و این موضوع باالخص در یونان صادق اســت .بنابراین ،برای اینکه
دانشجویان م را به ایلیاس ببرم ،باید از کردارهای مسلط در مددکاری
(و آموزش مددکاری) فاصله میگرفتم و با گروههای عمل مردمی
همکاری میکــردم .معنای این همــکاری ،بازپس گرفتن میراث
کار اجتماعی با بازاندیشی بر مبنای ارزشــیمان و توسعه مبنای
دانشی متناظر با آن است که فرصت عرضه چشماندازی دیگرگونه
از کار اجتماعی آلترناتیو فراهم میکند ،چیزی که به خوبی آنچه
«مهان»« )2008( 32کردار امید» مینامد معنای آن را میرساند.
مبنای عدالت اجتماعی آنگونه که در خطمشی اخالقی آمده است
میتواند الهامبخش چشمانداز دیگرگونه ما باشد ،آرمانشهر ملهم از
کار اجتماعی ما اســت که میتواند به ما در ادامه تالش برای تغییر
جهان یاری میرساند .ما میتوانیم بگوییم که خطمشی اخالقی ما
مستلزم آن است که ماکارورزان اجتماعی33مان را در کنار مسائل
دیگر [غالبا فردی-خدماتی] ،در جهت تالش برای تغییر اجتماعی
نیز آماده کنیم .در هنگامه نابرابریهای خیرهکننده ،امید و تخیل
کردن چشماندازی دیگرگونه نیاز به همبستگی با ارزشهای عدالت
اجتماعی در کار اجتماعی دارد .این مستلزم باور به این است که تغییر
ممکن است ،پس جهانی دیگرگونه نیز ممکن است .این مستلزم
باور به این است که حرفه کار اجتماعی میتواند نقشی مهم در رفع
نابرابری ایفا کند .با چنین مسئولیتی ،دانشجویان و من در مواجهات
کار اجتماعی درگیر شدیم.
اوال« ،فراینــدی از گفتوگوی انتقــادی و آگاهیبخش در زمینه
ترویج جمعگرا شــدن» 34را ســامان دادیم .فرایند آگاهیافزایی
عمدتا در شورای آزاد اجتماع محلی ممکن شد ،جایی که مردمان
آسیبدیده میتوانستند دغدغههای خود را مطرح کنند و همزمان
متوجه شوند چگونه با توجه به مشترک بودن مسائل خود به بستر
اجتماعی-اقتصادی کالنتری مرتبط هستند .جلسات شورای آزاد
اجتماع محلی در همکاری تنگاتنگ با رهبران منتخب اجتماع محلی
و در مواردی که ممکن بود ،با همکاری گروههای مردمی شهروندان
سازماندهی میشد .هدف ما جلب توجه مردمان آسیبدیده (اکثرا
کشاورزان) به رابطه میان موارد زیر بود:
 دشواریهای شخصیشان بعد از آتشسوزیها و مشکالت مشابهیکه پیش از آتشسوزی به علت سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه
اروپا ،که منجر به کاهش شدید درآمدشان از کشاورزی شده بود،
داشتند.
 دشواریهای شخصی و شــرایط حاد اجتماعیشان و مشکالتمشابه مبتالبه مردم در شرایط مشابه در دیگر نقاط جهان.
 ســوداگریهایی که در حال اتفاق افتادن اســت ،اینکه چگونهموقعیتهای مشابه در شرایط پســا-فاجعه در دیگر نقاط جهان
اتفاق افتادهاند و چگونه شبکههای مردمی برای متوقفکردن آن
سوداگریها بسیج شــدهاند .دانشجویان با اســتفاده از مثالهای
موردی از سرمایهداری فاجعه ،بروشورهایی تهیه کرده بودند و آن را
در اجتماعات محلی توزیع کردند .آنها همچنین بنری با شعارهایی
مناسب ساخته بودند که هدف آن این بود که به اجتماع محلی قدرت
خودباوری بدهد تا فعال شود.
در شوراها ،دانشجویان کمک کردند که بروشوری حاوی مشخصات
گروههای عمل مردمی شــهروندان و اطالعاتــی درباره خدمات
ی-روانی که ممکن بود مردم
اجتماعی مناسب برای نیازهای اجتماع 
داشته باشند ،آماده و در اجتماعات محلی توزیع شود .در این شوراها
ما همچنین درباره ارزش سازماندهی جمعی و نیاز به پیوستن به دیگر
گروههای مشابه حرف میزدیم.
ایده اساســی آگاهیبخش همه مباحثات ،این نکته ساده بود که

افرادی که از چیزی آسیب دیدهاند ،با کنارهم بودن ،قدرت بیشتری
برای ایجاد تغییر خواهند داشت ،تا با کنشهای انفرادی .موضوع
اساسی این بود که تغییر اجتماعی با کنش جمعی ممکن میشود.
دوم ،سعی کردیم با رسانهها کار کنیم .هدف ترغیب دانشجویان و
مردمان آسیبدیده و کنشگران مردمی به مصاحبه با مطبوعات و
تلویزیون بود .استفاده از رسانه میتواند شکلی از سازماندهی اجتماع
باشد ،راهی برای ایجاد امکان شنیده شدن واقعیت متفاوت 35از آنچه
مقامات و رسانههای اصلی میگویند .بعد از مصاحبههای تلویزیونی
افراد آســیبدیده [از آتشســوزیها] به ما گفتند که احســاس
میکردند با افزوده شدن اعتباری علمی به کارزارشان ،صدایشان
قویتر شده است.
سوم ،یک نیازسنجی اجتماع محلی انجام دادیم تا اطالعات مناسب
برای استفاده در فرایند کارزار جمعآوری شود.
چهارم ،تالش کردیم تا با کمپین و جــذب کمک مالی ،حمایت
عمومی جامعه را جلب کنیم .هدف افزایش آگاهی درباره موضوعات
عموم مردم بود .دانشجویان دو نمایشگاه ترتیب دادند؛ یکی به ارتباط
وضعیت سیاسی مربوط به فاجعه میپرداخت :سوداگریای که در
جریان بود ،مســئولیتهای دولت و نیاز به مسئولیتپذیر کردن
دولت؛ دیگری به تخریب زیستمحیطی حاصل از آتشسوزیها
و نیاز به اجرای برنامه احیای جنگلها .در هر دو این نمایشگاهها ،از
عموم دعوت شد کمک مالی کنند که بیشتر آن صرف تجهیز مدارس
کودکان آســیبدیده و خرید نهال برای احیای جنگلها شد .از
آنهایی که به نمایشگاه آمدند ،درخواست شد تا پیامهایی حمایتی
بنویسند که به جوامع آسیبدیده ارسال شود .اغلب پیامهای نوشته
شــده برای مردم آرزوی قوی بودن در مبارزهشــان را داشتند که
نشانگر شکلگیری پیوند سیاسی میان رنجکشیدگان بود.
پنجم ،ما مشــغول به بررسی منابع خدماتی شــدیم که مستلزم
ارزیابی نهادهای ارائهدهنده سرویسهای انسانی در استان ایلیاس
بود .برونداد این بررسی شکل یک کتاب راهنمای خدمات انسانی
به خود گرفت .اطالعات جمعآوری شده در یک بروشور گنجانده
شد و با هدف ایجاد امکان خود-مراجعی  36توزیع گردید .با اینکه،
هدف اصلی من به عنوان فردی دانشگاهی ،تمرکز بر مهارتهای
کار اجتماعی کالن و نیاز به سازمانیابی اجتماع محلی بود ،هدف
این مداخله برای دانشجویان فهم نیاز به رهیافتی جامع که هم به
نیازهای فردی و هم به نیازهای اجتماعی توجه کند بود ،چهبســا
حتی زمانی که به ســازماندهی اجتماع میپردازیم ،با افراد دارای
مشکالت فردی روبهر و میشویم که ممکن است نیازمند ارجاع به
خدمات مناسب باشند.
این کار مبتنی بــر رهیافت آموزشــی  37کلی من بــود ،با هدف
برانگیختن امید به اینکه چشــماندازی دیگرگونه برای آیندهمان
ممکن است؛ چشماندازی که ارزش مبارزه دارد .این باور که تغییر
ممکن است ،زمانی که مشغول همکاری با سازمانهای مردمی در
مواجههای برای آموزش کار اجتماعی هســتیم ،میتواند تجسم
و واقعیت یابد .این همکاری با ســازمانهای مردمی در شــرایط
پسا-بحران فرصتی فراهم کرد تا فرایندی آموزشی تسهیل شود که
دانشجویان از طریق آن توانستند:
 ارزش عدالت اجتماعی در مواجهات کار اجتماعی را درک کنند. آگاهیشــان از امــکان تغییــر ،به گونــهایکــه در مقابله باایدئولوژیهای مســلط و به ندرت اهل بازاندیشی باشد ،افزایش
دهند.
 توانایی به پرسش کشیدن نظم موجود را [در خود] رشد دهند. یاد بگیرند که در همبستگی با ستمدیدگان ،با ذهنیت حرفهایشماره  52و  53مرداد و شهریور 1398
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 . 36یعنی به جای محدود کردن
افراد به ارجاع داده شدن توسط
مددکار ،افراد خودشان به حسب
نیاز و با توجه به اطالعاتی که
درباره خدمات موجود دردسترس
دارند ،بتوانند به نهادهای
خدماتدهنده مراجعه کنند.
 )Pedagogical( . 37تمایز این
مفهوم با مفهوم عام آموزش ،در
رهیافت ارزشی آن برای مبارزه
با ستم و تبعیض ،بلند شدن
صداهای محذوف ،توجه به
قدرتافزایی حاشیهنشینان و
ایجاد برابری از طریق رشد آگاهی
جمعی و اهمیت دادن به دانش
بومی و تسهیل فرایندی است که
فرودستان آگاهی جمعی خود
از موقعیت فعلی و راههای تغییر
ریشهآن را تقویت کنند .رهیافت
آموزشی افرادی مانند «پائولو
فریره» به آموزش از این نوع است.

38 . Pyles

 . 39تاکید از مترجم است.
 . 40این مقاله در سال 2011
منتشر شده است ،زمانی که
اجرای سیاستهای ریاضت
اقتصادی ،که توسط اتحادیه
اروپا و صندوق بینالمللی پول
در ازای دریافت وام ،به یونان
تحمیل شده بود ،در ابتدای راه
بود (اجرای اولین بسته ریاضت
اقتصادی در فوریه سال 2010
به تصویب پارلمان یونان رسید و
در ماههای مارس و ژوئن اجرای
بستههای بعدی نیز تصویب
شد) .اکثریت قابل توجهی از
مردم یونان در سال  2015با
رای به ائتالف سیریزا که توقف
سیاستهای ریاضت اقتصادی از
شعارهایش بود ،مخالفت قاطع
خود با این سیاستها اعالم
کردند .این ائتالف توانست 149
کرسی مجلس را در اختیار بگیرد.
در ادامه دولت ائتالفی سیریزا
درباره ریاضت اقتصادی رفراندمی
برگزار کرد ،اما بهرغم رای مخالف
مردم به ریاضت اقتصادی و
شعارهای انتخاباتی خود ،اجرای
سیاستهای ریاضت اقتصادی
را ادامه داد و به آرای مردم
خیانت کرد.
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