرد. حوادِث آن سال، تصوِر تعادِل سادة بیِن موقعیِت طبقاتی 
و وجداِن طبقاتی را رد كرد كه در گرایش  های مسلِط تفكِر ماركسیستی 
یافت می  شد. درحالی كه، در سال 1۹۸۹، چند اندیشمنِد اروپای شرقی 
وجود داشتند كه همچنان به نفع یک سوسیالیسِم دموكراتیک بر پایة 
كنترِل كارگران استدالل می  كردند1، دیگر گروه  ها، از جمله بسیاری از 
و  سوسیالیسم  و  سرمایه  داری  بیِن  سوم«  »راه  خواستاِر  اصالح  طلبان، 
برخی، خواهاِن پدیدآمدِن سوسیال دموكراسی بر پایة اقتصاد آمیخته و 
مختلط و اتحادیه  های كارگری نیرومند بودند. این نیز به طور گسترده 
حتی  یا  و  سرمایه  داری  بازگشِت  از  كارگر  طبقة  كه  بود  انتظار  مورد 
یک جایگزیِن جمع  گرای اصالح  طلب پشتیبانی نخواهد كرد. البته، ثابت 
از  كمی  بسیار  مؤثِر  مقاومِت  و  است  بوده  اشتباه  انتظار،  این  كه  شد 
سوی طبقة كارگر در قباِل معرفِی اقتصادی سرمایه  دارانه وجود داشت. 
درواقع، حتی یک كشور هم در اروپای شرقی نبود كه در آنجا كارگران 
پشتیبانی  موجود  نظاِم  جایگزیِن  دموكراتیِک  سوسیالیسِم  هرگونه  از 
كنند. جِو سیاسی و روشنفكری اروپای شرقی نیز برای بازنگری مفهوِم 
طبقه پس از تغییِر نظام مطلوب نبود: همة اَشكاِل نظریة طبقه كاماًل 
بی  اعتبار تلقی می  شد و طبقة كارگر اغلب، كاماًل غیرانتقادانه، با دولِت 
سوسیالیسِت گذشته در پیوند بود؛ همان گونه كه نخبگان بر پایة »روند 
بورژوایی شدن«، روی آینده سرمایه  گذاری كردند، كه این امر نقش  های 

سیاسی و اجتماعِی كارگراِن صنعتی را ناچیز شمرد. 
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اروپای شرقی ضروری است؟  بازاندیشِی مفهوِم طبقه در  بنابراین چرا 
زندگِی  استانداردهای  با  سریع  سازگارِی  بورژوایی شدن«  »رونِد  پروژة 
حفِظ  و  غربی  پیشرفتة  سرمایه  دارِی  كشورهای  در  متوسط  طبقة 
استخداِم همگانی و تأمیِن اجتماعی را نوید داد كه در دوراِن سوسیالیسم 
از آن برخوردار بودند. بیست سال پس از فروپاشی سوسیالیسم دولتی، 
شكست این پروژه برای توده  ها كاماًل روشن شده است. خصوصی  سازی، 
بی  اعتمادی اجتماعی را افزایش داد چراكه سرمایه  داری پساسوسیالیسم، 
با  مقایسه  در  را  بیشتری  مادی  و  اجتماعی  نابرابری  های  همه  جا،  در 
آنچه تحِت سوسیالیسم دولتی وجود داشت، به وجود آورد. ركوِد شدیِد 
سرمایة  درحالی كه  شد  منجر  عظیم  بسیار  بیكاری  به  سنگین  صنایِع 
كه  كرد  تحمیل  داخلی  كارآفرینی  های  به  را  نابرابر  رقابتی  خارجی، 
به شدت نیازمند سرمایه  گذاری  های مالی و زیربنایی بودند. نویسندگاِن 
غربی نیز از سرمایه  دارِی نئولیبرال به عنواِن پروژة »استعماری« جدید 

برای اروپای شرقی انتقاد كردند.2

نوع  چه  پساسوسیالیسم،  سرمایه  دارِی  كه  پرسش  این  به  می  توانیم 
بنابر  كه  دهیم  پاسخ  است،  كرده  ایجاد  تازه  ای  ساختارِی  جایگاه  های 
گرایِش غربی، بخِش صنعتی را كاهش داد درحالی كه به طور چشمگیری 
برون  سپاری،  همچنین،  داد.  افزایش  را  اقتصاد  خدماِت  بخِش  سهِم 
تقویت كرد، كه همین، سهِم  و غرب  بین شرق  را  نابرابرِی ساختاری 
نسبتاً كِم سرمایه  داران و سهِم زیاد كارگراِن غیرماهر را در مجارستان 
می  كند  استدالل  ساالی  می  دهد.  توضیح  غربی  اروپای  با  مقایسه  در 
است  نیاز  مجارستان  معاصر  جامعة  توصیِف  برای  دوگانه  ای  مدِل  كه 
كارگراِن  و  چندملیتی  شركت  های  كارگراِن  بیِن  ساالی  آن،  در  كه 
»نوكر«  داخلی  كارگراِن بخش  های  تمایز می  گذارد.  داخلی  بخش  های 
بسیار  و حقوِق  می  شوند  استثمار  به شدت  كه  )bricoleurs( هستند 
می  شوند  استخدام  غیررسمی  به صورت  غالباً  می كنند،  دریافت  كمی 
به فردا رساندن  اند؛ درحالی كه كارگران شركت  های  را  امروز  به فكر  و 
چندملیتی را می  توان به عنوان بخشی از آریستوكراسِی  جدید كارگران 
مجارستان،  كارگِر  طبقة  متمایِز  شخصیِت  بر  ساالی  هم زمان،  دید. 
آگاهی طبقاتِی بسیار سطحی )و یا حتی ناموجود( و ضعِف اتحادیه  های 
كارگرِی محلی تأكید می  كند، كه همة این  ها مانع توسعة »طبقة برای 
خوِد« كارگرِی مجارستان و البته، بازنمایِی منافِع كارگران شده است.3  

نهادی  مجارستان،  جامعة  توسِط  نابرابری  جدیِد  اَشكاِل  این  هرچند، 
نشده بودند چه برسد به اینكه حمایت شوند. »این اقتصاد بازار، ما را به 
بیرون انداخته است« احساسی شدید در میاِن مصاحبه  شوندگاِن طبقة 
بودند.  شده  ناامید  سرمایه  داری«  »این  از  كارگران  بود.۴  من  متوسِط 
كه  هرچند  و  بود  شمرده  كوچک  جدید  رژیم  را  دانششان  و  مهارت 
نابرابری  های  كه  كردند  اما درک  نبودند،  برابر  كادار  رژیم  تحِت  مردم 
است.  یافته  افزایش  به طرز چشمگیری   1۹۸۹ سال  از  اجتماعی  مادی 
بسیاری از پاسخگویاِن من شكایت كردند كه فرزندانشان نمی  توانند با 
فرزنداِن مدیران، پزشكان و وكال رقابت كنند، یعنی كسانی كه به خاطِر 
كالس  های زباِن خصوصی، كالس  های ورزش، مدارِس رقص، كمپ  های 
اسكی و غیره، زندگی  شان را به عنوان بزرگ  سال، با فرصت هایی بسیار 

بهتر شروع می  كنند.

نقِد  به  ]انتقادها[  برگرداندِن  در  جدید  رژیم  از  انتقادها  این  هرچند، 
كارگران  معمول،  به طور  خورد.  شكست  ضدسرمایه  دارانه  تمام  عیاِر 
برابِر  در  داخلی  تولیدكنندگاِن  از  تا  داشتند  انتظار  دولت  از  همچنان 
رقابِت غیرمنصفانة شركت  های چندملیتی حمایت كند و دولِت نیرومند 
می  دیدند.  مثبت  جایگزینی  را  سوم«  »راه  ملِی  سرمایه  داری  نوعی  و 
این واكنش ممكن است به این ها منسوب شود: فقداِن سپهِر عمومِی 

همچنین  و  كارگر«  »طبقة  واژة  بی  اعتباری  ضدسرمایه  داری،  نیرومند 
كرده  حفظ  را  رژیم  عقب  ماندگِی  كه  عمیق  تر  تاریخی  اقتصادی  دالیِل 

است.

سیاسی،  فساد  ]همچون[  مجاری،  گرایش  های  این  هرچند، 
تضعیِف  فقیر،  طبقة  گسترِش  طبقاتی،  تقسیماِت  گسترده  شدِن 
غربی  پیشرفتة  در كشورهای  می  توان  را  غیره  و  كارگری  اتحادیه  های 
]این گونه  است  محتمل  آیا  نمود.  مشاهده  نیز  متحده  ایاالت  همچون 
باشد[ كه كشورهای پساسوسیالیست آینه  ای را به سوی غرب گرفته  اند 
و به هم گرایِی جهانِی مشكالِت اجتماعی و اقتصادی، همراه با پیامدهای 
ایدئولوژی  های  كه  می  كنند  اشاره  طبقه  شمرده شدِن  كوچک  سیاسِی 
قومی پوپولیستی را در میاِن كارگران تقویت می  كند؟ مرسوم شده است 
كه استدالل شود در جامعة پساصنعتی با فرهنِگ رقابتی  اش، استعداد، 
دستاورد و پشتكار تصمیم می  گیرند كه چه كسی از نردبان باال برود، 
به گونه  ای كه »رقابت برابر«، نابرابری  های شغلی و مادِی از نظر اجتماعی 
پساسوسیالیسم  سرمایه  دارِی  ایدئولوژی  می  كند.  خلق  پذیرفتنی 
كه  داشت  همراه  به  سرخوردگی  میزان  همان  كه  بود  همین  نیز 
ماركسیسم  لنینیسِم رسمِی پیش از آن. نخست آنكه، رقابت برابر نیست؛ 
بی  رحمانة  رقابِت  كه  مادی  و  اجتماعی  بزرِگ  نابرابری های  آنكه  دوم 
سرمایه  داری ایجاد  می  كند، دیگر برای مردم پذیرفتنی نیستند. درواقع، 
بسیاری حتی ممكن است در ازای عدالِت اجتماعی بیشتر، استبداد را 
بپذیرند؛ در اینجا، امید است كه این غرِب دموكراتیک باشد كه آینه  ای 

برای آیندة شرق فراهم كند نه برعكس.   

1. در مجارستان ایدة سوسیالیسِم دموكراتیک بدون حزِب سوسیالیسِت 
كارگراِن مجارستان )حزب كمونیسِت پیشین( را، به صورِت كامل اتحادیة 
بیان   )Baloldali Alternatíva Egyesület( جایگزین  چپ گرای 
كرد.  پس از شكسِت سیاسِی پروژه  اش، میراِث روشنفكران این مكتب 
را مجلة Eszmélet )خودآگاهی( ادامه داد كه در سال 1۹۸۹ آغاز به 
كار كرد. شناخته  شده  ترین روشنفكر این حلقه از نظر بین  المللی، توماس 

كروز است.

2. برای مروِر ادبیات،  نگاه كنبد به:

Swain, N. (2011) “A Postsocialist Capitalism,” Europe- 
 Asia Studies, 63:9, pp.1671-1695.

.3
Szalai, E. (2004) “Tulajdonviszonyok, társadalom-
szerkezet és munkásság,” Kritika, 33:9, pp.2-6

۴. برای خالصه  ای از این پژوهش نگاه كنید به:
Bartha, E. (2012) “‘Something went wrong with this 
capitalism’: Illusion and doubt in a Hungarian (post)in-
dustrial community,” in: Mathijs Pelkmans (ed.) Ethnog-
raphies of Doubt. London: I.B. Tauris, pp.191-225.
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دربارۀ مسئولیت/ بی مسئولیتِی 

نخبگان
گئورگی ِلنگِیل، دانشگاه کوروينوس بوداپست، مجارستان

>

نخست وزيِر مجارستان عالقه ای وافر به ورزش  
دارد...

نخست وزیِر مجارستان عالقه ای وافر به ورزش، 
سخنرانی هایش  اغلب،  او  دارد.  فوتبال  به ویژه 
می كند،  تمام  حمله!«  »مجارستان،  با  را 
است.  گرفته  قرض  برلوسكونی  از  كه  فرمولی 
نیست؛  خوش  امروزه  مجارستان  فوتبال  حاِل 
همین طور حاِل نخبگاِن سیاسی كه تا حدودی 
عزیِز كودكِی  ضعیف ظاهر می شوند. در محِل 
شهرستانی اش،  خانة  به  چسبیده  نخست وزیر، 
طریِق  از  كه  است  شده  ساخته  استادیومی 
به  نزدیک  ریل های  با  برنامه ریزی شدة  راه آهِن 
دوست  را  این  بسیاری  است.  دردسترس  هم  
»بیایید  می گویند:  آن ها  نه.  سایرین  ندارند؛ 
درست  كنیم«.  افتخار  كرده ایم  جمع  آنچه  به 
بیان  نخست وزیر صریحاً  معاون  كه  همان گونه 
در  سیاستمداری  هنوز  هنگامی كه  بود  كرده 
به  یعنی  نداری،  هیچ  »اگر  بود:  ساده  شهری 

هیچ نمی ارزی«.
این ذهنیت می تواند در مجارستاِن اواخِر دورة 
هفتاد،  از دهة  یافت شود.  دولتی  سوسیالیسِم 
پس از دهه ها محرومیِت  زماِن جنگ، الزاماِت 
راه  تثبیْت  اجباری،  اشتراكی كردِن  و  تحویل 
همزیستِی  طریق  از  تا  كرد  باز  افراد  برای  را 
و  بازتوزیع  خانوار،  و  تعاون  طرِح  شبه بازاِر 
در  درنتیجه،  ببندند.  را  خود  بار  دوم،  اقتصاد 
روستاهای مجارستان، خانه های چندطبقه سر 
بر آوردند. مشخص شد كه گرم كردن بسیاری 
راحت  زندگی  برای  و  است  سخت  آنها  از 
تشخص بخش،  كاالیی  به عنواِن  اما  نیستند؛ 
تشخص بخِش  كاالهای  می كردند.  عمل  عالی 
طبقة حكمراِن فعلی، استادیوم ها هستند. الزم 
آنها  ناِم  با  باشند، همین كه  آنها  مالِک  نیست 

همراه است، كافی است، همچون اهرام، 
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كشورهای  فرهنگی  بناهای  و  نصرت  تاق های 
دیگر. 

هرچند، مشكِل اصلی با نخبگاِن سیاسِی مجار، 
نیست.  بی سلیقگی  و  حرص و ولع  خودستایی، 
مجارستان  دموكراسی  تثبیِت  كه  می ترسم 
مجار  سیاسِی  نخبگاِن  اصلِی  مسئولیِت  كه 
بوده، در خطر باشد. الزم نیست فرد، نخبه گرا 
طراحِی  در  را  نخبگان  بنیادیِن  نقِش  تا  باشد 
نخبگاِن  و  ببیند.  اجتماعی  جایگزین های 
نهادهای  با  اكنون، سازگاری  اینجا و  سیاسی، 
می كنند؛  شبیه سازی  صرفاً  را  دموكراتیک 
درحالی كه در مسائِل مهم و جدی، به شیوه ای 

هنجارشكنانه رفتار می كنند.
می توان  تخطی هایی  چنین  از  مورد  دو  به 
توافق  تقبیِح  یكی  كرد.  اشاره  خالصه  به طور 
نخبگان است. شتاِب جایگزینِی نخبگان پیش 
تحویل  پروسة  به  بزرگ،  تحوِل  و  تغییر  از 
بدوِن  و  سریع  نسبتاً  كه  كرد  كمک  سیاسی 
درمقابل،  داد.  رخ  بزرگ  اجتماعی  شوک های 
این امر توافِق بین نخبگاِن سوسیالیسِم دولتی 
مخالف  دموكراِت  افزایِش  حاِل  در  نخبگاِن  و 
 ،1۹۸۹ سال  میزگردهای  كرد.  تسهیل  را 
سازوكاری برای توافق نخبگان تشكیل داد كه 
از طریق آن به نظر می رسید ساختار نخبگان 
توافقی  می دهد.  توسعه  را  توافقی  پروژه ای 
گسترده دربارة به كارگیرِی قوانیِن دموكراسِی 
پارلمانی با آزادی های مبنایی، نظام چندحزبی 
داشت.  وجود  خصوصی  مالكیِت  به  احترام  و 
كنشگران به طور مشترک مشروعیت یكدیگر و 
قوانیِن بازی را پذیرفتند. آن بخش از نخبگاِن 
سیاسی، كه با دنباله روی از منافِع حزبی، اغلب 
متحدشده  باتوافق  نخبگاِن  اجرایِی  قوانیِن 
را  رقیبشان  مشروعیِت  یا  و  بازمی نوشتند  را 
اما  می آمدند؛  مزاحم  نظر  به  می كردند،  انكار 
به  می توانستند  كه  بودند  كوچكی  بخش های 
راحتی نادیده گرفته شده و به گوشه ای رانده 

شوند. 
به كمک های  هنجارشكنی  دیگِر  بزرِگ  نمونة 
مالِی جمع شده در دوراِن كمپین های انتخاباتی 
از  مفرطی  سرسام آوِر  شیوة  به  كه  برمی گردد 
مالِی  منابع  رفت.  فراتر  مجاز  قانوناً  میزاِن 
مانع  كمپین،  مالی  منابِع  مشخصاً  و  حزب 
پایبندی  بین  خاكستری رنگ  منطقه ای  و 
كه  است  قانون  به  پایبندی  عدم  و  قانون  به 
ممكن است دورنمای نخبگان سیاسی مجار را 
مشخص كند. همان گونه كه شفافیِت بین الملل 
 )Transparency International(
محاسبه كرد، در انتخاباِت پیشین هر دو حزِب 
و  فیِدس  یعنی  فعلی  حاكِم  حزِب  برجسته، 
برابِر  سه  دست كم  مخالف،  سوسیالیست های 
اجازه  قانونی  نظر  از  كه  كردند  خرج  میزانی 
داشتند. دیگر متخصصان تخمین می زنند كه 
چندین  است.  بوده  بیشتر  بسیار  هزینه  این 

سیاسی  مالِی  تأمیِن  كنِش  اصالِح  برای  طرح 
را  كمپین  سرمایه گذارِی  تا  است  شده  انجام 
شفاف تر سازد؛ اما هیچ یک تصویب نشدند. این 
پدیده ای صرفاً مجارستانی نیست؛ اما اینجا و 
اكنون تثبیِت دموكراسی در خطر است. ظاهراً، 
منفعِت نخبگاِن حاكم در این است كه منطقة 
خاكسترِی سست بنیاد را در اطراِف تأمیِن مالِی 
این  كه  فهمیده اند  نخبگان  كند.  حفظ  حزب 
را  آن  اما  است  دفاع  غیرقابل  چقدر  موقعیت 
نخبگان  دقیق تر،  عبارِت  به  می گیرند.  نادیده 
با  مایل اند  اما  می كنند؛  درک  را  آن  آشكارا 

واژگاِن ایدئولوژیک تفسیرش كنند. 
یكی از نخست وزیراِن سوسیالیسِت پیشین، كه 
از زماِن نخست وزیری اش حزبی جدید تأسیس 
منابِع  در  گذشته  پوچی های  به  است،  كرده 
اما  كرد؛  اشاره  مخالف  بزرِگ  حزِب  دو  مالِی 
پیش از اینكه داده های مناسب را برای دادگاه 
وی  علیه  اتهاماتی  كه  شد  گفته  كند،  فراهم 
در جریان است. روشن نیست كه پیش از این 
چه چیز او را از گفتِن حقیقت باز داشته بود. 
نخست وزیِر كنونی گفت كه یک بخِش بی رحِم 
از  كسب و كاِر بزرگ به دروِن سیاست و پیش 
همه به دروِن حزبی كه او نمایندگی می كند، 
یک  است.  خزیده  سوسیالیست،  حزب  یعنی 
وزیر  و  دموكرات  مخالِف  سابقاً  ]حزب[  عضو 
پیشین استدالل می كند كه نخبگاِن حكومتِی 
اینكه  برای  مافیایی دولتی ساخته اند،  كنونی، 
و  كند  دستكاری  را  اقتصاد  می تواند  حكومت 
بین  را  درآمدها  مقررات،  و  قوانین  كمِک  با 

مشتریانش بازتوزیع كند. 
هیچ هرج و مرج یا دیكتاتوری ای در مجارستان 
وجود ندارد. هرچند، هر دو ممكن است شكل 
بگیرند و احتماِل رخ دادِن دومی بسیار بیشتر 
دوسومِی  اكثریِت  با  محافظه كار  دولِت  است. 
واجدیِن  برحسِب  اقلیت،  واقع  )در  پارلمان 
جدید،  اساسی  قانوِن  یک  رأی دادن(،  شرایِط 
دربارة  جدید  قانونی  رسانه،  جدیِد  قانوِن 
و  كرد  تحمیل  جدید  كاِر  قانوِن  و  انتخابات 
نخست  بی آنكه  رساند  نتیجه  به  را  آنها  همة 
این  آوَرد.  دست  به  گسترده  پشتیبانی ای 
قوانین، حقوق و استحقاقاِت پیشین را به میزاِن 
چشمگیری كاهش دادند، تجدیدنظر قضائی را 
دموكراتیک  موازنة  حفِظ  سیاسِت  و  محدود 
اتحادیة  تأثیِر  تهدید كردند. آشكار شد كه  را 
اروپا بسیار محدود و صدای روشنفكراِن منتقد 
نخست وزیر،  مدیریِت  است. سبِک  نیز ضعیف 
عدم  نگراِن  مردم  است؛  سّمی  و  اقتدارگرایانه 
به دلیِل بحران های  اطمینان هایی هستند كه 
خواستاِر  بنابراین  آمده اند،  وجود  به  طوالنی 

مراقبِت اجتماعی و كیفیت بهتر هستند. 
این امر، شعار پوپولیستی را تشویق می كند كه 
خود را در قالِب نبردی برای »آزادی اقتصادی« 
سیاسی  شركای  نسبت به  می كند،  ارائه 

بین المللی تكبر به نمایش می گذارد و بهانه ای 
برای وضِع مالیات های ویژه ای می شود همچون 
شاخه های  دیگر  و  بانک ها  بر  كه  مالیات هایی 
مالكیت  اكثراً  كه  می شود  اعمال  اقتصادی 
این  كه  است  محتمل  نیز  این  دارند.  خارجی 
حكومتی  نخبگاِن  بلكه  نباشد  شعار  یک  تنها 
محدودیت های  علیه  باید  می كنند  فكر  واقعاً 
از  تا  بجنگند  خارجی  سیاسی  و  اقتصادی 
كنند  خودداری  كشور«  »استعماری شدن 
بالغ  كه  را  دولت  خارجی  بدهی های  باید  و 
به  است،  ملی  ناخالص  تولید  ۸0درصد  بر 
چراكه  دهند؛  كاهش  درخورتوجه  شیوه ای 
نیست«.  آزاد  دیگر  است،  بدهكار  كه  »كسی 
تكنیک های  به خوبی  جامعه شناسان  هرچند، 
می كند  تالش  كه  می شناسند  را  اجتماعی ای 
همبستگی  بیگانه،  و  خیالی  دشمناِن  خلِق  با 
جانبی،  محصولی  به عنوان  كنند.  تقویت  را 
بیگانه ستیز  حزبی  گذشته،  انتخاباِت  درنتیجة 

و نژادپرست به مجلِس مجارستان راه یافت.
مجار،  بزرگساالِن  جمعیِت  دوسوِم  از  بیش 
نمی كنند.  صحبت  خارجی ای  زباِن  هیچ  به 
به  خارجی  انتقادهای  دولتی،  رسانه های 
دولت را به عنواِن توهین هایی علیه همة ملِت 
رسانه های  بیشتِر  می دهند.  ارائه  مجارستان 
كه  هستند  جنجالی  مطبوعات  مستقل، 
كشمكشی  به عنواِن  را  جهان  دارند  گرایش 
كنند.  تفسیر  ضعیف  افراد  و  قهرمانان  بیِن 
امروزه، نخبگاِن سیاسِی مجارستان سزاواِر این 
هم  از  بسیار  چراكه  خصمانه اند  توصیف های 
گسیخته اند. هرچند اشتباه است كه فكر شود 
شد،  مجسم  سال 1۹۸۹  در  كه  توافقی  مدِل 
جایگزین  اكثریت  رقابتِی  مدِل  با  به سادگی، 

شده است. 
این  بر  غلبه  برای  را  قصدش  نخست وزیر، 
ازهم گسیختگی از طریِق خلِق »حوزة مركزِی 
استحكاِم  با  دیگر،  عبارِت  به  یا  نیروها« 
انتخاباِت  چند  برای  جایگاه حكمرانِی خویش 
می كند  ادعا  او  نمی كند.  پنهان  پیش رو، 
الزاماِت  كه  است  ضروری  نخبگان  برای 
معنِی  به  این  كه  بخشند،  تحقق  را  فرهنگی 
زندگِی  چگونگِی  از  نمونه هایی  پیشنهادكردِن 
است.  خوش ذوق«  و  شرافتمندانه  »زیبا، 
نظریه پرداِز  به  تحت اللفظی  اشاره ای  آخری، 
بر  كه  است  بیبو  ایستوان  سابق،  سیاسی 
داشت.  تأكید  نخبگان  اجتماعِی  مسئولیِت 
چشم اندازی  نخبگان   رفتار  نمونه های  تاكنون 
نویدبخش برای آینده ارائه نكرده است. چیزی 
خودخواهی  یافته اند،  تاكنون  منتقدان  كه 
میانه مایه و دسیسه های فریبكارانه است كه در 
اجارة زمین های  آن نخبگاِن حكومتی، درگیِر 
به  تنباكو  فروشگاه های  امتیاز  توزیِع  و  دولتی 
مشتریان هستند. گئورگ لوكاِچ جوان، طرِف 
مجادلة پیشیِن بیبو، با شور و حرارت، ادعای 
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یكی از قهرماناِن داستایوفسكی را محكوم كرد 
كه دروغ به حقیقت منجر می شود؛ با این حال، 
پذیرفتنی  راه حلی  را  این جمله  بعد  اندكی  او 
ناموفق ظاهر  تاكنون  این دستورالعمل،  یافت. 

شده است. 
انتخابات  مجارستان  در   ،201۴ بهار  در 
كه  نیست  شكی  هیچ  شد.  خواهد  برگزار 
شبهاتی  هرچند،  بود.  خواهد  آزاد  انتخاباتی 
و  دارد  وجود  انتخابات  منصفانه بودن  دربارة 
حزب گرایِی  هنجارهاِی  با  انتخابات  آیا  اینكه 
كه  معنی  این  به  شد،  خواهد  كنترل  متعادل 
قدرِت  از  سوءاستفاده  از  حكومتی  نخبگاِن 
و  رسانه ها  دستكاری  برای  بیش از حد شان 

رأی دهندگان  بازداشته شوند.
نخست وزیر دوست دارد از افراد دیگری غیر از 

اندیشمنداِن سیاسی نقل قول كند. در یكی از 
سخنرانی های ساالنه اش به لطیفة یک بازیكِن 
هاكی اشاره كرد كه گفته بود راِز خوب بازی 
كنید  اسكیت  كه »در جایی  است  این  كردن 
كه گوی هاكی به آنجا می رود نه جایی كه قباًل 
بوده است«. این استعارة مناسبی است چراكه 
نخست وزیر فهمید شغِل یک دولتمرد این است 
نیازهای واقعی توده ها را شناسایی كند و  كه 
اینكه  نه  بسنجد،  را  آینده  امكاناِت  و  شرایط 
نظر می رسد  به  بپردازد. هرچند  به حال  تنها 
سبِک  مردانه،  بازِی  این  برای  نخست وزیر  كه 
بازِی مناسبی انتخاب نكرده است: درحالی كه 
به  مناسب  راه  تنها  و  هدف  می كند  تظاهر 
سوی آن را درک كرده است، آن قدر از سالِن 
هاكی می كاهد و آن قدر قوانین را به طور كامل 

احتمال وجود دارد  این  بازنویسی می كند كه 
كه وقتی بازیكنان به زمین بازگردند، این بازی 

دیگر همان بازی نباشد.
مادامی كه  بدانیم  كه  است  اندكی  دلگرمِی 
فرصتی  همچنان  دارد،  وجود  آزاد  انتخاباِت 
فرصتی  دارد،  وجود  نخبگان  هم گرایِی  برای 
رهاكردن  برای  مخالف  حزب های  برای 
موقعیتشان برای رسیدن به توافق وجود دارد، 
است.  تثبیت شده  دموكراسِی  پیش شرِط  كه 
دلگرمِی اندكی است؛ چراكه این فرآیند ممكن 
است سال ها طول بكشد و هنوز آشكار نیست 
كه چه چیز نخبگان را به سوی هدف راهنمایی 

خواهد كرد.   
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< افریقای جنوبی
                      زناِن معـدنچـی و خوِد زیـرزمینی 

یادداشت هایی از میدان

آساندا ِبنیا، دانشگاه ویتواتِرسِرند، ژوهانسبورگ، افریقای جنوبی

آساندا با یک مته كاِر صخره، خسته از حمل صخره ها، استراحت می كنند.

در صنعِت معدِن بزرگ و كاماًل ماشینی شدة افریقای جنوبی، بیش از 
پالتینیوم و طال  معادِن  بیشتر در  و  زیرزمینی  ۴۸000زن در مشاغِل 
كار می كنند. این زنان به عنواِن معدنچی و یا كارگراِن عمومی، بخشی 
از نیروی كار اصلی را شكل می دهند و ساختارهای پشتیبانی، لوله های 
آب و تصفیه را نصب می كنند و یا با ماشین های گوناگونی كار می كنند 

كه در زیِر زمین استفاده می شوند. 
برای سه ماه در سال 200۸، به عنوان یک قوم نگار، مطالعة یک معدِن 
پالتینیوم در افریقای جنوبی را آغاز كردم و با زناِن كارگِر زیرزمینی كار 
و زندگی كردم. هدِف اصلِی من فهِم چالش هایی بود كه زنان در زیِر 
زمین ]با آن ها[ مواجه می شوند. به دنباِل آن، در دوره ای طوالنی تر از 
ساِل 2011تا2012، خودم را در كاِر جهاِن زیرزمینی به عنواِن رانندة 
جرثقیل دستی غرق كردم، كه سنگ های منفجرشده را تمیز می كرد 

و تا سطِح زمین باال می كشید و سطح را برای مته كاری، تسمه می زد 
و آماده می كرد.

باید ساعِت  از آنجا كه نوبت كارِی من ساعت چهار صبح آغاز می شد، 
سه صبح، خوابگاِه معدن را ترک می كردم و خود را به موقع به گودالم 
معمول،  طبق  می كنند،  زندگی  معدن  از  دورتر  كه  زنانی  می رساندم. 
این  می كنند.  ترک  صبح  دو  ساعت  یعنی  زود،  بسیار  را  خانه هایشان 
نقلیة عمومی جهت یابی كنند، معموالً  با وسایِل  را  راِه خود  باید  زنان 
با اتوبوس از روستایشان به شهر می روند، پس از آن با تاكسی از شهر 
خاصشان،  گوداِل  به  رسیدن  برای  كه  جایی  یعنی  معدن،  خوابگاِه  به 
گران  و  طوالنی، خطرناک  سفری  می شوند.  شركت  اتوبوس های  سوار 
معادِل یک سوِم دستمزِد كارگر، یعنی ماهانه  است كه می تواند تقریباً 

120تا1۵0دالر باشد. 
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یادداشت هایی از میدان
>>

آساندا با یک جرثقیل دستی كار می كند.

هنگامی كه به گودال می رسیم، كشمكش تمام نمی شود، بلكه زمانی 
تشدید می شود كه سواِر قفسی می شویم كه از سطِح زمین به حفره های 
استخراجی می رود كه 2تا3 كیلومتر زیرزمین است. سوارشدن به قفسی 
بود  پرخاشگرانه  و  شوكه كننده  رویدادی  همواره  آسانسور،  اندازة  به 
خود  كه  می شدی  ۵0كارگری  از  بیش  با  بودن  و  تنه زدن  گرفتاِر  كه 
برای  فضا،  این  در  بودند.  داده  جا  زور  به  تو  اطراف  در  سختی  به  را 
نفست  باید  آویزانند،  هوا  در  پاهایت  درحالی كه  نفس كشیدن،  راحت 
چراغ ها  قفس،  درون  كنی.  هماهنگ  به خودت  فرد  نزدیک ترین  با  را 
خاموشند؛ این یک قانون نانوشته است. در آن تاریكی، برخی از كارگران 
با آگاهی از اینكه نمی توانی تكان بخوری یا چراغت را روشن كنی تا 
آن ها را رسوا و شناسایی كنی، از نزدیكی استفاده می كنند و سینه هایت 

را نوازش می كنند.
وقتی به زیرزمین می رسی، دنیای دیگری است: تیره، خاک آلود، گرم 
و مرطوب، با صخره های بیرون زده و گودال های كوچِک آب. حفره های 
استخراج )stope( كوتاه اند، گاهی به كوتاهی 1.2متر و برای رفتن از 
یک سر ایستگاه به سر دیگر، باید سینه خیز بروی و از صخره هایی عبور 
هشت  گاهی  بودند.  ناپایدار  خطرناک  شیوه ای  به  گاه وبی گاه  كه  كنی 
كار  زانوهایمان  بر روی  استخراج می ماندیم،  این حفره های  در  ساعت 
می كردیم و پشتیبان هایی را نصب می كردیم كه مانع از افتادِن صخره ها 
در هنگام مته كاری می شد. در این ایستگاه ها بود كه نزدیكی مرگ برایم 

یادآوری شد. 
دستی،  جرثقیل  با  كاركردن  از  گستره ای  زمین،  زیر  در  من  كار 
مته كاراِن  به  مواد  انتقاِل  سنگ معدن ها،  ازبین بردِن  و  آب  بیرون دادِن 
صخره ها و یا كمک به برخی همكارانم بود. كاركردن با جرثقیل دستی، 

امری حساس و كشنده بود كه شامِل كنترِل طناب های جرثقیل دستی 
می شد كه با یک حركِت نسنجیدة دست می توانست به راحتی نامتوازن 
و سیم پیچیده شود. كسِب مهارت در كاركردن با چرخ جرثقیل بیشتر 

به دانِش ضمنی بستگی دارد تا آموزِش رسمی.
داشتند،  مشخص  مسئولیت های  و  مشاغل  كارگران،  همة  درحالی كه 
ما به عنوان زنان، همچنین به عنواِن دستیاراِن كارگراِن »واقعی«، یعنی 
مردان، دیده می شدیم. كاماًل رایج بود كه دیده شود یک مته كاِر صخره 
)RDO( تو را با چراغش صدا بزند تا دستة مته اش را محكم بگیری 
و كارگر مرد دیگری تو را صدا بزند تا »كمک كنی« چفت های سقف 
به كار می رفتند. همة  برای پشتیبانی دیوارهای معلق  ببرد كه  باال  را 
اینها نه به عنوان كار، كه صرفاً به عنوان »كمک« در نظر گرفته می شد و 
تنها زمانی به عنوان كار به چشم می آمد كه كارگراِن واقعی یعنی مردان 
انجام می دادند. به عنوان زن، گاهی مسئولیت های تمیزكردن یا  آن را 
آب رسانی به همكاران مرد به ما محول می شد. در پایان هر نوبت كاری، 
پس از مته كاری، ما سوراخ های مته كاری شده را با مواد منفجره، شارژ 

و كابل های انفجار را وصل می كردیم.
یک  به عنوان  بردن  در  به  سالم  جان  برای  كه  گرفتم  یاد  زود  خیلی 
زن باید پوست كلفت باشم. اما عالوه بر پوست كلفتی، باید راهی برای 
»بودن« در زیِر زمین می یافتم. در كناِر قوانیِن رسمی كه بر روی زمین 
وجود  نیز  غیررسمی ای  قوانیِن  بودم،  آموخته  آموزشی،  مراكِز  در  و 
داشتند كه در زیرزمین با منطق و نظمی متفاوت اعمال می شدند، كه 
مردان تعریفشان كرده بودند. كاركردن خارج از آن منطق می توانست 
نشانگر این باشد كه تو كارگری غیرمشروع هستی. برای پذیرفته و دیده 
شدن به عنوان یک كارگِر معدِن واقعی، باید یاد می گرفتم چگونه مانند 
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یادداشت هایی از میدان

از    و  را حمل كنم  مواد  كار كنم،  بزنم،  بروم، حرف  راه  یک معدن كار 
المپم استفاده كنم. از راه كاركردن با همكاران دریافتم كه »زبان های« 
بسیاری برای ارتباط برقرار كردن در زیر زمین به كار می روند. غیر از 
فاناكالو )fanakalo(، زباِن ساده شدة زیرزمینی، باید دیگر »زبان ها«، 
كار  به  زمانی  كه  می گرفتم  یاد  هم  را  دست كش  و  المپ  زبان  یعنی 

می رفت كه صدای مته ها، حفره های استخراج را فرا می گرفت.
نظر  به  استخراج،  حفره های  خطرناک  شرایط  و  قفس  در  خشونت 
می رسید كه همه، نیازمند استراتژی های سازش و كنارآمدن است كه 
من در وهلة نخست نمی تواستم دریابم. با توجه به این موضوع، كارگران 
به من گفتند كه برای جان به در بردن از زیر زمین، باید »خودت را 
بیاوری،  به زیر زمین  فراموش كنی« و دیگران گفتند »اگر خودت را 
می توانم  چگونه  كه  بودم  شگفت زده  بیافرینی«.  حادثه  است  ممكن 
خودم را به زیر زمین نیاورم؟ خیلی زود یاد گرفتم كه فراموش كردِن 
خود به معنای پذیرِش هویتی دیگر، یا دست كم چانه زنی بر سر هویتت 
و عمل كردن به شیوه ای متفاوت است. كارگران این را »خوِد زیرزمینی« 
تو می نامند؛ خودی كه خطر را می پذیرد، در برابِر این اندیشه كه ممكن 
است صخره ها سقوط كنند و یا فكركردن به خانواده مقاومت می كند، 
خودی كه خشونِت در قفس، آزار جنسی و ارتعاشات را به عنوان بخشی 
آن  بر  را  فرد  همچنین  فرهنگ  این  از  بخشی  می پندارد.  فرهنگ  از 
می دارد كه بیندیشد ساالنه 120مرگ در این صنعت، »چندان هم بد 
نیست«، تا اینكه برای كسی اتفاق بیفتد كه می شناختی یا كسی كه با تو 
كار می كرده است. حتی آن موقع هم، تنها برای دو روز می توانی آشفته 
و ناراحت باشی؛ روزی كه می بینی كارگراِن اورژانس می روند جسد را 
بیاورند و روز بعد، یعنی روز سوگواری. بعد از آن، از تو انتظار می رود كه 
به خوِد زیرزمینی ات برگردی و تولید را ادامه دهی و صخره های ناپایدار 

را هدایت كنی.

هنگامی كه به سطِح زمین برگشتم، اغلب دربارة تناقضاِت كاِر زیرزمینی 
بود و  باشكوه  بودم، یعنی احتمال مرگ كه رهایی بخش و  شگفت زده 
با حمل كردِن صخره های  دربارة دو خودم، یعنی خوِد زیرزمینی ام كه 
این  من  هرچند  زمینی ام.  محتاِط سطِح  و خوِد  می كرد  سست، خطر 
سیركردِن  برای  را  كار  این  بسیاری  دادم،  انجام  پژوهش  برای  را  كار 
فرزندانشان، داشتِن سقفی باالی سِر آنها و فرستادنشان به مدرسه انجام 
را  توانایی  این  اینكه  پاداِش  نتیجه گرفتم كه شاید  بنابراین  می دهند. 
داری كه فرزندانت را به مدرسه بفرستی، بخِش رهایی بخش و باشكوِه 

در معرِض خطر قرار دادِن زندگی ات است.   

واژه نامة اصطالحات معدن

قفس: سّكوهایی محصور، مشابه آسانسور، كه برای انتقال كارگران و مواد 
به زیرزمین استفاده می شود.

با  منفجرشده،  صخره های  كردِن  تمییز  فرآیند  بیل زدن:  تسمه زدن/ 
زور، كه معموالً از بیل مكانیكی استفاده می شود.

حفره های استخراج: یک روزنه یا اتاق كه در فرآیند حفاری و استخراج 
سنگ معدن ها ساخته می شود. 

جرثقیل دستی: ماشینی شامل یک غلتک دّوار و یک طناب كه برای 
به  مته كاری شده  مناطق  از  سنگ معدن ها  بیرون كشیدن  و  ریختن  دور 

كار می رود. 
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تلفن همراه به عنوان نقطة اوِج منزلت اجتماعی.

>>

قسمت  تیره1،  ادژامه  در  رقت انگیز  تصویری 
و  كاركرده  همراه  تلفن های  به  مربوط 
هر  در  مرد  صدها  می شود.  دیده  دزدیده شده 
هم  سر  پشت  اصلی،  خیابان  یک  سوی  دو 
با  تلفن  چند  یا  یک  مرد  هر  بسته اند.  صف 
می دهد،  نشان  رهگذران  به  كه  دارد  خودش 
ناامید از اینكه از ازدحام متمایز باشد. آنها نجوا 
می زنند؛  داد  یا  می گویند  لب  زیر  می كنند، 
بعضی ها با چهره یا دستانشان درخواست های 
دنبال  قدمی  چند  بقیه  می كنند،  خاموش 
می كنند و قبل از اینكه از آنها خواسته شود از 
قیمت اولیه شان پایین می آیند. این دوره گردها 
در سن و لباس از نوجوانان لخت با دندان های 
آرام  مردان  تا  ترسناک  چهره های  و  كثیف 
بر  در  را  ساله،  بیست سی  حدود  خودآگاه 
اوج  و  می رسند  نظر  به  خسته  كه  می گیرد 
جوانی شان را در بلوز و شلوار راحتی جمعه ای 
تلفن های  آنها  می گذرانند.  محترمانه ای  و 
و   )dinosaur  relics( عتیقه  هوشمند 
به  كه  می دهند  ارائه   )bona fide( اصل 

از  كسری  تنها  كه  است  مجهز  تكنولوژی ای 
جمعیت آبیجانی، روزی، استفاده خواهند كرد. 
باشد،  تقاضا  دربارة  نشانگر چیزی  عرضه،  اگر 
عاج،  ساحل  آبیجان  در  همراه  تلفن های  بازار 

مدام در حال زنگ خوردن است.  

در بررسی معیشت و سبک های زندگی مردان 
200۸تا200۹،  از  نیمه بیكار  آبیجانیایی 
تلفن  فرهنگ  در  غنی  فوق العاده  منبعی  من 
سوی  آن  به  سو  این  از  یافتم.  شهر  همراه 
شركت های  بزرگ ترین  بیلبوردهای  شهر 
سرمشق  ویدیو  موزیک  عكس های  از  تلفن 
همراه  را  هیپی  مردان  درحالی كه  گرفته اند، 
ترسیم  گوشی،  یک  و  فداكار  اسطوره های  با 
می كنند. این تصاویر معنادار، مؤثرند: در سطح 
تلفن  مشترک  هفده میلیون  از  بیشتر  كشور 
دارد،  وجود  22.۴میلیونی  درجمعیتی  همراه 
زیر  عاجی ها  ساحل  از  ۴2درصد  درحالی كه 
خط فقر زندگی می كنند. تلفن های همراه در 

میان جمعیت های حاشیه ای كه آنها را بیشتر 
نمادین استفاده می كنند تا به عنوان وسیله ای 
بازة  انواع  در  وسیع  سطحی  در  كاربردی، 
گوشی های  حتی  است.  دردسترس  قیمت ها 
كاربردی  قابلیت های  برخالف  ارزان قیمت، 
زرق وبرق  از  سرپوشی  می توانند  محدودشان، 
كه  بازاریانی  برای  كه  واقعیتی  دهند،  ارائه 
یا  روشن  رنگ های  با  را  ابتدایی  مدل های 
صفحات متالیک می آرایند، درک نشده نیست. 
ارزانی  به  می تواند  دست دوم  تلفن  ارزان ترین 

۵000فرانک باشد.2

23سالة  میوه فروش  یک  كالیس  به  وقتی 
به  گوشش  در  هدفون های  برخوردم،  بی پول 
فقط  این  داشت.  شباهت  آیفون  تبلیغ  یک 
ظاهر بود: باتری گوشی او مدت زیادی بود كه 
را نداشت.  باتری جدید  بود و پول  تمام شده 
2۷هزار  پیشاپیش  او  برای  اما  جانبی  لوازم 
فرانک  ۴0 هزار  او  و  برده  بود  هزینه  فرانک 

< ساحل عاج
          سرمایة نمادین تلفن همراه

جوردانا ماتلون، مؤسسة مطالعات پیشرفته در تولوز، فرانسه
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می پرداخت.3  را  اقساط  از  باقیمانده  هزینة 
خصوصا در میان مردان،  لوازم فرعی گوشی ها 
                                         )maquis( ماكی ها  در  هستند.  ضروری 
[میكده های در فضای باز]، آنها، بی صدا یا در 
حال پخش موسیقی، وقتی كه صاحبانشان در 
روی  آشكاری  به طور  هستند،  نوشیدن  حال 
به عنوان  شده اند.  گذاشته  نمایش  به  میزها 
نشان گران منزلت اجتماعی، آنها راه های نسبتاً 
دموكراتیِک مورد توجه قرارگرفتن و دسترسی 
به جهان تكنولوژی های ارتباطی مدرن هستند 
و آمده اند تا نقش برجسته ای در اجتماعی بودن 

آبیجانایی ها بازی كنند.

ناشناسی زندگی حاشیه ای مقابله  با  گوشی ها 
می كنند. یک اسم و شماره تلفن و گاهی فقط 
معمول  دیوارنوشته های  تلفن،  شماره  یک 
شماره ها  می آورد.  پدید  را  آبیجان  اطراف 
پشت  خیابان،  كنار  كیوسک های  روی  بر 
بدخط  ماكی ها   میزهای  روی  و  تاكسی ها 
كه  اندک  امید  این  به  شاید  نوشته شده اند، 
باشد.  وقتی خوش  دنبال  به  جایی  در  كسی، 
خارجی  سفارت های  از  یكی  در  كه  دوستی 
كاری اش  روز  آخرین  از  می كرد،  كار  آبیجان 
با پیراهنی برگشت كه نه با آرزوهای همراه با 
خداحافظی، بلكه با شماره تلفن عالمت گذاری 
شیوه های  معدود  از  شماره تلفن ها،  بود.  شده 
كه  است  جمعیت هایی  برای  مدرک  ارائة 
می كنند:  زندگی  غیررسمی بودن  لباس  در 
ثبت نشده، بی مدرک، دیده نشده. آنها مشاركت 
محلی  اجتماعی  شبكه های  در  و  مدرنیته  در 
»آشنایان«  لیست  و  می دهند  نشان  را  دور  و 
شما حكایت از منزلت اجتماعی دارد. در خالل 
مكالمه ای، یک نوازندة محلی به نام داگ مک 
مجله ای را بیرون كشید كه هنرمندی از ساحل 
عاج را نشان می داد كه در نیویورک سیتی اجرا 
روی  را  مرد  آن  امریكای  شمارة  او  می كرد. 
كه  می گفت  غرور  با  و  داد  نشانم  گوشی اش 
به عالوه،  می زند.  زنگ  او  به  اغلب  دوستش 
اثبات این است كه كسی  دریافت یک تماس 
آنقدر [به تو] اهمیت می دهد كه برای تماس با 
تو پول خرج كند. وقتی این اتفاق در مالءعام 
می افتد، همة اطرافیان گواه بر این واقعیت اند: 
میان  در  درس،  كالس های  در  عروسی ها،  در 

رسمی  جشن های  در  و  ناگوار  مالقات های 
بلندتنظیم شده،  با صداهای  گوشی ها، همیشه 

به صدا در می آیند.

مرد  كه یک  است  این  غربی  قالبی  تصور  اگر 
برای جلب توجه یک زن نیاز به سوار چیزی 
بودن دارد، در آبیجان این مرد به یک گوشی 
احتماالً  داشت،  را  زمانی زن  اگر  )و  دارد  نیاز 
باید برای او هم یكی، به اضافة اعتبار، بخرد(. 
این  كرد،  اشاره  دوستانم  از  یكی  كه  آن طور 
برای  مردی  است:  و هم مصیبت  موهبت  هم 
قرار  تأثیر  برای تحت  نه فقط  دوست دخترش 
گرفتنش، گوشی  نظر  زیر  برای  بلكه  او  دادن 
است  همراه  انتظار  این  با  كار  این  و  می خرد 
او تماس هایش را همه وقت پاسخ خواهد  كه 
امر ممكن را برای قدرت  داد. گوشی ها حوزة 
مصرف مردان فقیر تعریف می كنند و حتی در 
مردان  بیشتر  جمعیت ها  حاشیه ای ترین  میان 
حداقل یک گوشی داشتند، تنها نیازمندترین 
موردها گوشی نداشتند. داشتن گوشی، داشتن 
آیا  كه  پرسیدم  اریک  از  وقتی  بود.  احترام 
پنج هزار  همراه  تلفن  می خواهد  هیچ وقت 
فرانكی اش را ارتقا دهد، او پاسخ داد »البته كه 
انسانم، هر  تغییرش دهم. من یک  می خواهم 
انسانی جاه طلب است.« و ساموئل توضیح داد 
بیولوژیكی،  او »نیازهای  كه به عنوان یک مرد 
عاطفی و اجتماعی«ای دارد كه »باید برآورده 
لذت  كمی  از  »هركس  داد  ادامه  او  شوند.« 
همراه  تلفن  یک  من  مثاًل  است،  بهره مند 
سونی اریكسون دارم.« و هر چه گوشی بیشتر، 
خود  با  در  عجیب و غریبی  چیز  هیچ  بهتر: 
توجیه  ندارد،  وجود  گوشی  سه  یا  دو  داشتن 
این است كه هر گوشی با یک شبكة متفاوت 
دوستان  با  می توان  همین  برای  دارد،  ارتباط 
در شبكه های مختلف با ارزان ترین نرخ تماس 

گرفت.

به عنوان  است  ممكن  آنها  كه  چقدر  هر 
تماس  دریافت  برای  یا  دكوراسیون، سرگرمی 
به ندرت  حاشیه ای  آبیجانی های  باشند،  خوب 
استفاده  تماس گرفتن  برای  گوشی هایشان  از 
می كردند. فقط تماس گیرنده هزینه می پردازد 
تماس هایی  داشتند.  اعتبار  گاهی  فقط  آنها  و 

بود؛  از كابین ها  بیشتر  كه من دریافت كردم، 
نیمكت  و  میز  یک  شامل  همه جاآماده  محلی 
زنی  یا  مرد  معمول  به طور  كه  كوچک  چوبی 
تمامی  از  عمده  اعتبار  و  همراه  یک  با  جوان 
سقف  تا  اعتبار  است.  مستقر  آن  در  شبكه ها 
بیشتر  و هر چه  است  موجود  فرانک  صدهزار 
یا  اعتبار خریداری كنی، جایزه  زمان  در یک 
به  می كنی.  دریافت  بیشتری  رایگان  اعتبار 
جای آن، كسی كه تماس می گرفت بالفاصله 
قطع می كرد؛ با این انتظار كه من با او تماس 
بگیرم. یا من صدای بوقی می شنیدم، به خاطر 
كه  رایگان  اتوماتیک  متنی  پیام  یک  دریافت 
درخواست می كرد با آن شماره تماس بگیرم. 
و اگر انتظار دریافت تماس داشته باشی، یک 
تماس گیرنده  برای  می تواند  یا شریک  دوست 
اما  كند.  ارسال  اعتبار  كابین  یک  طریق  از 
 tag, you’re( به هوا  بازی »گرگم  برخالف 
it(«  اینكه چه كسی به چه كسی زنگ می زند، 
تماس گیرنده  میان  سلسله مراتب  از  حاكی 
كه  كسانی  است.  تماس  دریافت كنندة  و 
كمتری  پول  كه  كسانی  به  دارند  پول  بیشتر 
»مردان  كه  همان طوری  می زنند،  زنگ  دارند 
بزرگ« افریقایی روابط حامیانة رودررو را حفظ 
می كنند. حمایت مالی و غیرنقدی تنها تسلط 
اجتماعی  نوعی دین  بلكه  نمی كند،  تثبیت  را 

است.   

     
رفته  كار  به  انگلیسی  نام  )اینجا  سیاه  به  1. معروف 
است(، این بخش از ادجامه، بزرگ ترین بازار آبیجان، به 
با دوره گردی  تاریک بودن شناخته  شده بود كه معموالً 

اشیا دزدیده شده همراه بود.
2. در هنگام تحقیق من  یک دالر حدوداً پانصد فرانک 

بود.
3. مردان معموالً خرید گوشی با قیمت زیاد را با این 
نگهداری  برای  راهی  این  كه  می كردند  توجیه  اظهار 
پس اندازهایشان است و اگر به پول نیاز داشتند می توانند 
گوشی شان را با مدلی ارزان تر معاوضه كنند. هیچ كدام از 

این مردان حساب های بانكی نداشتند.
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< گزارشی از 
                        کنفرانس انجمِن جامعه شناسِی اروپا،

                      تورینو 2013

جنیفر پالت، دانشگاه ساسكس، بريتانیا و معاون انتشاراِت انجمن بین المللی جامعه شناسی، ۲۰۱۰تا۲۰۱۴

>>

اروپا و كمیتة  انجمن جامعه شناسی  اجرایی  كمیتة 
هماهنگی محلی، در تورین خوش می گذرانند.

بین المللی  انجمن  انتشارات  كمیتة 
فرستادِن  بر  مبنی  سیاستی  جامعه شناسی 
برای  تا  دارد  كلیدی  كنفرانس های  به  اعضا 
از آنچه می گذرد، گزارش  آگاهی سردبیران ما 
اما  گزارش هاست.  آن  از  یكی  این  دهند؛ 
چگونه می توان دربارة كل یک نشست گزارش 
شركت  2۶00نفر  دست كم  می شد  گفته  داد؟ 
كه  بود،  شده  فرستاده  ۴000چكیده  كرده اند، 
از آن میان، 3200چكیده پذیرفته شد. آشكار 
برای یک فرِد واحد، غیرممكن است  است كه 
هنگامی كه فعالیت های هم زماِن بسیاری وجود 
دارد، همه جا حاضر شود. استراتژی من این بود 
كه تا جای ممكن، بدون توجه به پسنِد شخصِی 
جستجوی  در  اما  آنها  به  توجه  با  یا  خودم 
رهیافت های جدید و بیگانه، به جاهای مختلف، 

دربارة موضوع های متنوع بروم. مطمئن نیستم 
به  كه  بود  این  دلیل  استراتژی  همین  آیا  كه 
نظر می آمد افراد بیشتری نسبت به آنچه من در 
داشتند  حضور  ببینم،  داشتم  عادت  نشست ها 
روی  بر  دانشگاهی  موقعیت های  جای  به  كه 
سیاست ها كار می كردند. دلیل هر چه بود، فكر 
كردم كه در برخی مسائل چشم اندازی جذاب 
هر  كه  داده هایی  همچنین  و  داد  خواهد  ارائه 
همچنین  ندارد.  دسترسی  آن  به  پژوهشگری 
بود كه جامعه شناساِن دانشگاهی،  این معنا  به 
فرصت هایی بیش از معمول به دست می آورند 
سیاست گذاری  جهاِن  به  را  پژوهش هایشان  تا 

منتقل كنند. 

وقِت جداوِل زمانی، یک ساعت و نیم بود و 
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چهار  یا  سه  معموالً  غیرعمومی  جلسه های 
هر  كه  بود  معنا  این  به  كه  داشتند  مقاله 
می شدند؛  ارائه  مختصر  بسیار  باید  كدام 
نظریه  بدوِن  به داده های  بود كه  این  تأثیرش 
یا نظریه های بدوِن داده كمک كرد. بیشترین 
داشتند  را  فرصت  این  شركت كنندگان  تعداِد 
كه مقاله هایشان را ارائه دهند، اما این مزیتی 
دشوار  قضاوت  نبود!  شنوندگان  برای  آشكار 
بود كه نسخه های طوالنی تِر مقاله ها كه برای 
انتشار مناسب است، چیست. هرچند ساختاِر 
كلی روشن كرده بود كه برخی از نكات كلیدی 

چه هستند1. این یک نمونه است:
•  الزم نیست سكوالریسم به عنوان یک بخِش 

بنیادیِن مدرنیته در نظر گرفته شود.

می توان  را  سابق  كمونیستِی  كشورهای    •
]كشورهای[  به عنواِن  مفید،  شیوه ای  به 

پسااستعماری طبقه بندی كرد.

مطالعه  اعمال سرگرمِی كسب وكارانه  اگر    •
شوند، قشربندِی فرهنگی، ممكن است بیشتر 

فهم شود.

•  بحران ها ممكن است به فرصت های نوآورانة 
فاعالنة  انتخاب های  به  و  شوند  منجر  جدید 

افراِد جوان وضوِح بیشتری دهند.

مالی،  بحران های  به  دولتی  واكنش های   •
درمان  و  بهداشت  نظام  در  كه  مشاغلی  برای 
در  است  الزم  كه  دارند  پیامدهایی  هستند، 

جامعه شناسِی كاروشغل در نظر گرفته شوند.

•  ممكن است روش های زندگینامه اِی نمایشی 

)Performative( و مبتنی بر هنر، بهترین ها در 
نوع خود، در اختیارِ عموِم مردم نباشند. یک رهیافِت 
نظریة زمینه ای )grounded-theory( در یک 
كشِف  به  اروپایی،  هویت های  بزرِگ  مطالعة 
اروپایی  هویت  احساِس  مختلِف  نوِع  هشت 

منجر شد.

دایره های  محدودة  در  مسن  افراِد   •
دیگران  با  ضعیفی  پیوندهای  اجتماعی شان، 
چراكه  مهم اند،  پشتیبانی  برای  كه  دارند، 
آنها، نسبت به پیوند با افراد نزدیک تر همچون 

بستگان، درگیر الزاماِت كمتری هستند.

و  آلمان  در  ویژه  ]به  مردم  از  بسیاری   •
كار  ُمد  جنبه های  روی  بر  اكنون  سوئیس[ 

می كنند.

نادیده  را  افرادی  خانواده  جامعه شناسِی    •
گرفته است كه در خانوارهای تک نفره زندگی 

می كنند.

به  رادیكال  راسِت  احزاِب  موفقیِت  سطِح    •
عواملی بستگی دارد همچون سیستِم رأی دهی 
و  رادیو  فرصت های  و  اجباری  )رأی دهی 
می كنند  ]عرصه[  وارد  را  افرادی  تلویزیونی، 
كه به سیاست خصومت می ورزند( و اینكه آیا 
حزِب راسِت میانه ای به عنوان جایگزین وجود 

دارد یا  خیر.

•  احزاِب راسِت معاصر، توجهشان را به جای 
كرده اند؛  معطوف  قومی  فرهنِگ  به  »نژاد« 
منفِی  هویت یابِی  موضوع های  یا  و  سپربالها 
وجود  اروپا  گوناگون  بخش های  در  گوناگونی 

دارد: اسالم در غرب و گذشتة كمونیسم برای 
شرق.

داده های  بر  كه  سخنرانی ها  از  تعدادی    •
توصیِف  و  بودند  استوار  ثانویه  پیمایش های 
دادند  پیشنهاد  می كردند،  ارائه  تحلیل  بدوِن 
با  سنجیده  روشِی  مقایسه های  برخی  كه 
از  بود كه  مفید خواهد  رهیافت های »كیفی« 
رسمی  كم تر  و  كوچک تر  نمایای  نمونه های 

استفاده می كنند.

را  اروپا، مجله ای جدید  انجمن جامعه شناسی 
آنها در حال حاضر یوروپین  آغاز كرده است؛ 
را   )European Societies( سوسایتیز 
دارند و هر دو مجله به صورت الكترونیک برای 
جدید  مجلة  بود.  خواهد  رایگان  اعضا  همة 
مجلة اروپایی جامعه شناسی فرهنگی و سیاسی 
 European Journal of Cultural(
كه  است   )and Political Sociology
و  می كند  چاپ  را  آن  نیز  روتلج  انتشاراِت 
 ،201۴ مارس  ماه  برای  مجله  نخست  شمارة 
برنامه ریزی شده است. سردبیران پل دو ِگی، 
ترنر  چارلز  و  لوتاكالیو  اوا  ادموندسون،  ریكا 
شامل  سردبیری،  شورای  عضو  نوزده  هستند. 
هفت عضو است كه در خارج از اروپا هستند و 
تاكنون، در كمال شگفتی، هیچ كس از اروپای 

شرقی وجود ندارد.   

1. اطالعاِت بیشتر از برنامة كنفرانس همچنان در سایِت 
انجمن جامعه شناسی اروپا موجود است:

http://www.europeansociology.org/
conferences/11th-esa-conference.html
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»بحران ها و فوریت هاي اجتماعي در امریكاي التین«؛ محور 
بیست ونهمین كنگرة انجمن جامعه شناسي امریكاي التین 

در سانتیاگو.

<بیانیة نهایي
        مصوِب مجمع عمومي بیست و نهمین 

)ALAS( کنگرۀ انجمن جامعه شناسي امریکاي التین       

از  شیلي،  پایتخت  سانتیاگو  در  نشست 
حضور  با   ،)2013( ۴اكتبر  تا  2۹سپتامبر 
امریكاي  كشور  سی  از  ۴1۶۸جامعه شناس 
التین، حوزة دریاي كارائیب و مكان های دیگر 
در 33كارگروه، ۷۹میزگرد، ۸۶رونمایي كتاب 
و پنج كنفرانس عمومي مختلف برگزار شد. 
دوازده اقدام تداركاتي )Pre-ALAS( كمک 
تشویق  و  مجمع  اهداف  انتشار  به  شایاني 
كرد.  انجمنمان  در  فعال  شركت كنندگان 
به طور خاص حضور صدها نفر از دانشجویان 
و جوان هاي كاركشته و شكل گیري شبكه اي 
براي تبادل تجربیات و اطالعات، جزء میراث 
امریكاي  جامعه شناسي  انجمن هاي  مجمع 

التین به شمار مي رود.

بود  شیلي  كودتاي  سالگرد  چهلمین  امسال 
و هیچ یک از حضار مجمع، از زیر بحث هاي 
شدید و بازتاب هاي انتقادي اي كه به دنبال 
و  مجمع  در  هم  نكردند؛  خالي  شانه  آورد 
چنین  تأثیرهای  دربارة  چه  كشور،  در  هم 
آسیب هاي  دربارة  چه  و  موحشي  اقدامات 
روشنفكران  كه  كردند  صحبت  خاموشش 
محافظه كار، دولت ها و ارگان هاي بین المللي 
سرمایه داري  دوبارة  تأسیس  به عنوان  را  آن 

كل  یک  به عنوان  التین  امریكاي  و  شیلي 
واحد مي دیدند.

نه تنها  ما  مطالعات  حساسیت  امروز، 
افزایش  و  خالق  روش هاي  از  آمیخته اي 
با حركت هاي  انتقادي است، همراه  ظرفیت 
و  سرزندگي  با  قاره اي،  اجتماعي  و  سیاسي 
سال هاي  در  است.  دگرگون كننده  قدرتي 
صورت  تحركات  این  از  بسیاري  اخیر 

گرفته اند:

براي  التین  امریكاي  مهاجران  مجادالت   •
حق  كه  متحده  ایاالت  در  اصالحات  ایجاد 
اجتماعي  امنیت  و  تحصیل  سالمت،  كار، 
و  اجتماعات  حیات  و  زندگي  امكان  البته  و 
خانواده هاي امریكاي التین بدون آزار و اذیت 

در آن كشور را دربرمي گیرد.

• تالش هاي اتحادیه هاي معلمان دموكرات 
در  واقعي  اصالحات  خواهان  كه  مكزیک 
نظام آموزشي بوده و خواستار پایان بخشیدن 
قاره  اتحادیة  بزرگ ترین  معلمان  اخراج  به 

هستند )1200000معلم(.

• مخالفت هاي قاره اي علیه تملک غیرقانوني 
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و بهره كشي وحشیانه از منابع منطقه مان مثل 
جنگل ها،  صید،  كشاورزي،  معدن،  گاز،  نفت، 

بنادر و آب.

• افزایش مطالبات براي به نتیجه رسیدن صلح 
و  طوالني ترین  از  یكي  تا  كلمبیا  در  واقعي 

دردنا ک ترین منازعات قاره پایان گیرد.

كوبا  و سرسخت مردم  اعتراضات شجاعانه   •
به  پایان دادن  و  استقاللشان  به  احترام  براي 

محاصره.

و  به رسمیت شناختن  براي  مجادالت   •
دولت هاي  علیه  مخالفت ها  به  پایان دادن 
دموكراتیک برگزیدة ونزوئال، بولیوي، آرژانتین، 

برزیل، اوروگوئه و اكوادور.

عمیق  دموكراتیک  تغییرات  براي  تالش ها   •
حوزة  این  كشورهاي  تمامي  در  واقعي  و 

جغرافیایي.

• درگیري ها علیه نئولیبرال ها به خاطر كاهش 
سالمت، تحصیالت، امنیت اجتماعي و حقوق 

بازنشستگي.

حضور  و  ارعاب  خشونت،  علیه  مخالفت   •
محل هاي  در  امنیتي  سازمان هاي  فزایندة 

زندگي اجتماعات و مردم ما.

ریخت وپاش هاي  و  فساد  علیه  اعتراضات   •
دولت ها، حاكمان و كارمنداِن شدیداً ثروتمند 

كه مردمشان روز به روز فقیرتر مي شوند.

اجتماعي  برنامه هاي  سركوبي  به  اعتراض   •
جاسوسي  به  اعتراض  عمومي.  سیاست هاي  و 

آمریكا در همة كشورهاي ما.

• منازعه بر سر بازیابي استقالل كشورهایمان 
مردم  و  افریقایي  نژادها  بومي،  خودمختاري  و 

جزیره ها.

روشمند  كار  محتاج  حساب وكتاب ها  این 
انتشار  ما  رسالت  است.  قاره  جامعه شناسان 
به  توجه  با  یافته هایمان  و  دانسته ها  اشاعة  و 
تهدید  است:  اجتماعي  مسائل  حساس ترین 
ناامني؛  محرومیت؛  فقر؛  زمین ها؛  ازبین رفتن 
خشونت؛ و آسیب پذیري اكثریت مردم در برابر 
فجایع و بحران هاي اقتصادي. باید تالش كنیم 
مشاركت  اظهارنظر،  آزادي  باالترین حد  به  تا 
منطقه مان  ساكنین  تمام  به  نسبت  انتقاد  و 
رفاه  كه  سیاست هایي  نهادینه كردن  برسیم؛ 
دولت هاي  توسط  كه  افزایش  دهد،  را  مردم 
پیروي  با  اجتماعي  مسئولیت هاي  پذیرندة 
شده  عملي  افراد  تمامي  و  مردم  حقوق  از 
استعمار  اشكال  تمامي  بر  چیره شدن  باشد؛ 
با استقالل و گنجایش  دانش و قدرت، همراه 
آكادمیک واقعي، فارغ از پارامترهاي ارزش یابِی 
تحمیل شده از جانب سازمان هاي بین المللي و 
همراه با دسترسي آزاد به تولیدات و تبادالت 
و  تعهدات  اساس  و  پایه  اهداف  این   دانش. 

وعده هاي ما براي آیندة انجمن مان است.

دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مان چه عمومي 
و چه خصوصي، باید دائماً اقدامي اساسي براي 
تجدید تحقیقاتشان انجام دهند، تا براي جوامع 
بر  كه  كند  فراهم  را  زیربنایي  دولت هایمان  و 
روي آن تعهداتي جّدي به نفع محتاج ترین ها و 
براي دفاع از عدالت، آزادي و تكثرها بنا شود.

انجمن جامعه شناسي امریكاي التین تمام این 
مسئولیت ها  این  و  مي گیرد  بر  در  را  آرمان ها 
تا  طي شده  مسیر  در  حركت  ادامة  براي  را 
امروزش مفروض مي داند؛ همچنان كه تالش 
خود  با  را  بیشتري  جامعه شناسان  مي كند 
احترام نسبت به  و  آگاهي  با  البته  همراه كند، 
تجربیات  تئوریكشان،  دیدگاه های  تكثر  تمام 
دنیایي  جستجوي  در  هویت هایشان؛  و  عملي 

كه همة ما در آن بتوانیم بگنجیم.   

زنده باد انجمن جامعه شناسي امریكاي التین! 
زنده باد امریكای ما!
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< دگرگونی های اجتماعی
     و عصر دیجیتال

بین المللی  انجمن  اجرایی  كمیتة  سابق  عضو  برزیل،  دوژانیرو،  ریو  فدرال  دانشگاه  ریس،  پی  الیسا 
جامعه شناسی از سال 200۶تا2010 و نمایندة انجمن بین المللی جامعه شناسی در شورای بین المللی علوم 

 1)ISSC( اجتماعی

آلبرتو مارتینلي، رئیس جدید انجمن بین المللی علوم اجتماعیالیزا رایس، معاون جدید انجمن بین المللی علوم اجتماعی

دیجیتال«  عصر  و  اجتماعی  »دگرگونی های 
كه  بود  اجتماعی  علوم  جهانی  مجمع  محور 
 )ISSC( توسط شورای بین المللی علوم اجتماعی
در مونترآل از 13تا1۵ اكتبر )2013( برگزار شد. 
اجتماعی،  از دانشمندان علوم  نفر  از هزار  بیش 
از  دیجیتال،  امر  متخصصین  و  علمی  مدیران 
كردند  شركت  گردهمایی  این  در  كشور  شصت 
رویدادهای  همچنین  و  ۷۵0ارائه  شامل  كه 
جانبي بسیاِر دیگر بود كه توسط اعضاي شورای 

بین المللی علوم اجتماعی سازمان دهی شد.

انجمن  دغدغه های  بر  كه  نشست های مشترک، 
مخاطبین  بود،  متمركز  معاصر  جامعة  دربارة 
برای  را  فرصت هایی  و  كرد  جذب  را  زیادی 
علوم  مكاتب  دربارة  توجه  جالب  گفت وگوهای 
اجتماعی فراهم ساخت. شورای بین المللی علوم 
را  جوان  همكاران  از  فعال  گروه  یک  اجتماعی، 
دعوت كرد كه نه تنها كارهای خود را ارائه دادند، 
بحث  برای  هم  را  چالش برانگیزی  سؤاالت  بلكه 
تحقیقات  انجام  به  را  ما  همة  و  كردند  مطرح 

مشترک تشویق كردند.

با  را  نشستی  جامعه شناسي  بین  المللي  انجمن 
محوریت اصلی بحث دربارة جامعه شناسِی حال 
دستاوردها،  ارزیابی  به  نگاهی  با  كانادا  حاضر 
نویدها، ضعف ها و الزام های عصر دیجیتال برای 
نسل دانش و مداخلة سیاست متقبل شده بود. 
ارائه های چهاربرگی با عنوان »فهم دگرگونی های 
2013؛  كانادا  دیجیتال،  عصر  در  اجتماعی 
جامعه شناسی كانادایی در راه رسیدن به كنگرة 
جهانی انجمن بین المللی جامعه شناسی 201۸« 
نمونة خوبی از جامعه شناسی معاصر كانادا فراهم 
انجمن  منتخب  رئیس  آلبانی،  پاتریزا  كردند. 
كمیتة  در  كرسی  دارای  و  كانادا  جامعه شناسی 
نوزدهمین  برگزاری  برای  محلی  سازماندهی 
جامعه شناسي  بین المللي  انجمن  جهانی  كنگرة 
در سال 201۸ در تورنتو و همكالسی های وی، 
هوارد راموس، ریما ویكس و چریل تیلوكسین، 
یوكوهاما  در  آینده  كنگرة  از  مهیج  پیش نمایی 

عرضه داشتند.

نشستی  در  جامعه شناسي  بین  المللي  انجمن 
قرن  در  ژئوپولتیک  منظر  »تغییر  دربارة 
بیست ویكم؛ اخالق و حقوق بشر«  نیز مشاركت 

كرد كه این نشست را ساس كوپر، رئیس انجمن 
بین المللی روان شناسی صورت داد. این میزگرد، 
اجتماعی  علوم  جهانی  مجمع  محوری  موضوع 
را  اجتماعی  علوم  بین المللی  شورای  بعدی 
جهان  یک  برای  اجتماعی  روابط  »دگرگونی 
یكپارچه« پیش بینی كرد. سومین مجمع جهانی 
دوربان  در   201۵ سپتامبر  در  اجتماعی  علوم 
افریقای جنوبی برگزار خواهد شد كه امیدواریم 
بین المللي  انجمن  قدرتمند  مشاركت  شاهد 
اعضای جوان تر آن در  جامعه شناسي و خصوصاً 

این مجمع باشیم.   

الیسا  به  تبریک  عرض  ویراستار:  یادداشت   .1
شورای  نایب رئیس  به عنوان  كه  كسی  ریس، 
عرض  و  شد  انتخاب  اجتماعی  علوم  بین المللی 
تبریک به آلبرتو مارتینلی )رئیس سابق انجمن 
بین المللی جامعه شناسی از سال 2000تا200۴( 
شورای  رئیس  به عنوان  مونترآل  نشست  در  كه 

بین المللی علوم اجتماعی برگزیده شد.
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< گروه روسِی 
     گفت وگوی جهانی

النا زدراوومیسلوا، دانشگاه اروپایی سنت پترزبورگ و عضو كمیتة اجرایی انجمن بین المللی 
جامعه شناسی 2010تا201۴

>>

گروه ما، منعطف است. گروه اصلِی مترجمان، النا نیكوفوروا، آنا كادنیكوا و آسجا ورونگوا هستند. سایرین به صورِت كمابیش منظمی به پروژه كمک می كنند و ما 
در انتظارِ اعضای جدید برای تیم و همچنین نوبتی مشخص هستیم. ما به مؤسسه های جامعه شناختِی گوناگونی تعلق داریم. در حال حاضر، نتیجة پروژه را انجمِن 
جامعه شناسِی سنت پترزبورگ منتشر می كند كه شاخة منطقه اِی انجمِن جامعه شناسِی روسیه است. خوشحالیم كه بخشی از گروه های فراملِی مترجمان هستیم. 
كاركردن روی نسخة روسِی مجله، ما را دربارة بحث های كنونی در اجتماِع جهانِی جامعه شناسی هوشیار می كند و به ما كمک می كند افِق جامعه شناختی مان را 
گسترش دهیم. با تالش برای یافتِن معادل های زبانِی روسی برای واژگان و دسته بندی ها بیشتر یاد می گیریم. قطعاً، ترجمه های جامعه شناختی را »با انجام دادن 
یاد می گیریم«! امیدواریم گفت وگوی جهانی به كار خود ادامه دهد و تنوِع دغدغه ها و چشم اندازهای جامعه شناسانه را پوشش دهد! امیدواریم كه این مجله در 

سطِح جهانی بلندآوازه شود!   

جامعه شناسی،  دكترای  زدراوومیسلوا،  النا 
 ،)EUSP( استاد دانشگاه اروپایی سنت پترزبورگ
دانشگاه  در  جنسیت  ]پژوهشی[  برنامة  معاوِن 
مركِز  در  پروژه  مدیر  و  سنت پترزبورگ  اروپایی 
اجتماعی مستقل است. زمینه های  پژوهش های 
پژوهشی و آموزشی اش شامِل مطالعاِت جنسیت، 
جنبش های زنان و روش های پژوهِش كیفی است. 
حوزه های تخصصی اش شامِل روابِط جنسیت در 
روسیه، نظریة فمینیسم، جامعه شناسی درمان و 

پژوهش های زندگینامه ای است.

آنا کادنیكوا، كارشناس ارشد جامعه شناسی است. 
سنت پترزبورگ  اروپایی  دانشگاه  دانش آموختة 
در  زندگی  طرفدارِ  بسیِج  پژوهشی اش  عالئق  و 

روسیه طی دهة اخیر است.

مركِز  در  پژوهش  دستیار  نیكوفوروا،  النا 
سنت پترزبورگ  مستقل  اجتماعی  پژوهش های 
است. دیپلمش را از گروه جامعه شناسی دانشگاه 
دولتِی سنت پترزبورگ دریافت كرد و در مدرسة 
مطالعاِت بین المللی دانشگاه دولتِی سنت پترزبورگ 
و در گروه مطالعاِت  بین المللی دانشگاه لیمیرک 
عالئق  خواند.  درس  ارشد(  )كارشناسی  ایرلند 
فضا  و  تحرک  در سپهِر  دانشگاهی اش  پژوهشِی 
و  جهانی شدن  بحث های  تحت تأثیِر  عمدتاً  و 
تاكنون،  است.  »مرزها«  مطالعة  و  فراملی گرایی 
و  هویت ها  مكان ها،  تحوالِت  بر  پژوهش هایش 
خط سیرهای زندگی است كه با تغییِر شكل های 
جارِی فضای سیاسی در امپراتورِی شوروِی سابق 
در پیوند است؛ حوزة عالئقش شامل دولت های 
لیتوانی(، شمال  غرِب  و  استونی  )بیشتر  بالتیک 
است؛  روسیه  شمالی  مناطق  دورترین  و  روسیه 

هرچند حوزة عالئقش به این ها محدود نیست.
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گروه  مؤسِس  و  موسیقی دان  ورونگوا،  آسجا 
 Patience( ایروی  پتینس  راِک  موسیقِی 
كالج  از  را  كارشناسی اش  است.   )Airways
سمولنی )دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ، روسیه( 
بَرد )ایاالت متحدة امریكا( دریافت كرد.  و كالج 
]اثری[  راک  موسیقِی  جامعه شناسی  دربارة 
منتشر كرده است. عالقة ویژة جامعه شناختی اش، 
فرهنِگ  پدیدة  به عنوان  اكستریم متال  موسیقِی 
مجلة  در  مترجم  به عنوان  او  است.  جوانان 
 )Laboratorium( لیبراتوریوم  جامعه شناختِی 

كار می كند.

دستیار  ارشد،  كارشناس  کونداکو،  الكساندر 
پژوهشی در مركِز پژوهش های اجتماعی مستقِل 
مؤسسة  دانش آموختة  است.  سنت پترزبورگ 
عالئق  و  است  حقوق  جامعه شناسِی  بین المللِی 
مطالعاِت  و  حقوق  جامعه شناسی  پژوهشی اش 
بر  فعلی اش  پروژة  است.  جنسی  دگرباشاِن 
مناقشه های شهروندی جنسی در روسیه متمركز 

است.

اِکاتِرينا موسكالِوا، دانش آموختة جامعه شناسی 
عالئق  است.  سنت پترزبورگ  دولتِی  دانشگاه  از 
پروژة  دو  از طریِق درگیری اش در  پژوهشی اش، 
گسترده  هنر  و  عمومی  روابِط  سپهِر  در  بزرگ 
است: فستیوال بین المللی فرنچایز، گیگ پیک نیک 
یعنی جایی كه به عنوان مدیر پروژه حضور داشت 
و كریتیكال َمس 2013 به عنوان پژوهشگر و مدیِر 
در  پروژه  مدیر  به عنوان  حاضر،  حال  در  رویداد. 
روسیه  اقتصاِد  دبیرستاِن  سنت پترزبورِگ  شاخة 

كار می كند.  

دانشگاه  رسانة  گروه  مارتیناويِچن  يولیا 
و  لیتوانی(  )ویلنیوس،  اروپایی  علومانسانی 
عالیق  است.  فلسفه  گروه  دكترای  دانشجوی 
پژوهشِی اصلیاش شامِل نشانه شناسِی تصویری، 
و  روانشناسی  و  عمومی  خدماِت  تبلیغاِت 
پایاننامة  است.  هویتهای جمعی  جامعه شناسِی 
خدماِت  تبلیغاِت  مطالعة  كارشناسیارشدش 
جذبة  و  بالروس  در  باز  فضای  در  عمومِی 

گفتمانی آن است. 
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