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< سرمقاله

سال هشتم / شمارٔه اول / آوریل ۲۰۱۸

چنانچه نقطه نظر علم اقتصاد، بازار و گسترش آن و نظرگاه علوم سیاسی، دولت و تضمین ثبات سیاسی باشد، پس نقطه نظر جامعه شناسی، جامعۀ 
مدنی و دفاع از جامعه است. در زمانۀ جبارّیت بازار و استبداد دولت، جامعه شناسی و به ویژه سیمای مردم مدار آن، از منافع نوع بشر دفاع می کند.

مایکل بورووی، سال 2004، نطق تصدی ریاست انجمن جامعه شناسی آمریکا

گر اولین چالش، تنظیم جامعه شناسِی جامعه و دومی ایجاد جامعه شناسی در جامعه باشد،  جامعه شناسی جهانی با )...( سه چالش روبرو است. ا
که بنیان اصلی جامعه شناسی بوده، دفاع  که جامعه شناسی را برای جامعه بسازیم تا از این هدف خطیر، یعنی جامعۀ مدنی  سومین چالش این است 

کنیم.
مایکل بورووی، سال 2014، نطق تصدی ریاست انجمن بین المللی جامعه شناسی

دو  با  را  مجله مان  شمارۀ  اولین  جهانی،  گفتگوی  جدید  سردبیران  ما 
نقل قول از مایکل بورووی آغاز کرده ایم تا تاریخچۀ غنی این مجلۀ یکتای 
کنید  جامعه شناسی مردم مدار و جامعه شناسی جهانی را پاس بداریم )نگاه  

به سرمقالۀ او در شمارۀ 7.4 گفتگوی جهانی(.
اولین نقل  قول، بخشی از سخنرانی اعالم برنامۀ مایکل به عنوان رئیس 
که در آن برنامه ای مجاب کننده  برای  انجمن جامعه شناسی آمریکا است 
که  نقل قول  دومین  در  می کند.  ارائه  مردم مدار  جامعه شناسی  تحکیم 
انجمن  جهانی  کنگرۀ  هجدهمین  در  او  ریاست  تصدی  نطق  از  برگرفته 
بین المللی جامعه شناسی است، خطوط اصلی جامعه شناسی جهانی را بسط 
که مایکل با آن  می دهد. »مشی مردم مدار- مشی جهانی« شیوه ای است 
ُلّب مطلِب بازۀ ده سالۀ بین این دو سخنرانی را ادا می کند. این ده سال 
دهه ای بود که در آن درک او از جامعه شناسی و پرسش از چیستِی چیزی که 
جامعه شناسی به مثابۀ رشته ای پژوهشی می تواند و می باست انجام دهد، 
به بحث  های پرشور و حرارتی در سطح بین المللی انجامید. به عالوه، این 
ده سال، دهه ای بود که مایکل در حین این که در ایاالت متحده به تدریس 
و انجام پژوهش مشغول بود و علی رغم )یا در نتیجۀ( آن، نگرشی انتقادی 
را  گفتگوی جهانی  پیدا می کرد،  به جامعه شناسی های هژمونیک  نسبت 
از سراسر جهان- طی  کرد. او- به همراه جامعه شناسان دیگری  تاسیس 
فقط هفت سال این نشریه را به مجلۀ پرطرفدار جامعه شناسی مردم مدار 
تبدیل کرد. نیازی نیست با طرز تفکر مایکل همسو باشیم تا اذعان کنیم که 
او توانسته به جامعه شناسی صدایی فراتر از مباحث درونِی میدان ببخشد 
و به جامعه شناسان سراسر جهان، برای یافته های پژوهشی و اظهاراتشان 
در باب امور جهان و تأمل بر رشتۀ پژوهشی مشترکشان، کنکاشگاهی اعطاء 

کند.
سردبیران  عنوان  به  او  جانشینی  برای  که  شد  جویا  ما  از  مایکل  وقتی 
گفتگوی جهانی درخواست داده ایم یا نه، افتخار کردیم و خشنود شدیم که 
کرده است. پیش بینی تعارضات  برای تصدی این مسئولیت به ما اعتماد 
نکنیم.  تصمیم گیری  عجوالنه  که  شد  سبب  پروژه هایی  چنین  با  مالزم 
سنت های  با  که  مردم مداری  جامعه شناسان  عنوان  -به  را  ما  که  چیزی 
کی  انتقادی این رشته احساس پیوند می کنیم- مجاب کرد، واقعیت هولنا
که مایکل در سخنرانی اش پیرامون »زمانۀ جبارّیت بازار و استبداد  است 

ح داده داشت. گرفتن آن به شیوه های تازه، شر دولت« و خطر شتاب 
گیر  فرا و  فرآیند عمیق  اواسط دهۀ 70 میالدی دستخوش  از  ما  جوامع 

دگرگونی اجتماعی شده اند. این فرآیندها را می توان با وقفه های مشخصی 
هم در جهان شمال و هم در جهان جنوب و هم در شرق و غرب مشاهده کرد. 
این فرآیندها، »رکود جدید« دهۀ 70 میالدی و فروپاشی سوسیالیسم دولتی 
بریکس  کشورهای  ظهور  و  شدن  جهانی  و  مالی  سرمایه داری  گسترش  و 
انفصال های  دربرمی گیرد.  را   2008  -9 سال های  جهانی  مالی  بحران   و  
تاریخی مهم دیگر عبارت هستند از برچیدن و بازسازی و پیکربندی دوبارۀ 
دولت های رفاه در نقاط مختلف جهان از دهۀ 80 میالدی؛ جنبش های 
اعتراضی جدید؛ جنگ هایی با انگیزه های اقتصادی و سیاسی و مذهبی 
بر سر منابع و هژمونی؛ مهاجرت اجباری در مقیاسی بی سابقه؛ بینواسازی 
فجایع  نتیجۀ  در  کشورها  و  مناطق  سراسر  در  اجتماعی  بحران  و  مادی 
همچنین  ما  اجتماعی.  نابرابری  چشمگیر  افزایش  و  زیست محیطی؛ 
»)conformist rebellion( شورش  دنباله روهای« )آدورنو تعبیر  )به  شاهد 
حکومت  اقتدارگرای  اشکال  سمت  به  تمایلی  و  جدید  راست  پوپولیسم 
گزیر در تضاد با جنبش های دموکراسی خواهانه ای قرار  که نا دولتی هستیم 

می گیرند که به همان اندازه مطرحند و در حال ظهور در جامعه هستند.
مجموعۀ  که  هستند  نامتوازنی  توسعۀ  نشان دهندۀ  پدیده ها  این 
پیچیده ای از عوامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آنها را سبب 
شده و مهمتر این که با عواقب بسیار متنوعی همراه بوده است. همزمان 
گرایشات همگرایانه ای  نظاره گر روابط متقابل درون و فرامّلی و همچنین 
در  که  هستیم  سرمایه داری هایی  بازارمحورانۀ  سازماِن  تجدید  همچون 
غیر این صورت از هم متمایز بودند؛ در عین حال جریان های پوپولیستی 
مجّدد  رشد  التین؛  آمریکای  و  آسیا  و  اروپا  و  متحده  ایاالت  در  نوظهوری 
کشورهای سازمان همکاری و  در همۀ 

ٌ
نابرابری های خاِص طبقه، تقریبًا

به  وابسته  نابرابری  محورهای  نیرومندانۀ  بازگشت  و  اقتصادی؛  توسعه 
جنسیت و قومیت/مّلیت را شاهد هستیم.

ناهمگن  پدیده ها شدیدًا  این  از  تفاسیر جامعه شناسانه  این که  با وجود 
که  دارد  وجود  این  بر  مبنی  عمومی  توافقی  اما  است،  متناقض  حتی  و 
گذاشته است. در جهان  این تغییرات بر روی هستۀ درونی این رشته اثر 
»حقیقت«  یافتن  وقف  عمدتًا  را  خود  که  جامعه شناسی ای  پساحقیقت، 
به  جامعه شناسی  می دهد.  دست  از  سراسر  را  اجتماعی اش  ارتباط  کند، 
که برای انجام تعهداتش به منظور تحلیل و بازاندیشی و  عنوان رشته ای 
نقد توسعۀ  اجتماعی، بر گفتمان رهایی از سلطه اتکاء دارد، محکوم خواهد 
شد. بنابراین جامعه شناسان جدای از همۀ تفاوت هایشان، باید نسبت به 
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از طریق مشارکت و  افراِد دانشگاهی و غیردانشگاهی  گفتگو بین  تسهیل 
کنند.  درگیر شدنشان در بحث های رایج، عالقۀ مشترکی بین خود ایجاد 
ما سردبیران جدید گفتگوی جهانی قصد داریم بینش های جامعه شناسانه 
گرد هم آوریم و بحث های پویا دربارۀ توسعۀ اجتماعی و  را از سراسر جهان 

پیشرفت های رشته مان را ترغیب کنیم.
نظریۀ  نظریه پردازان  برجسته ترین  از  یکی  با  مصاحبه   با  حاضر  شمارۀ 
وابستگی و متفکران مارکسیست آمریکای التین، به نام ویرجینیا فونتس 
آغاز می شود. او ما را دعوت به تأمل دربارۀ تاریخچۀ این بخش  از پژوهش 
با نقد  ارتباط مفهوم مارکسیستی سلب مالکیت  برزیل و دربارۀ  نظری در 
اقتصاد سیاسی و درک تحوالت پس از کودتای پارلمانی سال 2016 می کند. 
انتظار می رود که بیش از 5000 جامعه شناس در نوزدهمین کنگرۀ جهانی 
انجمن بین المللی جامعه شناسی در تورنتوی کانادا دربارۀ یافته ها و وظایف 
کنند.  رئیس  گفتگو  برابر مسائل مبرم زمانۀ ما بحث و  جامعه شناسی در 
که چرا  انجمن بین المللی جامعه شناسی، مارگارت آبراهام تصریح می کند 
کنش ها و  کنگره با عنوان »قدرت، خشونت و عدالت: تأمالت، وا موضوع 
رئیس  آلبانیس،  پاتریزیا  است.  برخوردار  فراوانی  اهمیت  از  مسئولیت ها« 
جامعه شناسی  انجمن  رییس  ویلِکس،  ریما  و  محلی  سازماندهی  کمیتۀ 
کانادا و همچنین پژوهشگران جوانی از سراسر کانادا به ما درکی از این کشور 

و جامعه شناسی آن می دهند. 
خشونت و جنسیت غالبًا موضوع تابویی است. برای آوردن آن در معرض 
گستردگی این مسئله خشم  توجه عمومی تالش های مکرری شده است و 
کبیر،  بریتانیای  لهستان،  از  نویسندگانی  است.  برانگیخته  را  شدیدی 
آبراهام، دربارۀ تحوالت در  استرالیا و آفریقای جنوبی  به دعوت مارگارت 

این کشورها مطالبی نگاشته اند.
کرده تا بر روی این  کارل مارکس فرصتی فراهم  دویستمین سالگرد تولد 
که نظریه ها و ایده های او در جامعه شناسی چطور به  کنیم  موضوع تأمل 
گذاشته شده است. تعدادی از پژوهشگران را به سمپوزیومی دعوت  بحث 
دربارۀ  دیدگاه هایی  با  را  جامعه شناسی  تاریخ  ژرف  تحلیل  که  کرده ایم 
مباحثات بین المللی پیرامون نظریۀ مارکس و نقدهایی از چشم اندازهای 
نشان  آنها  آموزندۀ  مقاالت  است.  درآمیخته  هم  با  را  وی  آثار  بر  مختلف 
برای  و  جامعه  نظریۀ  برای  مرجعی  می تواند  مارکس  چطور  که  می دهد 

مباحثاتی دربارۀ دیدگاه های بدیِل توسعۀ اجتماعی باشد، یا این که چطور 
از منظر فمینیستی نقد شده است و چطور عمومًا از نظریه اش برای تحلیل 
سرمایه داری های معاصر استفاده می شود و چطور توسعۀ دولت یا قانون را 
کرد و خیلی چیزهای دیگر.  ما از طریق  می توان از منظر مارکسیستی درک 
گاهی  نویسندگانی از کشورهای مختلف نسبت به شناخت بین المللی از او آ

کسب خواهیم کرد.
درسی  برنامۀ  بر  شدن  بازاری  تاثیر  دربارۀ  مقاله ای  آزاد«،  »بخش  در 
باب  در  قطعه ای  و  می کند.  بحث  هند  دانشگاه های  در  جامعه شناسی 
وضعیت کار در چین را منتشر کرده ایم. به عالوه، اعضای تیم جدید هیئت 
تحریریۀ گفتگوی جهانی که کار خود را با ما آغاز کرده اند یا مشغول ادامۀ کار 

خود با ما هستند، به معرفی خود می پردازند.
حمایت سخاوتمندانۀ مایکل بورووی همگام با استقبال گرم تیم جهانی 
که در گفتگوی جهانی  مجله و همۀ افراد انجمن بین المللی جامعه شناسی 
که از همۀ  دست اندرکار هستند، این آغاز تازه را آسان ساخته است. مایلیم 
در  مشترکمان  فعالیت  انتظار  در  فراوان  اطمینان  با  و  کنیم  قدردانی  آنها 
گفتگوی جهانی و چشم  به راِه ایده ها و پیشنهادات تازه ای از سراسر جهان 

باشیم.

بریجیت آلنباخر و کالوس دوره،
سردبیران جدید  گفتگوی جهانی

< گفتگوی جهانی را به 17 زبان در وبسایت انجمن بین المللی جامعه شناسی بخوانید.
globaldialogue.isa@gmail.com :نامه هایتان را به این نشانی بفرستید >
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سردبیر: بریجیت آلنباخر، کالوس دوره

کمک سردبیران: جوآنا گروبنر، کریستین شوکرت

دستیار سردبیر: آپارنا سوندار 

گا. گوست با سردبیران اجرایی:  لوال بوسوتی، آ

مشاور: مایکل بورووی

مشاور رسانه ای: گوستاو تانیگوتی

سردبیران مشاور:
بنجامین  سیناه،  وینیتا  حنفی،  ساری  شولز،  مارکوس  آبراهام،  مارگارت 
گوتیرز،  گلو، فیلومین  تجرینا، رزماری بربرت، ایزابال بارلینسکا، دیلک جیندا
کورکچیان،  ماریانا  کانابیران،  کاپاالنا  جاسو،  گویلرمینا  هولموود،  جان 
سکالون،  سلی  کتانبر،  سا آیسه  سعد،  عبدالمؤمن  ماپادیمنگ،  سایمون 
گرازینا سکاپسکا، اونجلینا تاستسوگلو، چین-چان یی،  کو شیراهاسه،  ساوا

النا زدراومیسلوا. 

ویراستاران منطقه ای 

جهان عرب:  ساری حنفی و منیر السعیدانی. 

آرژانتین: خوان ایگناسیو پیووانی، پیالر پی پویگ، مارتین اورتاسن

روکیا  آس  رانا،  جوول  محمود،  حسن  خوندکار،  حقو  حبیبول  بنگالدش: 
کازی فادیا اشا، حالل  اختر، توفیکال سلطانا، آصف بن علی، خیرون نهار، 

الدین، مهیمین چوودهاری

گالی، ، لوکاس آمارال اولیویرا، بنو وارکن،  گوستاو تانیگوتی، آندریزا  برزیل: 
آنجلو مارتینز جونیور، دمیتری سربونسینی فرناندز.

پانکاج  بانسال،  نیدهی  شارما،  گیا  پرا سیدانا،  جویتی  جین،  راشمی  هند: 
بهاتناگار.

کوسومادوی، فینا  راتیه  لوسیا  نوگروهو،  کامانتو سونارتو، هاری  اندونزی: 
جولیاوان،  هاری  بندیکتوس  پاتیناسرانی،  ایراواتی  رآتنا  ایندرآ  ایتریاتی، 

محمد شهیبدین، دومینگوس السید لی، آنتونیوس آریو ستو هارجانا.

ایران: ریحانه جوادی، نیایش دولتی، سینا باستانی، میترا دانشور،  وحید 
لنجان زاده.

کانو، ریهو  نا کوتا  کی یوکوتا، یوکو ماسویی،  یاماموتو، ماسا ساتومی  ژاپن: 
کی توکومارو، ماریه یاماموتو. کا، ماسا تانا

الماش  رودینوکف،  آدیل  گامبت،  اسما بیان  زابیروآ،  آیگول  قزاقستان: 
تلسپایوا، کوآنیش تل

پائولینا  دبسکا،  کاتارژینا  بوژادزیوا،  ایوونا  بارسژوسکی،  کوب  جا لهستان: 
گوبانسکی، سارا هرچزینسکا، ژوستینا  کریستف  گاالسکا، لوکاژ دالنیکا،  دوما
گبلر،  پنزا  سوفیا  مولر،  آدام  ک،  میکولژوسکا-زاژا کرولینا  کوشسیسنکا، 

کک زیچ. الکساندرآ زن، آنا واندزل، جا

آرسنه،  ماریا-لئوردانا  زامفیرسکو،  رایسا-گابریال  روگینز،  کوسیما  رومانی: 
کوژوکاری، دنیس دن، دایانا آلکساندرا دمیتریش، رادو دومیترسکو،  تاتیانا 
کریستینا لوتره آ، آندا-اولیویا  آنا،  آلینا هوآرا، آلساندرا ایریمیه  گابور،  آیولین 
اوآنا  ، رارش-میهای موشات،  النا مولدوونو،  آندره آ  بیانکا میهایال،  مارین، 
النا نگره آ، میوآرا پارسچیو، کودروت پینازارو،  آدریانا سوهودولینو، النا تودور. 

روسیه: آنستیژیا دائور، آندری سینلینکوف، النا زدراوو میسلووا. 

تایوان: جینگ موآ هو.

ترکیه: گل چورباجیوگلو، ایرمک اوِرن

< شورای سردبیری

مفهوم  اهمیت  بر  دارد  تأملی  التین،  آمریکای  در  مارکسیست  برجستۀ  پرداز  نظریه  فونتس،  ویرجینا 
مارکسیستی سلب مالکیت برای نقد اقتصاد سیاسی و کاربست آن برای درک تحوالت برزیل، پس از کودتای 

پارلمانی این کشور در سال 2016.

برگزار  کانادا  تورنتوی  در  انجمن بین المللی جامعه شناسی در جوالی 2018  کنگرٔه جهانی  نوزدهمین 
می شود. پاتریزیا آلبانی، رئیس شورای سازماندهی محلی و پنج پژوهشگر جوان، چشم اندازی از جامعه شناسی 

کنونی کانادا برای ما ترسیم می کنند.

به مناسبت ۲۰۰ سالگی مارکس، جامعه شناسان سراسر جهان دربارۀ مدخلیت و نقش نظریۀ مارکسیستی 
و  نژادپرستی  تا  گرفته  حقوق  و  دولت  از  موضوعات  از  گسترده ای  طیف  در  معاصر  پیشرفت های  فهم  در 

فمنیسم تأمل کرده اند.  
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< در این شماره
سرمقاله   

گفتگوی جامعه شناسانه <
در باب امپریالیسم سرمایه: مصاحبه ای با ویرجینا فونتس

گیلرمه لیت گونسالویز، ایاالت متحده آمریکا

نوزدهمین کنگره جهانی انجمن بین المللی جامعه شناسی    <
     در تورنتو

قدرت، خشونت و عدالت
مارگارت آبراهام، ایاالت متحده آمریکا

جامعه شناسی کانادایی و کنگرۀ جهانی 
جامعه شناسی کانادایی و کنگرۀ جهانی

فرصتی برای انجام کار جامعه شناختی در کنار هم در کانادا  
پاتریزیا آلبانیز، کانادا

دانشگاه های کانادا. مابین بومی و جهانی بودن  
فرانسوا لشپل و پاتریک جان بورنت،

کانادا

غ التحصیالن جدید کانادایی    اثرات وام دانشجویی بر فار
اثرات وام دانشجویی بر فارغ التحصیالن جدید کانادایی

شهروند -دانشمند شدن    
میکی والی، کانادا

کانادا   کار هویتی و رهبران سیاسی در 
الیز مائیولینو، کانادا

آیا مهاجران در کانادای دارای اعتماد باال، اعتماد کسب می کنند؟  
کاناد کری وو، 

جنسیت و خشونت <
نقطه تالقی، بومی بودن، جنسیت و خشونت 

مگی والتر، جوزلین بالترا-اولوا
و جیکوب پرن ، استرالیا 

خشونت جنسی و »تجاوز اصالحی« در آفریقای جنوبی  
کامیال نائیدو، آفریقای جنوبی

آشکارسازی خشونت خانگی در لهستان  
مگدالنا گریزیب، لهستان

به سوی خشونت صفر؟   
سیلویا والبی، بریتانیا

مارکس و جامعه شناسی امروز <
200 سالگی مارکس

مارکس و جامعه شناسی، 2018
جی. ام. تاماش، مجارستان

مدخلیت مستمر سنت مارکسیستی
در برگذشتن از سرمایه داری 

اریک الین رایت، ایاالت متحده آمریکا

مواجهۀ فمنیسم با مارکسیسم 
الکسندرا شیلی، آلمان،
و اشتفانی وول، اتریش

مارکس و دولت 
باب جسوپ، بریتانیا

النتنام سرمایه دارانه: رویکرد مارکسیستی نو به حقوق
 گیلهرمی لیتی گونسالویس، برزیل

مارکس و جامعه شناسی در هند  
ساتیش دشپندای، هند

مارکس در سدۀ بیست و یکم   
میشل ویلیامز، آفریقای جنوبی

مارکس و جهان جنوب
کانادا و دیوید فازنفس، ایاالت متحده آمریکا راجو داس، 

بخش آزاد <
کش های اجتماعی در چین    نابرابری های طبقاتی و کشا

جنی چان، هنگ کنگ  

مطالعۀ تطبیقِی دانشگاه های دولتی و خصوصی
هند

نیهاریکا جیسوال، هند

تیم سردبیری جدید و نه چندان جدید مجلۀ گفتگوی جهانی
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»ما جامعه شناسان در این برهۀ دشوار تاریخ، نمی توانیم
دوری گزیدن بی اعتنا از تعارضات و مخالفت های زمانۀ خود را
تاب  آوریم، در غیر این صورت، در معرض خطِر قطع نسبت

خود با جامعۀ مدنی قرار خواهیم گرفت.«
مارگارت آبراهام
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این  مارکسیست  متفکران  سرشناس ترین  از  یکی  فونتس  ویرجینا 
دانشگاه  در  اجتماعی  تاریخ  استاد  او  است.  التین  آمریکای  در  روزها 
به  )معروف  کروز  اوسوالدو  بنیاد  ارشد  پژوهشگر  و  فلومیننس  فدرال 
Re� کتاب خود با عنوا نفیوکروز( در ریودوژانیروی برزیل است او در 
flexões im-pertinentes: História e capitalismo contem�

porâneo که در سال 2005 منتشر شد، از طریق ترکیب تأمالت نظری 

کاالیی سازی را  با تحلیل تجربی، توسعۀ سرمایه داری و اشکال جدید 
که اساسش مفهوم سلب مالکیت است،  کرد. پژوهش های او  بررسی 
کتاب  اقتصاد سیاسی در نظریۀ اجتماعی.  نقد  احیاء  بر  تأملی است 
 O Brasil e o capital-imperialismo . Teoria عنوان  با  او 
گسترده ای تحسین  به طور  و  منتشر  در سال 2010  که   e história

با  نقادانه  گفتگویی  در  وی  است.  او  تأمالت  اوج  از  کی  حا گردید، 
نام روی  به  از مهمترین مؤلفان نظریۀ مارکسیستی وابستگی،  یکی 
که توانست  کرد  ح  مائورو مارینی، نظریۀ امپریالیسم جدیدی را مطر
ببرد.  فراتر  میالدی   60 دهۀ  تزهای  از  را  التین  آمریکای  مارکسیسم 
دانشگاه  در  حقوق  جامعه شناسی  استاد  گونسالویز،  لیت  گیلرمه 

ایالتی ریودوژانیرو با او مصاحبه ای کرده است.

در  مثال زدنی  شکلی  به  وابستگی  نظریۀ  گونسالویز:  لیت  گیلرمه   
اندیشۀ  با  که  آمده  فائق  فکری ای  تبعیِت  بر  دانش  گردش  و  تولید 
مطالعاتی  زمینه های  به  نظریه  این  است.  درآمیخته  تین  ال آمریکای 
ح  گونی در سطح جهان گسترش یافته است. ممکن است به شر گونا
به رسمیت شناخته شدِن ]نظریۀ وابستگی[ در پرتو امکان باقوه  اش 

در توصیف و نقد ساختارهای جامعۀ سرمایه داری بپردازید؟

نظریۀ  کردن  مجّزا  برای  جدی ای  نظری  تالش  فونتس:  ویرجینا 
نتایج  جای  به  که  دارد  وجود  رویکردهایی  از  مارکسیستی  وابستگی 
با  رستو  ویتمن  والت  کتاب  دارند.  »سازگارانه«  نتایج  ضدسرمایه داری، 
تبدیل   )1960( غیرکمونیستی  مانیفستی  اقتصادی:  رشد  مراحل  عنوان 
پذیراندن  به  طریق  این  از  تا  شد  بین المللی  نهادهای  مشترک  سرود  به 
را  »خود  تا  کنند  طی  باید  »توسعه نیافته«  کشورهای  که  بپردازند  مراحلی 

<  در    بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
 امـــــــــــپریالیسم سـرمایه

مصاحبه ای با ویرجینا فونتس

ویرجینا فونتس
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کرده است.  توسعه دهند«. تحلیل های متعددی خطا بودن آنها را ثابت 
و  التین  آمریکای  اقتصادی  کمیتۀ  مانند  متحد  ملل  سازمان  نهادهای 
گسترش سرمایه درای مانع توسعۀ  که  کارائیب نشان داده اند  حوزۀ دریای 
کشورهای تازه وارد شده است، زیرا »مبادلۀ نابرابر« سبب استخراج ثروتی 
شده که این کشورها تولید کرده اند و در نتیجه صنعتی شدِن آنها را به عقب 
انداخته است. برخی دیگر توسعه نیافتگی را شکلی از توسعۀ سرمایه دارانه 
انتقادات،  این نظریه ها علی رغم  گرفتند.  کشورهای پیرامونی در نظر  در 

همچنان در درون »توسعۀ سرمایه دارانه« تنیده مانده اند.
نظریۀ وابستگی مارکسیستی فراتر از این رویکردها رفت. این نظریه با 
گسترش سرمایه داری در نتیجۀ تشدید نابرابری ها، هم به کلیت  تحلیل 
روابط سرمایه دارانه پرداخت و هم به  واسطۀ نظریۀ ارزش، اشکال خاصی 
پیرامونی  کشورهای  را در  آنها خود  که سرمایه داری توسط  کرد  را تحلیل 
گسترش داده است. این نظریه، جهش نظری و عملی بزرگی در تصریح 
یا اشکال  بر نفِس سرمایه داری - و نه صرفًا فقدان توسعۀ آن  لزوم غلبه 

مختلف وابستگِی آن ایجاد کرد.
مائورو  تز روی  به  نقادانه ای نسبت  کار شما تصدیق  در  گ:  گ ل 
مارینی  نظر  به  دارد.  وجود  پیرامونی  سرمایه داری  دربارۀ  مارینی 
سرمایه دارانۀ  توسعۀ  به  منجر  تین  ال آمریکای  بورژوازی  وابستگی 
بدشکلی در منطقه شده که اساس آن عملکرد مهارشدۀ قانوِن ارزش 
بورژوازی  که  معنی  بدین  است.  کارگر  مضاعف  استثمار  درنتیجۀ 
کارگران به  ]کشورهای[ پیرامونی، با تبدیل بودجۀ الزم برای مصرف 
ارزش  از  بخشی  هم  شده  موفق  سرمایه،  انباشت  برای  بودجه ای 
کند و هم بخشی از آن را به سرمایه داری مرکز  اضافی برای خود حفظ 

کند. این تز با چه موانعی روبرو است؟ تسلیم 
که دیدگاه دوگانه ای دربارۀ این  و ف: مارینی متفکری بنیادینی است 
موضوع دارد. به نظر او نقشی که کشورهای پیرامونی مشخصی ایفا کردند، 
متغیرهای  نمی شود.  دنبال  پیرامونی[  کشورهای  سایر  سوی  ]از  قطعًا 
کش اجتماعی و دولت  کشا متعددی چون انباشت سرمایه دارانۀ محلی و 
تاریخیت  با  او  تحلیل  دارند.   رابطه  امپریالیسم  با  که  هستند  غیره  و 
دیگر  انواع  و  کشورها  بین  ثابت  و  ُصلب  مراتب  سلسله  زیرا  خورده،  گره 
را  امکان  این  او  به  که  است  چیزی  این  می شمارد؛  مردود  را  تقلیل گرایی  
تغییرات  بستر  در  را  برزیل   )sub-imperialism( امپریالیسم1  خرده  تا  داد 
کند. به عالوه، او رویکرد ساختاری  به قانون  سرمایه داری بین المللی درک 
کشورهای  در  کارگران  مضاعف  استثمار  پروراند:  امپریالیسم  را  در  ارزش 
به  ارزش  انتقال  مصرف،  و  تولید  چرخه های  بین  شکاف  و  پیرامونی 
بنابراین مارینی تضاد  را توضیح داده است.  کشورهای سرمایه داری مرکز 
بین  و  مارکس  ارزش  نظریۀ   )universality( عمومیت  و  امپریالیسم  بین 
کش های امپریالیستی را در  کشا خاص بودگی های )particularities( مّلی و 

نظر گرفته است.
اظهارات  این  زیرا  است،  مجدد  تفسیر  نیازمند  جسورانه  اظهارات  این 
همزمان هم به گسترش روابط سرمایه دارانه اشاره دارد و هم به فرایندهای 
نامتوازن استقرار مجدد وابستگی. این اظهارات ما را مجاز می کند تا این طور 
کشورها ایجاد می کند  که این وابستگی نه روابط ثابتی بین  کنیم  استنباط 
و نه به چرخۀ دائمی ُخردی در درون سرمایه داری فروکاسته می شود. در 
گسترش روابط  را آشکار می سازد. من  عوض شدت تناقضات این نظریه 
اجتماعی سرمایه دارانه در برزیل را در دورۀ پس از روند شدید سلب مالکیت 
کاهش »ذخیرۀ« دهقانان، به دلیل  کرده ام. با  از دهقانان تجزیه و تحلیل 
گرایش به بسط قانون  کار،  الزامات اجتماعی تاریخی برای بازتولید نیروی 
به  فراوان  مبارزات  واسطۀ  به  کارگران  نشد.  متوقف  و  شد  تقویت  ارزش 

بهبودی جزئی در وضعیتشان دست یافتند، اما به دنبال این بهبود فورًا 
که سرمایه آن را  چرخۀ تهاجمی سلب مالکیت های ثانویه ای به راه افتاد 
گذاشت،  کرد. سلب مالکیت های ثانویه برکشورهای مرکزی هم اثر  ترویج 
که تز استثمار مضاعف مارینی باید در پرتو وضعیت  به همین دلیل است 

بین المللی به طور مداوم کند و کاو شود.
خ داده است. در دهۀ  در رابطه با شکاف بین تولید و مصرف، تغییراتی ر
که برای مصرف  کاالهای لوکسی تولید می کرد  60 میالدی صنعت برزیل 
اقشار اجتماعی کوچکی یا برای صادرات در نظر گرفته می شد. با وجود این 
کاالهایی  کنون اعتبارات مصرف کننده، دسترسی به چنین  از سال 1970 تا 
همچنین   و  داده  تغییر  را  مصرف  و  تولید  بین  شکاف  و  داده  افزایش  را 
نابرابری ها را تشدید کرده است. مارینی ادعا کرد که خرده امپریالیست بودن 
کارگر  کمبود مصرف طبقۀ  کاالها )که ناشی از  برزیل را می توان با صادرات 
استثمار شدۀ مضاعف بود( و با خودمختاری نسبی دولت، توضیح داد. اما 
که تغییر مکان شرکت های برزیلی  من  از دهۀ 90 میالدی اذعان داشته ام 
که مستقیمًا  کشورهای پیرامونی و ایجاد شرکت های چندمّلیتی  به سایر 
دیگر  کشورهای  طبیعی  منابع  و  کار  نیروی  از  یا  می کنند  صادر  را  سرمایه 
کار  بهره برداری می کنند شاهدی بر خرده امپریالیسم برزیل است. من در 
مارینی فرضیۀ سرمایه داری »بدشکل« را در کشورهای پیرامونی نمی بینم، 
زیرا این ایده بر این ادعا داللت دارد که این مرحلۀ پیشین می تواند به نوعی 
که مفروضیاتی دروغین  »سرمایه داری بهنجار شده« تحول یابد، ادعایی 

است.
مفهوم  و  مارینی  امپریالیسِم  خرده  مفهوم  بین  تفاوتی  آیا  گ:  ل  گ 

امپریالیسم سرمایۀ شما وجود دارد؟ چرا امپریالیسم سرمایه؟
گذر چندین دهه، سبب انفصال تحلیل های ما از هم شده است.  و ف: 
کید دارد، در حالی که من به دنبال  مارینی بر روند ساختاری انتقال ارزش تا
کار )سلب  یافتن رابطۀ بین تولید اجتماعِی انسان های در دسترس برای 
رویه های  دارایی ها،  بین المللی سازی  و  تمرکز  خاص  اشکال  مالکیت ها(، 
جدید استخراج ارزش، و بازسازی دولت ها و سیاست ها )برگرفته از گرامشی( 
درونی  تنش های  به سمِت  وقتی  و سرمایه، حتی  کار  بین  تضاد  هستم. 
کرد، بیش از پیش با تشدید تناقضات  سرمایه داری- امپریالیستی حرکت 

اجتماعی پاسخ گرفته است.  
نامیدم  سرمایه داری  جدید  مقیاس  را  سرمایه  امپریالیسم  بسط  من 
ایفا  نقش  آن  در  کنسرسیوم ها  در  رقابتی  و  متمرکزشده  سرمایه های  که 
بازارها  خالل  از  آن  بیرونی  بسط  مستلزم  سرمایه  درونی  سلطۀ  می کنند. 
و  حقوق  و  زمین  از  مالکیت  سلب  افزایش  و  سرمایه  گردش  و  صادرات  و 
کل مردم است.   شرایط محیط  زیستی و زیست شناختِی وابسته به هستِی 
که برای سرمایه اساسی است بر پایۀ ضدیت شدید  روابط اجتماعی ای را 
کشورهای  کمونیسم رواج می دهند. بخش هایی از بورژوازی و برخی از  با 
قالبی  به  آنها  سیاسی  سازمان های  تنوع  اما  می کنند،  تقویت  را  پیرامونی 
کم  ترا و  سرمایه  استقرار  اندازۀ  می شود.  فروکاسته  »دموکراتیک«  اسمًا 
کشورهای پیرامونی منجر به تفوق تلفیِق  کشورهای مرکز و برخی  آن در 
شهوت انگیز »دارایی های خالص« و ]دارایی های[ بیش از پیش »انتزاعی«

به  بزرگ سرمایه  انگشت شمار صاحبان  تعداد  است.  »اجتماعی«  شده  و 
و  می برند  هجوم   )valorization of capital( سرمایه  ارزش افزایی  سمت 
کار« را به سوی متنوع ترین و حتی  بی رحمانه ترین  »سرمایه داران در حال 
حاالِت استخراج ارزش ترغیب می کنند. مالکیت خصوصی منابع اجتماعی 
کار برای استخراج ارزش( بی  تولید )توانایی جمع آوری ابزار تولید و نیروی 
کار به  واسطۀ  ک  چون و چرا  می شود. برانگیختن اشکال جدید و وحشتنا
صنعتی شدن همۀ فعالیت های انسانی و تشدید رقابت بین کارگران، سلب 
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گون را تشدید می کند. مالکیت های گونا
کنم.  اجتناب  بحران  و  نئولیبرالیسم  اصطالحات  از  کردم  سعی  من 
زیرا حاصل گسترش  نئولیبرالیسم، سقوط سرمایه داری »متمدن« نیست 
امپریالیسم سرمایه است و نه حاصل بحران هایش. ما تحت تاثیر گسترش 
کارگرانی  چشمگیر آن زندگی می کنیم: بحران ها بر توده های در حال رشد 
کنند.   لمس  را  »خالص«  دارایی های  نمی توانند  حتی  که  می گذارد  تاثیر 
با  متناقضی  طور  به  مّلی  فضای  در  کارگری  توده های  سیاسی  انسجام 
گسترش فضایی سرمایه پاسخ می گیرد. بخش بزرگی از انسان ها در روند 
قالب  می شوند.  تجدید  نابرابری ها  و  می شوند  ادغام  گردش  یا   / و  تولید 
تقلیل  حال  در  دموکراسی  ولی  می دهند،  اشاعه  را  انتخاباتی-نمایندگی 

یافتن به مدل استبدادی مبتنی بر ثروت است.
گ: در ریشۀ مفهوم امپریالیسم سرمایه بحثی دربارۀ سلب   گ ل 
اصطالح-  -به  دربارۀ  مارکس  تأمالت  به  که  است  نهفته  مالکیت ها 
انباشت اولیه اشاره دارد. سّنت دیریِن این بحث به رزا لوکزامبورگ 
بازمی گردد. شما چگونه در این سّنت جای می گیرید؟ سلب مالکیت 

به چه معنا است و رابطۀ آن با استخراج ارزش اضافی چیست؟
اجتماعی  دینامیک  مالکیت ها،  سلب  که  است  ُمصر  مارکس  ف:  و 
سرمایه دارانه را یکپارچه می کند. سلب مالکیت ها صرفًا  »لحظۀ اسبق« بر 
که دربردارندۀ سرمایه  کارگران در دسترس،  این دینامیک نیستند. وجود 
برای  اجتماعی  اساسی  است،   )ارزش افزایی(  ارزش  استخراج  برای  کار  و 
این  امروزه  است.  دینامیک  این  سرنوشت ساز  اجتماعی  روابط  گسترش 
کل جمعیت میل می کند و  امکان دسترسی وسیع، به سمت دسترسی به 
هستی های منفرد را به ضرورتی بی ضرر تبدیل می کند، در دسترس بودنی 
اجباری برای فروش نیروی کار در هر شرایطی. سلب مالکیت گسترده شرط 

اجتماعی نخستین و نتیجۀ گسترش سرمایه داری است. 
کثریت قریب به اتفاق جمعیت جهان در مناطق روستایی  تا همین اواخر ا
و در شرایط پیشاسرمایه داری زندگی می کردند. جهان روستایی به منزلۀ 
اما  شد،  ظاهر  شهری  سرمایه دارِی  برابر  در  مؤثر   )exteriority( خارجیتی 
گسترش  که  داشت  باور  لوکزامبورگ  روزا  است.  کرده  تغییر  موضوع  این 
گری درون محدودیت های  امکان موفقیت سودا به سبب عدم  سرمایه، 
سفت و سخت جوامع سرمایه داری، به حدود غیرسرمایه دارانه نیاز دارد. 
که امروزه  کرده  دیوید هاروی این صورت بندی را اصالح نموده و تصریح 
چهرۀ  که  ید«  )»خلع  می کند  تولید  را  خارجیت هایی  چنین  سرمایه داری 
مخالفم:  من  می کند(.  هویدا  بیشتر  را  »هنجارمند شده«  سرمایه دارِی 
که  کشورهایی  سرمایه داری »هنجارمند شده« هیچ گاه وجود نداشته و در 
به ظاهر محقق شده، اشکال وحشیانه و امپریالیستی استخراج ارزش را به 
گزاره هایی الهام بخش هستند اما ما باید بر این نکته  گرفته اند.  اینها  کار 
پای بفشاریم که رابطۀ اجتماعی اساسی، که نسبت به سرمایه درونی  است 
)نه بیرونی(، تولید ضرورت ها است و مقدم بر همۀ آنها تولید هستی هایی 
فراهم  را  بازار وسیلۀ معیشت خود  از طریق  دارند  نیاز  که  اجتماعی است 
گسترش مداوم روابط اجتماعی  کنند. روزا لوکزامبورگ نقش منکوب کنندۀ 

سرمایه دارانه را به ما یادآوری می کند.
گ: مفهوم سلب مالکیت برای درک تحلیل مارکسیستی به  گ ل 

منزلۀ نوعی نقد اقتصاد سیاسی چقدر بنیادی است؟
که  همزمان  گرفت.  نادیده  را  مالکیت ها  سلب  نمی شود  دیگر  ف:  و 
]روال قدیمی[ سلب مالکیت  از زمین  در مناطق روستایی هنوز ادامه دارد، 
نیز  را  شهری شده  مردم  مالکیت،  سلب  جدید  انواع  که  است  سده  چند 
کرده است. من مورد اخیر را سلب  مالکیت های ثانویه می نامم. در  مبتال 

دست  از  زمین(  )مانند  تولید  ابزار  مالکیت  درواقع  ثانویه،  مالکیت  سلب 
ثانویه به دو روش عمل می کنند: 1(  کنون سلب  مالکیت های  ا نمی رود. 
همانند سلب مالکیت های مجلس انگلیس در قرن شانزدهم و هجدهم، 
همچون عقب نشینی مداوم از حقوق  از جمله حقوق مرتبط با قراردادهای 
خصوصی سازی  موارد؛  از  بسیاری  در  قراردادها  خوِد  کردن  پایمال  کاری، 
شرکت های دولتی؛ و گشودن بخش وسیعی از فعالیت ها به روی استخراج 
از منابع  ارزش به ویژه در آموزش و پرورش و بهداشت؛ 2( سلب مالکیت 
طبیعی مانند آب و جنگل ها که قباًل برای استفادۀ اجتماعی بودند و مالکیت 
انحصاری آنها چندین دهۀ پیش تصورناشدنی بود. در واقع شرایط بازتولید 
زندگی نیز به  وسیلۀ اختراعاتی در حوزۀ زندگی زیست شناسی و حیات بشری 

و استفاده از دانه های تراریختۀ نابودگر به انحصار درآمده است.
کردن همبستگی میان منابع اجتماعی تولید و سلب مالکیت ها  آشکار 
کار و استخراج ارزش  که سرمایه داری چرا نمی تواند بدون  نشان می دهد 
روزافزون  رقابت  مرتبِط  و  متعدد  اشکال  تحلیل  این  باشد.  داشته  وجود 
ابزارهای  از  محروم  کارگراِن  به  که  اشکالی  برمی گیرد  در  را  بین المللی 
بین المللِی مقابله تحمیل می شود، از وحشیانه ترین تا »نوآورانه تریِن« آنها. 
که سرمایه داران خوب  گویی  کافی نیست،  کردن از »مالی سازی«  صحبت 
)تولیدی( و بد )مالی( وجود داشته باشند: آنها تقریبا در همۀ بخش های 
کارگران  اقتصاد متحد و با هم عمل می کنند و هردو به استخراج ارزش از 

وابسته اند.
توضیح  چگونه  را   61۰۲ سال  در  برزیل  پارلمان  کودتای  گ:  ل  گ 

می دهید؟
کم )سلب مالکیت های وسیع  و ف: برزیل به سبب روابط اجتماعی حا
گون استخراج سرمایه(  گونا اولیه و ثانویه و تمرکز سرمایه به همراه اشکال 
پیوند  سرمایه  امپریالیسم  گسترش  با  مستقیمًا  که  شدنی  صنعتی  روند  و 
کشوری سرمایه داری است.  بورژوازی برزیل نقش فعالی در دفاع  داشته، 
از امپریالیسم سرمایه داشته  است؛ آنها از رشد پایدار به دست آمده از خالل 
سوسیال  )حزب  کاردوسو  دولت  در  سرمایه  اعطای  و  خصوصی سازی ها 
کارگر  حزب  رهبری  به  بعدی  دولت  شده اند.  منتفع  برزیل(  دموکراسی 
از  بخش هایی  ظریف تر.  شیوه ای  به  اما  کرد  مالکیت  سلب  حقوْق  از  نیز 
مالی  تأمین  طریق  )از  رسمی  اشکال  سال ها،  آن  طی  در  برزیل  بورژوازی 
کارزار انتخاباتی( و غیررسمِی اقدامات سیاسی را از پیش بردند. آنها از طریق 
سازمان های غیرانتفاعی کوشیدند با استفاده از عضوگیری و کمیابی منابع 

و جرم انگاری، تالش های طبقات کارگری را خنثی کنند. 
کودتای سال 2016 را بحران اقتصادی ای برانگیخت  که در سال های 
کم را بر هم زد. فساد در سطح مّلی افشاء شده  14-2013 آغاز شد و آرایش حا
بود و بخش هایی از  بورژوازِی ضعیف تر را ترغیب کرد که یکدیگر را محکوم 
کنند. برخی از شرکت های برزیلی، چندمّلیتی شدندکه تنش ها را در داخل 
گزارش  کرد.  رقبای خارجی، آرایش داخلی این شرکت ها را  ج وخیم تر  و خار
می دادند. و شکنجۀ قضایی نشان داد بازآرایی داخلی و خارجی ضروری 
است. اتحاد این طبقات مسلط، بر پایۀ تسریع و تشدید سلب  مالکیت های 

ثانویۀ وحشیانه از کارگران بنا شد.
تسکین  متضمن  سرمایه ،  امپریالیسم  تحت  برزیل  اخیر  دموکراسی 
بود.  برزیلی  کردن سرمایۀ  بین المللی  از  مردم و همزمان تضمین حمایت 
کارگر( اجازۀ ورود پیدا  که چِپ طرفدار سرمایه داری )حزب  گونه بود  این 
انتخاباتی  رقابت  این مسئله  که  کند. هرچند  را تضمین  روند  این  تا  کرد 
راست  همتایان  حمایت  با  برزیلی  گروه های  برد.  باال  را  آن  هزینه های  و 
مالی  تأمین  را  ضدکمونیستی ای  شدیدًا  کارزار  خود  آمریکایی  تندروی 
که راه رسیدن  کارگر را مجرم می دانست و هدفش این بود  که حزب  کردند 
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پخش  انحصار  ببندد.  ثابت قدمی  چپ  هر  روی   به  را  سیاسی  برتری  به 
که با شدیدترین  کرد  تلویزیونی، دستور دیکتاتوروار یک جانبه ای را اعمال 
کنترل پلیسی و خشونت پارلمانی علیه بخش های سرکش مردم همراه شد. 
موازنه هایشان  و  وارسی  و  بورژوایی  مؤسسات  کمیت  حا تحت  اینها  همۀ 
)checks and balances( اتفاق افتاد. ما شاهد تسریع اساسی سازی حقوقِی 
)constitutionalization( منافع سرمایه و تضمین سلب مالکیت ها و اشکال 
لگام گسیختۀ استخراج ارزش، از جمله درآمد صاحبان )بومی یا غیربومی( از 

بدهی های عمومی هستیم. قانون اساسی زمانی اعمال می شود که با منافع 
سرمایه داران )برزیلی یا خارجی( سازگاری داشته باشد.

کشورهای مرکز دارند و همزمان . 1 کشورهای پیرامونی و  که نقش واسطه گری بین  کشورهایی 
کشورهای  کشورها هستند، در منطقه و نسبت به  امپریالیسم قدرتمندترین  که خود ذیل 

پیرامونی اطرافشان نقشی امپریالیستی بازی می کنند.

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید: 

Guilherme Leite Gonçalves <guilherme.leite@uerj.br> 
Virginia Fontes <virginia.fontes@gmail.com>
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نوزدهمین کنگره جهانی انجمن بین المللی جامعه شناسی در تورنتو 

<   قــــــــــــــــدرت، خــــــــــــــشونت
   و عــــــــــدالــــــــت

مرکز همایش های متروی تورنتو، محل برگزاری نوزدهمین کنگره جهانی انجمن بین المللی جامعه شناسی، 
15 تا 21 ژوئیه 2018.

کنگرۀ جهانی جامعه شناسِی  کمیتۀ برنامه ریزی نوزدهمین  مارگارت آبراهام، دانشگاه هوفسترای ایاالت متحده، رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی و رئیس 
انجمن بین المللی جامعه شناسی.

تصور این که فقط چند ماه به نوزدهمین کنگرۀ جهانی جامعه شناسی در 
کانادا باقی مانده، دشوار است. جامعه شناسان از زمان ظهور این  تورنتوی 
رشته، دغدغۀ قدرت و خشونت و عدالت و تاثیر آن بر جامعه را داشته اند. 
معارضات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کنونی، اهمیت این دغدغه های 
جامعه شناسانه را بیشتر کرده است. عصری که ما در آن زندگی می کنیم ما را 
کنگره  که با این مسائل با فوریت بیشتری از نو روبرو شویم. این  کرده  ملزم 
کنش ها و مسئولیت ها«  با موضوع »قدرت، خشونت و عدالت: تأمالت، وا
اجتماعی  علوم  دانشمندان  سایر  و  جامعه شناسان  برای  پراهمیتی  بستر 
این  بررسی  برای  راه هایی  ح  به طر و  کنند  گفتگو  و  تا بحث  کرده  فراهم 
شیوه های  به  که  دل مشغولی هایی  بپردازند؛  کلیدی  دل مشغولی های 

مختلف حیات ما را زیر فشار قرار داده است.

حدود 1200 نشست سازماندهی شده و 10000 خالصه مقاله به این کنگره  
ارائه شده است. پیش بینی ما این است که بیشتر از 5000 شرکت کننده از 15 
کانادا خواهند آمد تا دانششان را  تا 21 ژوئیه 2018 از سراسر دنیا به تورنتوی 
ک بگذارند و به مبادله ایده ها بپردازند و تأمل کنند و به ارائۀ طیفی  به اشترا
ح  کنگره مطر قالب  در  که  بپردازند  به مسائلی  از چشم اندازهای مختلف 
سیاسی   � قدرت  به  انجمن  جهانی  کنگرۀ  نوزدهمین  موضوع  می شود. 
که  که نیروی غالبی است  و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی- اشاره دارد 
جامعه را شکل داده و تغییر می دهد. طیف عناوینی که پوشش داده شده، 
که با آنها مواجه هستیم و هم به عزم ما برای  هم به معارضاتی اشاره دارد 
که جهان ما را زیر فشار قرار  یافتن راه حل هایی برای خشونت و بی عدالتی 

داده است.
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دل مشغولی های کلیدی دربارۀ جامعه شناسی و جامعه
نقادانۀ  مطالعۀ  جامعه شناسان،  کلیدی  دل مشغولی  که  می دانیم 
رفتارهای اجتماعی و نهادهای اجتماعی است. اما این برای درک این که 
باید  حال  عین  در  ما  نیست.  کافی  هستند،  که  گونه اند  این   چیزها  چرا 
کار  دانش جامعه شناختی خود را برای تغییِر معطوف به بهبوِد جهان به 
که بر ساختارهای اجتماعی  بندیم. بدین منظور باید به مسائلی بپردازیم 
معارضات  دربارۀ  و  می گذارد  اثر  اجتماعی  رفتارهای  و  اجتماعی  روابط  و 
کار قطعًا به معنای بسیج  عصرمان با مردم به صحبت مشغول شویم. این 
کشیدِن قدرت و قدرتمند است؛ به عنوان  جامعه شناسی برای به پرسش 
کند؛  کنونی را نقد و بررسی  مثال تاریخ استعمار و تصاحب زمین در عصر 
و  بومی  مردم  علیه  خشونت  که  فرهنگی  فرایندهای  و  ساختارها  دربارۀ 
کند؛ از نو به سراغ پدرساالری و خشونت  اقلیت ها را تداوم بخشیده ، تأمل 
و  فقر  و  درگیری ها  و  برود؛ خشونت جنگ ها  زنان  علیه  تبعیض مداوم  و 
نژادپرستی و خشونت جنسیتی  و تقاطعی )intersectional(1  و مهاجرت  
اجباری و خلع ید  پس از جنگ را با هدف نهایِی ایجاد جهانی عادالنه تر 
کند. در این زمینه، »قدرت« و »خشونت« و »عدالت« اصطالحاتی  مطالعه 
هستند که ُلّب مطلِب دل مشغولی های کلیدی در دنیای امروز را ادا می کنند؛ 
بنابراین به  کنیم و  آنها معطوف  را به  باید توجه ها  که  دل مشغولی هایی 
همراه یکدیگر، موضوعی به  موقع و مناسب برای نوزدهمین کنگرۀ جهانی 

جامعه شناسی انجمن بین المللی برگزینیم.
هستیم  نفرت  و  درگیری ها  و  جنگ ها  و  خشونت  هیاهوی  دل  در  ما 
که نظام های موجود در آشفتگی به سر می برند،  و همچنین در زمانه ای 
دموکراسی  خوِد  و  می گسلد  هم  از  می شدند  تکریم  زمانی  که  نهادهایی 
نقاط  از  بسیاری  در  نهاد،  مثابۀ  به  دولت  می برد.  سر  به  بحران  در  نیز 
انگیزه های  و  افراطی  مّلی گرایی  تشویق  برای  وسیله ای  همچون  جهان 
و  اقلیت ها  به  ستم  برای  قدرتش  از  و  می شود  فهمیده  بیگانه هراسانه 
الیگارشی های  می کند .  سوء استفاده  غیرسازش کار  و  مخالف  گروه های 
هژمونیکی وجود دارند که خشونت های لگام گسیخته ای را علیه مّلت های 
که هدفشان حفظ  روا می دارند و حتی سازمان هایی  کوچکتر  آسیب پذیر 
هستند.   کارا  نا یا  و  نشسته اند  تماشا  به  بیچاره وار  است،  جهانی  نظم 
در  که  شده اند  تبدیل  منعطفی  ابزارهای  به  عدالت خواهانه  ایده آل های 
خدمت قدرتمندان هستند و تمام مّلت ها به اسم »ترویج دموکراسی« ویران 
که از آن برای  شده اند.  »جنگ علیه تروریسم« بهانه ای تمام عیاری است 
کردن آزادی ها و حقوق فردی بهره می برند. اینها به معنی زادی و  محدود 
عدالت و دموکراسی است؟ در قلب خشونت و نفرت و خشمی که دنیای ما را 
زیر و رو می کند، بی عدالتی و نابرابرِی پُرواضحی نهفته است که زائیدۀ رژیم 
اقتصادی نئولیبرال  با تمرکز تک محورانه اش روی بازار و سودآوری است. 
به موازات آن، مداومًا از نیروی دولت برای محافظت از هژمونی نخبگان 
قدرت در میان مّلت ها و برای حفظ وضع موجود استفاده می شود. نه تفوق 
دولت و نه قدرت بازار برای خلق جهانی بهتر موفق نبوده اند. مسئولیت 
ما به عنوان جامعه شناس در این جهان پرخشونِت ستیزآفرین این است 
که به تحقیق و پرسش دربارۀ نهادهای مسلط و باورها و ایدئولوژی ها و 
تشدید  را  بی عدالتی  و  نابرابری  می رسد  نظر  به  که  بپردازیم  کردارهایی 

کرده اند. 
جنبش های  و  گروه ها  دست  در  امید  سوی  کور  تاریکی،  این  بطن  در 
که  است  صلحی  روندهای  و  بشردوستانه  مداخالت  و  غیرخشونت آمیز 
ترویج  را  عدالت  و  داده   کاهش  را  خشونت  و  کرده  توانمند  را  اجتماعات 

و  استبداد  با  مخالفت  محور  حول  که  اعتراضی  جنبش های  کرده اند.  
شکاف بین ممتازان و سایرین و تخریب محیط زیست و بیکاری و سایر 
وجود  با  می طلبند.  مبارزه  به  را  قدرت  دالالن  می گردند،  بی عدالتی ها 
که مقاومت رو به زوال باشد و جنبش ها برای تضمین روند  این، هنگامی 
موجود  وضع  و  قدرت  نخبگان  بازگشت  نباشند،  پایدار  نهادْی  تغییرات 
تقریبًا اجتناب ناپذیر خواهد بود و غالبًا با تشدید سرکوب ها همراه خواهد 
گرچه  که  شد. خط سیر اعتراضات شهروندی یادآور تلخ این موضوع است 
کوششی بی پایان و اغلب مستاصل کننده است،  پیگیری عدالت اجتماعی 
که برای خیر عمومی  ح مسائلی  کنگره با طر اما ما نباید تسلیم شویم. این 

حیاتی هستند،  منافع جامعۀ مدنی بیان می کند.
ما  که  است  موضوع  این  بر  قاطعی  کید  تأ کنگره،  این  موضوع 
جامعه شناسان در این برهۀ دشوار تاریخ، نمی توانیم دوری گزیدن بی اعتنا 
از تعارضات و مخالفت های زمانۀ خود را تاب  آوریم، در غیر این صورت، 
گرفت،  خواهیم  قرار  مدنی  جامعۀ  با  خود  نسبت  قطع  خطِر  معرض  در 
جامعۀ مدنی ای که ذینفعان اصلی ]جامعه شناسی[ هستند. این موضوع در 
جای خود به معنی ارائۀ جامعه شناسی جسوِر بافتمنِد جهانِی مردم مداری 
که فعاالنه درگیر مسائل پیچیدۀ جهاِن عمیقًا متالطم ما شود. این  است 
و  اجتماعی  علوم  دانشمندان  همکاران  و  جامعه شناسان  بزرگ  اجتماع 
روزنامه نگاران و فعاالن نمی تواند جریان های سردرگِم سیاسی و اقتصادی و 
اجتماعی اثرگذار بر جامعۀ مدنی را نادیده بگیرد. مسائل خشونت و عدالت 
که با نابرابری و قوم مداری و مّلی گرایی افراطی و بیگانه هراسی و  اجتماعی 

حقوق بشر مرتبط است، باید در مرکز کنکاش های ما باشد.
از آنجایی که جامعه شناسی بینش های رشته های دیگر را در خود ادغام 
به  پاسخ هایی  جستن  برای  تا   دارد  یگانه ای  موقعیت  بنابراین  می کند، 
آنها  با  معنادار  و  چشمگیر  مشارکتی  جامعه،  دل مشغولی های  مبرم ترین 
میان  در  عدالت«  و  خشونت  »قدرت،  عنوان  با  ما  موضوع  باشد.  داشته 
رشته هایی چون علوم سیاسی و اقتصاد و انسان شناسی و روان شناسی و 
گونی  گونا که چشم اندازهای  تاریخ، از اهمیت برخوردار است؛ رشته هایی 
را به جهان ما عرضه می کنند و در مبارزۀ بی پایان برای رسیدن به عدالت 
کنگرۀ جهانی جامعه شناسی، در این  اجتماعی حیاتی هستند. نوزدهمین 
در  درگیر شدن  و  ک گذاری دانش  اشترا به  و  تولید  برای  کوشش سراسری 
فعالیت جمعی به  منظور ایجاد تغییرات اجتماعی، برای جامعه شناسان و 
تا چشم اندازهای  تدارک دیده  سخنراناِن رشته های مختلف، صحنه ای 
گستردۀ  مجموعۀ  ذیل  که  بگذارند  ک  اشترا به  را  عناوینی  دربارۀ  خود 
امیدوارم  هستم!  تورنتو  در  شما  دیدار  انتظار  در  می گیرند.  قرار  نشست ها 
که با یکدیگر بتوانیم درکمان از معارضات پیچیدۀ اجتماعی و اقتصادی و 
سیاسی دنیای متالطم خود را ژرف تر کنیم و شیوه های موثری برای مقابله 
از  را  برابری و عدالت  و  که مرتکب خشونت می شوند  بیابیم  نیروهایی  با 

درون تخریب می کنند.  

گون قدرت و خشونت مانند نظام . 1 گونا   اصطالحی برای بازشناسی محل تقاطع نظام های 
که حاشیه ای  کسانی را متاثر می کنند  گره می  خورند و  که با یکدیگر  جسیت و نژاد و طبقه 

ترین افراد جامعه هستند.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: مارگارت آبراهام 

Margaret Abraham <Margaret.Abraham@Hofstra.edu>
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<  جــــامــعــــه شـــناسی
      کـــــــــــــــــــــانـــــــادایـــی
 و    کـــــــنـــــــــــــــگــــــــــرۀ

ـ  انی جـــــــــــــهـــــــــــــــ

جامعه شناسان کانادا در انتظار استقبال از پژوهشگران سراسر جهان هستند. 

ریما ویلکس ، دانشگاه بریتیش کلمبیا، رئیس انجمن جامعه شناسی کانادا، هماهنگ کننده 
عضو  و  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن   )RC33( روش  و  منطق  پژوهشی  کمیته  برنامه 

کمیتۀ سازماندهی محلِی نوزدهمین کنگرۀ جهانی جامعه شناسی.

http://( جامعه شناسان کانادایی و اعضای انجمن جامعه شناسی کانادا
www.csa-scs.ca/( برای میزبانی نوزدهمین کنگرۀ جهانی جامعه شناسی 
از 15  کنگره  بسیار هیجان زده هستند.  بین المللی جامعه شناسی  انجمن 
ژوئیه تا 21 ژوئیۀ 2018 در شهر تورنتوی استان اونتاریوی کانادا برگزار خواهد 
شد، در نتیجه نمایندگان و شرکت کنندگان در سرزمین هایی دیدار خواهند 
کرد که در آن  مردم وندات )Wendat( و آنیشابه )Anishinabek( و  اتحادیۀ 
کمربند صدفی بشقاب و  اودنوسائونی )Haudenosaunee(1  با هم  میثاق 
که  قاشق )Dish With One Spoon Wampum Belt Covenant( بسته اند، 
که منطقۀ دریاچه های بزرگ و همچنین سرزمین های قبیلۀ  توافقی است 
میسیسائوگاس )Mississaugas( از بومیان اولیۀ ناحیۀ نیوکردیت را به طور 

صلح آمیز تقسیم و محافظت می کند.
از آن جایی که اعالمیه های سرزمینی بیش از پیش در حال تبدیل شدن 
کانادا هستند شایستۀ توضیح و تشریح  به جزء رایج رخدادهای عمومی در 
به  و  دیرینه  بومی  فعالیت های  به  اعالمیه ها  این  ریشه های  هستند.  
خ پوستان آمریکای  توجهات اخیِر کمیتۀ حقیقت و آشتِی مدرسۀ اقامتی سر
شمالی در سال های 2008 تا 2015 باز می گردد. با وجود این که اعالمیه ها 
که این  گذشته و حال نیست، اما مسائلی  نوش دارویی برای آسیب های 
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کنگرۀ جهانی جامعه شناسی -  ح می کند به خوبی درون موضوع  کار مطر
مسئولیت ها  و  کنش ها  وا تأمالت،  عدالت:  و  خشونت  قدرت،  عنوان  با 
می گنجد.  اعالمیه ها در بستر کانادا چیزی است که برای تحسین و قدردانی 
می شده  استفاده  سرزمین  تاریخ  و  مردم  گاهی  آ دادن  نشان  همچنین  و 
که امکان یادآوری رک و بی پردۀ  کردارهای سیاسی است  است. اعالمیه از 
کامی کانادا در حمایت از آنها -  استعمار سکوالر و تعهدات پیمان نامه ای و نا

خ پوست- در اختیار می گذارد. به خصوص به افراد غیرسر
می کند  فراهم  مجالی  جامعه شناسی  انجمن بین المللی  جهانی  کنگرۀ 
کرداری  که  گفتگو دربارۀ مسائل مبرمی  آموختن و  و  گوش سپردن  برای 
همچون اعالمیه ها و بسیاری از کردارهای دیگر با هزاران پژوهشگر از سراسر 
از شرکت کنندگان برای  که بسیاری  کرده  است. در حالی  دنیا مطرحشان 
اولین بار به انجمن بین المللی جامعه شناسی می پیوندند، سایرین دهه ها 
بین المللی  انجمن  در  مشارکت  دارند.  را  انجمن[  این  ]در  حضور  تجربۀ 
جامعه شناسی و به طور خاص کنگرۀ جهانی ، ما را به شیوه ای دور هم جمع 

می کند که بدون این فرصت یگانه امکان دیدار وجود نخواهد داشت. 
اعطا  را  فرصت  این  کانادایی  جامعه شناسان  به  همچنین  کنگره  این 
کنند. از جمله نقاط قوت متعدد جامعه شناسی  که با جهان تعامل  می کند 
است.  روش شناختی  و  نظری  تکثرگرایی  به  اصیل  و  واقعی  تعهد  کانادا، 
کشورهای دیگر، نسبت  کانادایی مانند همتایان خود در  جامعه شناسان 

گشوده هستند؛ و به همین ترتیب  به واقعیت تجربی دائم التغییر و متنوع 
گروه پژوهشی اعم از جامعه شناسی  که در بیش از 28  1000 عضو انجمن 
کاربردی تا نظریۀ اجتماعی مرتبط با جامعه شناسی یا جامعه شناسی علم و 
فناوری و دانش جای گرفته اند، این گونه اند. برخی از قوی ترین مقاالتی که 
کانادایی  اعضا و گروه های پژوهشی به این رشته عرضه می دارند در نشریۀ 
مـــجلۀ   ،https://www.csa-scs.ca/canadian-review جامــعه شـــناسی 

ممتاز انجمن جامعه شناسی کانادا منتشر شده است. 
با مطالعۀ این مجله و مالقات با افراد در نشست های انجمن بین المللی 
کانادایی نیز عمیقًا  که جامعه شناسان  کرد  جامعه شناسی مشاهده خواهید 
با سیاستگذاری  آثاری عملی مرتبط  اجتماعی و خلق  دل مشغوِل عدالت 
گنجاندن خود در نقش جامعه شناسان مردم مدار  هستند. با این وجود  و 
برای  فرصتی  جهانی  کنگرۀ  شود.  انجام  باید  که  هست  زیادی  کارهای 
و  تفاوت ها  دربارۀ  کاوش  به  تا  بود  خواهد  جهان  سراسر  جامعه شناسان 
شباهت های تجارب و پاسخ هایمان به قدرت و خشونت و عدالت بپردازند. 

ما بی صبرانه در انتظار َمقدِم شما در تابستان امسال هستیم. 

  نام بومیان مختلف سرزمین های آمریکای شمالی و به خصوص اونتاروی کانادا. 1

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید : 

Rima Wilkes <wilkesr@mail.ubc.ca>
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<   فــــــــــــــر صــــــــتی    بــــــــــــــــــــرای
      انـــــجام کار جـامعه شناختی

      در کنــــــــــــــــار هم در کانـــــــــادا
لبانیز از دانشگاه ریرسون در کاندا و رئیس شورای سازماندهی محلی در پاتریزیا آ

نوزدهمین کنگرۀ جهانی انجمن بین المللی جامعه شناسی

را  تأسیسش  سالگرد  پنجاهمین  و  صد  کانادا   ،2017 سال  جوالی  اول 
کل سال تشویق شدند این واقعیت را جشن  کانادایی ها در  گرفت.  جشن 
بگیرند که کانادایی هستند و در جایی زندگی می کنند که براساس معیارهای 
زن،  کار  نیروی  مشارکت  باسوادی،  میزان  ملی،  ناخالص  تولید   - زیادی 
که به دنبال تحصیالت عالی هستند و غیره - به عنوان  نسبت جمعیتی 
در  زندگی شناخته شده است.  برای  کشورهای جهان  بهترین  به  از  یکی 
گرفتن وجود دارد، چیزهای بیشتری  حالی که چیزهای زیادی برای جشن 

مورد انتقاد هستند.

پارادوکس کانادا <
عظمت مجموعه معیارها و جایگاه جهانی ما قابل انکار نیست؛ البته مگر 
اینکه به تازگی به کانادا مهاجرت کرده باشید، فردی دارای معلولیت، بومی، 
نژادی،  گروه  یک  از  عضوی  بچه ها،  کردن  بزرگ  مشغول  و  تنها  مادری 
که سعی می کند با  کانادا یا سرپرست خانواری باشید  کن شمال  فردی سا
چند کار نیمه وقت حساب وکتاب هایش را هم تراز کند و خانواده اش را تأمین 
گر یکی از این شرایط را داشته باشید، احتماال تبعیض، تزلزل، فقر و  کند. ا

بهبودپذیری از ویژگی های زندگی تان هستند.
توسط  هم،  کنار  در  جهانی  گفتگوی  شمارۀ  این  در  ویژه  بخش  پنج 
و  شده اند  نوشته  کانادا  جامعه شناسی  نوخاستۀ  دانشمندان  از  تعدادی 
اشاره  وو  مثال،  برای  می کنند.  ح  مطر پارادوکس  یک  عنوان  به  را  کانادا 
که  کانادا محلی برای »اعتماد باال« به دیگران است، در حالی  که  می کند 
را  دانشجویی  وام های  باالی  حجم  و  توجه  قابل  نابرابری های  مک آیور 

کانادا جایی  که مائیولینو نشان می دهد،  به ما یادآوری می کند. همانطور 
که ما به فردی جوان و ظاهرا ترقی خواه مثل جاستین ترودو برای  است 
زن  کاندیدای  یک  که  هستیم  شاهد  اما  می دهیم،  رأی  نخست وزیری 
برای ِسمت شهردار - اولیویا چو، در یکی از شهرهای کانادا با بیشترین تنوع 
کردن هویتش به  کره و آماده  قومی یعنی تورنتو - همچنان مجبور به مذا
شکلی متفاوت از رقبای مرد سفیدپوستش است. ما دائما تالش می کنیم 
که َلَشِپل و بورنت  کنیم، اما همانطور  تا خودمان را از ایاالت متحده متمایز 
کار می کنیم که مکان هایی  می گویند، در دانشگاه هایی درس می خوانیم و 
والی به شکل  باقی می مانند. مقالۀ  آمریکا  برای حکمرانی سرمایۀ علمی 
درخشانی زیبایی طبیعت کانادا را به ما خاطر نشان می سازد، اما در کنارش 
کشور اشاره  گونه های در معرض خطر و محیط زیست تحت فشار این  به 

می کند.
کنینش به طور پیچیده ای  کانادا نقات قوتی دارد، اما زندگی بسیاری از سا
جامعه شناسی  که  حالی  در  است.  شده  تنیده  نابرابری  از  شبکه ای  در 
کند، در این  کرده است تا این نابرابری ها را شناسایی  کانادا اغلب تالش 
راه بدون اشتباه هم نبوده است. این مسئله از چشم نخست وزیر سابق 

)محافظه کار( کانادا، استیون هارپر دور نماند.

کانادا و فراتر از آن < کار جامعه شناختی، در  انجام 
تروریستی  حملۀ  دربارۀ  پرسش هایی  به  کنش  وا در   ،2013 سال  در 
که در آن زمان نخست وزیر  خنثی شده در یک قطار شهری، استیون هارپر 
بود، اعالم کرد که حاال زمان »انجام کار جامعه شناختی« نیست. همین طور 
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در پاییز سال 2017، وقتی قاضی ارشد ایاالت متحده، جان رابرتز بحثی را 
کرد،  »حرف های قلمبه سلمبۀ جامعه شناختی« خواند و مختوم اعالمش 
کل رشتۀ جامعه شناسی دشمنی دارد. چنین حمالتی  که وی با  گفته شد 
تحقیقات،  در  وقتی  اغلب  جامعه شناس ها  ما  که  چرا  نیستند،  عجیب 
)نا( و  خشونت  قدرت،  مسائل  با  اجتماعی مان  کنش های  و  تدریس ها 

عدالتی مواجه می شویم، مرجعیت را به چالش می کشیم.
کار  انجام  زمان  »حاال  که  هارپر  جمله ی  به  پاسخ  در  بنابرین، 
که با این حرف موافق  جامعه شناختی نیست«، با احترام التماس می کنیم 
ناپایداری های  و  اجتماعی-سیاسی  پرآشوب  جو  به  توجه  با  نباشید! 
که باعث عذاب این سیاره شده اند، حاال دقیقا زمان این  زیست محیطی 
کانادا  کار است. انجمن بین المللی جامعه شناسی و انجمن جامعه شناسی 
کار داریم و  که ما در مقیاس جهانی موقعیت خوبی برای این  براین باورند 
کنگرۀ جهانی  در همین حال، به شما و هزاران نمایندۀ دیگر در نوزدهمین 
انجمن بین المللی جامعه شناسی، در ماه جوالی 2018 در تورنتو خوشامد 

می گوییم.
محور  با  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  جهانی  کنگرۀ  نوزدهمین 
که توسط  کنش ها و مسئولیت ها  قدرت، خشونت و عدالت: بازتاب ها، وا
رئیس الهام بخش و شدیدا سخت کوش انجمن بین المللی جامعه شناسی، 
دکتر مارگارت آبراهام انتخاب شده است، به تمام جامعه شناسان از سراسر 
در  مخصوصا  تغییر  جستجوی  و  کنش  پیشنهاد  برای  جایگاهی  جهان 
فرصتی  مغتنمش،  محور  و  رویداد  این  می دهد.  نابسامان  زمانۀ  این 
کنند و  فراهم می کنند تا و فعاالن و نخبگانی از سراسر جهان شبکه سازی 
تحقیقات، نظریه ها، پیشنهادات سیاست گذاری و کنش اجتماعی را با هم 

تبادل کنند.

جامعه شناسی کانادا در نوزدهمین کنگرۀ جهانی انجمن بین المللی  <
جامعه شناسی

کنگرۀ جهانی انجمن بین المللی جامعه شناسی همچنین به  نوزدهمین 
کانادایی فرصتی منحصربه فرد می دهد  تا در این میزبانی  جامعه شناسان 
بگذارند.  نمایش  به  را  کانادایی  همکاری های  و  دانش  و  باشند  شریک 
عالوه بر صدها جامعه شناس کانادایی که با جدیت در کنگرۀ جهانی شرکت 
خواهند کرد، انجمن بین المللی جامعه شناسی در برنامۀ کنگرۀ جهانی چهار 
کانادا در  نشست های موضوعی  بخش مهم برای انجمن جامعه شناسی 
سراسر  در  فراخوانی  نتیجۀ  نشست ها  این  است.  گرفته  نظر  در  کانادا 
براساس  آنها  هستند.  رقابتی  بازاندیشی  فرآیند  و  پروپوزال ها  برای  کانادا 
سخنران شان،  بودن  پان-کانادایی  دامنۀ  بودن شان،  مرتبط  و  به موقع 

کار بیش از  و ارزش اجتماعی و تاریخی شان انتخاب شدند. آنها نمایانگر 
باور داریم  که  کانادایی برجسته و در حال ظهور هستند  بیست دانشمند 
کنگرۀ جهانی انجمن بین المللی جامعه شناسی، »طعمی« از  به نمایندگان 
کانادا را می چشانند. لطفا در یک یا چند نشست موضوعی  جامعه شناسی 

کانادا که در زیر معرفی می شود، به ما بپیوندید:
و 	  کودکان  اسکان  دربارۀ  چیزی  چه  می تواند  جامعه شناسی 

جوانان مهاجران به ما بیاموزد؟
دولت چطور جنبش های اجتماعی را شکل می دهد	 
گذشته/	  کانادا در دوران بالتکلیفی: تأمل دربارۀ  جامعه شناسی 

مواجهه با آینده
جامعه شناسی 	  کانادا:  در  قتل رسیده  به  و  گم شده  بومی  زنان 

می تواند چه منفعتی داشته باشد؟
کس،  فا شری  از  متشکل  پان-کانادایی-  محلی  سازماندهی  کمیتۀ 
کانلی از دانشگاه ترنت؛  کانادا، دکتر جیم  سرپرست انجمن جامعه شناسی 
کاندیدای  دکتر ایِوی تاستسوگلو از دانشگاه سنت ماری؛ مارگارت بانسرز، 
دکتری از دانشگاه رایرسون؛ دکتر مارک استودارت از دانشگاه مموریال؛ دکتر 
سیمون لنگلویز از دانشگاه الوال؛ دکتر سوزان مک دنیل از دانشگاه لتبریج؛ 
کلمبیا؛ و دکتر میرنا داوسون از دانشگاه  دکتر ریما ویلکز ازدانشگاه بریتیش 
که  کند  کید  که بر قدرت، خشونت و نابرابری ای تأ گولف - بر این باور بود 
کشورمان نشان داده  کش ها و بسیج سازی جمعی مردم بومی در  کشا در 
کنگرۀ جهانی  کردیم تا این موضوع مهم را در لوگوی  شده است. ما تالش 
کانادایی، لیدیا پرینس طراحی شده  که توسط هنرمند بومی  بازتاب دهیم 
کید بر کار دانشمندان کانادایی  است. کنگرۀ جهانی جایگاهی مهم برای تأ
که مسیری به سوی سازش و آینده ای بهتر ترسیم  و فعاالنی فراهم می کند 

می کنند.
کنگرۀ جهانی انجمن بین المللی جامعه شناسی فرصتی برای  نوزدهمین 
کنش ها به قدرت زدایی، خشونت  گذاشتن ایده ها و وا گردهمایی و در میان 
کاهش داده  که به اجتماعات قدرت داده، خشونت را  و نابرابری ای است 
فکرهای  کنیم،  بحث  که  است  آن  زمان  است.  داده  ترویج  را  عدالت  و 
گام های بعدی به سوی  برای  و  کنیم  کنیم و شبکه سازی  تولید  جدیدی 
که اینکه چه  کنیم. زمان آن است  ساختن جوامعی عادالنه تر برنامه ریزی 
کسی هستیم و به عنوان جامعه شناس چه می کنیم را جشن بگیریم. به ما 

بپیوندید! مشتاقانه منتظر رسیدن شما به تورنتو در ماه جوالی هستیم.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Patrizia Albanese <palbanes@soc.ryerson.ca>
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<   دانـــــشگاه هـــــــــــای کــــــــــــانـــــــــادا
مــــــــــــــــابیــــــــــــن  بــــــــــــومی و  جــــــــــــــــهانــــــــــــــــــــــــــــی  بودن

فرانسوا لشپل و پاتریک جان بورنت از دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا

دورنمای  دانشگاه ها،  جهانی  رتبه بندی های  اخیر  سال های  در 
در  است،  کرده  تحسین  را  کانادا  تحقیقاتی  برتر  دانشگاه های  بین المللی 
کشور با افتخار جستجوی جهانی شان  که دانشگاه های برجسته در  حالی 
به  کرده اند.  اعالم  را  صالحیت  دارای  داوطلبان  بهترین  استخدام  برای 
دنبال بی ثباتی های سیاسی اخیر در آمریکا و انگلستان، دانشگاه های کانادا 
آماده بوده اند تا هجوم افراد بیزار از ترامپ و برگزیت را پذیرا باشند و هدف 

خود برای شهرت و برتری جهانی را پیش ببرند. 
 Relational Academia )www.relational-academia.ca( پروژۀ 
را  امروز  تا  اواخر دهۀ 1960  از  کانادا  در  تغییر در معنای دانشگاه »خوب« 
بررسی می کند. در طول اواخر دهۀ 1960 تا اواسط دهۀ 1990 - دورۀ ظهور 
»خوب«  دانشگاه  یک   - کانادا  در  آمریکایی  مفروض  تسلط  و  ملی گرایی 
متعهد به استخدام اساتید کانادایی و آموزش محتوای کانادایی برای منافع 
اقتصادی، اخالقی و مدنی شهروندانش )مثل جنبش کانادایی سازی( بود. 
کرده است.  گذشته مأموریت دانشگاه »خوب« تغییر  در مقابل، در دو دهۀ 
کارکنان،  حاال این مأموریت به افزایش مشارکت بین المللی دانشجویان، 
بین المللی  فزایندۀ  حیثیت  و  حضور  و  غ التحصیالن  فار و  علمی  هئیت 
بومی گرایی  از  تغییر  این  ویژگی های  کردن  مستند  برای  است.  مربوط 
را  اجتماعی  علوم  دانشمند   4934 تحصیلی  مدارک  ما  جهانی گرایی،  تا 
 )U15 کانادا )گروه که در 15 دانشگاه برتر تحقیق-محور  کردیم  جمع آوری 

کرده اند. کار  طی سال های 1977 و 2017 
نتایج بررسی خاستگاه کشوری مدارک دکتری هیئت علمی نشان دهندۀ 
در  کانادا  در  آموزش دیده   افراد  استخدام   نسبت  در  توجه  قابل  افزایش 
گروه 15تایی طی 40  انگلیسی زبان  سطوح پایین و میانی دانشگاه های 
گذشته است. در واقع این دانشگاه ها دانشکدۀ علوم اجتماعی شان  سال 
کرده اند. با این حال در طول این  کانادایی سازی - یا آمریکایی زدایی -  را 
کلمبیا تا حد  دوران، دانشگاه تورنتو، دانشگاه مک گیل و دانشگاه بریتیش 
زیادی تحت تسلط اساتید آموزش دیده در آمریکا )باالی 70 درصد( باقی 
کانادا،  کشور انگلیسی زبان -  مانده اند. بین سال های 1997 و 2017، سه 
کشوری دکتری ها از تمام  آمریکا و انگلستان - بیش از 90 درصد خاستگاه 
که دانشگاه های  هیئت های علمی را به خود اختصاص داده اند، در حالی 
که پیشتازهایشان دو مستعمرۀ سابق بریتانیا،  کشورهای در حال توسعه - 

آفریقای جنوبی )6 موقعیت( و هند )4 موقعیت( هستند - تنها 19 دکتری 
)کمتر از 0.5 درصد( در دانشگاه های گروه 5تایی را دربرمی گیرند.

تحقیق محور  دانشگاه های  تغییر  حال  در  سیاسی  اقتصاد  از  فراتر 
دانشجویان  از  سهم شان  افزایش  به  مشتاق  که  توسعه یافته  کشورهای 
گروه  بین المللی هستند، آیا واقعا می توان دربارۀ »دانشکدۀ بین المللی« در 
اول  مدرک  کشوری  خاستگاه  کرد؟  صحبت  کانادا  دانشگاه های  15تایی 
هیئت علمی آشکار می سازد که طی بیست سال گذشته، نسبت دانشمندان 
کشورهای  کارشناسی شان را بیرون از  که مدرک  در سطوح باالتر دانشگاه ها 
کرده اند از 9 به 18 درصد رسیده،  یعنی دوبرابر شده  انگلو-امریکن دریافت 
است، که نیمی از آنها اساتیدی از 34 کشور در حال توسعه هستند که مدرک 

دکتری شان را از یک دانشگاه آمریکایی گرفته اند.
در مراتب باالتر محیط دانشگاهی کانادا، بین المللی شدن می تواند دو چیز 
باشد: یا واژه ای دیگر برای آمریکایی سازی یا بین المللی شدن متأثر از آمریکا. 
تحقیق ما بر موقعیت مرکزی آمریکا در چرخۀ بی تناسب دانش، دانشجویان 
کید می کند. اما مهم تر برای زمینۀ ملی این  و دانشمندان در سراسر جهان تأ
کانادا  که این تحقیق همچنین موقعیت غالب مسلط دانشگاه های  است 
را نشان می دهد که در غلبۀ زبان انگلیسی بر میدان جهانی علوم  اجتماعی 
که به طور همزمان، در معرض یک موقعیت بومی  سهیم است، در حالی 

مسلط قرار دارد که سرمایۀ علمی آمریکا بر آن حکمفرماست.

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:

François Lachapelle <f.lachapelle@alumni.ubc.ca> 

Patrick John Burnett <pjb@sociologix.ca>

شبکه های تبادل دکتری. برای اطالعات بیشتر وبسایت
 http://www.relational-academia.ca/canada-network.html

را ببینید.
کادمیا.  عکس از ریلیشنال-آ
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< اثرات وام دانــشجویی
 بر فارغ التــحـــــصیالن
جـــــــــــــــــــدید     کــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــادایی

میشل ملور، از دانشگاه تورنتو در کانادا

کار  کشورها، تحصیالت دانشگاهی به مترادف رونق بازار  در بسیاری از 
تبدیل شده و تحصیالت باالتر به عنوان برابرکنندۀ بزرگی در تحرک طبقاتی 
که تحصیالت باالتر به اندازۀ ترقی مهم است، با  دیده شده است. در حالی 
این حال افزایش میزان شهریه منجر به افزایش نمایی در بدهی دانشجویی 
اینکه  تعیین  اما محققان در  کامال مشخص است،  روند  این  شده است. 
می گذارد،  اثر  دانشگاه  جدید  غ التحصیالن  فار بر  دانشجویی  وام  چطور 
آهسته پیش رفته اند. به خصوص، یک پرسش باید پاسخ داده شود: چطور 
کار اثر می گذارد؟ این  غ التحصیالن جدید به بازار  گذار فار وام دانشجویی بر 
پرسش همراه با اینکه آیا اثرات وام دانشجویی توسط پیشینۀ اجتماعی-
اقتصادی تعدیل شده است، در رساله ام مورد توجه بوده اند و برای پاسخ 
گیر بود و از 210  که از نظر ملی فرا کانادایی استفاده شد  به آنها از داده های 
گردآوری  غ التحصیلی شان  از فار غ التحصیل دانشگاهی، سه سال بعد  فار

شده بود.
دانشجویان نسل اول در مقایسه با دانشجویان نسل دوم از نظر سرمایۀ 
برای  آنها  دارند.  قرار  نامساعدی  شرایط  در  فرهنگی  و  اجتماعی  مالی، 
کنند، دارای روابط شبکه ای  غ التحصیلی شغل مرتبط پیدا  اینکه بعد از فار
کردن  از ساختن رزومه و مشخص  کمتری هستند؛ دانش شان  اجتماعی 
مسیر رشته های دانشگاهی کمتر است و حمات مالی کمتری از سوی خانواده 
دارند که منجر به وابستگی بیشترشان به وام دانشجویی می شود. بنابراین، 
کار نسل اول  گذار نیروی  که معلوم شود وام دانشجویی بر  تعجبی ندارد 

عکس از کویین دامبروسکی، 2017،
.https://www.flickr.com/photos/quinnanya/37230366906. CC BY-SA 2.0

غ التحصیالن دانشگاهی در مقایسه با نسل دوم اثر نامطلوبی می گذارد.  فار
با استفاده از تکنیک های رگرسیون پیشرفته، مشخص شد که سطح باالی 
همسبستگی  اولی  نسل  غ التحصیالن  فار گزارش های  با  دانشجویی  وام 
غ التحصیلی  فار از  بعد  که  شغلی  برای  نمی توانستند  می گفتند  که  دارد 
را داشتند نیست  آرزویش  کنند و شغل فعلی شان آنچه  می خواستند صبر 
کشورهای دیگر نقل  کردن شغل به شهرها یا  و مجبور شده اند برای پیدا 
احتمال  دوم،  نسل  دانشجویان  با  مقایسه  در  براین،  عالوه  کنند.  مکان 
غ التحصیالن وام دار نسل اول بیشتر است، آنها  داشتن شغل موقت برای فار
غ التحصیلی داشته اند، دارای  کارفرما در سه سال بعد از فار تعداد بیشتری 
کمتری هستند و هم در دو سال اول و هم در سه سال اول  منافع شغلی 
غ التحصیلی درآمدهای کمتری دارند. همچنین عجیب نیست که  بعد از فار
کردن  با توجه به درماندگی بیشتر دانشجویان وام دار نسل اول برای پیدا 
غ التحصیلی و تجربۀ مخاطرۀ بیشتر در بازار کار، متوجه شدم  شغل بعد از فار
که این گروه در مقایسه با دانشجویان بدون وام نسل اول و نیز دانشجویان 
نسل دومی که وام دارند و وام ندارند، رضایت شغلی پایین تر و رضایت کمتر 
کمتری وجود  گزارش می کنند و به طور قابل توجهی احتمال  را  از زندگی 
را  برگردند دوباره همان مدرک  به عقب  گر می توانستند  ا بگویند  که  دارد 
می گرفتند. این یافته ها داللت های مهمی برای ارزیابی های مدرن دانشگاه 

به عنوان برابرکننده ای عالی دارند.
کردن  که وقتی وام دانشجویی برای فراهم  این یافته ها نشان می دهند 
دسترسی به تحصیالت باالتر استفاده می شود، نابرابری را تشدید می کند 
استیصالی  دانشجویی  وام  می کند.  باطل  را  دانشگاه  برابرکنندۀ  اثرات  و 
در جستجوی شغل دانشجویان نسل اول ایجاد می کند و پیامدهای این 
پایین تر شغل  کیفیت  که منجر به  استیصال مخاطرۀ شغلی بیشتر است 
غ التخصیالن وام دار نسل اول  که فار و درآمد می شود. به ویژه این یافته 
گر می توانستند به عقب برگردند همین تحصیالت را ادامه  گزارش کردند که ا
نمی دادند، نگران کننده است. در مجموع، این تحقیق حمایتی برای این 
برای  ابزاری  به عنوان  دانشجویی  وام  که  می کند  فراهم  دولتی  سیاست 
کند و در مقابل این دسترسی از  تأمین دسترسی به تحصیالت باالتر تغییر 

طریق کمک هزینه های تحصیلی و شهریۀ کمتر فراهم شود.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Mitchell McIvor <mitchell.mcivor@mail.utoronto.ca>
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<    شــــــهرونـــــــــــــــــــــــــد -
      دانــــــــشـــــمند

       شــــــــــــــــــــــــــــــدن
میکی والی از دانشگاه آتاباسکا در کانادا

به  می رسم،  بن بست  به  نوشتن  در  وقتی 
پیاده گردی می روم. من در یک منطقۀ دورافتادۀ 
از  که در فاصلۀ چندقدمی  کانادا زندگی می کنم 
وحش  حیات  و  کوه ها  رودخانه ها،  خلیج ها، 
قرار دارد. در این پیاده گردی ها دوست دارم به 
سیاه  پرنده های  بدهم.  گوش  پرنده ها  صدای 
کالغ ها  غراب ها،  شبگردها،  قرمز،  بال های  با 
شنیدن  و  می زنند  چه چه  زرد  چکاوک های  و 
صدای آوازهایشان راحت تر از امکان دیدن شان 
است. با هدِف ضبط تعدادی از این آوازها، اخیرا 
اسلوث  نام سانگ  به  برای آی فونم  نرم افزاری 
به  و  می کند  ضبط  را  صداها  که  کرده ام  دانلود 
می دهد.  تشخیص  را  پرنده ها  آواز  خودکار  طور 
کوستیکز طراحی کرده  این نرم افزار را وایلدالیف آ
که در شهر بوستون در ایالت ماساچوست  است 
می توانم  نرم افزار،  این  از  استفاده  با  دارد.  قرار 
شناسایی شان  کنم،  ضبط  را  پرنده ها  صدای 
یک  با  )همراه  را  ضبط شده  اصوات  این  و  کنم 
پیام  یا  ایمیل  طریق  از  جی پی اس(  مختصات 
برای دیگران ارسال کنم و این تجربیات مجسم 
از  جهانی  شبکه ای  به  را  شخصی  شدت  به  و 

تصویر از آربو.
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مثل  آماتوری  افراد  و  کوستیک  بیوآ محققان 
می دهند،  گوش  پرنده ها  صدای  به  که  خودم 

منتقل کنم.
کوستیک ساده ای  این نرم افزار از فناوری بیوآ
استفاده می کند و یک ابزار شناسایی کارآمد برای 
اعالم هشدار اولیه دربارۀ گونه هایی است که نیاز 
به مداخلۀ طرفداران حفظ محیط زیست دارند. 
آوردن  دست  به  پرنده ها،  صدای  کردن  دنبال 
خطر،  در  جمعیت های  از  بزرگ تر«  »تصویری 
 الگوهای مهاجرت و رفتار انتخاب جفت را برای 
بنابراین،  می سازد.  آسان تر  جهانی  محققان 
بی حرکت  دادن،  گوش  مثل  ساده ای  کارهای 
اطراف تان  صداهای  گرفتن  نظر  در  و  ماندن 
می تواند اثری فوری و طوالنی مدت بر تحقیقات 

علمی حرفه ای داشته باشد.
تیم های دانشگاهی و حرفه ای تحقیقاتی در 
محقق  زیادی  تعداد  از  متشکل  کوستیک  بیوآ
جمع آوری  را  داده ها  دارند،  بودجه  که  هستند 
تحقیقی شان  یافته های  و  می کنند  تحلیل  و 
شهروند  حال،  این  با  می کنند.  منتشر  را 
که داده های ضبط شده  دانشمندهایی مثل من 
می کنند،  آپلود  را  فراغت شان  ساعات  طول  در 
تیم های  در  کلیدی  بازیگران  عنوان  به  حاال 
جهانی  مقیاس  در  گسترش  حال  در  تحقیقاتی 
به  که  تحقیقاتی  تیم های  می شوند.  دیده 

شهروندی  علم  داده های  از  قابل توجهی  شکل 
استفاده  ُکرنل  دانشگاه  َمکولی  کتابخانۀ  مثل 
که داده های تحقیقی  می نمایند، تأیید می کنند 
از مشارکت های عمومی بسیار سریع تر از قبل به 

دست شان می رسند.
شهروند دانشمندان صرفنظر از مشارکت های 
قابل  سالمتی  مزایای  همچنین  علمی شان، 
فضاهای  در  آنها  می کنند:  تجربه  را  توجهی 
بیرونی فوق العاده پیاده گردی می کنند و از امکان 
کردن صدای موجودات  تماشا، شنیدن و ضبط 
خطر  در  بقایشان  که  می برند  لذت  زنده ای 
به آسانی  روزمره  زندگی  در  حضورشان  و  است 
غنی  ارتباطی  کودکان  ویژه  به  نیست.  نمایان 
را با طبیعت تجربه می کنند و بزرگساالن بخش 
فعالیت  به  را  فراغت شان  اوقات  از  بیشتری 
علم  بنابراین  می دهند.  اختصاص  فیزیکی 
بی تحرکی  از  عاری  زندگی  سبک  در  شهروندی 

سهیم است.
گذشته از  بعضی از محققان علم شهروندی را 
گاهی  نقشش در سالمتی، به دلیل سهمش در آ
فزاینده دربارۀ مشکالت زیست محیطی تحسین 
که  می کنند  استدالل  دیگر  محققان  می کنند. 
ایده آل  پیامد  یک  مسلما  گاهی  آ که  حالی  در 
علم شهروندی است، به شکل تناقض آمیز یک 
با این حال،  علم چالشی برای سنجش است. 

که روش های  کرده اند  مطالعات مختلف ثابت 
کوستیک،  صدا محور در تحقیق تجربی مثل بیوآ
خورده اند.  پیوند  فضا  از  معنادار  گاهی  آ با 
در  دانشمندان  شهروند  کردن  دخیل  بنابراین، 
کوستیک، یک ابزار عملی و مقرون  تحقیق بیوآ
به صرفه برای دربرگرفتن جمعیت های جهانی و 
گاهی فضایی )و به  محلی در روشی است که در آ

شکل گسترده تر، زیست محیطی(  سهیم است.
جلوگیری  در  پیاده گردی هایمان  در  ما  آیا 
آیا  داریم؟   نقشی  زیستی  تنوع  به  صدمات  از 
که تلفن های هوشمندمان دارای چه  می دانیم 
را  قابلیت هایی دارند و می توانند چه چیزهایی 
با  متزلزل مان  رابطۀ  در  یا  بگذارند؟  ک  به  اشترا
که  موجودات زندۀ طبیعت، آیا عالقه ای نداریم 
کنیم؟ این  چنین مسئولیتی را برای خود فرض 
تنها یکی از احتماالت جدید بسیار برای استفاده 
روزمره مان  زندگی  در  جامعه شناختی  تجسم  از 
که بر تغییر در فصل  کنیم  است تا فرصتی پیدا 
مشترک زیست شناسی، تاریخ،  ساختار اجتماعی 

و فناوری اثرگذار باشیم.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Mickey Vallee <mjvallee@gmail.com>

سال هشتم / شمارٔه اول / آوریل ۲۰۱۸

۱9

نوزدهمین کنگره جهانی انجمن بین المللی جامعه شناسی در تورنتو

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصیص علوم اجتماعی 
کـتـاب، مـقالـه، ژورنـال، مجـلـه

mailto:mjvallee@gmail.com


 

<   کـــــار   هـــــــــــــــــــــــــویـــــــــــــــتــــــــــی   و
        رهـــــــــــــــبران ســـــــــــــــیاســـــــــــی

در کانادا
الیز مائیولینو از دانشگاه تورنتو در کانادا

جو سیاسی پنج سال اخیر فرصت مناسبی برای مطالعه ی زد وبند سیاسی 
کرده است. در  کانادا فراهم  کاندیداتوری های جدید در سیاست  هویت و 
که برای سه  کانادا  طول این دوره، سه تن از برجسته ترین سیاستمداران 
سناریوهای  در  کرده اند،  شرکت  انتخابات  در  کشور  مهم  سیاسی  منصب 
هویت های  پیچیده ی  کرات  مذا مستلزم  که  بودند  درگیر  انتخاباتی ای 
جنب وجوش های  از  بسیاری  که  حالی  در  است.  بوده  عمومی شان 
دامنه ی  و  مقیاس  هستند،  آشنا  جامعه شناختی  نظر  از  نشان داده شده 
برای  جدید  بینش های  آمدن  وجود  به  شاهد  هویتی  عملکردهای 

ج از آن بوده است. کانادا و در خار جامعه شناسان، در 
برای  را  زیادی  چالش های  شدن  نخست وزیر  مسیر  در  ترودو  جاستین 
گذاشت. ترودو تنها چند ماه قبل از اینکه  رسیدن به این منصب پشت سر 
کانادا بشود، با یک سناتور محافظه کار مسابقه ی بوکس  رهبر حزب لیبرال 
 222 گفتمان  تحلیل  با  گرفت.  قرار  قضاوت  مورد  ترودو  مردانگی  داد. 
مقاله ی روزنامه که درباره ی این مسابقه منتشر شد، استدالل تحقیقم این 
کرد  گذار  کافی  مردانه ی  به  ناپایدار  مردانه ی  از  ترودو  جاستین  که  است 
ک شده اش را نیز دگرگون ساخت. قضیه ی ترودو  که شایستگی رهبری ادرا
مفهوم استراتژی های جنسیتی بهبودبخش را پدید می آورد و نشان می دهد 
کار می کنند تا هویت های جنسیتی عمومی شان  که چطور رهبران سیاسی 

را احیاء کنند.
کاتلین وین از اهالی  یک سال بعد از نمایش استقامت و مردانگی ترودو، 
هستند.  آماده  همجنس گرا  نخست وزیر  یک  برای  آیا  که  پرسید  انتاریو 
و  زن  که  شد  انتخاب  انتاریو  نخست وزیر  اولین  عنوان  به  وین  وقتی 
کرد. تحقیقم براساس مصاحبه ها با  آشکارا همجنس گرا بود، تاریخ سازی 
نمایندگان دولت و سازمان دهندگان جنبش اجتماعی در جوامع فمنیستی 
که حتی در مورد رهبران سیاسی موفق، هویت  و دگرباشی نشان می دهد 
گفتاری ضامن تأیید عامه ی مردم نیست.  کنش های  یک سیاستمدار و 
بر توانایی یک سیاستمدار  کید زیادی  تأ نیز  بلکه، جنبش های اجتماعی 

برای دست یافتن به نتایج سیاستگذاری پایدار و محکم دارند. من یک 
گونه شناسی کلمات و کردار را ارائه می دهم تا استدالل کنم که ارزیابی های 
وفاداری،  پیام های  و  سیاستمداران  اتحاد  از  اجتماعی  جنبش  کنشگران 

وابسته به هویت، کنش های گفتاری و کردار هستند.
ناشناخته بود،  از موانع  گذشتن  که نخست وزیر وین در حال  همزمان 
برای  تالش  در  بود،  ترقی خواه  و  کارکشته  سیاسمتداری  که  چو  اولیویا 
شهر  بزرگ ترین  رهبری  برای  مشهود  اقلیت  از  زن  اولین  به  شدن  تبدیل 
کانادا، متحمل شکستی غافلگیرانه و عظیم شد. چو بعد اینکه منصبش 
انتخابات  در  تورنتو  شهردار  ِسمت  برای  تا  کرد  ترک  را  فدرال  سیاست  در 
شرکت کند، برنامه ی محافظه کارانه ی شهردار سابق،  راب فورد را به چالش 
کمپین خود با موانعی قابل توجه، نژادپرستی بی پرده و  کشید و در مسیر 
جنسیت گرایی مواجه شد. تحقیقم براساس مشاهده ی مشارکتی بیست 
کید می کند و  کمپین تأ کار هویتی در مسیر  مناظره ی شهرداری، بر چالش 
کره و  کاندیدای اقلیت ملزم به مذا که چو به عنوان یک  استدالل می کند 
آماده کردن هویت به شیوه هایی متفاوت از رقبای مرد سفید پوستش بود.

گاهی سیاسی و عمومی رو به رشد هویت های  ظهور کاندیداهای متنوع و آ
بر  می تواند  که  است  آورده  پدید  زیادی  هویتی  عملکردهای  مختلف، 
برای  موانع  تحقیقم  امیدوارم  باشد.  اثرگذار  انتخاباتی  نتایج  و  حکمرانی 
افرادی که دنبال مناصب باال هستند را نشان دهد و نیز منشأ یک نقشه ی 
که به دنبال تبدیل موانع به  راه برای بازیگرانی از میان مردم عادی باشد 

فرصت هستند.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Elise Maiolino <elise.maiolino@mail.utoronto.ca>
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<     آیا مــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــران
 در کانادای دارای اعتماد باال، 

 اعتماد کسب می کنند؟
کری وو از دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا

اعتماد نشان دهندۀ درک یک نفر از حسن نیت و نیت مهربانانۀ دیگران 
است. اعتماد افراد به یکدیگر نه تنها برای سعادت فردی الزم است، بلکه 
برای انسجام اجتماعی، رشد اقتصادی و دموکراسی ضرورت دارد. اعتماد 
برای  مخصوصا  دارد،  اجتماعی  یکپارچگی  ترویج  در  که  نقشی  دلیل  به 
ج متولد شده اند  که در خار افرادی  باالی  با جمعیت  و جوامعی  مهاجران 

مهم است،.
از  کانادا  آماری  داده های  باالست.  نسبتا  اعتماد  با  کشوری  کانادا 
پیمایش های اجتماعی عمومی )GSS( سال های 2003، 2008 و 2013 به 
که  کانادایی ها باور دارند  که بیش از نیمی از  شکل پیوسته نشان می دهد 
کرد.« در مقابل، وقتی همین سؤال در سطح  کثر افراد می توان اعتماد  »به ا
ح شد، تنها 37درصد چنین اعتقادی نسبت به دیگران داشتند  جهانی مطر

)پیمایش ارزش های جهانی 2010-2014(.

شکل  1.

از  ج  خار در  که  افرادی  است.  مهاجران  برای  کشوری  همچنین  کانادا 
کانادا را  کانادا به دنیا آمده اند،  حدود یک پنجم یا 21 درصد از کل جمعیت 
تشکیل می دهند. در حالی که سیستم امتیازبندی کانادا به انتخاب گروهی 
که از طریق  از مهاجران بسیار اهل اعتماد کمک می کند، بسیاری از کسانی 
کانادا می آیند، عموما در  پناهندگی و برنامه های الحاق اعضای خانواده به 
کانادا به دنیا آمده اند، دارای میزان اعتماد کمتری  مقایسه با افرادی که در 

هستند )شکل 1 را ببینید(.
کانادا  کنند، آیا بعد از زندگی در  کار  گر مهاجران با اعتماد پایین شروع به  ا
که مردم نسبتا بیشتر اهل اعتماد هستند، اعتمادشان بیشتر  یعنی جایی 
می شود؟ وقتی صحبت از ریشه های اعتماد می شود، دو بحث نظری وجود 
باور  و دیدگاه تجربی. دانشمندان دیدگاه فرهنگی  دارد: دیدگاه فرهنگی 
دارند که مردم اعتماد را از جامعه پذیری اولیه در اوایل زندگی یاد می گیرند و 
کم در بزرگسالی و در طول زندگی تغییر می کند.  اعتماد یادگرفته شده خیلی 

وضعیت اعتماد در میان جمعیت مهاجران و متولدان کانادا
)CGSS2013،نمونه:۲۵۶۸۶،درصدهایوزندهیشده(

می توان به غریبه ها اعتماد کرد؟ کثر مردم قابل اعتمادند؟  ا

ان
جر

مها
غیر

سیستم امتیازبندی

الحاق به خانواده

پناهندگان

46

4۰

۳4

6۰

48

44

ارد
ه و

تاز
ن 

جرا
مها

مه 
رنا

ب

متولدان کانادا
۵۰

۵4

سال هشتم / شمارٔه اول / آوریل ۲۰۱۸

۲۱

نوزدهمین کنگره جهانی انجمن بین المللی جامعه شناسی در تورنتو

Engare.Net انگاره

اجتماعی  علوم تخصیص کتابخانه
مجـلـه ژورنـال، مـقالـه، کـتـاب،



که افراد تصمیم گیری های  از دانشمندان دیدگاه تجربی استدالل می کنند 
بنابراین  را مستقیما براساس تجربیات اجتماعی می گیرند و  اعتمادمحور 
کنش به موقعیت های اجتماعی مختلف تغییر می کند. در مرکز  اعتماد در وا
چنین بحثی سؤال این است که مردم چه زمانی اعتماد را یاد می گیرند و آیا 

اعتماد یاد گرفته شده در موقعیت های مختلف تغییر می کند یا خیر.
کانادا اثری  از این رو، برای تعیین اینکه آیا فرهنگ دارای اعتماد باالی 
که در بزرگسالی آمده اند  بر مهاجران دارد یا خیر، باید بین مهاجرانی است 
مرحلۀ  در  هنوز  بنابراین  و  آمده اند  نوجوانی  یا  کودکی  در  که  کسانی  و 
گر اعتماد امری فرهنگی باشد،  جامعه پذیری اولیه هستند، تمایز قائل شد. ا
که در سن پایین تر آمدند و درون فرهنگ دارای  انتظار می رود مهاجرانی 
اعتماد باالی کانادا جامعه پذیر شده اند بیشتر اعتماد کنند، در حالی که فقط 
ج از  افرادی که در سن باالتر آمده  اند و از قبل جامعه پذیری اولیه شان در خار
که نشان دهندۀ  کانادا پایان یافته است، اعتماد پایین تری خواهند داشت 
گر اعتماد پدیده ای تجربی باشد، بنابراین  کشور اصلی شان است. ا رد پای 
کنش مشابهی  کانادایی وا که نسبت به تجربۀ  از مهاجران انتظار می رود 
اینجا  به  دائمی  زندگی  برای  زمانی  چه  اینکه  از  صرفنظر  باشند،  داشته 

آمده اند. بنابراین احتمال وجود شکاف اعتمادی کمتر است.
کانادا از پیمایش های اجتماعی عمومی سال  با تحلیل داده های آماری 
2014، متوجه شدم احتمال اعتماد مهاجرانی که قبل از 15 سالگی آمده اند، 
به افراد در محله 70 درصد و احتمال اعتمادشان به غریبه ها 50 درصد از 
که در سن 15 سالگی یا بیشتر آمده اند. این ارقام با  کسانی است  بیشتر از 
کنترل بقیۀ عوامل جمعیت شناسی به دست آمده است )شکل 2الف و 2ب 

را ببینید(.
که  است  این  نشان دهندۀ  توجه  قابل  شکاف های  هم رفته،  روی 
فرهنگ دارای اعتماد باالی کانادا اثرات مثبتی دارد، اما این اثر تنها محدود 
جامعه پذیری  دوران  حین  در  که  است  نوجوانی  یا  خردسال  مهاجران  به 
نظریۀ  برای  قوی  پشتیبانی  کلی  نتیجۀ  آمده اند.  کانادا  به  اولیه شان 

فرهنگی اعتماد است.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Cary Wu <carywooruc@gmail.com>

شکل 2الف، 2ب.

پیشبینی شکاف اعتماد )نسبت شانس( بین کودکان/نوجوانان مهاجر و بزرگساالن مهاجر
)CGSS2014،نموداربوتاسترپ،دادههایوزندهیشده(

A
اعتماد به مردم ددر محله

کانادا آمده اند که پیش از 1۵ سالگی به  مهاجرانی  کانادا آمده اند که پس از 1۵ سالگی به  مهاجرانی 

B
اعتماد به غریبه ها
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<   نــــــــقـــــــــطــــه تــــــــالقی،
      بــــــــومی بــــــــــــودن، جــــنسیت و

      خــــــــشــــــونــــــــت
مگی والتر، معاون رئیس بخش پژوهش َاُبریجینال و رهبری در دانشگاه تاسمانیا، جوزلین بالترا-اولوا از دانشگاه تاسمانیا و جیکوب پرن از دفتر معاون رئیس بخش 

تحقیق ابریجینال و رهبری از دانشگاه تاسمانیا در استرالیا

زنان  به  مربوط  جنسیت محور  خشونت  آمار 
جزایر  کن  سا بومی  زنان  و  َاُبریجینال  بومی 
در  است.  ک  وحشتنا استرالیا  در  تورس  تنگه 
که زنان و  سطح ملی، 31 مرتبه محتمل تر است 
دختران بومی نسبت به همتایان غیربومی شان 
در  خانوادگی  خشونت محور  حمالت  دلیل  به 
بیمارستان بستری شوند و بیش از نیمی از قتل 
خ  ر خانگی  خشونت  زمینۀ  در  ابریجینال  زنان 
در  خشن  زندۀ  واقعیت  این  وسعت  می دهد. 
که دریافته اند حدود  مطالعاتی تأیید شده است 
خشونت  تجربۀ  بومی  زنان  کل  چهارم  یک 
گذشته  ماه  دوازده  طی  را  جنسی  یا  فیزیکی 
گزارش می دهند. آمارهای ملی و منطقه ای این 

ک را بازتاب می دهند. نزدیک  داستان ملی ترسنا
که در ویکتوریا  کودکان ابریجینال  به 95 درصد 
خانوادگی،  خشوننت  دلیل  به  می کنند  زندگی 
شده اند؛  جدا  خانه هایشان  از  سرپرستی  برای 
استرالیای  در  ابریجینال  زنان  اینکه  احتمال 
غربی قربانی قتل شوند، 17 مرتبه بیشتر از زنان 
تالقی  که  است  این  ما  بحث  است.  غیربومی 
خشونت  این  در  جنسیت  میراث  و  بومی بودن 
نه خنثی است، نه غیرتاریخی و از نظر سیاسی 
یا فرهنگی بدون موقعیت نیست و از نظر نژادی 

جدا نیست.
آمارهای  در  زیاد  حد  از  بیش  بازنمایی  این 
خشونت جنسیت محور، آماری آشنا برای زنان 
مستعمراتی  دولت ملت های  سایر  در  بومی 
متحدۀ  ایاالت  نیوزلند،  در  است.  انگلیس 
که  است  محتمل  بیشتر  خیلی  کانادا،  و  آمریکا 
قربانی  غیربومی  زنان  با  مقایسه  در  بومی  زنان 
موقعیت  این  شوند.  جنسیت محور  خشونت 
که تبیین کنندۀ اصلی  مشترک بیانگر این است 
جزایر  کنین  سا ابریجینال،  مردم  خود  میان  در 
و  آمریکا  بومی های  مائوری،  تورس،  تنگۀ 
از  قابل پذیرش نیست. فقط  کانادا  اولیۀ  اقوام 
منطقۀ  چهار  که  نبود  بریتانیایی ها  بدشانسی 
افراد  که  کردند  را استعمار  جغرافیایی متمایزی 
با  مقایسه  در  همگی  اتفاقا  متمایزشان  بومی 
بودند.  زنان خشن تر  به  ذاتا نسبت  مردم دیگر 
کن جزایر تورس  نه زنان ابریجینال و نه زنان سا
سوی  از  جنسیت محور  خشونت  خطر  در  فقط 
انتخاب  باالی  خ  نر با  نیستند:  بومی  مردان 
از  از بیرون، نسبت قابل توجهی  شریک زندگی 
مقصران غیربومی هستند. بلکه، بازنمایی بیش 
اجتماعی- مصنوعی  ساختۀ  یک  آماری  حِد  از 
در  بومی  زنان  دوگانۀ  موقعیت  برای  فرهنگی 

تصویر از آربو.
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سلسله مراتب های جنسیت محور و نژادی است. 
استعمارگرایی  از طریق  که  نژادی قدرت  روابط 
ماندگار انگلیس مرزبندی و تعریف شده است، 
با روابط جنسیتی قدرت تالقی دارد تا خشونت 

دوگانۀ هر روزه برای زنان بومی تولید کند.
تورس  تنگۀ  جزایر  کن  سا و  ابریجینال  زنان 
استعمارگرانه  خشونت  مقدم  خط  در  همیشه 
بوده اند. در طول جنگ های مرزی برای سلب 
قتل  قربانیان  میان  در  زنان  بومیان،  مالکیت 
والِیر  مانند  زنان  بقیۀ  بودند.  رؤیت  قابل  عام 
مقاومتی  تالش های  بود،  تاسمانی  اهل  که 
کردند.  رهبری  را  متجاوز  نیروهای  برابر  در 
همچنانکه سلب مالکیت و تصرف مستعمراتی 
در  فزاینده ای  طور  به  زنان  پیش  میرفت، 
قرار  فیزیکی  نیز  و  جنسی  خشونت  معرض 
گرفتند. برای مثال از سال 1800 به بعد در جزایر 
ک تنگۀ باس، زنان به شکل سیستماتیک  فرنا
به  و  شده  دزدیده  اروپایی  شکارچیان  توسط 
می شدند؛  داشته  نگه  کارگر  و  همخوابه  عنوان 
سریع  ساحلی  منطقۀ  در  ابریجینال  قبیله های 

عاری از زنان در سن بارداری شدند.
شد،  تصرف  و  مستعمره  استرالیا  قارۀ  وقتی 
فیزیکی  و  جنسی   - جنسیت محور  خشونت 
در  داد.  شکل  تغییر  صرفا  نیافت؛  پایان   -
کودکان  بیستم،  قرن  سال های  بیشتر  طول 
خودشان  که  ابریجینال  زنان  پوست روشن تر 
از  با زور  مکررا قربانیان خشونت جنسی بودند، 
خانواده جدا شده و تحت سرپرستی بی رحمانۀ 

سیاستگذاری های  هدف  گرفتند.  قرار  دولتی 
ابریجینال  کودکان  کردن  جدا  برای  که  دولتی 
معروف  ربوده شده«  »نسل   به  که   - خانواده  از 
کرده بود، شبیه ساختن  هستند - مجوز صادر 
بود.  سفیدپوست  جامعۀ  به  ابریجینال  مردم 
کودکان از ِاعمال فرهنگ شان، ارتباط داشتن با 
بومی شان  زبان  به  صحبت  یا  خانواده هایشان 
که  می شود  زده  تخمین  بودند.  شده  منع 
کودک  ده  هر  از   1970 و   1910 سال های  بین 
شده  جدا  خانواده  از  کودک  یک  ابریجینال، 
زمان  در  سیاستگذاری ها  این  اثرات  باشد. 
که  است  محتمل تر  است.  مشخص  نیز  حاضر 
خانواده هایی با سابقۀ جدا شدن یکی از اعضای 
خانواده شان نسبت به سایر خانواده های بومی، 
را به سرپرستی  مجبور شوند فرزندان خودشان 
دولتی بسپارند.  در سرتاسر کشور، میراث مستمر 
خشونت مستعمراتی فقر میان نسلی و به حاشیه 
رانده شدن اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. 
کژکارکرد خانوادۀ حاصل از این میراث، از طریق 
امنیت  برای  مخاطره آمیز  تالقی  فضای  یک 
کن  سا و  ابریجینال  زنان  احساسی  و  فیزیکی 

جزایر تنگۀ تورس ادامه می یابد.
که دربرگیرندۀ  بنابراین چطور جامعۀ استرالیا 
الگوهای  به  استرالیاست،  جامعه شناسی 
خشونت جنسیت محور علیه زنان ابریجینال و 
کنش نشان می دهد؟  کن جزایر تنگۀ تورس وا سا
بی تفاوتی.  با  زیادی  حدی  تا  متأسفانه، 
هنوز  استرالیا  جامعۀ  که  همانطوری  دقیقا 

منعکس کنندۀ میراث مستعمراتی و تا حد زیادی 
انگلیسی خود است، وضع جامعه شناسی استرالیا 
ادبیات  بدنۀ  هیچ  است.  منوال  همین  به  نیز 
به  که  ندارد  وجود  استرالیایی  جامعه شناختی 
ابریجینال  زنان  علیه  جنسیت مجور  خشونت 
کند؛ در واقع کال جامعه شناسی بومی کمی  اشاره 
وجود دارد. ظاهرا ذینفعان استعمارگرایی و نژاد 
کمی  فعلی شان و روابط قدرت جنسیتی انگیزۀ 
بررسی  جامعه شناختی  نظر  از  را  آنها  که  دارند 
کنند. درون میراث آزاردهندۀ خاستگاه استرالیا، 
کنین جزایر تنگۀ تورس از  مردم ابریجینال و سا
می کند  تصرف  دولت ملت  حاال  که  زمین هایی 
می آورد  دست  به  را  هویتش  و  ثروت  آنچه  از  و 
ناراحت کننده  حضور  یک  و  می شوند  محروم 
باقی می مانند. در سطح ساختاری، این بیزاری 
گسترده با روابط قدرت جنسیت تعامل می کند تا 
کنشی  درکی به نحوی توهین آمیز متفاوت و وا
به خشونت علیه زنان بومی تولید کند. پدیده ای 
شده  عادی سازی  غیرمنسجم  شکلی  به  که 
است، دقیقا مثل مشکالت دیگر بومیان تا حدی 
کاوش باقی  زیادی از نظر جامعه شناختی بدون 

می ماند.

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:
Maggie Walter
<Margaret.Walter@utas.edu.au>

Joselynn Baltra-Ulloa
<Joselynn.BaltraUlloa@utas.edu.au>

Jacob Prehn
<jacob.prehn@utas.edu.au>

»تقریبا یک چهارم از کل زنان ابریجینال تجربٔه خشونت 
فیزیکی یا جنسی را در دوازده ماه گذشته گزارش کرده اند«
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<  خـــــــــــشونـــــت جـــــنسی   
        و »تـــــــــــــــــجاوز اصــــــــــــالحــــــــــــی«

      در آفریقای جنوبی 
 )RC46( و جامعه شناسی بالینی )RC38( بیوگرافی و جامعه ،)RC32( کامیال نائیدو از دانشگاه ژوهانسبورگ در آفریبای جنوبی و عضو شوراهای پژوهشی زنان در جامعه

در انجمن بین المللی جامعه شناسی

یادی از داستان خوئزی <
نام  به  همجنسگرا  زن  یک   ،2005 سال  در 
اسم  به  بیشتر  )که  کوزوایو  نتسوکال  فزیکیل 
مستعارش، خوئزی معروف است( مردی به نام 
جمهور  رئیس  سومین  بعدا  که  را  زوما  جیکوب 
شد،  آپارتاید  از  پس  دوران  در  جنوبی  آفریقای 
کرد. دادگاه مربوط به تجاوز به  به تجاوز متهم 
دنبال این اتهام در سال 2006 تشکیل شد و به 
جای اینکه شانس رئیس جمهور شدن زوما را از 

تعابیر  تا  کرد  فراهم  برایش  پایگاهی  ببرد،  بین 
بنیادی آداب و رسوم زولو و مردانگی های سنتی 
که  شد  مدعی  شهادتش  در  زوما  دهد.  رواج  را 
لباس  شیوۀ  فرهنگی اش،  برداشت  برحسب 
جنسی  رابطۀ  به  دعوت  یک  خوئزی  پوشیدن 
کمۀ   کردن و محا بود. تالش خوئزی برای متهم 
بود،  کرده  برخورد  با وی  با خشونت  که  مردی 
منجر به بدنامی خودش شد و پیشینۀ جنسی، 
تجربیات  و  زندگی  سبک  جنسی،  گرایش 
قبلی اش از خشونت به مرکز توجه جنجال های 
شدید  موشکافی های  و  دادگاهی  ساختگی 
عمومی و رسانه ای تبدیل شد. بیرون از دادگاه، 
همجنسگرایانه،  ضد  احساسات  زوما  حامیان 
دادند  بروز  خود  از  فمنیستی  ضد  و  زن ستیزانه 
خوئزی  حامیان  با  درگیری  به  منجر  اغلب  که 
زنان  از  گروهی  شامل  که  حامیانی  می  شد، 
از  گذشته  گروه  این  بودند.  ُنه  در  یک  نام  به 
زن   9 هر  از  که  می کرد  کید  تا خوئزی،  حمایت 
طول  در  احتماال  زن  یک  جنوبی،  آفریقای  در 
عدۀ  برای  می گیرد.  قرار  تجاوز  مورد  زندگی اش 
کی  زیادی، نتیجۀ پروندۀ دادگاه به شکل دردنا
ناامیدکننده بود: زوما تبرئه شد و خوئزی بعد از 
دریافت تعداد بی شماری تهدید به مرگ، مجبور 
کند. بعد  کشور بگریزد و در غربت زندگی  شد از 
از سال ها زندگی در خفا و انزوا، خوئزی در سال 

2016 درگذشت.
واقعیت های  از  تعدادی  خوئزی  داستان 
جمله:  از  می سازد،  آشکار  را  مسئله ساز 
مواجه  آن  با  تجاوز  قربانیان  که  سختی هایی 
مقصران  می کنند  تالش  وقتی  می شوند، 
دارای  و  قدرتمند  مقصران  )مخصوصا 
ارتباط های سیاسی( را تنبیه کنند؛ گفتمان های 
همجنسگراهراسی که نگرش ها نسبت به تجاوز 
تداوم  و  می دهد؛  شکل  را  همجنسگرا  زنان  به 

تصویر از آربو.
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هنجارهای  براساس  و  مردانه  فرهنگ  یک 
ناهمجنس خواهی، علیرغم یک قانون اساسی 
گرامیداشت  سال  بیست  از  بیش  و  ترقی خواه 
حقوق بشر و برابری جنسیتی در آفریقای جنوبی. 
در تمام تلقی ها از تجاوز و خشونت علیه زنان، 
اثرات  دربارۀ  ما  به  اینترسکشنال  رویکردهای 
هویت های متنوع و وضعیت نامطلوب چندگانۀ 
زنان در زمینه هایی مشخص هشدار می دهد که 
عبارتند  جنوبی  آفریقای  مورد  در  زمینه ها  این 
بدن،  جنسی،  سن،  گرایش  قومیت،  نژاد،   از 
طبقه و موقعیت سیاسی. بنابراین چنین تفکری 
رئیس  آبراهام،  مارگارت  عمل  ابتکار  زمینۀ  با 
ک  انجمن بین المللی جامعه شناسی، وجه اشترا
بخش های  از  چندگانه  دیدگاه های  که  دارد 
مختلف جهان دربارۀ خشونت جنسیت محور و 

اینترسکشنال ایجاد شود.

مردانگی های خشن <
در آفریقای جنوبی، دستگیری متجاوزان زیاد 
نیست و میزان محکومیت عموما بسیار پایین 
آفریقای جنوبی  ادارۀ پلیس  آمار جرم در  است. 
تجاوز  مورد   43000 حدود   ،2016 سال  برای 
گزارش شده به ادارات پلیس آفریقای جنوبی را 
گرچه  ا کرد.  فاش   2015-2016 زمانی  دورۀ  در 
بسیار  گرفته اند  قرار  تجاوز  مورد  که  زنانی  آمار 
که  باالست، بعضی از تحلیلگران اشاره می کنند 
که توسط یک فردی  یک زن از میان هر 13 زنی 
 25 هر  میان  از  زن  یک  و  زندگی  شریک  از  غیر 
قرار  تجاوز  مورد  زندگی شان  شریک  توسط  زنی 
برای  می دهد.  گزارش  را  اتفاق  این  گرفته اند، 
قربانیان تجاوز که شاهد رفتار سختگیرانه نسبت 
به خوئزی از سوی قاضی و وکالی زوما هستند، 
سوءاستفاده گر  کردن  متهم  است:  واضح  پیام 
کمه شوی  برابر است با اینکه همراه با مقصر محا
و تمام ابعاد پیشینۀ شخصی و عمومی زندگی ات 
نهادهای  بنابراین  شود.  بازرسی  و  موشکافی 
ندادن درون چهارچوب  گزارش  رواج  دولتی در 
تبانی  باهم  سنگرگرفته  مردانۀ  فرهنگ  یک 
با  اجتماعی  گفتمان های  و  رسانه  و  می کنند 
عادی سازی تجاوز از این امر پشتیبانی می کنند. 
از  زیادی  تعداد  ببینیم  که  نیست  عجیب  پس 
که زمانی  مردان در پیمایش ها تصدیق می کنند 

در عمل تجاوز با دیگران همدست بوده اند.

دانش پژوهی آفریقای جنوبی گرایش به تبیین 
سلطۀ مردانگی های خشن به عنوان بازتابی از 
یک بحران در مردانگی دارد، اما اساسا بر مردان 
می کند.  تمرکز  مقصرین  عنوان  به  کارگر  طبقۀ 
مردانۀ  هنجارهای  و  ایده آل ها  دیدگاه،  این  در 
سنتی توسط اقتصادهای سیاسی در حال تغییر 
شده  مختل  نهادهایی  نیز  و  تاریخی  میراث  و 
از برابری جنستیتی حمایت می کنند،  که  است 
گرفته اند  کم  دست  را  مردان  اجتماعی  منزلت 
را  جنسیتی  هویت  بحران  یک  آنها(  )برای  و 
عمومی  به حاشیه راندن  کرده اند.  برجسته تر 
باند،  شکل گیری  در  اجتماعی-اقتصادی  و 
اقدامات گاه و بی گاه وحشیانه و پافشاری دوبارۀ 
مختلف  گروه های  از  بخشی  بر  پایدار  خشونت 
وضع  احیای  دنبال  به  که  اخته شده  مردان 
موجود هستند، سهم داشته است. در مقابِل این 
که بدن زنان  گرفته است  پیشینه، باوری شکل 
و  قدرت  می توان  آن  طریق  از  که  است  ابزاری 
کنترل مردانه را مجددا به دست آورد. این بحث 
کرده است،  در عصر حاضر اعتبار دوباره ای پیدا 
همچنانکه مردان و زنان همجسنگرا برای اشاره 
تقال  در  همجنسگراهراسی  از  ناشی  خشونت  به 
هستند. به طور مشخص، »تجاوز اصالحی« یک 
مفهوم عجیب است که ریشه در آفریقای جنوبی 
دارد و به تجاوز به زنان همجنسگرا اشاره دارد و 

شهرت پیدا کرده است. 

تجاوز »اصالحی« <
همجنسگرا  زن   40 به  نزدیک   2000 سال  از 
هفته  هر  متوسط  طور  به  و  رسیده اند  قتل  به 
مورد  مردانی  توسط  همجنسگرا  زن   10 حدود 
دیدگاه  این  با  موافق  که  گرفته اند  قرار  تجاوز 
»اصالح«  را  زنان  جنسی  گرایش  آنها  که  است 
را  مرتکبین  ادعای  کیفی  مطالعات  می کنند. 
»درمان«  باعث  تجاوز  که  است  کرده  آشکار 
)همجنسگرایی( زنان همجنسگرا می شود و آنها 
را ناهمجنس خواه می کند. به عالوه، تعدادی از 
کرده اند  شرکت کنندگان مذکر در مطالعات بیان 
مردانی  تدافعی  کنش های  نمایانگر  تجاوز  که 
»سعی  که  می کنند  حمله  زنانی  به  که  است 
می کنند شبیه مردان باشند« و اینکه کنش های 
مردان منصفانه است، چون آنها از »اصالت«شان 
که  دفاع می کنند. این احساسات در حال ظهور 

کی از مدارا با تجاوز به زنان همجنسگرا طی  حا
جنبش های  روحیۀ  با  است،  گذشته  دهۀ  دو 
که با هم در  گذشتۀ آزادی خواه آفریقای جنوبی 
مطالبه برای آزادی زنان متحد بودند، سنخیتی 
ندارد. قانون اساسی پساآپارتاید آفریقای جنوبی 
تبعیض  که  بود  جهان  در  اساسی  قانون  اولین 
همچنین  کرد.  منع  را  جنسی  گرایش  براساس 
که  بود  آفریقایی  کشور  اولین  جنوبی  آفریقای 
بنابراین  داد.  ازدواج  اجازۀ  همجنس  افراد  به 
مردان  جمله  از  مردان،  از  بعضی  دیدگاه های 
قدرتمند در دولت، مبنی بر اینکه تمایالت جنسی 
کارانه« و زنانگی هایی وجود دارد که حس  »خطا
اقتدارشان را تهدید می کند و نیاز به اصالح دارند، 
به عنوان یادآورهای همجنسگراهراسی شدید و 
که  می کنند  عمل  ضدفمنیستی  کنش های  وا

زنان امروز با آن مواجه هستند.

نتیجه گیری <
تجاوز و سایر جرایم جنسیت محور و اقدامات 
زمینه ای  در  تناقض آمیز  طور  به  خشونت آمیز 
قدرت گیری  که  می دهد  خ  ر جنوبی  آفریقای  از 
جدی  طور  به  جنسیتی  برابری  و  جنسیتی 
واقع،   در  دارند.  قرار  دولت  عمومی  برنامۀ  در 
گروه های البی گر قدرتمند اخیرا از دورنمای یک 
رئیس جمهور زن در سال 2019 خبر داده اند. با 
این حال، تحت کنترل درآوردن خشونت جنسی 
نیازمند تالش های هماهنگ برای بسیج سازی 
کار همچنین مستلزم  این  و سازماندهی است؛ 
اقدامات شجاعانه ای مثل نمونۀ چهار زنی است 
که در سال 2016 سخنرانی رئیس جمهور زوما را با 
کاردهایی  یک اعتراض خاموش به هم زدند و پال
بود  شده  نوشته  رویشان  که  داشتند  دست  به 
نیازمند  کار  این  نکن.«  فراموش  از  را  »خوئزی 
فمنیست  رهبری  یک  بازظهور  و  ازسرگیری 
منتقد و قوی درون نهادها، ساختارهای دولتی 

و جامعۀ مدنی است.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Kammila Naidoo <kammilan@uj.ac.za>
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<     آشــــــــکــــــــــــــــــارســــــــــــازی
      خــــــــــــشونت خانگی

در لهستان
گیلونیا در لهستان مگدالنا گریزیب از دانشگاه یا

قضیۀ پیاسسکی <
فیلمی   2017 سال  آوریل  ماه  در  وقتی 
ضبط شده توسط همسر یک سیاستمدار محلی 
قانون و عدالت منتشر شد، عموم  کم  حزب حا
مورد  یک  فیلم  آمدند.  خشم  به  لهستان  مردم 
که رافال  از خشونت خانگی ای را نشان می داد 
در  بیدگوشچ،  از  سیاستمداری  پیاسسکی، 
کارولینا تحمیل کرده  سراسر ازدواج به همسرش 
کلیسا  در  نوجوانی  کارولینا هنگام  و  رافال  بود. 
کاتولیک هایی  دو  هر  شدند-  آشنا  یکدیگر  با 
یک  شبیه  آنها  عکس ها  در  بودند.  معتقد 
خانوادۀ لهستانی نمونه بودند، جوان و شاد، با 
در  پیاسسکا  کارولینا  دوست داشتنی.  دختر  دو 
گزارش  سال 2013 خشونت خانگی همسرش را 
بعدا،  نکردند؛  اقدامی  پلیس  مأموران  اما  کرد، 
که از اتهامات  کارولینا از سوی رافال متقاعد شد 

چشم پوشی کند.
طریق  دو  به  پیاسسکا  کارولنا  علنی  اعالم 
دربارۀ  اظهاراتش  اول،  است.  بوده  پیشتازانه 
که از طرف همسر عزیزش  سوءاستفاده و آزاری 
کرده بود، اثر عظیمی نه تنها بر افزایش  تحمل 
در  شیوعش  و  خانگی  خشونت  دربارۀ  گاهی  آ
جامعۀ لهستانی داشت، بلکه این تصور رایج را 
که خشونت خانگی محدود به  کشید  به چالش 
خانواده های  در  تنها  و  است  فیزیکی  خشونت 
فقیر و کژکارکرد از گروه های اجتماعی آسیب پذیر 
سیاست  کاری  ریا به وضوح  دوم،  می دهد.  خ  ر
حزب  راستی  جناج  و  افراطی  محافظه کارانۀ 
قانون و عدالت و چهرۀ واقعی سیاست هایش که 

صریحا زن ستیزانه است را نشان داد.

گذشته: حقوق زنان در طول  < بازگشت به 
دهۀ گذشته

سال  در  عدالت  و  قانون  حزب  که  زمانی  از 

کنش عمومی شدید و  2015 به قدرت رسید، وا
رسمی به مسائل حقوق زنان و برابری جنسیتی 
در  کوبیسا  جولیا  )مقالۀ  است  داشته  وجود 
این  ببینید(.  را   7.1 جهانی  گفتگوی  مجلۀ 
حزب حتی قبل از اینکه به قدرت برسد شدیدا 
در  اروپا  شورای  کنوانسیون  تصویب  مخالف 
علیه  خشونت  با  مبارزه  و  جلوگیری  با  رابطه 
به   2012 سال  از  بود؛  خانگی  خشونت  و  زنان 
کلیسای  کمپین های ابداعی  بعد، این حزب به 
جنسیت«   »ایدئولوژی  علیه  لهستان  کاتولیک 
پیوست که فرض می شد تهدیدی برای خانوادۀ 
لهستانی، ارزش های سنتی و هویت ملی است. 
کنوانسیون  بیانیۀ  که  بود  این  اساسی  فرض 
استانبول دربارۀ دالیل ساختاری خشونت علیه 
کردن  ریشه کن  به  اجبار دولت  بنابراین  و  زنان 
که منجر به خشونت  کلیشه های جنسیتی مضر 
لهستان  فرهنگ  برای  می شود،  زنان  علیه 
زیان آور است و حق والدین برای تربیت فرزندان 
می کند.  نفی  را  خودشان  ارزش های  براساس 
اهمیت  عدالت  و  قانون  حزب  سیاستمداران 
و  می کنند  انکار  را  لهستان  در  خانگی  خشونت 
با زنان مثل  که مردان لهستانی  مدعی هستند 
بانوانی محترم برخورد می کنند و قانون لهستان 
از زنان در برابر خشونت خانگی حمایت می کند. 
به  خشونتی  چنین  که  می کنند  استدالل  آنها 
مردان  که  می افتد  اتفاق  زمانی  فقط  و  ندرت 
دولت   ،2015 سال  در  باشند.  الکل  تأثیر  تحت 
زنان  به  که  غیرانتفاعی  سازمان های  بودجۀ 
کمک می کردند را قطع  قربانی خشونت خانگی 
که خدمات آنها به دلیل اینکه  کرد و مدعی شد 
تنها برای زنان کمک تأمین می کند، تبعیض آمیز 
دودا،  آندژی   ،2017 فوریۀ  در  و  است. 
کرد  کنونی به شکل عمومی اعالم  رئیس جمهور 
که کنوانسیون استانبول برای نهادهای عمومی 

اجرا نمی شود.
و  دارد  قدرتمندی  کاتولیک  سنت  لهستان 
کمونیسم  فروپاشی  زمان  از  کاتولیک  کلیسای 
عامل مؤثر ایدئولوژیک اصلی در سیاست ها بوده 
است. علیرغم برابری جنسیتی عصر کمونیست 
که به زنان امکان  در سال های 1945-1989، 
کار، تحصیل و حقوق باروری داده  دسترسی به 
شده بود، نقش های جنسیتی سنتی - مخصوصا 
 - خصوصی  روابط  و  خانوادگی  روابط  درون 
موقعیت  همچنان  زنان  و  است  مانده  به جا 
»ایدئولوژی  دارند.  به مردان  پایین تری نسبت 
مقامات  توسط  که  است  مفهومی  جنسیت« 
کاتولیک در سال 2012 به عنوان یک  کلیسای 
کنش شدید به سیاست برابری معرفی شد، و  وا
از  عموم  توجه  کردن  منحرف  هدفش  واقع  در 
که در  کشیش ها بود  رسوایی های بچه بازی چ 
نتیجۀ آن مطالباتی برای مسئول دانستن نهاد 

ح شد. کلیسای کاتولیک مطر
در چنین جو سیاسی بود که کارولینا پیاسسکا 
کند و انکار  گرفت داستان خود را علنی  تصمیم 
عمومی مشکل را به چالش بکشد. وقتی فیلم 
کتک  پیاسسکی  رافل  شد،  منتشر  ضبط شده 
در  وی  که  گفت  و  کرد  انکار  را  همسرش  زدن 
ارزش های  خانواده ای سنتی بزرگ شده است، 
جنسیتی  نقش های  به  معتقد  و  دارد  مسیحی 
بر  اظهار  با  پیاسسکی  است.  خانواده  در  سنتی 
جنسیتی  نقش  کافی  قدر  به  همسرش  اینکه 
سنتی یک همسر خوب را ایفا نمی کند، رفتار خود 

و اذیت کردنش همسرش را توجیه کرد.

تأثیر قضیۀ پیاسسکی در لهستان <
خشونت  مورد  اولین  به  پیاسسکی  قضیۀ 
توجه ها  که  شده  تبدیل  لهستان  در  خانگی 
جالب ترین  است.  کرده  جلب  خود  به  را 
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سیاستمدار  یک  پیاسسکی  که  بود  این  نکته 
که به دلیل  برجستۀ حزب قانون و عدالت بود 
بیانیه های  و  خانواده  ارزش های  از  طرفداری 
همچنین  بود.  معروف  همجنسگراهراسانه اش 
گاهی دربارۀ جدی  این قضیه از نظر باال بردن آ
بودن خشونت روانی و اثراتش بر قربانیان، یک 
به  روانی  خشونت  کلی،  طور  به  بود.  موفقیت 
عنوان شکلی از خشونت هم در نهادهای عمومی 
است.  شده  گرفته  نادیده  دادگاه ها  در  هم  و 
از  بسیاری  بود،  افراطی  پیاسسکی  رفتار  گرچه  ا
آشنا  خانواده هایشان  در  رفتاری  چنین  با  زنان 
بودند و لزوما آن را به عنوان چیزی غیرعادی یا 

غیرقابل قبول قبول نکردند.
)در  گسترده ای  رسانه ای  این قضیه پوشش 
اجتماعی(  رسانه های  و  مستقل  رسانه های 
قصور  پیرامون  بحث  و  خشم  آغازگر  و  داشت 
قربانیان  به  کمک  برای  عمومی  کنش های  وا
خشونت خانگی بود. همچنین تابوی اجتماعی 
قدرتمند علیه اعتراض علنی را شکست. کارولینا 
که تصمیمش برای علنی  پیاسسکا توضیح داد 
کمک به  کردن قضیه به دلیل اشتیاقش برای 
که متحمل خشونت می شدند  زنان دیگری بود 
کند که  تا از خفا بیرون بیایند و نیز آنها را تشویق 
ج شوند، به عالوه  از روابط سوءاستفاده گرانه خار
که خشونت خانگی  وی می خواست نشان دهد 
فقط محدود به خانواده های طبقه های پایین 

نیست. 

خشونت  < نیست:  مورد  یک  همین  تنها 
خانگی و حزب قانون و عدالت

گرچه قضیۀ پیاسسکی شروع کنندۀ طوفانی  ا
عواقب  نبود،  قانونگذار  حزب  درون  سیاسی 

سیاسی واقعی هنوز ظاهر نشده است. علیرغم 
و  قانون  حزب  از  پیاسسکی  که  واقعیت  این 
اتهاماتی   2017 می  ماه  در  و  شد  اخراج  عدالت 
ح شد، سیاستمداران این حزب به  علیه اش مطر
کوچک شمردن مشکل ادامه دادند. سخنگوی 
که  گفت  مازورک  بیتا  عدالت،  و  قانون  حزب 
علیه  حد  از  بیش  سوءاستفاده گرانه/  خشونت 
استفاده  کال  انگار  نیست،  قابل قبول  خانواده 
حزب  همکاران  است!  قابل قبول  خشونت  از 
کردند، اما همچنین  خشونت خانگی را محکوم 
در  خانوادگی  ماجرای  یک  از  که  کردند  اعالم 
قضیۀ  است.  شده  استفاده  سیاسی  کشمکشی 
اولین  بود،  تلخ  بسیار  گرچه  ا پیاسسکی  رافال 
حزب  از  سیاستمداری  که  نبود  موردی  تنها  و 
آزار  و  می زد  کتک  را  همسرش  عدالت  و  قانون 
از  زبونیکوسکی  لوکاسز   ،2016 سال  در  می داد. 
به  متهم  همسرش  توسط  نیز  مجلس  اعضای 
گرچه توجه عمومی به این قضیه  خشونت شد، ا
والدمار   ،2017 سال  در  بعدتر  نشد.  جلب  زیاد 
که یکی دیگر از اعضای مجلس بود  بونکوسکی 
به  و  تهدید  خشونت،  به  همسرش  توسط  نیز 
وی   - شد  متهم  روانی«  »بهره برداری  اصطالح 
است.  بیمار  ذهنی  نظر  از  زنش  که  گفت  بارها 
وقتی یک حزب سیاسی بیش از حد محافظه کار، 
را  مشکلی  اهمیت  کلیسا  طرفدار  و  سنت گرا، 
کوچک می شمارد و در واقع با افراد رده باالیش 
سوءاستفاده  خانواده هایشان  از  شدیدا  که 
داشتن  برای  ادعاهایش  می آید،  کنار  می کنند 
حکمرانی  جهت  مشروعیت  و  اخالقی  برتری 
بدبینی  کار  این  می اندازد.  خطر  به  را  کشور  بر 
و  محافظه کارانه  سیاست های  واقعی  چهرۀ  و 
جناح راستی را آشکار می سازد که فقط در خدمت 

حمایت از قدرت پدرساالرانه و برتری های مردانه 
است.

خشونت  با  مقابله به مثل  قوانین  گرچه  ا
این  است،  داشته  وجود   2005 سال  از  خانگی 
گفتمان  درون  ضمنی  طور  به  خشونت  نوع 
خانواده  ارزش های  از  محافظت  دربارۀ  غالب 
عدالت  و  قانون  حزب  است.  یافته  مشروعیت 
به خوِد خشونت خانگی مشروعیت نمی بخشد، 
گفتمان  و  قانونی  سیستم  طریق  از  را  آن  بلکه 
و  سنتی  پدرساالرانۀ  خانوادۀ  ساختار  رسمی، 
تقویت  خصوصی  قلمرو  در  زنان  کردن  زندانی 

می کند.
که  بیشتری  اجتماعی  گاهی  آ به  توجه  با 
کارولینا پیاسسکا به طور غیرقابل انکاری  قضیۀ 
نسبت  قانونگذار  حزب  موضع  آورد،  دست  به 
با سیاست های  ترکیب  به خشونت خانگی، در 
به  دسترسی  )مثل  زن ستیزانه اش  صریحا 
اعتبار  مدت  طوالنی  در  شاید  باروری(،  حقوق 
حزب و حتی فراتر از آن، ایدئولوژی پدرساالرانه 
نیاز  قضیه  این  ببرد.  بین  از  را  محدودش  و 
دربارۀ  که  می دهد  نشان  را  جامعه شناسان  به 
رویه های ذاتی اشتباهی که امروز در ساختارهای 
بین  پیوند های  و  و  دارند  وجود  امروز  خانواده 
و  کرده  سؤال  خصوصی،  و  عمومی  مسائل 

نقدشان کنند.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Magdalena Grzyb
<magdalenaagrzyb@gmail.com>

علیه  بزرگی  اجتماعی  تابوی  قضیه  »این 
اعتراض علنی را شکست«
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< بـه سوی خشــــونت        
   صـــــــــــفـــــــــــر؟

کمیتۀ پژوهشی اقتصاد و جامعه انجمن  تا 2010(  سیلویا والبی، رئیس پژوهش های جنسیِت یونسکو، دانشگاه لنکستر بریتانیا، عضو و رئیس سابق )2006 
)RC02( بین المللی جامعه شناسی

تا  متحد  ملل  سازمان  پایدار  توسعۀ  اهداف 
از جمله هدف 16.1 است: »کاهش  سال 2030 
و  مرگ  خ  نر و  خشونت  اشکال  تمام  چشمگیر 
میرهای مرتبط با آن« و  هدف 5.2: »توقف تمام 

انواع خشونت علیه زنان و دختران«.
آیا این اهداف خیال پردازانه است؟ آیا جهان 
این  می رود؟  پیش  اینها  مخالف  جهت  در 
گروه های مّلی  از  که مجموعه ای  بینشی است 
به  نسبت  مدنی  جامعۀ  جهانِی  و  بین المللی  و 
سازمان  پایدار  توسعۀ  اهداف  که  دارند  جهان 
ملل متحد از آن استنباط شده است. توسعۀ پایۀ 
بینِش  دستاوردهای  از  حمایت  برای  معرفتی 
که  است  وظیفه ای  خشونت،  بدون  جهاِن 

جامعه شناسی بر عهده دارد. 
نوعی  ایجاد  مستلزم  بینش  این  تحقق 
در  خشونت  نظریۀ  مستلزم  است.  تغییر  نظریۀ 
جامعه و نظریۀ جنسیت و جامعه است. مستلزم 
برای  خشونت  سنجش  و  قوی  مفهوم سازی 

بررسی و آزمون این نظریه ها است.

افزایش  < یا  کاهش  را  خشونت  چیزی  چه 
می هد؟

خواهد  ایجاد  تغییری  اقتصادی  توسعۀ  آیا 
به سبب محرویت  خ خشونت ها ظاهرا  نر کرد؟ 
اقتصادی باالتر می رود. افزایش برابری جنسیتی 
به مقاومت زنان در برابر خشونت کمک می کند. 
برابری جنسیتی چگونه بهبود می یابد؟ توسعۀ 
اقتصادی، بسته به این که بیشتر شکل نئولیبرال 
به خود بگیرد یا سوسیال دموکرات، ممکن است  

به بهبود بیانجامد یا نینجامد.
چه  حمایتی  خدمات  و  هدفمند  مداخالت 
مداخالت  فمینیست ها  می کند؟  ایجاد  تغییری 
و  امن  خانه های  از  داده اند  انجام  متعددی 
و  متخصص  مشاوران  تا  امداد  تلفن  خطوط 
خشونت  کاهش  با  خدمات  افزایش  دادگاه ها. 
مقاومت  خدمات  این  که  چرا  است،  پیوند  در 
اما  می برد.   باالتر  را  بالقوه  قربانیان  و  قربانیان 
با  آنها  داشتِن  و  هستند  گران  خدمات  این 

نابرابری های وسیع تِر جنسیتی مرتبط است.

کیفری چه اهمیتی دارد؟ تغییر  نظام عدالت 
قوانین برای جرم انگاری خشونت علیه زنان در 
لزومًا  زنان  اما  یافته است.  سراسر جهان اشاعه 
جنسیتی  عدالت  قوانین،  شدن  بیشتر  اثر  در 

بیشتری را تجربه نکرده اند. 
کار خودم  دموکراسی چه اهمیتی دارد؟ من در 
دریافتم  نابرابری ها  و  شدن  جهانی  عنوان  با 
که  است  کمتر  کشورهایی  در  زن کشی  خ  نر که 
نسبت حضور زنان در پارلمان بیشتر است. عمق 
دموکراسی جنسیتی تغییر ایجاد می کند: افزایش 
دموکراسی جنسیتی با کمتر شدن خشونت علیه 
زنان در رابطه است. نه فقط برابری اقتصادِی 
جنسیتی بلکه تغییر در برابری سیاسِی جنسیتی 

اهمیت دارد.
آن  مرکز  که  اخیر  اقتصادی  و  مالی  بحران 
جهان شمالی بود به افزایش نابرابری اقتصادی 
منجر  ریاضتی ای  سیاست های  به  و   جنسیتی 
که ارائۀ خدمات رفاهی عمومی و تخصصی  شد 
بالقوه  طور  به  دوره  این  است.   داده  کاهش  را 

راهپیمایی خیزش میلیونی زنان در لندن، سال 2014.
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ریاضت  و  نابرابری  که  است  تز  این  آزمون 
کاهش ارائۀ خدمات، افزایش  جنسیتی بیشتر و 

خشونت مبتنی بر جنسیت را باالتر می برد. 
برای بررسی چنین نظریه هایی، الزم است که 
کاهش  که آیا خشونت در حال افزایش یا  بدانیم 
و  مکان  حسب  بر  چطور  خشونت  خ  نر و  است 
مستلزم  امر  این  می کند.  تغییر  اجتماعی  گروه 
ابعاد  جمله  از  خشونت  خ  نر دقیق  سنجش 
که به شدت جای آن خالی  جنسیتی آن است 

است.  

چگونه خشونت را بسنجیم؟ <
فعالیت های  وجود  با  است.  مهم  سنجش 
جامعۀ مدنی، خشونت علیه زنان تقریبًا در آمار 
رسمی نامرئی است. طبقه بندی بین المللی آمار 
شده  تهیه  آماری  اهداف  برای  جنایت  و  جرم 
توسط ادارۀ مواد مخّدر و جرائم سازمان ملل، در 
مورِد جنِس قربانیان خشونت، ملزم به گردآوری 
برچسبی  منزلۀ  به  جنسیت  با  و  نبوده  داده 
کرده است. به عالوه  ثانویه و دلخواهانه برخورد 
جنسیت،  بر  مبتنی  خشونت  قربانیان  اغلب 
گزارش نمی دهند.  تجربه های خود را به پلیس 
همین  به  رسیدگی  برای  جرائم  پیمایش های 
موضوع ایجاد شده اند: احتمال بیشتری هست 
برای  را  خود  تجارب  خشونت  قربانیان  که 
پیمایش ها آشکار سازند تا برای پلیس. با وجود 
این که چنین پیمایش هایی اغلب جنِس قربانی 
گردآوری می کنند، دفعات تکرار اتفاقات  را مرتبًا 
خشونت آمیز را همیشه ثبت و ضبط نمی کنند، یا 
گر ثبت کنند هیچ گاه کاماًل در برآوردهای رسمِی  ا

خشونت محاسبه نمی کنند. 
جرائم  پیمایش های  اغلب  تاریخی  لحاظ  از 
مّلی، از جمله در آمریکا و بریتانیا، بر روی تعداد 
که در برآوردهای  گزارش شده به ایشان  جرائم 
گذاشتند. این  گنجانده شده بود،  سرپوش  مّلی 
آمارها می شود،  امر سبب سوگیری جنسیتی در 
غیرمتناسبی  طور  به  که  خانگی  خشونت  زیرا 
مکرر  جرمی  می یابد،  ارتکاب  زنان  علیه  بیشتر 
من(  و  فرانسیس  بریان  تاورز،  )جود  ما  است. 

جرائم  پیمایش  خام  داده های  بازنگری  در 
که وقتی سرپوش ها  ولز، دریافتیم  و  انگلستان 
برداشته شد و همۀ جرائم گزارش شده در برآوردها 
کلی جرم 60 درصد  گنجانده شد، نه فقط میزان 
که خشونت علیه زنان نیز 70 درصد  باالتر رفت 
روابط  خشونت های  همچنین  و  یافت  افزایش 

خانگی 70 درصد بیشتر شد.
از  استفاده  با  فرانسیس  و  تاورز  و  والبی 
روش شناسی جدید متوجه شدند جرائم خشونت 
آمیز در انگلستان و ولز ، پس از بحران اقتصادی 
افزایش یافته است.  از سال 2008 اغاز شد،  که 
خشونت علیه زنان باال رفته، اما خشونت علیه 
افزایش  با  امر  این  نیافته است.  افزایش  مردان 
که به نسبت علیه  خشونت خانگی مرتبط بوده 
زنان بیشتر اتفاق می افتد. این تغییر را نمی توان 
کرد،  با استفاده از روش شناسی قدیمی مشاهده 
از  نامتناسبی  طور  به  قدیمی  روش شناسی  زیرا 
هنگامی  می کاهد.  شده  تکرار  خشونت  اهمیت 
که جرائم مکرر خشونت آمیز )که به نسبت علیه 
خ می دهد( مشاهده پذیر می شوند،  زنان بیشتر ر
متوجِه افزایشی در جرائم خشونت آمیز می شویم؛ 
 - کنیم  استفاده  قدیمی  روش شناسی  از  وقتی 
علیه  خشونت آمیز  جرائم  نظام مند  طور  به  که 
متوجِه  می اندازد-  قلم  از  را  پیشین  قربانیان 
هیچ افزایشی نمی شویم. تغییرات در خشونت را 
بدون در نظر گرفتن ُبعد جنسیت نمی توان درک 
نظریه هایی  بریتانیا،  دربارۀ  یافته ها  این  کرد. 
ربط  خشونت  به  را  اقتصاد  که  می کند  تائید  را 
که حلقۀ واسط این رابطه  می دهد، در شرایطی 

به جنسیت برمی گردد.
برای  قوی  سنجش  چارچوب  ایجاد  برای 
خ خشونت برحسب زمان و  مقایسۀ تغییرات نر
مکان و گروه اجتماعی، مستلزم تعریفی یکپارچه 
از خشونت و مقوله های سنجش آن و همچنین 
استفاده  با  داده  گردآوری  یکپارچۀ  روش های 
وجود  متضاد  رویکرد  دو  است.  مقوالت  این  از 
دارد )که در اهداف 16 و 5 توسعۀ پایدار سازمان 
از  هیچ یک  که  شده(،  داده  نشان  متحد  ملل 
آنها به صورت نظام مند در مورد ابعاد جنسیتی 

آنها  از  یکی  نکرده اند:  گردآوری  داده  خشونت، 
کرده اما نه زن یا  گردآوری  دربارۀ خشونت داده 
مرد بودن قربانی و نه دربارۀ نسبت میان مجرم 
و قربانی؛ دیگری فقط دربارۀ خشونت علیه زنان 
)و نه زنان و مردان( داده  گردآوری می کند. زمان 
آن فرا رسیده تا ُبعد جنسیت را )جنس قربانی، 
و  قربانی  و  مجرم  بین  نسبت  عاملین،  جنس 
این که آیا عنصری جنسی برای خشونت وجود 
کنیم.  وارد  رایج داده  گردآوری های  داشته( در 
از ده ها پژوهشگر،  تیمی متشکل  با  ما  اخیر  کار 
چارچوب جدیدی برای سنجش خشونت علیه 
که به چنین پیشرفتی  زنان و مردان ارائه داده 
کمک خواهد کرد و از این طریق تحلیل تطبیقی 

را با داده های قوی تسهیل می کند.

بحران و افزایش خشونت علیه زنان <
بحران در بریتانیا از سرمایه گذاری به اقتصاد 
و سپس به بودجه دولتی و ریاضت سرازیر شد؛ 
افزایش  است.  شده  سرریز  خشونت  به  کنون  ا
خاص  به طور  بلکه  نیست  عمومی  خشونت، 
توسط  جرم  تکرار  با  که  شده  بیشتر  زنان  علیه 
اقتصادی  بحران  دارد.  ارتباط  آشنا  عامالن 
جنسیتی است، تاثیر آن بر بودجه جنسیتی است 

و بنابراین داللت هایی برای خشونت هستند. 
است  علمی  جدید  انتقادِی  اجتماعی  علم 
کلنجار  که ترجمۀ امنیت است،  که با هرچیزی 
امر  در  زنان  علیه  خشونت  کردن  وارد  می روند؛ 
معنای  به  کار  این  داد.  زیادی  اهمیت  امنیت 
نظریۀ  قلب  در  زنان  علیه  خشونت  کردن  وارد 
نحوۀ  در  عمده  بازنگری  و  جامعه شناختی 
سنجش آن است. این جامعه شناسی به عنوان 
است  روشی  و  مردم مدار  اهداف  اجتماعِی  علم 
که جامعه شناسی با آن می تواند در هدِف کاهش 
پایدار  توسعۀ  اهداف  در  خشونت  اشکال  همۀ 

سهیم شود. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Sylvia Walby <s.walby@lancaster.ac.uk> 
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< 200 ســــــــــــالـــــگی     
   مـــــــارکــــــس

نقاط  از  برخی  در  مالی 2009-2008،  بحران 
کارل مارکس و یار  آثار  جهان، عالقه ای تازه به 
نظر  به  برانگیخت.  را  انگلس  فردریش  غارش 
طور  به  که  است  اثری  سرمایه  کتاب  می رسد 
پیشرفت  تبیین  و  فهم  برای  ویژه  و  سفارشی 
است  شده  نوشته  سرمایه داری  بحران آمیز 
اثراتش،  و  معاصر  سرمایه داری  اقتصاد  به  و 
اجتماعی،  نابرابری های  جهانی  افزایش  مانند 
افزایش بیکاری، فقر و نیز فجایع زیست بومی، 
این مسائل  که  اما در حالی  افکنده است.  پرتو 
نیز  و  که جامعه شناسان  مهم سبب شده است 
دیگر  بار  جامعه  گسترده تر  بخش های  و  رسانه 
سراغ تحلیل سرمایه داری بروند، نظریۀ مارکسی 
همچنان مناقشه برانگیز است و در سراسر جهان 
باب  این  در  پژوهش ها  از  غنی  مجموعه ای 
مارکس  کارل  سالگی  مناسبت 200  دارد.  وجود 
گفت وگوی جهانی را برانگیخت تا همکاران را از 
سراسر جهان فراخواند که در نوشتن ویژه نامه ای 
جامعه شناسی  و  مارکسیسم  مارکس،  دربارۀ  که 
به  ربط شان  و  پیشینش  سنت های  مارکسی، 
جهان امروز تأمل می کند سهمی داشته باشند. 
و  تأمالت  به  پرداختن  از  پیش  ویژه نامه  این 
با  کردن  کار  نحوۀ  دربارۀ  که  آرایی  کش  کشا
فراموشی  به  رو  آن  در  آنچه  یا  مارکسی  نظریۀ 
می رود، با نگاهی به گذشته و ریشه های فلسفی 
که  را  آنچه  گذشته نگری  این  می کند.  آغاز  آن 
دولت،  کار،  از  مارکس  نگاه  دریچۀ  از  می توان 
دیگر  مسائل  و  اجتماعی  نابرابری های  حقوق، 

دید، نشان می دهد. 

کارل مارکس در سال 1875. مجمع عمومی ویکمدیا.
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<  مـــــــــارکس و جامـــــــــعه شــــناسی
 2018     

جی. ام. تاماش، دانشگاه اروپای مرکزی، مجارستان

که  کرد  ثابت   )1920-1919( عمومی  اقتصادی  تاریخ  در  وبر  کس  ما
انسان  روزمرۀ  نیازهای  برآوردن  برای  گیر  فرا نظامی  چونان  سرمایه داری 
خاص غرب بود و پیش شرط هایش یکی محاسبۀ عقالنی سرمایه )معموال 
که در بنگاه های اقتصادی بزرگ به هنجار و رسم  دفترداری دوطرفه( بود 
دست  در  تولید  ابزارهای  همۀ   .1 بودند:  قرار  این  از  بقیه شان  و  شد  بدل 
مانع  بدون  که  اموالی  حکم  در  و  باشد  مستقل   خصوصی  شرکت های 
که از محدودیت های »غیرعقالنی ای«  انتقال پذیرند؛ 2. نیاز به بازاری آزاد 
کاستی در آن خبری نباشد؛ 3. در عرصۀ تولید، تجارت  چون تفاوت های 
نیاز  کامال محاسبه پذیر و ماشینی  و حمل ونقل به فناوری  عقالنی، یعنی 
و  پیش بینی پذیر  عقالنی ،  حقوقی  نظام  بایستی   .4 باشد؛  داشته  وجود 
شفاف وجود داشته باشد؛ و 5.  کارگر آزاد در دسترس باشد، یعنی کسانی که 
قانونا حق دارند که نیروی کارشان را بفروشند، کارگرانی که بنا به مالحظات 

کار خود در بازار ندارند.        اقتصادی چاره ای جز فروش  
یک  در  فوکونه  پل  1901با  سال  در  که  مقاله ای  )در  ماوس  مارسل 
کس، برای نمونه  که هیچ  دانش نامه  نوشت( به همین قیاس نشان داد 
که بیرون از  کارگر یا تاجری، نمی تواند آن اشکال حیات اجتماعی را  هیچ 
کند.  اختراع  را  پول  یا  دادوستد  دستمزد،  سود،  اعتبار،  مانند  ذهنش اند، 
حتی عناصری از حیات اجتماعی و اقتصادی، مانند پشتکار، صرفه جویی، 

کارلووی واری، جمهوری چک. تندیسی از مارکس در 

تجمل دوستی یا ماجراجویی، فقرهراسی و »روح شرکت« به رغم تنوعشان 
فرآورده های  عموما  بلکه  نیستند،  سوژه ای  کامال  مختلف  اشخاص  در 
نظم  ویژگی های  از  یکی  خود  که  اجتماعی« اند،  »فرهنگ  »ابژه ای« 

اجتماعی سرمایه داری غربی است.  
که جامعه شناسی به رغم ضدیتش با میراث مارکس  جدا از این واقعیت 
در برخی موضوعات، پس از مارکس به وجود آمده است و از او اثر پذیرفته 
گفته های باال مخالفت چندانی  است، یک مارکسیست )یا خود مارکس( با 

ندارد.  

تحلیل »بورژوایی« از جامعۀ مدرن یا تحلیل مارکسی از آن  <
همۀ  )و  »بورژوایی«  جامعه شناسی  میان  بنیادین  تمایز  وجه  پس 
گرفته تا فلسفۀ  شاخه های جستار اجتماعی، از پژوهش اجتماعی تجربی 
سیاسی( و تحلیل مارکسی از جامعۀ مدرن چیست؟ در توضیح این دعوای 
دیرینه که احتماال از حیث تاریخی همان اندازه مهم باشد که نزاع روشنگری 

با متافیزیک و یزدان شناسی چه باید گفت؟ 
 )objectivity( صورت ساده شدۀ نزاع از این قرار است: روشنگری از ابژگانی
سوژگانی  به  را  توجهش  و  گرداند  روی  تامیستی  و  گوستینی  آ ارسطویی، 
کمیت اراده یا همان اصل آزادی  که در را به روی حا )subjectivity( مادی 
شد  خوانده  سیاسی  و  اخالقی  علوم  فرانسه  در  آنچه  کرد.  معطوف  گشود 
که تیغ آن جامۀ پرزرق وبرق  کانتی نقدی است  پیامدهای شکل پایانی و 
جمله  )از  غربی  اندیشۀ  قامت  بر  یونان  زمان  از  که  را  کهنه ای  جزم های 

اندیشۀ بیزانسی، یهودی و اسالمی( پوشانده شده بود پاره کرد.   
به رغم  کانتی،  اخالق  فلسفه   هم  و  اسپینوزایی  اخالق  فلسفه  هم 
 تفاوت های چشمگیرشان، آدمیان را هستندگانی طبیعی می انگارند که تابع 
قوانین علی اند که در مورد سنگ ها و ماهی ها و دیگر موجودات نیز جاری اند 
که ذهن آدمیان  به رغم آنکه  از حیث انتخاب عقالنی آزاد است  و بر آن اند 
که آن هم به وسیلۀ تمنا و خاصه میل به بقا محدود می شود -  اما از   -
ابژه ای، بی طرفانه و جامع موانع منطقی و روان شناختی  شناخت و فهم 
گر معرفت به خدا ذاتا سوژه ای است - و در مسیحیت آن  ناتوان است. ا
که سوژه ای باشند.  را ایمان می خوانند - پس »علوم اخالقی« محکوم اند 
بینش مشترک سه عصر نوزایش، اصالحات دینی و روشنگری شاید این 
باشد که سنجۀ معرفت و آزادی سوژگانی است که به کاوش عقل در می آید 

و عقل نیز از رهگذر منطق و ریاضیات سروشکل می یابد. 
که »واقعیت«  که در پس این پنداشت نهفته بود این بود  البته باوری 
ک شهودی درآید و سپس عقل بار دیگر آن را می کاود  مورد بررسی به ادرا
و به شکلی دیالکتیکی یعنی از رهگذر نمایاندن تناقضاتش توضیح داده 

می شود. 
که سوژه ای انگاشته  که امری  که نشان داد  نقش تاریخی هگل این بود 
به  بنا  که  اینکه ذهنی  و  ابژه ای است  در حقیقت  یعنی »جان«،  می شد، 
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کانت مفاهیم را به جای استنتاج از جهان بیرونی از پیش خود  توصیف 
محدودش  معرفت شناختی  موانع  که  نیست  سوژه ای  قوه ای  می آفریند، 
کند و در تعیین کننده ترین زمینه ها محکوم به جهل و ناتوانی است، بلکه 
هم  و  است  معرفت  هم  شالودۀ(  یا  جوهر  )یا  سرچشمه  واقع  به  برعکس 

آزادی. 
که ابژگانی در دو  هگل برای آنکه موضوع را پیچیده تر سازد، برآن است 
که امروزه آن را »نهاد« می خوانیم  هیئت ظاهر می شود: »روح ابژه ای« - 
می خواند:  پوزیتیویتی  جوانی  هنگام  آنچه  برای  است  دیگری  نام  که   -
»روح  و  آزادی(؛  منهای  کاذب« )صورت ساده اش می شود عقل  »ابژگانی 

مطلق« )عقل چونان آزادی: فلسفه(.   
است،  جامعه شناسی  راستین  پایه گذار  که  است  ابژه ای«  »روح  این 
کامال با  که  که امیل دورکم »جامعه اش« می خواند، جهانی انسانی  چیزی 
مقاصد، انتخاب ها، امیال و درونیات دیگر انسان بیگانه است، جهانی از 
که جملگی تمنیات  که نتایج تکراری یا دائمی به بار می آورد، چرا ساختارها 
آنها.  قالب دهندۀ  نه  و  است  نهادی  ساختارهای  جلوۀ  یا  بازتاب  آدمیان 
بی منفذند  مونادهایی  می شوند  خوانده  »واقعیت «  که   - ساختارها  این 
یا  نامنتظر  ترکیب شدن های  معلول  و  پیش بینی ناپذیر  دگرگونیشان  که 

رخدادهای خارجی است. 
گامی پیش تر نهاد و در عین حال  که از هگل  با ورود مارکس به صحنه 
کانت بازگشت، دوگانگی امر تجربی و امر استعالیی بار دیگر پدیدار شد.  به 
نمودی  می شود،  عرضه  »شیء«  یا  »ساختار«  یا  »واقعیت«  چونان  آنچه 
است که سوژگانی در پس آن پنهان شده است:  از همه عیان تر کار )فعالیت 
سرمایه(  فرآیند  رهنمای  )اصل  ارزش  پشت  در  که  است  انسان(  تولیدی 
که در  کار )فعالیت های سوژه ای آدمی( است  پنهان شده است؛ و نیز این 

بت  »کاال« تجسم یافته است نه اشیاء. 
کل منطق  شیء، »روح ابژه ای« نهادین، صورت ظاهر است و از این رو 
نهادی جامعه )که از اقتصاد، دولت و »جامعۀ مدنی« تشکیل شده است، 
از هم جدا نیستند( نیز صورت ظاهر است. اما از نظرگاه ابژگانی و سوژگانی، 
کار انتزاعی یکی نیستند. هرآنچه  کار انضمامی و  کار نیز دوپاره است:  حتی 
کار در می آید و هرآنچه ذاتی است  راه سرراست می نماید، همیشه سراب از 
اقتضای ذوات است - مستور و پنهان است )در سرمایه دار،  که  - چنان 
کاذب جامۀ ابژگانی به تن می کند(. نظریه )اقتصاد سیاسی و فلسفۀ  نمود 
را  کاذب بردارد و عمارت مفهومیش  از روی نمود  انتقادی( بایستی پرده 
ویران کند تا بار دیگر به سادگی و اصالت فعالیت انسانی سوژه ای که نیازی 

به راهنمایی ارزش ندارد، راه برد.
چنین  بنگریم،  موضوع  به  کالسیک  جامعه شناختی  چشم انداز  از  گر  ا
می نماید که نکتۀ اصلی بدین قرار باشد: چگونه »روح مطلق« »روح ابژه ای« 
می آورند  پدید  را  نهادهایی  چه  ارزش های  چه  یعنی  می کند،  هدایت  را 

جامعه شناسی  که  آنجا  از  چیست؟  طبقات  کارکرد  و  تاریخ  خاستگاه،  یا 
گروه های انسانی را »چیز« )انتزاعیاتی همیشگی یا دست کم مانا( می انگارد، 
می شوند،  توزیع  و  می یابند  سروشکل  چگونه  انسانی  گروه های  اینکه  به 
کانون تغییر  که  کجاست و با دولت  کل  جایگاهشان در جامعه  چونان یک 
گاهانه و عامدانه است چه نسبتی دارند، عالقه مندند.      اجتماعی-سیاستی آ

چشم اندازهای مارکسی: طبقه و بهره کشی <
پیش گفته  پرسش های  به  پاسخش  می رود  انتظار  که  چنان  مارکس 
»مارکسیسم  که  خلفش  و   - مارکس  نیست.  جامعه شناسان  پاسخ  مانند 
غربی« خوانده می شود - برخالف نظراتش در مانیفست کمونیست  آغازین 
از سرمایه داری طبقات وجود داشته باشند  که پیش و پس  بر آن نیست 
)طبقه تاریخی است(. طبقه پی پدیدار ارزش و سرمایه است: »فرهنگ های 
طبقاتی«، »سبک  زندگی طبقاتی« و »سازمان های طبقاتی« پی پدیدار آن 

پی پدیدارند.  
معنای  به  که  پرولتاریاست  است،  مهم  مارکس  نزد  که  طبقه ای  تنها 
خودش  جامعۀ  از  جزئی  که  می شود  برساخته  طبقه ای  چونان  هگلی، 
از  کل نیست(. بیرون نگه داشتن این طبقه  از  که جزئی  نیست. )جزئی 
»بورژوایی«  اجتماعی  علم  که  جامعه ای  در  معلوم  قرار  از  که  فرآیندهایی 
که انسانیت مشترکی دارند توصیف  آن را چونان تعامل های میان افرادی 
می کند، نوعی نفی آن است. شی ءانگاری به انسانیت مشترک اجازۀ بروز و 

ظهور نمی دهد.. 
که او را به شیء بدل می ساد،  که فعالیت اصلی فرد پرولتر است  از آنجا 
کیفیتی از سرمایه  بنابراین این تعامل، تعاملی میان طبقات نیست بلکه 
ارزش  انجام دهند:  از روی عمد  بورژوا  که  نیست  کاری  بهره کشی  است. 
کارگر صدمه وارد  خ دهد نه به  اضافی دزدیده می شود تا انباشت سرمایه ر
که دولت بتواند جلویش را بگیرد تا جبرانش  شود. بهره کشی چیزی نیست 
کند، از این رو این مسئله، برخالف آنچه سوسیال دموکرات ها معموال گمان 

می کنند، »مسئله ای سیاسی« نیست. مشکل نابرابری نیست.   
تبدیل کردن  بهره کشی خیر.  اما  نابرابری مشکلی جامعه شناختی است 
بنابراین  )و  نابرابری  به  بهره کشی  و  کاال،  بت انگاری  شی ءانگاری، 
بهبودش  نرم نرمک  می توان  که  سیاسی«  »مشکلی  به  تبدیل کردنشان 
دلیل  همین  به  است.  بی معنی  و  مسخره  مارکسیست  یک  نزد  بخشید( 
است که معموال نظریۀ مارکسیستی پرسش های جامعه شناختی را نمی تواند 

پاسخ گوید و بالعکس.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

G. M. Tamás <gmtamas@gmail.com> 
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<      مــــــــــــــدخـــــــــلــــــیت مــــــــــــســــــــــــتــــــــــــمر
         ســـــــــــــــــــــنت مارکــــــــــــــــــســـیســــــــــــتی

اریک الین رایت، از دانشگاه ویسکانسین-مدیسون، ایاالت متحدۀ امریکا

هیچ ایده ای به اندازۀ این ادعا با کار مارکس پیوند نزدیک ندارد که پویۀ 
نهایت سبب  که در  تناقضاتی عمیق در دل خود دارد  ذاتی سرمایه داری 
کند و افزون بر این پویه هم زمان  می شود که با دست خویش خود را ویران 
شرایطی می آفریند که به کار شکل گیری شکلی بدیل از جامعه می آید که به 
مراتب بیش از پیش در راستای شکوفایی انسان حرکت می کند. نخستین 
بخش استدالل حاوی پیش بینی ای است دربارۀ سرنوشت سرمایه داری: 
گریزناپذیر  شکلی  به  درازمدت  در  که  است  اجتماعی  نظم  سرمایه داری 
کمتری دارد:  عمرش به پایان می رسد. بخش دوم  استداللش جبرگرایی 
نیروهای  تحول  دلیل  به  )و  می کند  ویران  را  سرمایه داری  که  پویه ای 
تولید و زایایی انسان( در را به روی احتماالت تاریخی تازه ای می گشاید و 
که می تواند  کارگر - پدید می آورد  کارگزاری جمعی - به نام طبقۀ  هم زمان 
از آن احتماالت و از رهگذر انقالب برای ساختن بدیلی رهایی بخش بهره 
گیرد. این توانایی، خواه ناخواه بسته به طیفی از فرآیندهای پیشایندی 
انقالبی، ظهور  ایدئولوژی  یافتن   اشاعه  این بدیل می انجامد:  به تحقق 

در انتظار پاسخی از مارکس 200 سال پس از تولدش.
 عکس از مارکو گومز، سائوپائولو

همبستگی های نیرومند، شکل گیری اشکال سازمان سیاسی که به مبارزات 
کلیتش  انسجام می بخشد و اموری از این دست. بنابراین، این نظریه در 
رابطۀ دوسویۀ مدعاهای جبرگرایانه دربارۀ افول گریزناپذیر سرمایه دارای با 

مدعاهای غیرجبرگرایانه دربارۀ آیندۀ بی سرمایه داری را دربرمی گیرد.  
این دوگانگی مدعاهای جبرگرایانه و غیرجبرگرایانه بخشی است از آنچه 
ایده های نظری مارکس را به بنیانی قاطع برای جنبش های سیاسی بدل 
و  هدفمند  جمعی  عاملیت  اهمیت  به  غیرجبرگرایانه  عناصر  است.  کرده 
خواست افراد برای  پیوستن به مبارزه برای جهانی بهتر اعتبار می بخشند. 
عناصر جبرگرایانه دالیلی برای خوش بینی به دست می دهند: حتی زمانی که 
ک  به نظر می آیند، نیروهای سرمایه داری ستیز می توانند  موانع انقالب هولنا
که »تاریخ از آن ماست« و سرانجام بستر  بر این باورشان ثابت قدم باشند 

برای پیروزی در انقالب آماده می شود. 
در حال حاضر در جهانی به سر می بریم که با جهانی که مارکس ایده های 
کرد بسیار متفاوت است. برخی از پیش بینی های  نظریش را صورت بندی 

در بـــــــرگــــــــــــذشــــتن از
ســــــــــــرمایه داری
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مارکس موبه مو محقق شده اند: سرمایه داری به نظامی جهانی بدل شده 
است و پایش به اقصا نقاط جهان رسیده است؛ نیروهای تولید به شکلی 
جزء  به  جزء  در  عمیقا  سرمایه داری  بازارهای  یافته اند؛  تحول  حیرت آور 
جوامع  پایدار  ویژگی  شدید  اقتصادی  بحران های  کرده اند؛  رخنه  زندگی 
برانگیختن  در  که  دیگرش،  پیش بینی های  اما  است.  سرمایه داری 
وقوع  به  بودند  حیاتی  سرمایه داری  از  برگذشتن  برای  گیر  فرا شوروشوق 
همۀ  در  شود،  همگن تر  پیوسته  آنکه  جای  به  کارگر  طبقۀ  نپیوسته اند: 
که  زمینه ها پیوسته چندپاره و ناهمگن تر شده  است و سد راه همبستگی 
است؛  شده  است  ضروری  سرمایه داری  برضد  مستمر  جمعی  کنش  برای 
مراتب  به  بحران  ها  به  کنش  وا در  که  است  داده  نشان  سرمایه داری 
دولت  است؛  گرفته  شکل  انباشت  تازۀ  شیوه های  و  است  انعطاف پذیرتر 
و  است  بوده  انعطاف پذیرتر  عمومی  تقاضاهای  جذب  در  سرمایه دارانه 
و  می یازد؛  دست  اثرگذارتری  سرکوب  ابزارهای  به  نیز  ضرورت  هنگام  به 
بدیلی  ساختن  به  معطوف  کوشش های  اندوه بار  تاریخ  اینکه،  سرانجام 
را  خوش بینی   این  سوسیالیستی  انقالب های  پی  در  سرمایه داری  برای 
در  انقالبی  سیاسی  نیروهای  برای  را  بستر  بحران ها  که  کرده اند  تضعیف 

جهت ساختن بدیلی عادالنه و انسانی آماده می کنند. 
کنیم  گمان  که  بدین سان، در سدۀ بیست و یک، دیگر توجیهی ندارد 
و  می دهند  پایان  سرمایه داری  حیات  به  سرمایه داری«  حرکت  »قوانین 
هم زمان شرایط مساعد برای تعالی رهایی بخش از آن را فراهم می کند. با 
این حال، از این گفته برنمی آید که سنت مارکسیستی مدخلیت و اهمیتش 
گزارۀ محوری سنت مارکسیستی  کف داده است. به طور خاص، چهار  را از 
کوشش برای ساختن جهانی بهتر  هم برای فهم جامعۀ معاصر و هم برای 

همچنان مهم و حیاتی اند.   
برای شکوفایی  کامل شرایط الزم  بر تحقق  را  راه  1. سرمایه داری 
انسان می بندد. واضح ترین نمودگار این امر فقر پایداری  است که سال های 
مادی  محرومیت  از  سرمایه داری  آسیب های  اما  است،  بوده  برقرار  سال 
نیز  انسان مهم اند  برای شکوفایی  که  را  ارزش هایی  و دامن  فراتر می ر ود 
می گیرد: برابری، مردم ساالری، آزادی و وحدت. سرچشمۀ این آسیب های 
سرمایه داری مهم تر از همه ساختار طبقاتیش است. مناسبات طبقاتی در 
بار می آورند:  گون آسیب هایی به  گونا از رهگذر سازوکارهای  سرمایه داری 
بهره کشی؛ سلطه؛ تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت سیاسی؛ اشکال ویرانگر 
که وحدت و تعامل را سست می کند.  رقابت؛ توسعۀ بازارها به شکل هایی 
حجم گسترده ای از پژوهش های کنونی در سنت مارکسیستی این آسیب ها 

را مستند کرده اند.   
به  نمی تواند  سرمایه دار  است.  متناقض  ذاتا  سرمایه داری  پویۀ   .2
کلی را بسازند  که در آن همه اجزا با هم سازگار باشند و  تعادلی پایدار برسد 

گر تناقضات سرمایه داری ذاتا  کارکردی داشته باشد. حتی ا که  یکپارچگی 
که بقای سرمایه داری را ناممکن سازند، این  به آن شدت و حدتی نباشند 
براندازنده  مبارزات  و  تازه  احتماالت  برای  را  فضاهایی  پیوسته  تناقضات 

می گشاید.  
3. جهانی دیگر ممکن است. شاید بنیادی ترین ایدۀ سنت مارکسیستی 
که بدیلی رهایی بخش برای سرمایه داری امکان وقوع دارد و آن  این است 
بر  سرمایه داران  طبقاتی  کنترل  آن  در  که  است  اقتصادی  نظام  از  شکلی 
سرمایه و تولید جای خود را به مردم ساالری اقتصادی رادیکال می دهد. این 
که مارکسیسم را از نقدی صرف بر سرمایه داری به نوعی علم  چیزی است 
که بدیلی رهایی بخش  اجتماعی رهایی بخش مبدل می سازد. این سخن 
که بدیل را می توان تصور  گفتن این سخن است  امکان پذیر است، بیش از 
بنابراین،  باشد.  دست یافتنی  و  شدنی  مطلوب،  بایستی  بدیل  این  کرد؛ 
که مردم ساالری اقتصادی رادیکال نسبت  مدعای مارکسیستی این است 
کامل تر محقق می سازد؛ اینکه  به سرمایه داری ارزش های رهایی بخش را 
گر این بدیل نهادین شود، مستدام است؛ و اینکه شرایط تاریخی پذیرفتنی  ا
و باورکردنی ای وجود دارد که در آن دست یابی به این بدیل شدنی است.  

پرداخت نظمی  و  برای ساخت  مبارزۀ طبقاتی  نیازمند  4. دگرگونی 
مردم ساالری  به  سرمایه داری  تبدیل  مقاومت.  صرفا  نه  است   جدید 
اقتصادی نیازمند کنش جمعی و بسیج از پایین است. گرچه ائتالف نخبگان 
ممکن است اهمیت حیاتی داشته باشد، دگرگونی اجتماعی رهایی بخش 
دگرگونی  همچنین  نیست.  روشن اندیش  نخبگان  اقدامات  نتیجۀ  صرفا 
سرمایه داری  آسیب های  با  مخالفت  از  بیش  اقداماتی  به  رهایی بخش 
تجسم بخش  که  است  جدید  نهادهایی  ساختن  مستلزم  و  است  نیازمند 
مارکس،  اصلی  نظری  صورت بندی  در  رهایی بخش اند.  آرمان های 
خ  گسست انقالبی از سرمایه داری ر دگرگونی های ساختاری اصوال پس از 
در  می سازد.  جدید  جامعه ای  رسد،  قدرت  به  وقتی  کارگر  طبقۀ  می دهد: 
گر  سدۀ بیست و یکم، این نگرش دیگر نگرش راهبردی موجهی نیست. ا
سرمایه داری  از  فراتر  آینده ای  است  قرار  رادیکال  اقتصادی  مردم ساالری 
که همچنان زیر  کرد  باشد، وظیفۀ ساختن آن را باید از داخل جوامعی آغاز 

سلطۀ سرمایه داری اند.  
این چهار گزاره جای پای سنت مارکسیستی علم اجتماعی رهایی بخش 

را در سدۀ بیست و یکم محکم می کند.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Erik Olin Wright <wright@ssc.wisc.edu>
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<    مــــواجهۀ فــــــــــــــمــــــــــــــــنیســــــــم    
     با مارکسیسم

الکسندرا شیلی، از دانشگاه بیلفلد، آلمان؛ و اشتفانی وول، از دانشگاه علوم کاربردی بی اف آی وین، اتریش

که رسانه ها در آلمان و جاهای دیگر از نوعی »نوزایش  چند سالی است 
مارکس« سخن می گویند، به این معنا که کارل مارکس چه بسا در آثارش در 
کرده باشد. این مدعا  تحلیل سرمایه داری و بحران های مالی درست عمل 
که بحران مالی و اقتصادی سال  را غالبا با این واقعیت توضیح می دهند 
که پیروزی جهانی سرمایه داری با ناآرامی های اجتماعی،  2008 نشان داد 
پیوند  خودویرانگری  به  اقتصاد  نظام  گرایش  و  بوم شناختی  بحران های 
خورده است. نظر به این پیشینه تحلیل های مارکس بار دیگر به روز به 

نظر می رسند.

پرکردن شکاف فمنیستی در نوزایش مارکس <
با این حال، عالقۀ عمومی دوباره به مارکس و نقدش بر اقتصاد سیاسی 
این  به  اندکی  اشارۀ  یا  ندارد  مارکس  به  اقبال فمنیستی  به  ارجاعی  هیچ 
کرده اند. این تحلیل های فمنیستی هرگز اصالتا جزئی از بحث های  قضیه 
که آنها در هیچ سوی بحث قرار داده  جناح چپ دربارۀ مارکس نبودند، چرا

هرم نظام سرمایه دارانه

از یک سو، مارکسیست های فمنیست می   خواستند چشم اندازی  نشدند. 
کنند و آن را از مسائل  کنند که این مسئلۀ اجتماعی را فهم  ح  انتقادی را طر
منابع  از  سرمایه دارانه  بهره کشی  که  چشم اندازی  نکنند؛  جدا  جنسیتی 
و از بین رفتن وسایل امرار معاش در سطحی جهانی را تحلیل می کند؛ و 
رژیم های  چونان  را  سلطه  و  قدرت  فرآیندهای  نه تنها  که  چشم اندازی 
نیز  را  مردساالرانه شان  بنیان های  بلکه  می کند  تحلیل  سرمایه  انباشت 
فمنیستی-مارکسیستی  چشم اندازهای  دیگر،  سوی  از  می کند.  شناسایی 
نابرابر  تغییر همۀ شرایط  که در صدد  را  مارکس  کنونی  و  پذیرش پیشین 
جنسیتی  مناسبات  که  کرده اند  تصدیق  به ندرت  اما  بودند  بهره کشانه  و 
جزئی از این شرایط بودند، به دیدۀ انتقاد نگریستند. افزون بر این، دربارۀ 
که دست کم مارکس بدان  کار -  کردن تولید و بازتولید و تقسیم جنسی  جدا
اشاره کرد - به سختی  تحلیل های بیشتری ارائه شد بلکه بیش از پیش به 

آنها بی توجی شد.     

مواضع فمنیستی <
این نقد دوگانه در سالروز 200 سالگی کارل مارکس همچنان برقرار است: 
رابطۀ میان مردساالری و سرمایه داری چیست؟ شکل سرمایه دارانۀ تولید تا 
چه اندازه نه تنها نظامی جنسیتی  است بلکه نظامی نژادی است؟ چگونه 
و  سیاست  در  سرکوب  دیگر  اشکال  با  سرکوب  فرهنگی-نمادین  اشکال 
را  بحث ها  این  کنونی  تحول  می کوشیم  ادامه  در  دارند؟  تعامل  اقتصاد 

خالصه کنیم.

تولید و بازتولید <
رابطۀ میان تولید و بازتولید همچنان به طور خاص در بحث فمنیستی 
کارهای خانگی بدون دستمزد  اهمیت محوری دارد. زنان همچنان بیشتر 
کار جنسیتی  کارهای مراقبتی را در سراسر جهان انجام می دهند. تقسیم  و 
کاری »طبیعی« انگاشتن، این واقعیت را از نظرها پنهان داشته  را تقسیم 
که به  از تولید سرمایه دارانه است  کار جزئی سازنده  که این تقسیم  است 
داشته  نگاه  جدا  تولید  از   و  می شود  داده  جلوه  بی ارزش  نظام مند  شکلی 
کار و منابع طبیعی یکی  کار جهانی به همراه بهره کشی از  می شود. تقسیم 
از استنادات مهم بحث فمنیستی است. نقدهای فمنیستی پسااستعماری 
و جامعه ای از سرکوب و بهره کشی جهانی بر موقعیت نازل و زیردست زنان 
و  قید  و  جهانی  تولید  در  ادغامشان  از  و  می کنند  تمرکز  جنوب  جهان  در 
بندهای نقش مراقبتی انتقاد می کنند. افزون بر این، رحم اجاره ای نه تنها 
کار و بهره کشی  شکلی جدید از فناوری های بازتولید، بلکه شکلی از تقسیم 
نحوۀ  فمنیستی  چشم انداز های  بافت،  این  در  می شود.  تلقی  بین المللی 
و  کار  حیطۀ  در  قدرت  ساختاری  مناسبات  حفظ  در  دولت  نقش آفرینی 
جنسینگی و هم زمان ساختاردهی به شرایط بازتولید اجتماعی را نیز تحلیل 
که بازتولید اجتماعی را باید در  می کنند. آنان به این واقعیت اشاره می کنند 
که با پویۀ بازار، مالیه و رژیم های مهاجرت  بافت جهانیش مالحظه کرد، چرا
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جهانی  پیوند نزدیکی دارد. بنابراین، بحران های مالی جهانی و فرآیندهای 
که در آن خدمات بازتولید اجتماعی  که بر شرایطی  مالی سازی مرتبط با آن 
خ داد که خانواده ها  ارائه می شوند اثر می گذارند؛ برای مثال، این امر زمانی ر
دیگر به زیرساخت های اجتماعی دسترسی نداشتند و یا ناچار بودند با خلع  
 2008 سال  مالی  بحران  پی  در  متحده  ایاالت  و  اروپا  در  اجباری  یدهای 
که مشخصۀ وضع  که »بحرانی«  کنند. هم نوا با نانسی فریزر بر آنیم  مبارزه 
می گیرد:  مایه  حل ناشده  مشکل  سه  از  ضرورتا  است  سرمایه داری  کنونی 
کار بازتولیدی؛ دوم، بهره کشی از طبیعت؛  نخست، رابطۀ میان تولیدی و 
خ داده در قدرت دولت در سرمایه داری جهانی. افزون  و سوم، تغییرات ر
بعد  می گیرند،  مایه  دولت   توانایی های  دگرگونی  از  که  تضادها  این  بر 
تحلیل  برای  مهم  موضوعی  به  سرمایه داری  در  ذهنی شدن  ایدئولوژیک 
کوئیر-فمنیستی بدل شده است. در این بافت، بایستی دربارۀ این پرسش 
که آیا تولید و بازتولید اجتماعی چونان اموری دگرهنجاری مفهوم پردازی 

گر می شوند چگونه، بیشتر بحث کرد.       می شوند یا خیر و ا

بدیل ها و چالش های پابرجا <
با این حال، پرسش های مناقشه آمیزی برجای می ماند: چگونه می توان 
بدیل هایی پیش نهاد؟ »سوژۀ انقالبی« کیست یا که خواهد بود )یا باید این 
کجا می آید؟ برای  کنار بگذاریم؟( و این قابلیت رهایی بخش از  مفهوم را 
مثال، جا دارد بررسی کنیم که آیا مفاهیمی که مشخصۀ نظریۀ مارکسیستی 
کنونی مناسب اند یا خیر. آیا،  است همچنان برای راه بردن به مشکالت 
انگرید  که  چنان  کاالیی نشده،  کار  سپهرهای  ساختن  رؤیت پذیر  برای 
کورتز-شرف پیشنهاد می کند، به فهمی عمیق از سرمایه داری از یک سو و 
گسترده از اقتصاد سیاسی از سوی دیگر نیاز داریم؟ سرانجام اینکه،  فهمی 
این سپهرها فراسوی منطق سرمایه دارانه ممکن است قابلیت پایان دادن 
کار انسان را داشته باشند. هدف رویکرد  به بهره کشی از محیط زیست و 
گبریله وینکر  و دیگران دنبال می کنند سازمان دهی  که  »انقالب مراقبت« 

جمعی بخش مراقبت و بدین ترتیب برچیدن منطق سرمایه دارانه و از میان 
کار بادستمزد و کار بی دستمزد است.   بردن جدایی میان 

اتخاذ  ضرورت  بر  فمنیستی  و  پسااستعماری  چشم اندازهای  همچنین 
که سوژۀ سپیدپوست،  گیرتر پای می فشارند، چرا رویکرد سوژه نگرانه ای فرا
حامل  نمی تواند  دیگر  می فشارد  پای   آن  بر  مارکس  که  مرد  غربی، 

چشم اندازی دگرگون  کننده باشد. 

نقد و نولیبرالیسم در محیط دانشگاهی <
که معرفت نولیبرال تولید می شود و بر محیط  با این حال، در روزگاری 
دانشگاهی نیز اثر می گذارد، شرایط برای تولید معرفت انتقادی به طور عام 
که  و نقد فمنیستی به طور خاص دشوارتر شده است. پرسش اینجاست 
گون می توانند در  گونا نولیبرال، چگونه سوژه های  فرآیند فردی سازی  در 
گردن نهند. در  راستای دگرگون سازی )یا حتی انقالب( به اراده ای جمعی 
و  با مردمداری دست  ناچار بوده است  نقد فمنیستی پیوسته  دانشگاه ها 
ک قابلیت استفاده  کنون نیز - به سان علوم دیگر - با مال کند و ا پنجه نرم 

و سودآوری مواجهند.   
چشم اندازهای  افزون تر  بسط  رو  پیش  چالش  پس زمینه،  این  ضد  بر 
فمنیستی-مارکسیستی است. نقد تکثرگرایانه ای که این چشم اندازها بر آن 
استوارند هم زمان منبعی است برای به حاشیه راندن بیشتر. این قضیه را 
که در  هم در محیط دانشگاهی می تواند دید و هم در تلقی چپ از مارکس  

سوگیری مردمدارانه شان تأمل نکرده اند.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Alexandra Scheele <alexandra.scheele@uni-bielefeld.de>
Stefanie Wöhl <stefanie.woehl@fh-vie.ac.at>

مجمع اتحادیۀ زنان
 عکس از مرز کیل، دانشگاه کورنل.
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<    مـــــــــــــــــــــارکـــــــــــــــس و
    دولــــــــــــــت

باب جسوپ، از دانشگاه لنکستر، انگلستان

گیر دربارۀ دولت چونان نهادی برای سلطۀ طبقاتی و  مارکس نقدی فرا
بهره گیری از قدرت دولت چونان فرآیندی سیاسی ننوشت. افزون براین، 
گسترده یا  که نظری بود سیاسی نیز بود، تحلیلی  گرچه پروژه او همان قدر 
منسجم از موضوعاتی از این دست به دست نداد: احزاب سیاسی چونان 
شکلی سازمانی؛ ملت ها، ملی گرایی و دولت های ملی؛ راهبرد و شگردهای 
مجلس  از  که  مسیری  در  نهادن  گام  برای  چارچوبی  جمله  )از  انقالبی 
نمایندگان شروع و به سوسیالیسم می رسید(؛ شکل »دیکتاتوری پرولتاریا« 

یا چگونه می توان ریشۀ دولت را خشکاند.
از  انگلس(   دیرینه اش،  همکار  )یا  مارکس  که  برنمی آید  سخن  این  از 
گون  گونا این موضوعات غافل بودند. برعکس، آنها دولت  را به شیوه های 
کرد: نقدهای مارکس  که از آن جمله می توان به این موارد اشاره  کاویدند 
اقتصاد  در  اقتصادی  بر مقوله های  نقدهای وی  به  که  بر نظریۀ سیاسی 
کالسیک و عامیانه شبیه بود؛ تحلیل های تاریخی دربارۀ تحول،  سیاسی 
شمایل متغیر و سرشت طبقانی برخی دولت ها؛ تحلیل  بزنگاهی دوره های 
البته  سیاسی خاص و رخدادهای مهم؛ تحلیل نوع سرمایه دارانۀ دولت، 
اساسا برحسب تناظرش با شکل و منطق انباشت؛ تحلیل تاریخی دولت 
)یا اشکال مشابه سلطه( در اشکال پیشاسرمایه دارانه و طبقه بنیاد تولید و 
اشکال دولت در جوامع معاصر در آن سوی اروپا و ایاالت متحده؛ و از همه 
که تحت تأثیر انگیزه های سیاسی از بزنگاه هایی  راهبردی تر، تبیین هایی 
داد.  سروشکل  را  سیاسی  بحث های  کارگری  جنبش  در  بایستی  که 
بین المللی  تعامل  استعمار،  میان دولتی،  مناسبات  به  دو  آن  تحلیل های 

نیروها و سیاست جنگ و صلح نیز بسط یافت.   
کردن موضوعات مورد بحث می توانیم سه روایت اصلی از  برای ساده 
کنیم. خوانش تبلیغاتی دولت را ابزار  کارهای مارکس شناسایی  دولت را در 
که به لحاظ اقتصادی مسلط  که طبقه ای  کمیت طبقاتی تلقی می کند  حا

کنترل  است آن را در دست دارد و از آن برای حفظ بهره کشی اقتصادی و 
سیاسی بهره می گیرد. این دیدگاه آشکارا در مانیفست حزب کمونیست بیان 
که هدف از آن تأثیرگذاری رهبردی و تبلیغاتی فوری بود.  شد - هر چند 
که سازوبرگ اجرایی هیئتی است برای رتق وفتق امور  در آنجا اعالم می کند 
جاری بورژوازی. این مدعا، جدا از ارزش تبلیغاتیش، در پرتوی محدودیت 
پیدا  معنا  زمان وجود داشت  آن  امریکایی شمالی  و  اروپا  در  که  رأی  حق 
مسیر  و  کرد  پیچیده  را  مسائل   1870 دهۀ  در  رأی  حق  توسعۀ  می کند. 
کار قرار داد. خوانشی تاریخی تر  پارلمانی به  سوی سوسیالیسم را در دستور 
که می تواند نزاع طبقاتی را در  دولت را اقتداری بالقوه خودآیین می انگارد 
کند  گونه  ای تمشیت  راستای نفع عمومی سروسامان دهد یا حتی آن را به 
گیرد. این دیدگاه بیش از  که در خدمت منافع خصوصی قشر سیاسی قرار 
همه در تحلیل های مارکس دربارۀ فرانسۀ دهۀ 1850 در زمان زمامداری 
که  لویی بناپارت مشهور و الهام بخش شد. در حقیقت، او زمانی برآن بود 
که در آن ارتش تحتی رهبری  کرده است  بناپارت دولتی پرتورین را مستقر 
را بگیرد و  از بخش های جامعه  آنکه جانب یکی  بناپارت سوم، به جای 
کل جامعه.  کرد به جبهه گیری برضد  کند شروع  پشت بخش دیگر را خالی 
که دیدگاه نخست ناظر به دوره های عادی  برخی صاحب نظران، برآن اند 
توصیف  را  »استثنایی«  دوره های  دوم  دیدگاه  و  است  طبقاتی  کش  کشا
کش طبقاتی به بن بست رسیده است و/یا آبستن  کشا که طی آن  می کند 
فاجعه ای اجتماعی است. این اظهار نظر روایت تبلیغاتی را با تحلیل نظری 
جدی که بایست با تحلیل های تاریخی مارکس سازگار باشد اشتباه می گیرد.   
در  ریشه  که  دید  سومی  خوانش  در  می توان  را  اظهارنظر  این  مشکل 
مارکس  عمر  سراسر  در  داشت،  ریشه  هگل  بر  مارکس  نقدهای  نخستین 
کمون پاریس 1871 به  جرحو و تعدیل شد و بار دیگر در اظهاراتش دربارۀ 
از  بیگانه شده  شکلی  دولت  اینجا  در  شد.  بیان  ممکن  شکل  واضح ترین 
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که بر جدایی میان حکومت کننده و حکومت شونده  سازمان سیاسی است 
دوره های  تولید،  مختلف  طبقاتی  اشکال  در  جدایی  این  است.  متکی 
مختلف پیشرفت سرمایه داری و سنخ های مختلف سرمایه داری شکل های 
پیش نویس  در  مارکس  چنان که  حال،  این  با  می گیرد.  خود  به  گون  گونا
قدرت  است،  نوشته    )1871( فرانسه   در  داخلی  جنگ  کتاب  از  دومش 
دولتی »همیشه قدرتی است برای حفظ نظم اجتماعی موجود یعنی حفظ 
که در آن طبقۀ دارا بر طبقات مولد سلطه دارند و از آنها بهره کشی  وضعیتی 
سرمایه استدالل شده است،  که در جلد 3  با این حال، چنان  می کنند«. 
است.  خورده  پیوند  بهره کشی  شکل  با  سیاسی  سلطۀ  و  کمیت  حا شکل 
کم  شکل سرمایه دارانۀ این سلطه دربرگیرندۀ سلطۀ غیرشخصی دولت حا
بر مردم است و مستلزم حکمرانی مستقیم طبقات مسلط نیست. پیدایش 
که بهره کشی به واسطۀ مبادلۀ رسما  این نوع از دولت امکان پذیر است چرا
کار( محقق می شود  کار )اما در واقع استبداد در فرآیند  و اسما آزاد در بازار 
که جایگاه طبقات را مناسبات تولید رها از اجبار فرااقتصادی  گونه ای  به 
یا پیوندهای اجتماعی الزام آور تعیین می کند. این وضعیت جدایی نهادی 
ممکن  را  اقتصادی  سلطۀ  و  بهره کشی  سیاسی  و  اقتصادی  جنبه های 
کش طبقاتی اقتصادی در محدودۀ مناسبات  کشا که  گونه ای  می سازد به 
کش طبقاتی سیاسی در محدودۀ دولت مشروطه.      خ می دهد و کشا بازاری ر
طبقاتی  سازش  نوعی  نهادین شدن  به  و  است  شکننده  رابطه  این  اما 
در  طبقاتی  کش های  کشا کتاب  در  مارکس  حقیقت،  در  دارد.  بستگی 
گیر در قانون اساسی مردم ساالرانه  فرانسه، 1848-1850متوجه تناقصی فرا
که از قرار  گرچه این قانون به پرولتاریا، دهقانان و خرده بورژوازی -  شد. 

معلوم قانون اساسی به بردگی اجتماعیشان استمرار می بخشد - حق رأی 
می دهد، با صیانت از حق مالکیت خصوصی قدرت اجتماعی بورژوازی را 
که طبقات فرودست در پی آن  تداوم می بخشد. ثبات سیاسی اقتضا دارد 
اینکه  و  اجتماعی مبدل سازند  رهایی  به  را  رهایی سیاسیشان  که  نباشد 
بورژوازی بر بازگشت سلطنت اصرار نکند. جدایی نهادی امر اقتصادی و 
امر سیاسی و تناقض حاصل از آن روشن می سازد چرا مارکس برای تبیین 
پیدایش رژیم های سیاسی خاص یا محتوای خط مشی های دولتی خاص 
مستقیما به استدالل های اقتصادی متوسل نمی شود. دلیلش این است 
کش های سیاسی وابسته است نه  کشا که این موضوعات به پویۀ خاص 
شرایط اقتصادی بی واسطه. بر این اساس، گرچه مارکس شرایط، بحران ها 
دقت  به  انضمامی ترش  تحلیل های  می کاود،  را  اقتصادی  تناقضات  و 
نیروهای  توازن  سیاسی،  گفتمان های  سیاسی،  رژیم های  دولت،  اشکال 

سیاسی و مسائلی از این قبیل را مدنظر دارد.     
و  پژوهش ها  برای  و  سازگارند  هم  با  مارکس  سوم  و  دوم  رویکردهای 
تحلیل های سیاسی کنونی مفیدتر از رویکرد نخست اند. بی گمان، مقاله ای 
دربارۀ  مارکس  اظهارات  نیز  و  خاص  مصادیق  دربارۀ  نوشت  باید  بلندتر 
یکپارچی روبه رشد بازار جهانی. اما اظهارات پیشین برای نشان  دادن نحوۀ 

پیشبرد تحلیل های مارکس کفایت می کند.  

همۀ نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Bob Jessop <b.jessop@lancaster.ac.uk>
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<   النـــــــــــتنام ســــــــــرمایه دارانــــــــــه
   رویـــــکــــرد مــــارکــــــــــــــــسیــــــــستی نــــــــــــو به حــــــــــــقوق

گیلهرمی لیتی گونسالویس، از دانشگاه دولتی ریو دو ژانیرو، برزیل

مارکسیسم و حقوق  <
از  می دانیم  حقوق  به  راجع  مارکسیستی  دیدگاه  درباره  آنچه  بیشتر 
آغاز  نقطۀ  می گیرد.  مایه  حقوقی  شکل  بر  پاشوکانیس  بی.  یوگنی  نقد 
جامعگی  سرمایه داری  جامعۀ  در  که  است  مارکس  استدالل  این  وی  نقد 
کار انضمامی از رهگذر  )sociability( نیازمند شکل ارزش است و این یعنی 
که هر  را برآن می گذارد  کاالها محقق شود. این دادوستد فرض  دادوستد 
یک از مالکان کاالها ارادۀ برابر و مستقل دارند. این اراده صرفا چونان شکلی 
کار  حقوقی وجود دارد. شکل حقوقی به نوبۀ خود میان اشکال مختلف 
سرپوش  نابرابری  بازتولید  بر  و  می آفریند  انتزاعی  برابری   نوعی  انضمامی 

می گذارد. بدین قرار، حقوق سرشتی بت گونه پیدا می کند.    
که  نقد سنتی شکل حقوقی تنها زمانی ساختار حقوق را تحلیل می کند 
قضیه  این  شود.  تولید  اضافی  ارزش  و  دهد  تغییرشکل  سرمایه  به  پول 
توضیح می دهد چرا سلطه شکل سلطۀ انتزاعی به خود می گیرد، چگونه 
کار تولیدکنندۀ بی واسطه به تملک سرمایه دار درمی آید و چگونه داددوستد 
میان برابرها نابرابری به بار می آورد. اما آیا سرمایه داری خود را به این چرخه 

فرومی کاهد؟  

انباشت و النتنام <
سرمایه در صورتی سرمایه می ماند که همیشه بر ارزشش افزوده شود. این 
سرمایه بیش از ضرورت به کار نیاز دارد و از این رو کار اضافی و سرمایۀ اضافی 
تولید می کند. این فرآیند محاسبه نشده برای واقعیت بخشیدن به ارزش 
که انباشت  خلق شده بایستی با شرایط اجتماعی محتمل روبه رو شود، چرا
که سودآوری را تضعیف می کند. در این مرحله، سرمایه  مازادی وجود دارد 
باید به دیگر فضاهای اجتماعی دست اندازد تا ارزش اضافی به جریان افتد 
و چرخۀ تازه ای از ارزش افزایی )valorization( را بگشایند. این پویه ها نه 
با اصل دادوستد میان شهروندان برابر بلکه با قابلیت دستیابی به چنین 
فضاهایی به هنگام مواجهه با فشار ارزش افزایی )مجدد( متناظرند. آنها 

شکلی از انباشت اولیه اند. 

کار مارکس، انباشت اولیه چونان نقطۀ آغاز شکل سرمایه دارانۀ تولید  در 
که تولیدکننده را از ابزار تولید جدا می کند و  فهم می شود. این فرآیند است 
که آزادند  گروه های اجتماعی و پیدایش مردمی  به خلع ید خشونت آمیز از 
استدالل  چنین  لوکزامبورگ  رزا  انجامید.  بفروشند  را  کارشان  نیروی  که 
است:  سرمایه داری  خود  پیشرفت  عوامل  از  یکی  رخداد  این  که  می کند 
که تنها بخش محدودی از ارزش اضافی در محل تولید به دست  از آنجا 
می آید، نظام بایستی همیشه به بیرون یعنی به بخش غیرسرمایه دار چشم 
داشته باشد تا ارزش اضافی را کامل کند. مشخصۀ چنین فرآیندی خشونتی 
آشکار است. دیوید هاروی پا را فراتر می گذارد و نحوۀ چیره شدن سرمایه بر 
انباشت اضافی از رهگذر انباشت ناشی از مصادرۀ اموال را تحلیل می کند. 
گسترش  کرده است:  ح  کالوس دوره، با این استدالل قضیۀ النتنام را مطر
بیرون  خشونت آمیز  و  همیشگی  کاالیی  شدن  فرآیند  چونان  سرمایه دارانه 

هنوز کاالیی نشده. 
در مرحلۀ النتنام، حقوق سرشتی دارد که با توصیف پاشوکانیس متفاوت 
»صلح،  برابر  افراد  میان  دادوستد  در  می گوید  لوکزامبورگ  چنان که  است. 
که  این معناست  به  که  برابری، چونان شکل حکم می رانند«  و  مالکیت 
»تصاحب مال دیگری به حق مالکیت بدل می شود، بهره کشی به دادوستد 
که در خلع  کاالها و سلطۀ طبقاتی به برابری«. لوکزامبورگ تصدیق می کند 
بین المللی  نظام  استعماری،  »خط مشی  غیرسرمایه دارانه  فضاهای  از  ید 
اینجا  می راند.  حکم  جنگ  و  خصوصی  منفعت  خط مشی  وام،  اعطای 
کالهبرداری، سرکوب و چپاول آشکار می شوند«.  که خشونت،  جایی است 
از  آشکار  آنکه: حقوق در نقش خشونت حقوقی و نسخه ای  کوتاه سخن 

نابرابری ظاهر می شود.  
بنابراین، النتنام از رهگذر دولت پدید می آید تا مناسبات مالکانۀ موجود را 
به نحوی خشونت آمیز دگرگون سازد. این مدل نتیجۀ اصالحات حقوقی ای 
با  مشترک  و  جمعی  مالکانۀ  مناسبات  کردن  عوض  هدفش  که  است 

مناسبات مالکانۀ خصوصی است. 
دارد:  داللت  فضا  مجدد  ساختاربندی  بر  النتنام  این،  بر  افزون 

که به دست نقاش فیلیپینی  اثر هنری اصلی، با نام »چنگک سبز« )آب رنگ در صفحه ای 20 در 30، 2011( 
بوی دامینگوئز در شمارۀ ویژۀ جی پی اس 39 )2(، آوریل 2002، ویراستۀ  جیمز فیرهد، ملیسا لیچ و یان 

اسکونز، کشیده شد. 
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فضای  از  دستشان  وقتی  و  می شوند  رانده  بیرون  محلی  جمعیت های 
کارگران مزدبگیر »آزاد« بدل می شوند  کوتاه شد، به  مشترک یا عمومیشان 
گرفتن نقش جدیدشان در زنجیرۀ تولید پروش می یابند.  و برای برعهده 
بنابراین، حقوق افزون بر به دست دادن ابزارهای خلع ید از فضای عمومی 

و مشترک، کنترل خلع یدشدگان را نیز آسان می سازد.    

النتنام و حقوق <
خ می دهد: بازتولید اجتماعی-حقوقی النتنام در سه مرحله ر

1( دیگری سازی حقوقی
گفتمانی فرد  دیگری سازی فرآیندی نمادین است و داللت بر توصیف 
بیرونی غیرسرمایه دار چونان دیگری کجرو و فرومایه. ابزار اصلی حقوق بشر 

است.  
سرشت جهان شمول حقوق بشر وجود ارزش هایی را که در ذات و سرشت 
کس  که با همه  آدمی اند پیش فرض می گیرند و بر این مدعا استوار است 
باید رفتاری برابر داشت و اینکه صیانت حقوقی از ارزش های انسانی امری 
گر این حرف درست باشد که افراد انسانیتشان  جهان شمول است. بنابراین ا
را همراه خود دارند، اما اعمالشان اتفاقی است و ممکن است با حقوق بشر 
کجروان بستیزد. این  که با  در تقابل باشد، این وظیفۀ حقوق بشر است 
که برای قضاوت  دربارۀ  کی از عدالت  کردن مال مقدمه ای است برای برقرار 

ورزه های اجتماعی از آن استفاده می شود.   
گفتمان سلسله مراتبی فضایی می سازد: از  در سرمایه داری جهانی، این 
یک سو فضاهایی متمدن که با عقالنی شدن مدرن همراه اند؛ از سوی دیگر 
کنده از نابرابری و هنجارهای غیرعقالنی. اما این تفاوت ها،  محیط هایی آ
ک  به واقع مناسبات موجود قدرت در جامعه را بازمی تاباند. به این معنا، مال
که از آن برای تحمیل  کم است  عدالت جهانی  شدن جهان بینی طبقۀ حا
منافع خاصشان بهره می گیرند. بدین قرار، گفتمان انسان باورانه به نیروی 

محرکۀ مداخالت خارجی و استعمارگری بدل شده است.  
2( ابزارهای حقوقی خصوصی سازی

می دهد.  خ  ر کاالیی شدن  شود،  توصیف  دیگری  چونان  بیرون  وقتی 
انتقال  که  می آورد  پدید  ابزارهایی  فرآیند  این  پیشبرد  راستای  در  حقوق 
اموال عمومی، جمعی یا مشترک به کنشگران خصوصی را ممکن می سازند. 
به  خاص  بخشی  گشایش  و  خصوصی سازی  تنظیم زدایی،  ابزارها،  این 
ح های نهادی مختلف ظاهر  روی بازار جهانی را آسان می سازد. آنها در طر
کت  های عمومی- می شوند: فروش اموال، شرکت ها یا مناطق عمومی؛ شرا

خصوصی؛ انتقال اموال یا ادارۀ خدمتی عمومی به شرکت های خصوصی و 
که در  ح ها در نقش نوعی سرقت حقوقی ظاهر می شوند  غیره. همۀ این طر
کوتاه  آنها دولت، به بهانۀ ارتقای خدمات، دست افراد را از زمین هایشان 

می کند و زمین ها را برای آفرینش ارزش بار دیگر ساختاربندی می کنند.    
کیفری 3( استفاده از حقوق 

کیفری را  مارکس در تحلیلش از »قانون گذاری خونین« عملکرد حقوق 
که خلع  نظیر خلع ید دهقانان از زمین هایشان توصیف می کند. دهقانان 
کردند،  کارشان به سرمایه داران آزادی پیدا  ید  شدند و برای فروش نیروی 
به طور کامل جذب اقتصاد صنعتی نشدند. این دهقانان که به شکل های 
زندگی  سبک  و  کار  جدید  الگوهای  با  بودند  شده  جامعه پذیر  متفاوتی 
تازه سازگار شوند و از رهگذر قوانین سرکوبگر مقابله با ولگردی مجبور به 

سازگاری با انضباط وضعیت تازه شدند.   
کیفری خود را در فرآیندهای النتنام تکرار  کارکردی از حقوق  این الگوی 
می کند. برای تسهیل خصوصی سازی فضاها و در هم شکستن وحدت و 
دادن  آزادی  و  محلی  جمعیت های  و  اجتماعی  گروه های  همگانی بودن 
کرات از شگردهای حقوقی استفاده  کارشان به  به آنها برای فروش نیروی 
کیفری برای انضباط بخشیدن به  شده است. وقتی آنها »آزادند«، حقوق 
کار به معنای  کنونی، این  کار مورد استفاده قرار می گیرد. در بافت  نیروی 
از  که  است  انعطاف پذیر  و  ناپایدار  کاری  مناسبات  به  بخشیدن  انضباط 
که مردم را  رهگذر روش های جرم انگاری فقر صورت می گیرد، روش هایی 

کار مزدوری شوند.     وامی دارند که وارد نظام بی ثبات 

نتیجه گیری <
در بازتولید اجتماعی-حقوقی سرمایه داری دو جنبۀ درهم تنیده وجود 
و  برابری  شکل  چونان  حقوق  برابر  افراد  میان  دادوستد  چرخۀ  در  دارند. 
کاالها پیوند خورده است، عمل می کند. در  که با بت وارگی  آزادی انتزاعی 
گفته شد،  گسترش طلبانۀ سرمایه داری، چنان مه در سه مرحلۀ باال  چرخۀ 
حقوق در نقش خشونت حقوقی بی پرده ظاهر می شود. نظر به اینکه چرخۀ 
گرایش دارد، همیشه  دادوستد میان برابرها به شکل گیری انباشت اضافی 
به نقطه ای پرتنش می رسد که خلع ید از بیرون هنوز کاالیی نشده را ایجاب 
می کند. بنابراین بازتولید اجتماعی-حقوقی سرمایه داری از رهگذر رفت وآمد 

میان شکل حقوقی بتواره و خشونت حقوقی آشکار واقعیت می یابد.    

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Guilherme Leite Gonçalves <guilherme.leite@uerj.br>
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<   مـــــارکـــــــــس و
      جــامـعه شـــــناسی

       در هند
ساتیش دشپندای، دانشگاه دهلی، هند 

که  است  انگلو-امریکن  غرب  در  تنها  بیستم،  سدۀ  نیمۀ  تقریبا  از 
داشته  گسترده تر  حضوری  سیاسی  مارکسیسم  از  دانشگاهی  مارکسیسم 
شوروی  اتحاد  یا  شرقی  اروپای  صرفا  نه  )و  جهان  نقاط  بیشتر  در  است. 
سابق(، مارکسیسم بیشتر به عنوان ایدئولوژی ای سیاسی مهم بوده است 
تا مسلکی دانشگاهی. به همین دلیل است که وقتی دربارۀ جهان غیرغربی 
بافت  در  باید  را  جامعه شناسی«  و  »مارکس  دربارۀ  بحث   می نویسیم، 

جامعه ای گسترده تری قرار داد.
که بین سال های 1920 و 1925 پایه گذاری   )CPI( حزب کمونیست هند
که در سال های 1952، 1957 و 1962  شد، در سه انتخابات ملی  نخستی 
برگزار شد، دومین حزب بزرگ بود، گرچه از 360 کرسی کنگرۀ ملی هند تنها 
کمونیست هند این امتیاز را  کرد. با این حال، حزب  کرسی را از آن خود   30
داشت که نخستین حکومت کمونیستی ای بود که در سال 1957 در ایالت 
شکل  به  دارد(  جمعیت  نفر  میلیون  حاضر 33  حال  در  )که  کراال  جنوبی 
دموکراتیک انتخاب شد. حزب کمونیست-مارکسیست )CPM( )که پس از 
انشعابی در سال 1964 شکل گرفت( 34 سال در ایالت شرقی بنگال غربی 
)که 91 میلیون نفر جمعیت داشت( پی در پی در انتخابات رأی آورد. اما 
اهمیت انتخاباتی کمونیسم کم شده است و امروزه از رهگذر نزاع مسلحانه 
قبیله ای  مردم  از  که  مائوئیست  گروه های  از  ائتالفی  و  هند  دولت  میان 
مناطق جنگلی مرکز هند، بیش از همه مردم ایالت چتیسگر )با جمعیتی 
26 میلیونی( تشکیل شده اند بیشترین تأثیرش حس می شود. سازمان های 
دانشجویی که سرسپردۀ احزاب یا جنبش های مارکسیستی اند نیز به شکلی 

محدودتر اثرگذارند.   
بیشتر  اما  است،  بوده  مهم  نیز  هند  دانشگاهی  محیط  در  مارکسیسم 
در  جامعه شناسی.  تا  است  اثرگذاشته  سیاسی  علم  و  اقتصاد  تاریخ،  بر 
گذاشته اند؛ همۀ آنها در سمت  جامعه شناسی سه دانشور بیشترین تأثیر را 
ریاست انجمن جامعه شناسی هند )یا نهادهای پیش از آن( خدمت کردند.  
قبل از همه، دورجتی پراساد موکرجی )1894-1961( بود، روشنفکری 
که از سال 1922 تا سال 1954 در دانشکدۀ اقتصاد و جامعه شناسی  اثرگذار 
مارکسیستی  روش  به  اساسا  موکرجی  می کرد.  تدریس  کنو  ال دانشگاه 
کتابش، دربارۀ تاریخ هند: مطالعه ای دربارۀ روش  عالقه مند بود و موضوع 

)1954(، نیز روش بود. او خود را »مارکس شناس« می خواند نه مارکسیست، 
که مانع پرداختن به ویژگی های  زیرا نسبت به مارکسیسم و آموزه هایش 

خاص بافت هندی می شد محتاط بود.    
که  بود  دانشوری  بی گمان   )1994-1915( دیسای  رامنالل  کشی  ا
کرد. او  کار را برای پدید آوردن جامعه شناسی مارکسیستی در هند  بیشترین 
نسبتا دیرهنگام وارد دانشگاه شد و پیش از آن به صورت تمام وقت برای 
سازمان های سیاسی ملی گرا، مارکسیست و سرانجام تروتسکیئیست )که تا 
کرد. رسالۀ دکترای او در جامعه شناسی به  کار  آخر عمر عضو آن باقی ماند( 
دانشگاه بمبئی تحویل داده شد  و در سال 1948، تحت عنوان پیشینۀ 
اجتماعی ملی گرایی هندی منتشر شد و پس از بیست بار تجدیدچاپ، شش 
ویراست و نیز ترجمه به زبان های مختلف هندی، امروزه همچنان اثری 
کتاب از »دریافتی ماده باورانه از تاریخ« بهره  کالسیک و ماندگار است. این 
می گیرد تا دگرگونی های اقتصادی برآمده از استعمار را با تغییرات اجتماعی-

که در نهایت ملی گرایی را در پی داشت، پیوند زند.  فرهنگی و سیاسی ای 
که پیشرفت سرمایه دارانه در دورۀ استعمار آغاز شد،  این استدالل دیسای 
کمونیست-مارکسیست  کمونیست هند و حزب  برخالف خط فکری حزب 
بود که اصرار داشتند که جامعۀ هند هنوز هم »نیمه فئودالی« است. دیسای 
در سال 1951 به دانشکدۀ جامعه شناسی بمبئی پیوست و تا سال 1969 
که  بود  این  رفته  او روی هم  بهره بخشی  برعهده داشت.  را  آنجا  ریاست 
آشکارا کوشید که نوعی جامعه شناسی مارکسیستی را در هند پدید آورد  و این 
رویکرد را در میان دانشجویان و دیگر دانشوران تحت تعلیمش رواج دهد. 

جامعه شناس  کنار  در   )2017-1936( گاری  دانا نارایان  داتاتریا 
مارکسیست انگلیسی، تام باتامور در دانشگاه ساسکس درس خواند و بیشتر 
کرد. مشهورترین  عمر حرفه ایش را صرف تدریس در دانشگاه پیون هند 
کتاب جنبش های  گاری دربارۀ جنبش های اجتماعی اند، خصوصا  آثار دانا
با  گاری  دانا  .)2015( قدرت  و  عوام  باوری  و   )1983( هند  در  دهقانی 
در  دکترایش  و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  یاری  به  نیز  و  نوشته هایش 

ارتقای تحلیل طبقاتی در جامعه شناسی هند سهمی مهم داشت.  
چشم اندازهای مارکسیستی در تاریخ و اقتصاد برجسته تر و مشهودترند 
)در تاریخ مسلطند و در اقتصاد اقلیتی مهم اند(. نمونه های پژوهش های 
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مارکسیستی در این رشته ها را که در سطح بین المللی تحسین شدند می توان 
در »بحث شکل تولید« و پژوهش های مدرسۀ »مطالعات فرودستان« یافت.  

از اواخر دهۀ 1960 تا اوایل دهۀ 1980، کل یک نسل از دانشوران )اغلب 
اقتصاددان( در سطحی گسترده برای توصیف شکل تولید جامعۀ کشاورزی 
هند از دورۀ استعمار اهتمام ورزیدند. بحث از شکل تولید هندی از بحث 
موریس داب-پل سوئیزی دربارۀ گذار از فئودالیسم به سرمایه داری در اروپا 
کشاورزی فئودالی- گذار در نوعی نظام  گرفت و بر خاص بودگی های  الگو 
تجربی  مضامین  به  پرداختن  با  بحث  این  کردند.  تمرکز   استعماری 
کشاورزی را به سطوح تازه های  مفصل پرسش از تعریف سرمایه داری در 
از پیچیدگی نظری رساندند. از جملۀ این مضامین می توان به این موارد 
از مازاد؛  استفادۀ مولد و غیرمولد  کار خانگی؛  بامزد دربرابر  کار  کرد:  اشاره 
کار؛ محتمل بودن »شکل  نقش اجبار فرااقتصادی در مناسبات سرمایه و 
که اسما و  کاری  که مارکس میان  استعماری تولید« و داللت های تمایزی 

کاری که واقعا جزء سرمایه می شود. 

زمینۀ  در   2000 دهۀ  تا   1980 دهۀ  اوایل  از  که  دانشورانی  از  گروهی 
مشترک  تالشی  در  تا  آمدند  هم  گرد  می کردند،  کار  فرودستان  مطالعات 
نسخه های موجود از تاریخ نگاری مارکسیستی و خاصه تلقیش از ملی گرایی 
هندی را نقد کنند. این جمع با این استدالل که این تاریخ بر نخبگان تمرکز 
گرامشی   وار از ملی گرایی  گرفت، تفسیری  کرد و طبقات فرودست را نادیده 
مشخصه اش  که  هژمونی«  بی  »سلطۀ  رژیم  از  نوعی  چونان  نخبگان 
گفتن از جانب ملت« و نیز ضعف بسیج  کامی بورژوازی هندی در سخن  »نا
فرودستان بود به دست دادند. تاریخ دانان فرودست پژوه بر تاریخ اجتماعی 
گروه از آن  و فرهنگی و اشکال مردمی مقاومت و بسیج پای فشردند. آن 
زمان منحل شده اند اما اعضایش همچنان به عنوان دانشگاهی و روشنفکر 

فعال اند.   
سرانجام اینکه، مارکسیسم جزئی از برنامۀ درسی معمول علوم اجتماعی 
چشم اندازهای  اقتصاد(.  استثنای  )به  است  هند  دانشگاه های  در 
مارکسیستی در هند امروز اهمیتشان را حفظ کرده اند، اما مبهم تر و التقاطی تر 

شده اند و گرایش های جهانی گسترده تر را باز می تابانند. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Satish Deshpande <sdeshpande7@gmail.com>

ایدئولوژی  بیشتر  جهان،  نقاط  بیشتر  در  مارکسیسم، 
سیاسی بوده است تا مسلکی دانشگاهی. 
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<  مـــــــــارکــــــــــــــــــس در ســـــدۀ
     بـــــیــــست و یکـــــــم 

)RC02( و کمیتۀ پژوهشی جنبش های کارگری  اقتصاد و جامعه  افریقای جنوبی، عضو کمیتۀ پژوهشی  از دانشگاه ویتواترزراند،  میشل ویلیامز، 
)RC44(

ایده های مارکس دربارۀ ابعاد رهایی بخش و سرکوبگر سرمایه داری بیش 
و عمل باوران  دانشوران، سیاستمداران  الهام بخش  که  از 150 سال است 
که به مارکسیسم  سراسر جهان بوده است و به سنت فکری تمام عیاری 
از روشنفکران و عمل باوران افراطی  نام بردار است انجامیده است. برخی 
چارلز  اسمیت،  ادم  تنها  شاید  که  گذاشته اند  جهان  بر  تأثیری  آن چنان 
گاندی، عیسی مسیح، محمد پیامبر و بودا در تأثیرگذاری  داروین، ماهاتما 

به پای آنها رسند.  
مارکسیسم هم زمان هم در پی فهم و تبیین سرمایه داری است و هم در 
پی ایستادگی در برابر آن و تغییر جهان است. به دیگر سخن، مارکسیسم 
سهمی دو وجهی دارد: )1( چونان مجموعه ای از ایده های تحلیلی دربارۀ 
برای هدایت  راهنما  و  ایدئولوژی  نوعی  و )2( چونان  پویۀ سرمایه داری؛ 
دولت های  و  گروه ها  جنبش ها،  از  بیستم  سدۀ  سیاسی.  جنبش های 

کنده بود و بخش های بزرگی از جهان زیر سلطۀ آن بودند.   مارکسیستی آ

اثر ایده های مارکس <
کنیم. ایده های وی بر نظریۀ  بگذارید با بررسی اثر ایده های مارکس آغاز 
گذاشته اند و وی پیش از همه جستار اجتماعی دربارۀ  اجتماعی مدرن اثر 
فراتر  اجتماعی  علوم  از  او  تأثیر  کرد.  آغاز  را  سرشت مدرنتیۀ سرمایه دارانه 
می رود و به جامعه شناسی، سیاست، اقتصاد، رسانه، فلسفه، انسان شناسی 
و مناسبات بین المللی و نیز علوم طبیعی و علوم سخت )جغرافی و فناوری 
آموزش(  و  ادبیات  مطالعات  و  خطابه  )هنرها،  انسانی  علوم  و  اطالعات( 
می رسد. پس از بحران اقتصادی 2008، حتی اقتصاددانان جریان اصلی 

که در تحلیل مارکس دربارۀ سرمایه داری  کردند  در سطح عمومی تصدیق 
مطالب آموزندۀ بسیاری وجود دارد. مارکس یکی از پیچیده ترین تحلیل ها 
را از سرمایه داری به دست داد اما فقط تحلیل سرمایه داری نیست که تخیل 
چپ گرایان را درگیر کرده است. مفاهمیم و آرای ضمنی مارکس دربارۀ نظم 
نظری  به لحاظ  و  پربارترین  از  برخی  الهام بخش  آینده  پساسرمایه دارانۀ 
پیچیده ترین اندیشه های راجع به سوسیالیسم در سدۀ بیستم بوده است 
و همچنان منبع الهام اندیشه های ناظر به سوسیالیسم در سدۀ بیست و 

یکم، برای مثال در امریکای التین، بوده است.      
است.  سیاسی  جنبش های  بر  ایده هایش  اثر  مارکس  تأثیر  دیگر  سویۀ 
دربارۀ  مارکس  ایده های  از  سرمایه داری  بیستمی  سده  بدیل های  بیشتر 
نمونه های  از  است  پر  تاریخ  بودند.  ملهم  آینده  پساسرمایه دارانۀ  نظم 
سوابقی  تجربه ها  این  از  بسیاری  شوربختانه  اما  اجتماعی،  جنبش های 
را رقم زدند.  اقتدارگرایی، سرکوب، بهره کشی و حتی نسل کشی  از  ننگین 
مارکسیسم نیز در عمل سوابقی از تبعیض جنسی، نژادپرستی و مناسبات 
نام  به  که  می بینیم  را  ویتنام  و  چین  امروزه  است.  داشته  استعماری 

»سوسیالیسم دولتی« به سرمایه داری بازاری وارد شده است. 
با این حال، مارکس و مارکسیسم الهام بخش جنبش های شگفت آوری 
نیز بودند و مردم را از سراسر جهان گرد هم آوردند. شوراها در انقالب روسیه، 
آزادی بخش  جنبش  با  کوبا  همبستگی  و  ضداستعماری  جنبش های 
آنگوال  در  آپارتاید  رژیم  با  مرگبارشان  و  خونین  نبرد  و  جنوبی  افریقای 
به  همه  از  بیش  مارکس  میراث  بودند.  جنبش ها  این  از  نمونه هایی 

مارکسیستی  نظریۀ  در  طبقه  و  نژاد  برخوردگاه  دربارۀ  می توان  آیا 
بازاندیشی کرد؟ 
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را به اندیشیدن  که در آن ایده هایش مردم  شیوه ای بازنمایی شده است 
که  دربارۀ جهان پساسرمایه دارانه و مبارزه برای آن برمی انگیزاند- جهانی 
سرکوب  اشکال  همۀ  و  بهره کشی  از  و  است  عادالنه تر  و  برابری خواهانه تر  

رهاست.
امروزه، برآمدن پسامدرنیسم با آن تلقی های ضدمارکسیستیش از قدرت، 
تحلیل  بازار  حاشیه ای شدن  و  نابرابری  ناپایداری،  اجتماعی،  بیگانگی 
به  بازگشت  مارکسیسم  دوبارۀ  احیای  کرد.  گرم  دیگر  بار  را  مارکسیستی 
مارکسیسم  نبود.  مارکسیسم  از  بیستمی  سده  یا  سده نوزدهمی  فهم های 
که متون آن به شکلی جرم اندیشانه  به شرطی به بقای خود ادامه می دهد 
پیشاهنگ  گرایی  از  بایستی  سیاسی  ورزه های  و  نشود  خوانش  سنتی  و 
از رهگذر نوسازی و صورت بندی مجدد مستمر  فراتر رود. میراث مارکس 
که همچنان بتوانند در پرتو افکندن به  گونه ای  نظریه تداوم می یابد به 
که  که در آن زیست می کنیم سهیم باشند. درست مانند فمنیسم  جهانی 
گرفت و با آن دربارۀ ایده هایی مانند بازتولید  در دهۀ 1970 مارکسیسم را 
اجتماعی، برخوردگاهی بودن و اشکال مختلف سرکوب نظریه پرداختند، ما 
کنونی، یعنی نژاد،  نیز باید ایده های مارکس و مارکسیست ها را در مسائل 
گرایش جنسی، اهمیت مردم ساالری برای پروژۀ رهایی بخشی و  جنسیت، 

محدودیت های زیست بومی و بحران جهانی سرمایه داری وارد کنیم.     

مورد افریقای جنوبی <
ما  روی  پیش  چالش های  بزرگ ترین  از  یکی  جنوبی،  افریقای  در 
فراخواندن مارکسیسم به توجهی پرثمر به موضوعاتی مانند نژاد و نژادپرستی 
کامی مارکسیسم در پرداختن به مسائل برآمده از نژاد  پس از آپارتاید است. نا
گرایش  نخستین  مارکسیست های  که  می گیرد  سرچشمه  واقعیت  این  از 
بینگارند.  کاذب  گاهی  آ از  بازتابی  و  اجتماعی  ساختی  را  نژاد  که  داشتند 
مسئلۀ نژاد در سراسر سدۀ بیستم در بحث های مربوط به پرسش های ملی 
در بافت هایی مانند افول امپراتوری برتانیا، انقالب روسیه، استعمارزادیی و 
ح شد. مارکسیست ها که شروع کردند به دنبال  نبرد برضد آپارتاید بارها مطر
کردند و  که بر رابطۀ میان نژاد و طبقه تمرکز  کردن بحث نژاد، مایل بودند 

غالبا نژاد را به طبقه و نژادپرستی را به کارکرمندیش در انباشت سرمایه دارانه 
فروکاستند. مارکسیست ها استدالل کرده اند که نژادپرستی میان طبقۀ کارگر 
تفرقه می اندازد و بایستی از رهگذر نوعی سیاست همبستگی میان طبقۀ 
که عام بودگی هویت طبقۀ  کارگر به نبرد با آن رفت. مارکسیست ها برآن اند 

کارگر روی دست خاص بودگی نژادپرستی می زند.     
تحلیل های نظری پیچیده تر برخوردگاه نژاد و طبقه را با انگشت نهادن 
و  پیشاسرمایه دارانه  اشکال  میان  پیوندهای  نیز  و  تاریخی  پیشامد  بر 
سرمایه دارانۀ تولید انگشت می نهند. در افریقای جنوبی، پیوند میان نژاد و 
کرد و سرکوب سیاسی نظام مند و نژادبنیاد دولت  طبقه فوریتی خاص پیدا 
پایان  رغم  به  این حال،  با  کرد.  تالقی  بهره کشی سرمایه دارانه  با  آپارتاید 
یافتن آپارتاید، الگوهای سرکوب نژادی در افریقای جنوبی معاصر از رهگذر 
کرده است و هم  که اشکال سرکوب نژادی را هم تضعیف  سرمایه داری ای 
بازتولید، ادامه پیدا کرده است. فهم استمرار سرکوب نژادی در سرمایه داری 
جهانی، در افریقای جنوبی و بسیاری از بخش های دیگر جهان، نیازمند 

تحلیل مارکسیستی تازه ای است که در حال سربرآوردن است. 

نتیجه گیری <
بیست ویکم  سدۀ  در  زمانی  تنها  مارکسیست ها  و  مارکس  ایده های 
ک باشیم که در آنها  همچنان طنین انداز خواهد بود که آن قدر جسور و بی با
کنونیمان  کنیم و آنها را بار دیگر برای روزگار  دخل و تصرف و دگرگونشان 
کنون این کار  صورت بندی کنیم. جنبش های ضدسرمایه دارانۀ جدید هم ا
را با درآمیختن مارکسیسم پساپیشتاز با سایر سنت های ضدسرمایه دارانه 
سنت های  و  ضدنژادپرستی  آنارشیسم،  بوم شناسی،  فمنیسم،  مانند 
ح  طر دنبال  به  جنبش ها  این  می دهند.  انجام  بومی  و  مردم ساالرانه 
ایدئولوژیکی منسجم یا نخبگانی پیشتاز برای رهبریشان نیستند، اما همه بر 
این باورند که از رهگذر بدیل های مردم ساالرانه، برابری خواه، بوم شناختی 
و نظام مند سرمایه داری که به دست مردم عادی ساخته می شوند »جهانی 

دیگر ممکن است«. این باور در روح جستار خود مارکس نیز نهفته بود. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Michelle Williams <michelle.williams@wits.ac.za>
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<  مـــــــــــا ر کــــــــــــــــس و
      جــــــهــــــــان جـــــنوب

کمیته پژوهشی اقتصاد و جامعه )RC02( انجمن بین المللی جامعه شناسی و  دیوید فازنفس، دانشگاه ایالت  کانادا و عضو  راجو داس، دانشگاه یورک، 
)RC02( کمیته اقتصاد و جامعه انجمن بین المللی جامعه شناسی وین، ایاالت متحدۀ امریکا، خزانه دار 

که  بود  آنجا  در  و  می کرد  زندگی  اروپا  در  پیش  سال   150 مارکس  کارل 
درگیر سیاست شد و دربارۀ اروپا نوشت. بنا به ارزیابی دانشوران از هزاران 
که وی نوشت، تنها 400 صفحه اش دربارۀ جوامع غیراروپایی  صفحه ای 
بود - و بیشترشان نیز نوشته های روزنامه نگارانه ای دربارۀ هند، چین و 
امپراتوری عثمانی از منظر خط مشی های داخلی بریتانیا بودند. پس چگونه 
ایده هایش به جهان جنوب معاصر )که از این به بعد می گوییم جنوب( ربط 
پیدا می کند، یعنی سرزمین بیشتر جمعیت جهان که در کشورهایی اندغ که 

به لحاظ اقتصادی از اروپا و شمال صنعتی بسیار کمتر توسعه یافته اند؟  
جغرافیایی  کانون  یا  می نوشت  زمانی  چه  مارکس  که  را  این  از  پرسش 
پیشرفت سرمایه دارانه کجا بود به یک سو می نهیم و از دیدگاه دیالکتیکی 
متنوع تری دربارۀ ربط مارکس به جنوب دفاع می کنیم. اما ابتدا، نیاز داریم 
)مطلق انگاری  منطقه   و  جهان  جداانگاری  کنیم:  پرهیز  خطر  دو  از  که 
تکینگی جنوب(، و عام گرایی اروپامدارانه )به طور مکانیکی ایده های او را 
به کار بردن چنان که گویی مناطق جنوب اروپایی گرم تر یا »اروپایی متأخر« 
که مدخلیت و اهمیت مارکس به زمان و  است(. ما این مدعا را رد می کنیم 
مکان خودش محدود است و از این رو ربطی به جنوب ندارد - دیدگاهی که 
که بر آن اند مناطق جنوب تفاوت  نظریه پردازان پسااستعماری و پسامدرن 
کرده اند. بی گمان همۀ مطالب مارکس به  چشمگیری با اروپا دارند اتخاذ 

جنوب ربط ندارند اما بیشترشان ربط دارند.  
تحلیل  مارکس بر اروپا چونان خاستگاه نظام سرمایه داری متمرکز است و 
این بدان معنا نیست که تجربه های اروپاییان ممتاز یا بی همتا بوده است. 
ما با اطمینان می توانیم بگوییم که تحلیل ها و نوشته های مارکس در آسیا 

و سراسر جهان سوم غنمیت شمرده شد و در عمل پیش رفت.
می توان  جغرافیا  و  اجتماعی  مناسبات  مبنای  بر  را  مارکس  ایده های 
کرد. در مورد نخست، ایده های انتزاعی او دربارۀ همۀ اشکال  طبقه بندی 
چه  باشد  طبقاتی  جامعۀ  سرمایه دارانۀ  شکل  چه  است  طبقاتی  جامعۀ 
که برخی  کمتر توسعه یافته تر سرمایه داری. در مورد دوم، در حالی  اشکال 
که در اروپای سدۀ نوزدهم  از ایده های وی خاص سرمایه داری پیشرفته 
پیشرفت  جنوب  در  سرمایه دارانه  مناسبات  که  اندازه ای  به  سربرآورد، 
می کند، ایده های راجع به سرمایه داری در اروپا ممکن است مدخلیت پیدا 

کنند.  
تغییر  فکری  آثار  از  مجموعه ای  چونان  مارکس  ایده های  کلیت 
از   - طبقانی  جامعۀ  اشکال  همۀ  ضرسرمایه دارانه  و  ضدمردم ساالرانه 
گروه های  جمله تغییر پیش داوری های ریشه دار و ورزه های مادی برضد 

در  و  می کند  بازتاب  را   - نژادی  اقلیت های  و  زنان  چون  سرکوب شده ای 
جامعۀ  دربارۀ  مارکس  سیاسی  اقتصاد  است.  آن  به  رساندن  یاری  پی 
سرمایه داری دگرگونی اقتصادی، دولتی، فرهنگی و بوم شناختی آن را مد 

نظر دارند و حاوی ایده هایی دربارۀ ورزۀ سیاسی انقالبی است.
می کند،  پیدا  ربط  جنوب  جهان  با  زندگی  مادیت  بر  مارکس  تمرکز 
ماده باورانۀ  چشم انداز  نمی شود.  برآورده  مردم  بیشتر  نیازهای  که  جایی 
مشکالت  حیث  از  را  جنوب  که  می دهد  امکان  ما  به  وی  دیالکتیکی 
ک و غیره(، تناقضات  ک، سرپناه و پوشا مادی ناخوشایندش )نبود خورا
گونش و روابط درونیش با نظم امپریالیستی و غیره ببینیم. به همان  گونا
دربارۀ  مطالعه  پسااستعماری /پسامدرنیستی  چشم اندازهای  که  اندازه 
شک  دیدۀ  به  مارکس  آراء  به  ایده ها  این  و  می دهند  سروشکل  را  جنوب 
می نگرند، پاسخ انتقادات دریافت پسااستعماری دربارۀ جنوب را می توان 
کرد. نزد مارکس، آدمیان،  ایده های فلسفی خود مارکس استوار  بر  باید  و 
چونان جزئی از طبیعت، هم نیازهای طبیعی دارند و هم نیازهای فرهنگی. 
کنند.  تعامل  و یکدیگر  با طبیعت  باید  آدمیان  نیازها،  این  برآوردن  برای 
که از طبیعت می گیرند، در بافت مناسبات  کارشان را با ابزار تولیدی  آنها 
اجتماعی تولید، درمی آمیزند تا چیزهایی را برای برآوردن نیازهایشان تولید 
می گیرد  شکل  اضافی  تولید  می یابند،  گسترش  که  تولید  نیروهای  کنند. 
و به همراه آن امکان نابرابری طبقاتی و نزاع طبقاتی بر سر این مازاد. در 
یا  آزاد  کارگران  کثریت  ا شمال،  چه  باشد  جنوب  چه  طبقاتی،  جامعه ای 
که مارکس در جلد 1 سرمایه خاطرنشان  کار اضافی می کنند. چنان  غیرآزاد 

می سازد:
کارگر،     هر جا بخشی از جامعه انحصار ابزار تولید را در دست می گیرند، 
چه آزاد چه غیرآزاد، بایستی به زمان کارش که برای ادامۀ حیاتش ضروری 
تولید  ابزار  مالک  حیات  ادامۀ  اسباب  تا  بیفزاید  کاری  زمان  قدری  است 
یا  زمین دار  خواه   ]...[ باشد  برده دار   ]...[ مالک  این  خواه  کند،  فراهم  را 

سرمایه داری مدرن.« )مارکس، انتشارات ویتیج، 1977: 344(
گرچه مارکس مصادیق تجربی مورد استنادش را از اروپا  آورد، رویکرد او 
که یادآور  به سرمایه داری اساسا جهانی یا بین المللی است. مارکس آنگاه 
که پیش می رود -  آغاز و همینطور  کاال - در  گردش  و  تولید  که  می شود 
را  را شکل می دهد، تجارت جهانی  بین المللی  دادوستد  و  اساس تجارت 
شکل گیری  از  سرمایه  مدرن  تاریخ  می انگارد.   سرمایه داری  پیش فرض 
واقع جغرافیای جهانی  به  آغاز می شود.  بازاری جهانی  و  تجارتی جهاتی 
خود  به نوبۀ  که  است  سرمایه داری  پیش شرط های  از  یکی  تجارت 

سرمایه داری را به پدیده ای جهانی بدل می سازد.    
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آن  مارکسی  معنای  به  طبقه  منظر  از  اساسا  باید  را  جنوب  کشورهای 
)یا  مردم ساالرانه  انقالب های  گرفتار  که  نگریست  کشورهایی  چونان 
و  نیمه تمام  ضدسرمایه داری  انقالب های  و  نیمه تمام   ضدامپریالیستی( 
شکست خورده شدند. سرمایه داری جنوب عمیقا از امپرالیسم تأثیر پذیرفته 
که ممکن است حاوی بقایای فئودالیسم  است و با ساخت اجتماعی ای 
تا  دارند  هم زیستی  باشند  مزدوری  کار  نه  روابط  بر  مبتنی  کاالی  تولید  و 

سنت های بومی و جمعی را نیز دربرگیرند.  
که ایده های مارکس از چشم اندازهای مختلف در  در پایان باید بگوییم 
جهان جنوب، جوامع پساشوروی و دیگر اقتصادهای بازاری نوظهور وارد 
از تغییر اجتماعی و  اروپامدارانه  که با فهم  عرصه های تازه ای شده است 

مختلف  انواع  که  واقعیت  این  دارد.  فرق  سرمایه داری  برابر  در  مقاومت 
مارکسیسم  افریقایی،  مارکسیسم   - دارد  وجود  منطقه ای  مارکسیسم 
آسیایی، مارکسیسم امریکای التین، مارکسیسم هندی و مارکسیسم چینی 
کنون در قالب مکاتب مارکسیسم در دانشگاه های بزرگ چین رو به  )که ا
پیشرفت است( و اینکه مطالعات مارکسیستی دربارۀ پیشرفت بین المللی، 
کی از آن است  کشاورزی و غیره رو به شکوفایی است حا امپریالیسم، تغییر 
گرفته است، مدخلیت  گریبان جنوب را  که  که مارکس در پاسخ به مسائلی 
مارکسیستی  نشریات  قالب  در  مارکسیستی  ایده های  نهادین شدن  دارد. 
کلی با جنوب سروکار دارند نیز  منتشرشده در جنوب یا ایده هایی که به طور 

نشانگر اهمیت مارکس اند.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

David Fasenfest <david.fasenfest@wayne.edu>
Raju Das <rajudas@yorku.ca>

»ما این ادعا را که مدخلیت مارکس به زمان و مکان خودش 
محدود است و بنابراین در جنوب مهم نیست، رد می کنیم«.
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< نابــــرابری هـای
      طــــــبــــــــقـــــــــــــــــــــاتی 

        و کشاکــــش های اجــــــــــــتماعی در چــــین
جنی چان از دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ و عضو شورای پژوهشی جنبش های کارگری )RC44( در انجمن بین المللی جامعه شناسی

شب 18 نوامبر 2017، آتش سوزی در حومۀ جنوبی پکن جان 19 نفر را 
کودک بودند. ساختمانی دو طبقه با یک زیرزمین  که 8 تن از آنها  گرفت 
که اجاره های  کوچک تقسیم شده بود و پر از مستأجرانی بود  به اتاق های 
کمک اضطراری برای  کردن  کم پرداخت می کردند. دولت به جای فراهم 
جمعیت  از  نفر  هزاران  راندن  به  کرد  شروع  نجات یافتگان،  و  قربانیان 
که در بیان توهین آمیز رسمی توصیف می شود - از  »کم قیمت« - همانطور 
پایتخت چین. آتش سوزی مرگبار آغازگر یک عملیات سرکشی برای ایمنی 
آپارتمان های  غیرقانونی  سازه های  تخریب  باعث  و  بود  شهر  سطح  در 
کارخانه ها، انبارها، بازارهای عمده فروشی، مدارس، رستوران ها  اجاره ای، 
به  را  به حاشیه رانده شده  خانواده های  و  افراد  زندگی  و  شد  فروشگاه ها  و 
بار  آخرین  احتماال  و  نبود  بار  اولین  که  دسته جمعی  تخلیۀ  ریخت.  هم 
گرچه صدای متعرضان  ا آورد،  فریاد  به  را  بود، جامعۀ مدنی  هم نخواهد 
سریع توسط رسانۀ ملی جریان اصلی سرکوب شد. با ظهور چین جهانی، 
در  زندگی  و  کار  بهتر  شرایط  برای  همچنان  کم  درآمدهای  با  شهروندانی 
حاشیه های شهر »با قیمت« تقال می کنند. و دولت چین برای جستجوی 

کار کردن در خدمات تحویل بسته در چین.
عکس از جنی چان.

رتوریک و بی رحمانۀ »رویای چینی« در مقابل دردی که به مردمش تحمیل 
می کند، به طور اجتناب ناپذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تولید و بازتولید اجتماعی مهاجران روستایی چینی <
تجمع سرمایۀ سریع چین تا حدی با اتکای شدیدش به نیروی کار مهاجر 
روستا به شهر طی چهار دهۀ گذشته به پیش رانده شد. طبق تخمین های 
رسمی حدود 282 میلیون مهاجر روستایی به بخش های تولید، خدمات 
کشور جذب شده اند،  کل  کوچک و بزرگ  و ساختمان سازی در شهرهای 
از سال 2009  اقتصادی  بهبود  به دنبال  میلیونی  از 50  افزایشی بیش  که 
محلی  دولت های  می شود.  چین  جمعیت  کل  پنجم  یک  شامل  و  است 
کارآفرین های  شهری برای قبول مهاجران روستایی مشخص، مخصوصا 
اهالی  ثبت نام  یک  که  کرده اند  اتخاد  امتیازبندی«  »سیستم  یک  بزرگ، 
ک هایی مثل توانایی شان برای خرید خانه،  خانواده ی شهری براساس مال
مهارت های شغلی تخصصی و موفقیت های تحصیلی است. با این حال، 
فرزندان شان، حتی  و  نسبتا تحصیل کرده هستند  که  کثریت مهاجران  ا  ،
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که موقعیت  کار در شهر، شهروندانی درجه دو باقی می مانند  پس از سال ها 
مسکونی روستایی را حفظ می کنند و در دسترسی برابر به آموزش دولتی، 
کمبود  دچار  بازنشستگی  کمک هزینه های  و  یارانه دار  درمانی  خدمات 

هستند که کتمان هزینه های نیروی کار را ممکن می سازد.
کارگران مهاجر با دستمزدهای پایین اغلب در خوابگاه ها سکونت دارند 
کثر  که برای کارفرما مقرون به صرفه هستند و نیز در تضمین اینکه کارگران ا
زمان بیکاری شان را به آماده شدن برای شیفت بعدی می گذرانند، مؤثرند. 
مرز فضایی-اجتماعی بین کار و زندگی مبهم است و ضمانتی فراهم می کند 
که تولید با تسهیل اضافه کاری سر موعد انجام می شود. معماری همه کاره 
مناطق  از  نوعی  سکونتگاه ها  و  انبارها  تولید،  کارگاه های  چندکارکردی  و 
کم  که مهاجران به شکل مترا صنعتی اولیه بود و هنوز در شهرهای معاصر 

در آنها سکونت می کنند، رایج است.
که به دنبال آزادی فردی محدود در زندگی های خصوصی شان  کارگران 
که مدیران بر آن تسلط دارند را ترک می کنند  هستند، خوابگاه های جمعی 
را  استطاعتش  که  کنند  اجاره  خصوصی  آپارتمان هایی  سریع تر  هرچه  تا 
که پنجره ای  کثرا اتاق های اجاره ای ارزانی هستند  دارند. این آپارتمان ها ا
ندارند یا تنها پنجره ای کوچک دارند که حداقل راه ارتباطی با جهان بیرون 
است. بعضی از مجتمع ها پر از سوسک، موش و پشه هستند. تأسیسات 
قیمت   همچنانکه  است.  متغیر  بسیار  ساختمان  مدیریت  هزینه های  و 
خانه های خصوصی در شهرهای بزرگ سر به فلک کشیده است، درآمدهای 

کارگران توسط صاحبان ملک بلعیده شده است.
کارهای تحویل غذا، تحویل بار،  کار خود را در  مهاجران یقه آبی نیروی 
گرفتن برای دیگران و خدمات نظافت منزل عرضه می کنند. این  کسی  تا
ناخالص ملی چین  تولید  اندک هستند و در رشد  تنها چند مثال  مشاغل 
اقتصاد  گسترش مداوم  با  کار تولیدی به خدماتی نقش دارند.  از  و تغییر 
دیجیتال، ده ها میلیون شغلی »منعطف« جدید توسط پایگاه ها و نرم افزارها 
کافی  اندازۀ  به  پیمانکاران مستقل  این حال، چون  با  ایجاد شده است. 
کار ملی حمایت نمی شوند، امنیت شغلی و ثبات درآمدشان  توسط قانون 
کارهای بدون مجوز و خوابگاه های  در حداقل است. با بسته شدن محل 

تدارکات میان مردم عادی در چین. عکس از جنی چان.

خدماتی  کارگران  آسیب پذیری  مرگبار،  آتش سوزی  این  از  بعد  ثبت نشده 
کارگر از بخش های دیگر به  غیررسمی و فرزندان شان و نیز بسیاری از افراد 
ک رسیده است. بعضی از آنها مجبور شدند اجارۀ باالتر برای  موقعیتی خطرنا
یک سکونتگاه موقت بپردازند تا از سرما یخ نزنند، در حالی که بقیه انتخاب 

دیگری جز رفتن نداشتند. 
کسازی«  »پا تالش های  آماج  که  مدت هاست  چینی  داخلی  مهاجران 
دولت های محلی شهری بوده اند. از شهر تا حومه، تحت سرعت فزایندۀ 
»توسعه« و دگرگونی اقتصادی، تجاوز شهرها به زمین کشاورزی روستایی و 
روستا ها شدیدتر شده است. امتیازهای روستاییان جابجا شده است و آنها 
کارگران بدون زمین  کرده است.  را در برگشت به خانه و ِکشت زمین ناتوان 
که دسترسی شان به قطعه زمین هایشان در روستاهای محل تولدشان را از 
کارفرماها تمایلی به استخدام  دست داده اند، بار اضافه ای بر دوش دارند: 
که زمین قراردادی شان را از دست داده اند، چون این  روستاییانی ندارند 
کارفرمایان مجبورند  زمین حامی معاش شان بوده است و در این صورت 
دستمزدهای باالتری بپردازند. پیمانکاران پروژۀ روستایی، مخصوصا در 
که از طریق شبکه های محلی سازمان یافته اند،  صنعت ساختمان سازی 
حاضر به استخدام کارگران رعیت بدون اموال نیستند، چون مجبورند قبل 
کنند، پولی برای حفظ معاش  کارگران را پرداخت  کار این  از اینکه دستمزد 
کار عموما در پایان پروژه پرداخت  که دستمزد  اولیۀ آنها بپردازند، در حالی 
می شود. در این میان مهاجران بدون کار و بدون زمین در پایین ترین سطح 

قرار دارند.

پیش به سوی اتحادهای میان طبقه ای برای تغییر در سیستم؟ <
کار ریشۀ تجمع سرمایه هستند: هر چه سرعت  هم طبیعت و هم نیروی 
گرفتن نیروی  تجمع سرمایه بیشتر شود، میزان تصرف طبیعت و در اختیار 
کنار هم و با ظهور  گسترده تر می شود. تصرف زمین و پرولتاریایی ها در  کار 
کشوری  سرمایه در پکن و فراتر از آن پیش می روند. مؤسسات قدرتمند فرا
کشاورزی  کار  در سایۀ حمایت دولت های ایالتی و سطح پایین تر، از نیروی 
کرده اند.  استفاده  بردن  سود  برای  بیشتری  شهری  نیز  و  روستایی  و 
محلی  زمین های  در  ریشه  که  حالی  در  عادی،  کار  نیروی  کش های  کشا
دارد، مجبور است به طور همزمان با فشار سرمایۀ جهانی و دولت چین در 

همۀ سطوح مواجه شود.
کنده در  کنونی اعتراض در محل های اقامتی محلی شده و پرا این برهۀ 
سراسر بخش ساحلی و غیرساحلی چین که عمر کوتاهی داشت، باید بیشتر 
همراه با نیروهای برون طبقه ای و درون طبقه ای و در سراسر مرز شهری-
روستایی توسعه یابد و یک جنبش اجتماعی گسترده تر بسازد. ما به عنوان 
کارگر و سایر  دانشمندان و فعاالن باید اتحاد قوی تری با طبقۀ پرمخاطرۀ 
اجتماعی  عدالت  و  کار  حقوق  برای  تا  دهیم  پرورش  اجتماعی  طبقات 
کار امن و یک خانۀ خوب فقط با جنگی سخت به  بجنگیم. یک محیط 

دست می آید.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Jenny Chan <jenny.wl.chan@polyu.edu.hk>
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<     مـــــــطالـــــــــــعۀ تــــــــــــــــــطبیــــــــــقِی
       دانــــــــشــــــــــــگاه های دولـــــــــتی و
         خــــــــــــصـــــــــــــــــوصی هــــــنــــــــــــــــــد

نیهاریکا جیسوال، دهلی نو، هند

با ظهور سیاست های نئولیبرالی در هند و رشد اقتصاد دانش و وارد شدن 
ارائه دهندگان آموزش خصوصی، به شبکه های جهانی و بخش خصوصی 
کنند چه چیزی به عنوان »دانش مرتبط«  تا تعیین  این اختیار داده شد 
جایگزین  خصوصی«  »کاالی  همچون  آموزش  ایدۀ  است.  شرایط  واجد 
همچون  دانشگاه ها  است.  شده  عمومی«  »کاالیی  منزلۀ  به  آموزش  ایدۀ 
که طرفدار »دوره های قابل فروش«  بازار عرضه می شوند  »برندهایی« به 
و  می زند  »غیرموّلد«  برچسب  مقدماتی  علوم  به  گفتمان،  این  هستند. 
را متحول  که خودشان  را مجبور می کند  رشته هایی چون جامعه شناسی 

کنند تا بقایشان تضمین شود. 

بازاری شدن دانشگاه ها صدمه ای به آموزش عمومی در هند و سراسر جهان است. 

بسیاری  در  شدن  بازاری  سمت  به  گسترده  گرایش  این  حالی که  در 
هم  که  است  این  گاهیم  آ آن  به  کمتر  که  چیزی  شده،  پذیرفته  جاها  از 
به  در حال همگرایی  دانشگاه های خصوصی  و هم  دولتی  دانشگاه های 
سمت عملکردهای مشابهی هستند. این همگرایی معنای »عمومی« را در 
جامعۀ دموکراتیِک لیبرالی شده و خصوصی شده و جهانی شده، به پرسش 
کارشناسی  می کشد. تحلیل تطبیقِی ساختار و محتوای برنامۀ درسی دورۀ 
جامعه شناسی که در دو دانشگاه دولتی-دانشگاه دهلی و دانشگاه آمبدکار- 
و یک دانشگاه خصوصی - دانشگاه شیونادار واقع در دهلی-بحث من را 

تائید می کند. 
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از سال 2012  دانشگاه دهلی در سال 1922 تاسیس شد. این دانشگاه 
نظام  به  سالیانه  حالت  از  پی  پی در  اقدامی  در  را  خود  کادمیک  آ برنامۀ 
کارشناسی و نهایتًا نظام انتخاب واحد اختیاری  ترمی و برنامه چهارسالۀ 
)Choice Based Credit System( در سال 2015 تغییر داد. دانشگاه آمبدکار 
که در سال 2010 در رشته های علوم انسانی و علوم  دانشگاهی دولتی است 
کار خود را از سال 2011  اجتماعی تاسیس شده است، دانشگاه شیونادار نیز 
کرد. با وجود این که این سه دانشگاه در زمان های مختلف و  ظاهرًا با  آغاز 
دستور العمل های متفاوتی تاسیس شده اند، اما به نظر می رسد عملکردشان 

مشابه است.
اول این که هر سه دانشگاه در حال توسعۀ برنامه های یکپارچۀ مطالعاتی 
بر پایۀ ارزش »بدیع بودن« و »انتخاب« و فرصت های شغلی بهتر هستند. در 
برنامه چهارسالۀ کارشناسی و نظام انتخاب واحد اختیاری، گزینه هایی که 
تعدادشان افزایش یافته، به شکل »اختیاری« ارائه می شوند و  دوره هایی 
در موضوعات مردم پسند مانند توسعه و رسانه و محیط زیست و فرهنگ 
ح  نظام انتخاب  دیداری و غیره عرضه می شود. »دوره های کاربردی« در طر
دوره های  و  قابلیت  افزایش  »دوره های  یا  دهلی  دانشگاه  گزینشِی  واحد 
گزینۀ رشته های  کارشناسی و یا  ح برنامه چهارسالۀ  افزایش مهارت« در طر
آمبدکار و شیونادار، همگی  با رشتۀ اصلی در هر دو دانشگاه  فرعی همراه 

ک می دهند. مستقیمًا به مهارت های قابلیت استخدام و کارآفرینی خورا
نظام  .در  می شود  کید  تا دوره ها  روزآمدی  و  میان رشته ای ها  بر  دوم، 
و  دهلی  دانشگاه  کارشناسی  چهارسالۀ  برنامه  و  اختیاری  واحد  انتخاب 
از  گزینشی  دوره های  انتخاب  آمبدکار،  دانشگاه  جامعه شناسی  برنامۀ  در 
گزینه های  بودن است.  گروه های دانشگاهی دیگر معّرف میان رشته ای 
دانشگاه شیونادار برای گذران دورۀ »فرعی« و »گروه های مطالعاتی مستقل« 
ج دوره های تاریخ و علوم سیاسی یا ادبیات به  جهت گیری مشابهی دارد. در
عنوان دوره های »اختیاری« و »دوره های پایه« است که به میان رشته ای ها 
رشته های  دیدگاه های  حضور  تقدیر  هر  به   است.  داده  ویژه ای  موقعیت 
دیگر درون دوره های اصلی جامعه شناسی فقط از خالل دوره های خوانش 
در دانشگاه آمبدکار در اختیار قرار داده شده است. روزآمدی برنامه ها را نیز 
کرد. دوره های  می توان از خالل خوانش ها و موضوعات پژوهشی مشاهده 
چهارسالۀ  برنامه  و  اختیاری  واحد  انتخاب  نظام  در  »پایه«  و  »اختیاری« 
کارشناسی موضوعات تازۀ متعددی چون »جامعه شناسی جنگ« و »فیلم 
سازی قوم نگارانه«  غیره را معرفی نموده است. به عالوه، ادبیات پژوهشِی 
اغلب  فهرست مطالعۀ  در  به وضوع  از دهۀ 90 میالدی  منتشر شده پس 
خوانش   35 از  خوانش   30 مثال  عنوان  به  است.  داشته  چیرگی  دوره ها 
که بعد از دهۀ  دوره های دانشگاه آمبدکار دربارۀ »جنسیت و جامعه« بوده 
90 میالدی انتشار یافته اند. بنابراین تالشی برای گنجاندن موضوعات تازۀ 
مطالعاتی و منابع جدید دانش و پژوهش و همچنین تعامل میان رشته ای 

در جریان است تا پایۀ دانشی و مجموعه مهارتی دانشجو رشد پیدا کند.
سوم پیوند دانشگاه و صنعت در همۀ برنامه ها تقویت شده است. نظام 
کارفرمایان طبق  واحدی در نظام انتخاب واحد اختیاری، ارزیابی را برای 
معیار معینی یکپارچه می کند. دوره های چون »عرضه سازی سازمانی« یا 
»کارگاه به نمایش گذاری« در دانشگاه آمبدکار و »آموزش تجربی و عملی و 

پژوهش« در دانشگاه شیونادار، دانشجویان را به سازمان های غیردولتی 
کید بر  گون عرضه می کنند. عالوه بر این، تا گونا و سازمان های پژوهشی 
مطالعۀ قوم نگاری ها و تحقیقات بنیادی و نوشتن پایان نامه یا مطالعات 
میدانی در سطح مقطع کارشناسی و عالقۀ مضاعف به نظریۀ جامعه شناسی، 
کادمیک«، پژوهش های کاربردی  را ترغیب می کند. در عوِض مطالعات »آ

دانشگاه های  با  جهانی  همکاری  تدارک  حال  در  دانشگاه ها  چهارم، 
نمونه،  عنوان  به  هستند.   بازاریابی  استراتژی  یک  عنوان  به  خارجی، 
سیاسی  مطالعات  مؤسسه  و  ییل  دانشگاه  با  شیونادار  و  آمبدکار  دانشگاه 
پاریس و دانشگاه های استنفورد و برکلی و غیره هستند تا جایگاه خود را در 

میان دانشجویان ارتقاء دهند. 
رشته های  منزلۀ  به  اجتماعی  علوم  سایر  و  جامعه شناسی  بنابراین، 
که بخت های زندگی  بین رشته ای و روزآمد و ادغام شده ای ارائه می شوند 
بهتر و امکان دسترسی به جهان را برای دانشجویان فراهم می کنند. به هر 
تقدیر، ماهیت علوم اجتماعی - قابلیت نقد و خالقیتش - به خطر افتاده 

است.
شباهت بین دانشگاه دهلی و دانشگاه آمبدکار و دانشگاه شیونادار نشان 
که  که آنها در حال پاسخ به پارادایم متداول تولید دانشی هستند  می دهد 
اصول نئولیبرال حکم می کند. این تغییر بر نقش و جایگاه دانشگاه های 
وظیفه  دولتی  مؤسسات  مانند  دانشگاه ها  این  زیرا  گذاشته،  تاثیر  دولتی 
حفظ  اجتماعی  رفاه  پیشرفت  برای  وسیله ای  عنوان  به  را  آموزش  دارند 
این  جهانی  بازار  در  دانشگاهی  تأسیس  به  روزافزون  احتیاج  اما  کنند. 
مسئولیت را تضعیف می کنند. آیا آموزش بازارمحور می تواند خود را هچون 
»کاالی عمومی« برپا دارد؟  بازیگران این نقش را »یادگیرنده« می دانیم یا 

»مشتری«؟ 
پارادایم  فشار  تحت  عمومی«  »امر  مجدِد  فلسفی  مفهوم پردازی  خطر، 
تغییر  در  دولتی،  دانشگاه های  نقش  پیرامون  بحث  است.  نئولیبرال 
مالکیت ریشه ندارد؛ بلکه از تغییر معنای فضای عمومی و نقش عمومی 
برابری  در  عمومِی  فضای  یکتایی  می گیرد.  نشئت  انگیزه ها  و  ارزش ها  و 
گیرندگی همۀ نظرات و امکان  گفتمان آن و فرا میان اعضای آن و اهمیت 
تجمع قانونی در آن در دامنۀ حقوق اساسی و شهروندی است. بنابراین 
رفاه اجتماعی دسترسی به آموزش و آب و جاده و شغل را به عنوان بخشی 

از زندگی عمومی تضمین می کند و نهادهای عمومی آن را تامین می کنند. 
میان  تفاوت  های  همۀ  ادغام  به  توسل  جدید،  مفهوم پردازی  در 
دانشگاه های»عمومی/ دولتی« و »خصوصی« به منظور ایجاد »دانشگاهی 
جهانی«، سبب تضعیِف ارزش های برابری و تفکر انتقادی و دسترسی پذیری 
به  دموکراسی ها  و  مّلت ها  تاریخی  خط سیر  خالل  از  همگی  که  می شود 
از  اجرایی  و  کادمیک  آ بازارمحوِر  دستورالعمل های  اتخاذ  آمده اند.  چنگ 
کرده است.  آنها تهی  از  را  سوی دانشگاه های دولتی هند، حوزۀ عمومی 
در نتیجه، با وجود این که دانشگاه ها شاید با احترام نهادن به پارامترهای 
کیفیت« درک می شود، موفق به  که به منزلۀ »آموزش با »جهانِی« چیزی 
رقابت در سطح جهانی شده باشند، اما غفلت از سیاست های خاص قدرت 
در زمینه های مختلف و ارائۀ »امر عمومی« تهی از محتوای دموکراتیک آن، 

به خالی شدن دانشگاه های دولتی از محتوایشان منجر می شود.

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Niharika Jaiswal <niharika.27.j@gmail.com>
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<   گـــفــــــتـــگوی
     جــــــــــــــهـــــــانــــــی

تیم سردبیری جدید و نه چندان جدید

کرده است.  از این شماره، تیم سردبیری مجلۀ گفتگوی جهانی تغییر 
بریجیت آلنباخر و کالوس دوره کارهای سردبیری را از مایکل بوروی تحویل 
مجلۀ  بود.  کرده  راه اندازی  اشتیاق  با  را  مجله  این  که  کسی  گرفته اند، 
کشورهای بسیاری  که توسط تیمی از مشارکت کنندگان از  گفتگوی جهانی 
از  جامعه شناسانی  کارهای  می شود،  ترجمه  زبان  هفده  به  و  شده  آماده 
سرتاسر جهان را برای مخاطب دانشگاهی و غیردانشگاهی جهانی منتشر 
گسترده ای از  که به چنین شبکۀ  می کند. این یک افتخار و چالش است 
چندان  نه  تیم  و  جدید  تیم  بپیوندیم.  حامیان  و  مترجمان  نویسندگان، 
سراسر  از  زیادی  جامعه شناسان  که  مهم  مجلۀ  این  است  مشتاق  جدید 

جهان را به هم مرتبط می سازد، تقویت کند.
گروه نظریۀ جامعه و  آلنباخر پروفسور جامعه شناسی و رئیس  بریجیت 
کپلر در شهر لینز اتریش است  تحلیل های اجتماعی در دانشگاه یوهانس 
و معاون رئیس شورای سازماندهی محلی است که به طور مشترک سومین 
سال  در  وین  در  جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  جامعه شناسی  مجمع 
2016 ترتیب داد. زمینه های تحقیقاتی وی شامل نظریۀ جامعه شناختی، 
کار و مراقبت، همراه  جنسیت و مطالعات اینترسکشنالتی و جامعه شناسی 
بازاری شدن  و  ساعته   24 مراقبت  روی  بر  فعلی  کاربردی  مطالعات  با 
در  ینا  در شهر  فردریش شیلر  دانشگاه  در  کالوس دوره  و  دانشگاه هاست. 
گروه جامعه شناسی  که در آنجا رئیس  آلمان پروفسور جامعه شناسی است 
کار، صنعتی و اقتصادی است. زمینه های تحقیقاتی اش عبارتند از نظریۀ 

سرمایه داری، سرمایه داری مالی، اشتغال انعطاف پذیر و پرمخاطره، روابط 
کاری و اتحادیه گرایی استراتژیک و غیره. وی در حال حاضر به طور مشترک 
که  گروه تحقیقاتی جوامع پسارشد است  با هارتموت روزا( رئیس  )همراه 

بودجه اش بودجه اش توسط بنیان تحقیقات آلمان تأمین می شود.
سردبیران تازه توسط یک دستیار سردبیر جدید یعنی آپارنا سوندار و نیز 
کریستین شوکرت حمایت می شوند. آپارنا  گروبنر و  کمک سردبیر، جوآنا  دو 
کانادا  در  تورتنو  دانشگاه  از  سیاسی  علوم  در  را  دکتری اش  مدرک  سوندار 
کرد  کار  کرد؛ وی به عنوان استادیار در دانشگاه ریرسون در تورنتو  دریافت 
و تا سال 2016 به عنوان استادیار در دانشگاه عظیم پرمجی در بنگلور هند 
گروبنر دارای  که آنجا هنوز هم استاد مدعو است. جوآنا  کار بود  مشغول به 
کپلر  کارشناسی ارشد جامعه شناسی است. وی در دانشگاه یوهانس  مدرک 
در شهر لینز در اتریش محقق است و زمینه های تحقیقاتی اش شامل نظریۀ 
کیفی است.  بر بدن و روش های  با تمرکز  فمنیست و مطالعات جنسیتی 
کریستین  پروژۀ دکتری وی بر برابری جنستی در دانشگاه ها متمرکز است. 
گرایش جامعه  کارشناسی ارشد در مطالعات آمریکا با  شیکرت دارای مدرک 
شناسی است. وی به عنوان مدیر اجرایی گروه تحقیقاتی جوامع پسارشد در 

گروه جامعه شناسی دانشگاه فردریش شیلر در شهر ینا در آلمان کار می کند.
به  می تواند  همچنین  جهانی  گفتگوی  مجلۀ  خوشبختانه، 
در  که  مجله  اجرایی  سردبیران  کند:  تکیه  قدیمی اش  مشارکت کنندگان 
گا )معروف به  گوست با بارسلونا در اسپانیا مستقر هستند، لوال بوسوتیل و آ
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آربو( به کار خود ادامه خواهند داد، و همینطور تیم های ترجمه و ویراستاران 
از اولین  را با مایکل  آربو همکاری خود  منطقه ای در سراسر جهان. لوال و 
که مترجم و سردبیری  کردند. لوال  که در سال 2010 منشتر شد، آغاز  شماره 
که طراح  کلی هر شماره را بررسی می کند. آربو نیز  کیفیت  حرفه ای است، 

گرافیک و تصویرسازی حرفه ای است، مسئول طراحی مجله است.
که تمام ویراستاران و تیم های ترجمۀ منطقه ای به همکاری  در حالی 
خود با تیم جدید و نه چندان جدید ادامه خواهند داد، مایکل به عنوان 
می کند  تضمین  را  آرام  گذار  یک  و  می ماند  باقی  دلسوز  بسیار  مشاور  یک 
شود.  حاصل  اطمینان  آینده  در  جهانی  گفتگوی  مجلۀ  موفقیت  از  تا 
نکتۀ آخر اینکه ما به مشارکت پربارمان با شورای نشر انجمن بین المللی 
جامعه شناسی، با اعضای شورای اجرایی به عنوان سردبیران مشاور و نیز 
دبیر اجرایی انجمن، ایزابال بارلینسکا و تیمش در مادرید، که مشارکت شان 

کاری مثل گفتگوی جهانی را ممکن می سازد، ادامه خواهیم داد.

کشور  که در چهار  کردن به عنوان یک تیم سردبیری با هفت نفر  کار   
منطقه ای  ترجمۀ  تیم های  و  ویراستاران  با  همکاری  و  هستند  مختلف 
متشکل از دانشجویان، دانشمندان جوان و دانشمندان باسابقه از بیش از 
کار هیجان انگیز و پرخطر است. این  هفده کشور هم یک چالش و هم یک 
کار به ما اجازه می دهد تا با مجلۀ گفتگوی جهانی به عنوان ابزاری برای 
بیان کردن دیدگاه های بسیار گستردۀ جامعه شناسی و نیز ارائۀ دیدگاه های 
محلی سروکار داشته باشیم؛ ایجاد فضا برای بحث های زنده و مولد بر سر 
توسعه های اجتماعی و علمی؛ فراهم کردن پایگاهی برای دانشمندان جوان 
و نیز باسابقه؛ و بنابراین شکل دادن یک شبکۀ جهانی از جامعه شناسانی 

که دربارۀ مسائل مهم زمان مان می نویسند و بحث می کنند. 
گفتگوی  که به  که با تمام افرادی  ما به عنوان یک تیم بسیار مشتاقیم 

گیر عالقه مند هستند، در ارتباط باشیم. جهانی فرا

گا )معروف به آربو( گوست با آ
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