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پيشگفتار
اگر بتوان تاريخ را از منظر فراز و فرودهاي پيکارهاي ستمديدگان عليه

مناسبات نظم مسلط بازنويسي و روايت کرد ،تاريخ گذشته چيزي نخواهد
بود مگر بازنمايي و شرح و تحليل شکستهاي مکرر و پيروزيهاي

موقتي ستمديدگان ،يا تجارب و دستاوردهايشان .پويايي و درهمتنيدگي
ساختارها و مناسبات جهان سرمايهداري و سازوکارهاي نظاممند استثمار

و ستم و سرکوب ،مبارزات ستمديدگان در نقاط مختلف جهان را در

سطوح متعددي بههم مربوط ميسازند؛ اين پيوندهاي ناگزير ،در

مسيرهايي که هر يک از اين مبارزات ميپيمايند و در تاثيرات و

پيامدهايشان براي جامعهي بالفصل خويش و ديگر جوامع نمود

مييابند ،همچنانکه در آماج و سرنوشت نهايي آنها .درنتيجه ،پيونديابي
و همبستگي «فعال» مبارزات عليه نظام جهاني مسلط ضرورتي عيني براي

چيرگي بر آن است؛ و اين همان ضرورتيست که مانيفست کمونيست در
شکلي کالسيک اکثريت ستمديدگان را به برآوردن آن فراميخواند:

«کارگران جهان متحد شويد» .اما سادهترين شکل پيونديابي مبارزات

ستمديدگان ،آگاهي متقابل از تجارب مبارزاتي مختلف و تحليل و
بازانديشي دستاوردها و بهطور کلي درسآموزي از روندهاي مبارزه در

پهنههاي مختلف جغرافيايي و تاريخي است .در ايران سدهي گذشته

تالشهاي بسياري براي انتقال اين تجارب و بازانديشي انتقادي در آنها
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انجام شده است؛ تالشهايي که خواه بنا به بازدارندگي تحوالت تاريخي

ايران و خواه بنا به شتاب تحوالت جهاني و پويايي مناسبات سرمايهداري

گسسته و ناتمام ماندهاند .درعينحال ،تاجاييکه به گسترهي مبارزات

ضدسرمايهداري مربوط ميشود اين تالشها عمدتا (نه تماما) از منظرهاي

محدود ايدئولوژيهايي انجام گرفته است که نيروهاي زيرمجموعهي چپ

مارکسيستي ايران خود را در چارچوب آنها تعريف ميکردند .بههر
ترتيب ،بهموازات تحوالت متاخر جهان سرمايهداري و پويايي مبارزات

جاري عليه آن ،اين نياز بنيادي همواره پابرجاست که تجارب مبارزاتي

مختلف را متناسب با اين تحوالت و پوياييها و البته از منظري گشودهتر

مورد بازانديشي قرار دهيم .مجموعهمقاالت کتاب حاضر با چنين باور و
دغدغهاي گردآوري و ترجمه شده است و در بهترين حالت ،همچون گام
بسيار کوچکي در مسير پاسخ به اين ضروت قابل ارزيابي است.

براي معرفي/انتقال تجارب مبارزاتي به فضاي چپ رزمندهي جغرافياي

سياسي ايران ميتوان (همچنانکه در ديگر تالشهاي مشابه) از زواياي

مختلفي دست به اولويتبندي موضوعي و انتخاب تجارب ديگر جوامع

زد .آنچه مجموعهمتون حاضر 1را کنار هم آورده ،بيگمان متأثر از نوع

نگاه و دغدغههاي سياسي و تجارب مستقيم گردآوردنده-مترجم بوده

است که الجرم محدوديتهاي عملي براي آشنايي با (و يا گنجاندن)

موارد مهم(تر) ديگر را نيز در خود حمل ميکند .رشتهاي که مقاالت اين
مجموعه را بههم پيوند ميدهد بازانديشي انتقادي فعالين جمعها و

 .1مقاالت اول تا ششم پيشتر در فضاي اينترنت انتشار يافتهاند.
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گروههاي چپ راديکال در (برخي) مسايل استراتژيک بر مبناي شرايط

اجتماعي و تاريخيايست که در آن محاط شدهاند .بهجز مقالهي نخست

که بيانيهي يکي از گروههاي شاخص و پيشگام فمينيسم سياه (کلکتيو

رودخانهي کومباهي) در اوايل دههي  1970است ،ساير مقاالت در

سالهاي اخير نگاشته شدهاند .از آن ميان ،متون پنجم تا هشتم ناظر بر
بازانديشيها و تجارب گرايش معين و نوظهوري («سياست انقالبي در

محالت شهري» )2در فضاي چپ راديکال جامعهي آلمان است که مترجم
شخصا پيوند نزديکي با آن داشته است .3مناسبت ترجمه و انتشار اين

متون شايد بيشتر در نفس اين تالشهاي جمعي راهجويانه باشد؛
درعينحال ،بهرغم همهي تفاوتهاي بافتارهاي اجتماعي و سياسي مورد

بحث با وضعيت کنوني جامعهي ايران ،درهمتنيدگي جهان تاريخي ما

چنان رو به فزوني است که نگاه جستجوگر مخاطب فارسيخوان يحتمل

چيزيهايي براي توشهبرداشتن از اين بازانديشيها خواهد يافت .ترديدي
نيست که ما بايد راهمان را متناسب با شرايط واقعي و نيازهاي عينيمان

بنا کنيم؛ تنها ميتوان اميدوار بود که با چشماني هرچهبازتر و غنايافته از
2 . Revolutionäre Stadtteil-Politik

 .3مقاالت پنجم تا هفتم متوني جمعي هستند که از سوي يکي از گروه هاي مدافع اين رويکرد (سياست
انقالبي در محالت شهري) انتشار يافته اند و مترجم اين مجموعه نيز در تاليف آنها مشارکت داشته
است .متن هشتم يا آخرين فصل اين مجموعه ،مربوط به سازمان سياسی ديگريست که همين رويکرد
را دنبال مي کند .درحالي که متون پنجم تا هفتم نوشتارهايي تحليلي هستند که خواننده چپ را مخاطب
قرار مي دهند ،متن هشتم مطلبي کامال عملي (و به زباني بسيار ساده) است که مي کوشد با مخاطب
عام ارتباط برقرار کند .گنجاندن اين متن در مجموعهي حاضر براي تاکيد بر اهميت ساحت پراتيک
بوده است (که در اين رويکرد معين مستلزم تحرک سياسي در بطن جامعه و به دور از فضاهاي مجازي
است)؛ چرا که اين متن نمونه اي به دست مي دهد از طرح ريزي گام هاي عملي اوليه براي پيگيري
سياست انقالبي در محالت شهري.
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تجربيات و دستاوردهاي تاريخي دور و نزديک اين وظيفهي خطير را

پيش ببريم .از اين منظر ،شايد کتاب حاضر نيز بتواند مصالح بسيار اندکي
در اين جهت فراهم آورد.

.1

صدايي از فمينيسم سياه :بيانيهي کلکتيو رودخانه کومباهي
نويسنده :کلکتيو رودخانهي کومباهي

1

يادداشت مترجم:
ايستايي آشکار فمينيسم ليبرال و صورتبنديهاي چپ ميانه از فمينيسم،
حداقل از سه دههي پيش تاکنون انتقاداتي اساسي نسبت به جريانات
غالب فمينيسم غربي را در درون نحلههاي فمينيستي (و بيرون از آنها)

برانگيخته است .در اين ميان ،بهتدريج فضايي فراهم شد تا تجربيات و

1 . The Combahee River Collective Statement

«گروه رودخانهي کومباهي» سازماني متشکل از فمينيستهاي سياهپوست لزبين بود که بين سالهاي

 197۴تا  1980تحت اين نام در شهر بوستون آمريکا فعاليت ميکرد .نام اين گروه به رويدادي حماسي

در تاريخ مبارزات زنان سياهپوست آفريقايي-آمريکايي اشاره دارد :به تاريخ دوم ژوئن  1863طي

عملياتي نظامي با طراحي و هدايت هريت تابمن (Tubman

 ،)Harrietمبارز فمينيست

سياهپوست ،در رودخانهي «کومباهي» واقع در کاروليناي جنوبي 750 ،برده آزاد شدند .اعضاي اين
گروه (کساني چون ،باربارا اسميت ،آودري لُرد ،چريل کالرک ،آکاشا گلوريا هول و غيره) با انتخاب

چنين نامي ضمن تأکيد بر ماهيت رزمندگي فمينيسم سياه ،پيوستگي خود به روند تاريخي مبارزات

فمينيسم سياه را برجسته ميسازند« .بيانيهي گروه رودخانهي کومباهي» يکي از متون کليدي در مسير
رشد فمينيسم سياه معاصر و مباحث نظري مربوطه است[ .م].
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آموزههاي «فمينيسم سياه »2و فمينيسم «زنان رنگينپوست ،»3که همواره

از منتقدان جدي فمينيسم سفيد طبقهي متوسطي بودهاند ،از حاشيه

بهدرآيند و در سطحي فراتر از حوزهي مستقيم فعاليتهايشان (فضاهايي

خُرد در درون سپهر اکتيويستي جامعهي آمريکا) رويتپذير گردند و حتي
به بخشي از محيطهاي آکادميک کشور آمريکا – و از آن طريق به فضاي

فکري و اکتيويستي فمينيسم اروپا -راه يابند .مهمترين رهيافتي که
جريانات و فعالين «فمينيسم سياه» و «زنان رنگينپوست» به نظريهي

فمينيستي افزودهاند ،شايد شيوهاي از نگرش و تحليل ترکيبي باشد که

بعدها «نظريهي تالقي» )intersectionality( 4نام گرفت .اين نظريه ،تالقي
2. Black Feminism

با پيدايش جنبش زنان رنگين پوست اين انگارهي رايج که «زنان مجموعهي همگني هستند که اساسًا
تجربيات مشترکي را از سر ميگذرانند» به چالش گرفته شد .پيدايش اين رويکرد نقادانه بخشا ريشه

در آشکارشدن اين واقعيت داشت که زنان سفيد طبقهي متوسطي قادر نبودند کل جنبش فمينيستي را
در مقاطع تاريخي اوجگيري آن نمايندگي کنند[ .م].

3. Women of Color

 .۴اينترسکشناليتي ( )Intersectionalityيا «نظريهي تالقي» ناظر بر همپوشانيها و تالقيهاي ميان
[تجربيات] گروههاي مختلف تحت سلطه يا گروههاي مختلف اقليت است ،و بهطور مشخص ،بر
مطالعهي اندرکنشهاي نظامهاي چندگانهي سرکوب و ستم و تبعيض تمرکز دارد« .نظريهي تالقي» يک

متدولوژي پژوهشي براي مطالعهي روابط ميان ابعاد و قيدهاي چندگانهي مناسبات اجتماعي و

فرآيندهاي شکلدهنده به سوژههاست .اين نظريه ميکوشد اين مساله را بررسي کند که چگونه
مقولههاي مختلف زيستشناختي ،اجتماعي و فرهنگي از قبيل جنسيت ،نژاد ،طبقه ،توانايي جسماني،
گرايش جنسي ،پيوندهاي قومي/گروهي و ساير محورهاي هويتساز ،در سطوح چندگانه و اغلب

همزمان وارد اندرکنش با يکديگر شده و در ايجاد بيعدالتي نظاممند و نابرابري اجتماعي سهيم ميشوند.

«نظريهي تالقي» بر آن است که مفهومپردازي کالسيک از مکانيزمهاي سرکوب در جوامع ،نظير
نژادپرستي ،سکسيسم ،هموفوبيا ،ترنسفوبيا ،و تعصبات عقيدتي مثل ناسيوناليسم مستقل از هم عمل
نميکنند؛ بلکه اين اشکال ستم/سرکوب ،با يکديگر روابط دروني چندجانبه دارند و نظامي از سرکوب

را ايجاد ميکنند که تالقي اشکال چندگانهي تبعيض را بازتاب ميدهد.
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همزمان حوزههاي مختلف ستم و تبعيض ،و همپوشاني آنها در تجربيات

زيستي اليههاي وسيعي از زنان (از جمله -و بهويژه -زنان سياهپوست)

را مورد تاکيد و بررسي قرار ميدهد؛ حوزههايي چون جنسيت و گرايش

جنسي /طبقه /نژاد /قوميت و مليت ،که تالقي همزمان آنها ،سازوکارها

و پيامدهاي ستم بر اين زنان را واجد کيفيتي ترکيبي و افزاينده ميکند

که خصلتهاي تشديدشدهي آن بسيار متفاوت از جمع مجزاي اثرات هر
يک از اين حوزههاي ستم است.

در «نظريهي تالقي» هم -مانند اغلب نظريهها -گرايشهاي مختلفي وجود
دارد و از اين رو ،دور از انتظار نيست که در پهنهي روياروييهاي

ايدئولوژيک (که بازتاب تضادهاي عيني سپهر اجتماعياند) ،روايتها و

خوانشهاي متضاد راست و چپ از اين نظريه وجود داشته باشد .از
يکسو ،ازطريق آموزهي بنيادي اين نظريه ميتوان چهلتکهاي رنگارنگ
از ستم عرضه کرد (با «قرباني» احاطهشده در ميان پارههاي اين چهلتکه)،

که نهايتًا با درکي ليبرالي از گونهگوني سپهر واقعيت ،و با نگرش
اصطالح اينترسکشناليتي به ويژه از دل جريانات فمينيسم سياه رواج يافت و ناظر بر اين استدالل است
که موقعيت فرودستي يک زن سياهپوست بهسادگي با درنظرگرفتن زنبودن و سياهبودن وي بهطور
مستقل از يکديگر قابل فهم نيست؛ بلکه بايد در بَردارندهي تالقيها و همپوشانيهايي باشد که مدام

يکديگر را تقويت ميکنند .بهموازات تجربيات جنبشهاي فمينيستي چند نژادي در دهههاي  1960و

 1970و تحليل انتقادي اين تجربيات ،مفهوم اينترسکشناليتي وارد حيطهي نظريات جامعهشناسي شد
[در آغاز با نامهايي چون «همزماني»] .مفهوم اينترسکشناليتي ،بهعنوان بخشي از ديدگاههاي انتقادي
«فمينيسم راديکال» در انتهاي دههي  ، 1960اين تصور رايج در فمينيسم را به چالش ميکشيد که

«جنسيت عامل اصلي تعيينکنندهي سرنوشت زنان است»[ .برگرفته و ترجمه از «ويکيپديا» /م].
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حقوقبشري و پلوراليستي به پهنهي سياست سازگار يا جمعپذير باشد؛
از قضا در فضاي آکادميک آمريکا ،جايي که «نظريهي تالقي» نفوذ

قابلتوجهي يافته است ،چنين درک و خوانشي از آن رواج بيشتري دارد.
و از سوي ديگر ،همين آموزهي اساسي را ميتوان دستمايهي پرسشي

قرار داد که فهمي نظاممند از چگونگي تعامل سازوکارهاي ستم و

جايگاهها و کارکردهاي همبستهي حوزههاي ستم در کليت نظم
سرمايهدارانه را جستجو ميکند؛ تا بر پايهي درک جامعتري از

پيچيدگيهاي نظم مستقر و سازوکارهاي بازتوليد آن ،بتوان خطوط کلي
سياست رهاييبخش امروزي را فراچنگ آورد .گو اينکه از اين منظر،

«نظريهي تالقي» خود برکنار از نقّادي نبوده است و ازجمله بهدليل

تأکيدات يکسويهاش بر «سياست هويت» (توقف در مقولهي هويت و
تثبيت آن ،بهجاي بازشناسي و فراروي از آن ازطريق نقد و نفي
سازوکارهاي خلق هويتهاي فروبسته) مورد انتقاد واقع شده است.5

همچنين ،نابسندهبودن نظري صورتبندي غالب «نظريهي تالقي» (نظير
پيوند نارساي آن با نقد اقتصاد سياسي) ،فضاي کافي براي خوانشهايي

فراهم ميکند که به همارزسازي حوزههاي ستم ،6يا نفي تعامالت و
 .5نوشتههاي زير «نظريهي تالقي» را از همين زاويه مورد نقد قرار ميدهند [م:].

I am a woman and a human: a Marxist feminist critique of intersectionality theory
Marginalization is messy: Beyond intersectionality

 .6براي مثال ،مقالهي زير نمونهي چنين رويکردي (همارزسازي حوزههاي ستم) را در فضاي فمينيسم
ايران به دست ميدهد:
فاطمه صادقي؛ «جنسيت ،طبقه ،يا قوميت؟ نقدي بر سياست هويت»

در اين نوشته ،اگرچه مولف با اشاره به همپوشاني حوزههاي ستم و فرودستي ،به هويتهاي چندگانهي
ستمديدگان در جامعهي ايران ارجاع ميدهد ،و از اينطريق ميکوشد جداسازيهاي هويتي در فرآيند
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پيوندهاي بازتوليدی اين حوزهها با کليت نظام سرمايهداري (و بنيانهاي
آن) گرايش دارند.

«نظريهي تالقي» ،با وجود بيش از چهار دهه حيات نظري-سياسي آن

تحت نامهاي مختلف ،در پهنهي فکري فمينيسم ايران کمابيش ناشناخته

مانده است .در ويژهنامهاي 7که گروه «پروسهي نقد» بهمناسبت هشت

مارس  ۲01۴منتشر ساخت ،مقالهي قابل تاملي در معرفي «نظريهي

مبارزات اجتماعي را نفي کند ،اما درعين حال بهطور شگفتآوري بر همارزسازي حوزههاي ستم
تاکيد ميورزد .تاکيدات متن بر ضرورت پرهيز از اولويتبندي حوزههاي ستم ،اگرچه بخشا بازتابي
از هنجارهاي رايج ضدتبعيض است ،اما بيش از آن ،بازتابي است از غلبهي امروزي نگرش ليبرالي به
مناسبات اجتماعي .چنين نگرشي ،بهلحاظ روششناختي ،جامعه را به منزلهي يک کُليت ارگانيک
نميبيند ،و در مقابل ،بر تکثر و تفکيک حوزههاي برسازندهي نظم اجتماعي متکي است و از اين رو
خواهناخواه به دام اَشکالي از جزئيگرايي ميافتد .اين همان تناقضي است که نقد «سياست هويت» را
به هدفي فراتر از دسترسي متن يادشده تبديل ميکند .مشخصا در امتداد چنين نگرشي (و در غياب
درک از جامعه بهمنزلهي کليتي انضمامي و انداموار) ،در متن فوق از يکسو مقولهي «طبقه» ،بهمثابهی
يک قلمروي هويتي جايگاه و کارکردي در کنار ساير قلمروهاي هويتي مييابد؛ و از سوي ديگر،
پهنهي «سياست» نيز بهعنوان يک قلمروي مبارزاتي مستقل ،جايگاهي در کنار ساير قلمروها و
حوزههاي هويتبخش و بسيجکنندهي سوژههاي اجتماعي مييابد (مثال در ارجاع به بنيانهاي
خيزشهاي بهار عربي).
در مجموع ،از مقاالتي مانند نوشتهي فوق چنين بهنظر ميآيد که بخشي از فمينيسم ليبرال ايراني با
آشکارشدن روز افزون پيامدهاي اجتماعي سيطرهي نوليبراليسم بر فضاي جامعه ،به بازخواني
شتابزدهي مسير نظري گذشتهي خود روي آورده است .تلفيق اين شتابزدگي با گرايش عام به
فرافکني ،در بهترين حالت ميتواند به افق نظري شناختهشدهاي بيانجامد که «کنش مقاومتي» را
جايگزيني براي «مبارزهي رهاييبخش» قلمداد ميکند (تعبيری برگرفته از کوين اندرسون در مقالهی:
«مقاومت در برابر رهايي»؛ ترجمهي مهرداد امامي) .در هر حال ،بدون پااليش درک مسلط ليبرالي (و
خويشاوند آن ،درک پسامدرن) نسبت به مقولهي ستم اجتماعي و سازوکارها و حوزههاي بازتوليد
آن ،نميتوان به رهيافتي مترقي از «نظريهي تالقي» دست يافت (گو اينکه در نوشتهي خانم صادقي هيچ
گونه ارجاعي به نام اين نظريه وجود ندارد) .افق سياسي محتمل اين تالشهاي گفتماني ،حرکت
بهسمت پذيرش صوري يا انفعالي هويتهاي چندگانه در شيوههايي از مبارزات فمينيستي و اجتماعي
است که پيشاپيش ادغامشدن در منطق کالن وضعيت را مسلّم ميگيرند[ .م].
 .7نسخهي پي .دي .اف .ويژهنامهي  8مارس «انتشارات پروسه»
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تالقي» ترجمه شده است 8که ضمن مرور روند شکلگيري «نظريهي

تالقي» در پيوند با بستر تاريخي و اجتماعي پيدايش آن ،ميکوشد

سويههاي رهاييبخش اين نظريه را برجسته سازد .در مقالهي فوق به

دفعات از گروه «رودخانهي کومباهي» ياد ميشود و نقل قولهايي از متون

اين گروه آورده ميشود .گروه «رودخانهي کومباهي» يکي از نخستين و

جديترين جريانات فعال در حوزهي فمينيسم سياه معاصر –بهموازات

پيدايش موج دوم فمينيسم قرن بيستم -بوده است و فعاليتهاي نظري

آن نقش مهمي در مدوّنسازي و معرفي آراي فمينيسم سياه و مشخصًا در

شکلگيري «نظريهي تالقي» داشته است .9متن پيش رو ،بيانيهي اعالم

موجوديت اين گروه ،از پي سالها فعاليت در قالبهاي جمعي و نامهاي

ديگر است .اميد است ترجمهي اين بيانيه بتواند ضمن آشناسازي مخاطب
با تاريخچهي اين گروه و باورهاي نظري و جهتگيريهاي مبارزاتي

آنها ،اهميت امروزي پرسشها و دستاوردهاي فمينيسم سياه را برجسته
سازد / .فروردين 1393

 .8شارون اسميت« :فمينيسم سياه و اينترسکشناليتي»؛ ترجمه :نيما کوشيار؛ ويژهنامهي  8مارس،
انتشارات پروسه ،اسفند 139۲

Sharon Smith, Black feminism and intersectionality; International Socialist Review,
Issue 91, Winter 2013

 .9اعضاي گروه «رودخانهي کومباهي» در آثار و نوشتههاي خود از مفهوم تالقي حوزههاي ستم با
عنوان «همزماني» ( )Simultaneityياد ميکردند .همين چارچوب مفهومي ،بعدها در سال ، 1989
متأثر از مقالهاي از کيمبرلي کرنشاو (« ،)Kimberlé Crenshawنظريهي تالقي» نام گرفت و سپس در
دههي 1990از طريق آثاري چون نوشتههاي پاتريشيا هيل کالينز ( )Patricia Hill Collinsدرباهي
فمينيسم سياه ،اهميت و جايگاه آکادميک آن ،به ويژه در ساحت جامعهشناسي زنان و جامعهشناسي
فمينيستي برجسته شد[ .برگرفته و ترجمه از «ويکيپديا» /م].

 .1صدايي از فمينيسم سياه | 15

توضيح :کلمات و عبارتهاي درون کروشه [] و نيز اغلب پانويسهاي
درون متن ،از سوي مترجم افزوده شدهاند؛ پانويسهاي اصلي متن

(نوشتهي مولفان) با شمارهاي درون قالب {} آغاز ميشوند.
* * *

بيانيهي کلکتيو رودخانهي کومباهي
ما گروهي از فمينيستهاي سياه هستيم که از سال  197۴بهطور منظم با
يکديگر در ارتباط بودهايم .10از آن زمان ما درگير فرآيند تعريف و

روشنسازي [خطوط کلي] سياست خودمان بودهايم و به موازات آن،

درگير انجام فعاليتهاي سياسي گروه خودمان و يا در همکاري و ائتالف

با ديگر سازمانها و جنبشهاي پيشرو بودهايم .کليترين بازگويي از

سياستهاي ما در حال حاضر آن است که ما خود را به مبارزهي فعال
عليه ستمهاي نژادي ،جنسي/جنسيتي ،هتروسکشوال و طبقاتي متعهد

ميدانيم .ما وظيفهي مشخص خود را گسترش نوعي از تحليل و کنش
جامع ميدانيم که بر پايهي اين واقعيت بنا شود که نظامهاي اصلي ستم
[با يکديگر] همبستهاند .ترکيب اين ستمها شرايط زيست ما را پديد

ميآورد .بهعنوان زنان سياهپوست ،ما «فمينيسم سياه» را يک جنبش
 }1{ .10تاريخ انتشار اين بيانيه آوريل  1977است.
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سياسي منطقي [و ضروري] براي مبارزه عليه پيوستار ستمهاي چندگانه

و همزماني ميدانيم که همهي زنان رنگين پوست با آنها مواجهاند.

در اين بيانيه ما چهار سرفصل عمدهي زير را مورد بحث قرار ميدهيم:

( )1پيدايش فمينيسم سياه معاصر؛ ( )۲آنچه بدانها باور داريم ،يعني
قلمروي ويژهي سياست ما؛ ( )3مشکالت سازماندهي فمينيستهاي

سياه ،به همراه تاريخچهي کوتاهي از گروه خود ما؛ و ( )۴مسايل و

اقدامات فمينيسم سياه.

 .1پيدايش فمينيسم سياه معاصر

پيش از نگريستن به روند توسعهي فمينيسم سياه در سالهاي اخير ،مايليم
تصديق کنيم که خاستگاههاي ما به واقعيت تاريخي مبارزات پيوستهي

زنان آفريقايي-آمريکايي باز ميگردد؛ به مبارزات مرگ و زندگي اين
زنان براي بقاء و رهايي .مناسبات بسيار منفي زنان سياه با نظام سياسي

آمريکا (نظامي از حکمراني مرد سفيدپوست) همواره از ديد اعضاي ما
ناشي از [عملکرد] دو حوزهي ستم نژادي و ستم جنسي/جنسيتي تلقي

شدهاند .همانطور که آنجال ديويس در اثر خود بهنام «تامالتي در نقش

زنان سياهپوست در جوامع بردهگان» 11اشاره کرده است« ،زنان سياه
همواره موضعي مخالف در برابر حکمروايي [قواعد] مرد سفيدپوست

11. Angela Davis, Reflections on the Black Woman's Role in the Community of
Slaves
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اتخاذ کردهاند -گيريم تنها با ابراز بيانهاي جسماني-؛ آنها خواه به
شيوههاي نمايشي [و نمادين] ،و خواه با شيوههاي ظريف ديگر ،همواره

بهطور فعالي در برابر تهاجم اين قواعد تحميلي بر خودشان و بر

اجتماعاتشان مقاومت کردهاند .زنان سياهپوست اکتيويست همواره
وجود داشتهاند؛ برخي از آنان شناخته شدهاند ،نظير :سوجورنر تروث،

هريت تابمَن ،فرانسيس هارپر ،آيدا ولز بَرنت ،و ماري چرچ ترل12؛ و
هزاران هزار نفر ناشناخته .همگي آنان آگاهي مشترکي از اين واقعيت

داشتند که چگونه هويت جنسي/جنسيتي آنان در ترکيب با هويت

نژاديشان ،سراسر وضعيت زيستي آنان و کانون تمرکز مبارزاتشان را

يکتا ميسازد .فمينيسم سياه معاصر ثمرهي فداکاريهاي شخصي،
ايستادگيها و رزمندگيهاي نسلهاي بيشماري از مادران و خواهران

است.

در پيوند با موج دوم جنبش زنان آمريکا در اواخر دههي شصت ،فصل

تازهاي براي حضور فمينيسم سياه گشوده شد .زنان سياهپوست ،زنان

«جهان سوم» ،و زنان کارگر از همان آغاز جنبش فمينيستي درگير اين
جنبش و همراه با آن بودهاند ،اما هم نيروهاي ارتجاعي /واپسگراي

( )reactionaryبيروني و هم نژادپرستي و نخبهگرايي درون خود جنبش

فمينيستي در جهت محو و کمرنگسازي حضور ما عمل کردهاند .در سال

 1973جمعي از فمينيستهاي سياه ،ابتدا در نيويورک ،ضرورت
12. Sojourner Truth; Harriet Tubman; Frances Harper; Ida Wells Barnett; Mary
Church Terrell

 | 18گام معلق چپ در پيکارهاي ضدسرمايهداري امروز

شکلبخشيدن به گروه جداگانهاي از [فعالين]فمينيسم سياه را حس

کردند .اين امر به تاسيس «سازمان ملي فمينيستهاي سياه »13منجر شد.

سياستهاي فمينيستهاي سياه همچنين پيوند آشکاري با جنبشهاي
رهايي سياهان دارند ،بهويژه جنبشهايي که در دهههاي  1960و 1970

شکل گرفتند .بسياري از ما در اين جنبشها (شامل :جنبش حقوق مدني،

جنبش مليگرايي سياهان ،و جنبش پلنگان سياه) فعال بودهايم و سراسر
حياتمان بهطور وسيعي از ايدئولوژيها و اهداف اين جنبشها (و

تاکتيکهاي معطوف به اين اهداف) تأثير پذيرفته و تغيير يافته است.
تجربيات ما و بيداري ما در درون اين جنبشهاي رهاييبخش ،بههمراه

تجربياتمان از محيط چپ مردانهي «سفيد-محور» منجر به آن شد که
ضرورت پرورش سياست خاص خود را دريابيم؛ سياستي که از يکسو

برخالف سياست زنان -فمينيست -سفيد ضد نژادپرستي باشد؛ و از سوي

ديگر ،برخالف سياست مردان سياهپوست و سفيدپوست ،سياستي ضد

ستم و تبعيض جنسي/جنسيتي يا جنسيتزدگي )sexism( 14باشد.

13. National Black Feminist Organization: NBFO

 .13ترجمهي فارسي مفهوم سکسيسم ( )sexismدر قالب يک واژه ،دشواريهايي دارد :از يکسو
ميتوان اين مفهوم را در معناي عام «زنستيزي» بهکار گرفت؛ و از سوي ديگر ميتوان با اين مفهوم
بهطور توامان به تبعيضها و ستمهاي رايج جنسي و جنسيتي ارجاع داد .استفاده از معادلهاي

جنسيتمحوري يا جنسيتزدگي نيز براي اين واژه متداول است .در اين متن ،بنا به زمينهي معنايي
جمالت در بر دارندهي اين واژه ،يکي از تعابير فوق مورد استفاده قرار گرفته است .با اين حال ،در هر
مورد کلمهي التين در درون هالل آمده است تا خواننده خود انتخابگر نهايي باشد[ .م].

 .1صدايي از فمينيسم سياه | 19

تکوين و پيدايش فمينيسم سياه همچنين بهطور انکارناپذيري با سويهاي
شخصي همراه بوده است؛ به اين معني که ادراک سياسي برآمده از

تجربيات شخصي در زندگيهاي فردي زنان سياهپوست در پيدايش
فمينيسم سياه سهم داشته است .ما فمينيستهاي سياه و شمار وسيعتري

از زنان سياهپوست که اساسًا خود را فمينيست تعريف نميکنند همگي

ستم جنسي/جنسيتي را همچون بخش ثابتي از هستي روزمرّهي خود

تجربه کردهايم .بهعنوان کودک ما دريافتيم که از پسرها متفاوتيم و اينکه
با ما [به خاطر رنگ پوستمان] متفاوت رفتار ميشد .براي مثال ،بهطور

همزمان به ما گفته ميشد که براي داشتن وقار زنانه و نيز براي اينکه

خود را کمتر در معرض اعتراضات مردم سفيد قرار دهيم ،ساکت باشيم.

زمانيکه بزرگتر شديم ،از خطر سواستفادهي جسماني و جنسي از سوي

مردان آگاه شديم .با وجود اين ،ما قادر نبوديم آنچه را که براي ما چنين
واضح بود و ميدانستيم واقعًا  -و بهطور دايمي -رخ ميدهد مفهومپردازي

کنيم.

فمينيستهاي سياه اغلب دربارهي تجربياتشان از احساس جنون حرف

ميزنند؛ تجربياتي مربوط به زماني پيش از اينکه از مفهوم سياست
جنسيتي/جنسي ،سلطهي مردساالر ( ،)patriarchal ruleو بهويژه از

فمينيسم و تحليل و کُنش سياسياي که ما زنان در مبارزاتمان عليه ستم

استفاده ميکنيم آگاه شوند .اين واقعيت که سياست نژادي و درواقع
نژادپرستي عواملي فراگير و نافذ در زندگيهاي ما هستند ،به ما اجازه
نداده است و هنوز هم به بيشتر ما زنان سياهپوست اجازه نميدهد که

 | 20گام معلق چپ در پيکارهاي ضدسرمايهداري امروز

بهطور عميقتري در تجربياتمان بنگريم و از آنجا آگاهيهايمان را به

اشتراک بگذاريم و رشد دهيم؛ تا بتوانيم سياستي را بنا کنيم که

زندگيهايمان را تغييير دهد و ستمهايي که بر ما وارد ميشود را بهطور
قطعي و مطمئني پايان بخشد .رشد و پيشرفت دروني ما همچنين بايد با

جايگاه اقتصادي و سياسي معاصر مردم سياه همبسته بوده باشد .نسل

سياهان جوان پس از جنگ جهاني دوم نخستين نسلي بود که قادر شد

بهطور حداقلي از برخي فرصتهاي معين تحصيلي و شغلي برخوردار

ال به روي مردم سياه بسته بود .اگرچه
گردد؛ امکاني که پيش از آن کام ً

جايگاه اقتصادي ما سياهان هنوز هم در پايينترين سطح هرم اقتصاد

سرمايهداري آمريکا قرار دارد ،تعداد معدودي از ما توانستيم در اين
فرآيند گشايش محدود درهاي تحصيلي و شغلي (به روي سياهان) ،از

امکانات معيني بهرهمند شويم که بهطور بالقوه ما را قادر ميسازند به
شيوهي موثرتري عليه ستم مبارزه کنيم.

در آغاز ،داشتن ديدگاههاي توامان و ترکيبي در ضديت با نژادپرستي و

زنستيزي ما را بهسوي يکديگر جلب کرد؛ و هنگاميکه بهلحاظ سياسي

رشد يافتيم ،خود را همچنين عليه ستم هتروسکشوال و ستم اقتصادي

برآمده از [نظام] سرمايهداري تعريف کرديم.
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 .۲باورهاي ما

سياستهاي ما پيش از هر چيزي برآمده از اين باور مشترک بود که

زنان سياهپوست بهطور ذاتي ارزشمند هستند؛ اينکه رهايي ما ضرورتي
در خود است ،نه همچون ضرورتي الحاقشده به [رهايي] افراد ديگر،
بلکه همچون نياز ما به منزلهي انسان به خودمختاري .اين امر ممکن است

چنان بديهي بهنظر آيد که حتي ساده و پيشپا افتاده جلوه کند؛ اما آشکار

است که هيچ جنبش ظاهرًا مترقي ديگري هرگز ستمهاي خاص وارد بر

ما را اولويت خود تلقي نکرد ،يا اقدامي جدي براي پاياندادن به اين

ستمها را در دستور کار خود قرار نداد .بينياز از برشمردن رفتارهاي
ظالمانه و اغلب مرگباري که با ما ميشود ،صرفا ذکر القاب و صفتهاي

تحقيرآميزي که به زنان سياهپوست نسبت داده ميشود (لَلهي سياه

 ،mammyمادرساالر ،matriarchتُندخو و تلخمزاج

15

،Sapphire

فاحشه ،سگ لزبين  ،)bulldaggerبهخوبي نشان ميدهد که چه مايه

 Sapphire .14در لغت به معناي ياقوت کبود است ،اما در زمينهي اجتماعي-فرهنگي جوامع غربي

(بهويژه در اياالت متحد) بيانگر يک کليشهي توامان نژادپرستانه و زنستيزانه است که بيش از همه از

طرف جامعهي سفيد  -بهخصوص زنان سفيد -به زنان سياهپوست اطالق ميشود و حاکي از آن است

که برقراري ارتباط شخصي و اجتماعي با زنان سياهپوست بسيار دشوار است؛ «زناني که مدام در حال
شکوه و شکايت و در کار برپاسازي دعوا و بلوا هستند ،مردان را از خود ميرانند و به مردانشان

اعمال قدرت ميکنند .عموميتيافتن اين کليشه يا  stereotypeدر جوامع غربي ،بهسهم خود

دشواريهاي مضاعفي را براي زنان سياهپوست بهوجود ميآورد ،ازجمله برقراري ارتباط در جامعه،

ازدواجکردن ،دستيابي به اشتغال مناسب و ارتقاي حرفهاي ،و غيره .توضيحات بيشتر را در وبالگ

 ABAGONDبخوانيد .با اين توضيحات ،آشکار است که معادل فارسي انتخاب شده (ُتندخو و
تلخمزاج) براي اين اصطالح ،بههيچ رو بيانگر گسترهي بار معنايي آن نيست/ .م.

 | 22گام معلق چپ در پيکارهاي ضدسرمايهداري امروز

ارزش ناچيزي طي چهار سده بردگي در نيمکرهي غربي نثار ما شده
است[ .بر اين اساس] ما بر آنيم که تنها کسانيکه بهقدر کافي به ما اهميت

ميدهند که ضامن فعاليتي پايدار درجهت رهايي ما باشد ،خود ما زنان
سياه هستيم .سياست ما برآمده از عشقي پاک و سالم نسبت به خود ما،

خواهرانمان و حلقههاي اجتماعات ماست که به ما امکان ميدهند
فعاليتها و مبارزاتمان را ادامه بدهيم.

اين تمرکز بر روي ستم خاص وارد بر ما ،در درون مفهوم سياست هويت

( )identity politicsجاي ميگيرد .ما بر اين باوريم که عميقترين و

بهطور بالقوه راديکالترين سياستها مستقيمًا از درون هويت خود ما بر

ميآيند؛ نه از تالش در جهت پاياندادن به ستم وارد بر شخص ديگر .اين
امر بهويژه در مورد زنان سياهپوست حاوی مفهومي ستيزهجويانه،
خطرناک ،تهديدآميز و بنابراين انقالبي است؛ چرا که با نگريستن به همهي

جنبشهاي سياسي پيش از ما (فمينيسم سياه) ،آشکار است که در آنها

همواره رهايي شخصی ديگر ،مهمتر از [و مقدم بر] رهايي خود ما بوده
است .ما بنيانها و شالودههاي تشخص و وقار زنانه ( )queenhoodو

دنبالهروي احترامآميز (ده گام عقبتر حرکتکردن) را نفي ميکنيم .اينکه

بهمنزلهي انسان ،انساني برابر و همتراز ،بهرسميت شناخته شوي کافي

است.

ما بر اين باوريم که سياست جنسي/جنسيتي تحت [نظام] مردساالري
همانقدر در زندگيهاي زنان سياهپوست نفوذ دارد که سياستهاي

طبقاتي و نژادي .براي ما اغلب تفکيک ميان ستمهاي جنسي/جنسيتي،
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طبقاتي و نژادي دشوار است ،چون اين ستمها در زندگيهاي ما عمدتا

بهطور همزمان تجربه ميشوند .ما دريافتهايم که چيزي مثل ستم جنسي-

نژادي وجود دارد که نه صرفًا ستمي جنسيست ،و نه صرفًا ستمي نژادي؛

نظير تاريخچهي تجاوز به زنان سياهپوست از سوي مردان سفيد که

[بهواقع] سالحي در جهت سرکوب سياسي سياهان بوده است.

ما اگر چه فمينيست و همجنسگرا (لزبين) هستيم ،اما با مردان مترقي
سياهپوست احساس همبستگي ميکنيم و از انشعابگرايي

( )fractionalizationفمينيستهاي سفيدپوستي که خود را جداييخواه
( )separatistميدانند ،پيروي نميکنيم .موقعيت ما بهعنوان مردم
سياهپوست ايجاب ميکند که حول مسالهي نژادي با يکديگر همبستگي
داشته باشيم؛ و بديهي است که زنان سفيدپوست نيازي ندارند که با مردان

سفيد حول مسالهي نژادي احساس همبستگي کنند ،مگر اينکه پاي يک
همبستگي منفي بين نژادپرستان [ستمگران نژادي] در ميان باشد .ما

بههمراه مردان سياهپوست عليه نژادپرستي مبارزه ميکنيم ،در همانحال

که با خود مردان سياهپوست بر سر ستم جنسي مبارزه ميکنيم.

ما بر اين باوريم که رهايي همهي مردم تحت ستم [ستمديدگان] نيازمند

نابودي نظامهاي اقتصادي-سياسي سرمايهداري ،امپرياليسم و نيز

مردساالري است .ما سوسياليست هستيم ،چون باور داريم که [مناسبات]
کار بايستي در جهت منافع جمعي کساني که کار ميکنند و محصوالت

را توليد ميکنند سازماندهي شود ،نه براي سودجويي مالکان و نخبگان.

 | 24گام معلق چپ در پيکارهاي ضدسرمايهداري امروز

منابع مادي بايد بهطور برابر در ميان کساني که آنها را توليد ميکنند

توزيع گردند .با وجود اين ،ما گمان نميکنيم که يک انقالب سوسياليستي

که همزمان انقالبي فمينيستي و عليه نژادپرستي نباشد بتواند رهايي ما را
تضمين کند .ما به اين ضرورت رسيدهايم که بايد [آن] فهمي از مناسبات
طبقاتي را پرورش دهيم که جايگاه طبقاتي خاص زنان سياهپوست را،

که عموما جايگاهي حاشيهاي در نيروي کار است ،در بر داشته باشد؛ گو

اينکه در اين برههي زماني خاص ،برخي از ما موقتًا واجد شاخصهاي

مطلوبيت مضاعف در سطوح تخصصي و در ميان يقهسفيدان هستيم [که

موقتًا جايگاه شغلي امنتري براي ما فراهم ميکند] .ما نيازمند آنيم که

جايگاه طبقاتي واقعي کساني را درک کنيم که نهتنها کارگراني بينژاد و
بيجنسيت هستند ،بلکه ستمهاي نژادي و جنسي سهم تعيينکنندهاي در

زندگيهاي کاري-اقتصادي آنان دارد.

اگرچه ما با نظريهي مارکس درخصوص تحليل وي از مناسبات اقتصادي

ويژهي جامعهي سرمايهداري توافقي اساسي داريم ،درعين حال بر اين
باوريم که تحليل مارکس بايد بسط داده شود تا به کمک آن بتوانيم

جايگاه اقتصادي ويژهي خود بهعنوان زنان سياهپوست را درک کنيم.

تصور ميکنيم يکي از دستاوردهاي سياسي تاکنوني ما ،بسط اين اصل
فمينيستي بوده است که «شخصي ،سياسي است» .براي مثال ،ما در
جلسات ارتقاي آگاهيمان ،به فراسوي افشاگريهاي فمينيستهاي

سفيدپوست رفتهايم ،چرا که ما از داللتهاي توامان نژاد و طبقه و
جنسيت بحث ميکنيم .حتي سبک زنان سياهپوست ما در سخنگفتن و
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در شهادتدادن به زبان سياهان از تجربههايي که بر ما رفته است ،طنيني
دارد که بهطور توامان فرهنگي و سياسي است .ما بهناچار انرژي بسيار
زيادي را صرف آن کردهايم که دربارهي ماهيت فرهنگي و تجربي ستم

وارد بر زنان سياهپوست کاوش کنيم ،چرا که اين موضوعات پيش از اين

هرگز مورد بررسي قرار نگرفتهاند .پيش از اين هيچکس بسترهاي

چنداليهي زندگيهاي زنان سياه را بررسي نکرده است .نمونهاي از اين

افشاگري/مفهومپردازيها در نشستي رخ داد که طي آن ما در مورد

شيوههايي که عاليق فکري اوليهي ما از سوي معتمدان ما ،بهويژه از

جانب مردان سياه ،مورد حمله قرار گرفته بودند ،بحث کرديم .ما دريافتيم

که در آن دورهها ،از آنجا که ما [در مسير فکري-سياسي خود] زناني

«زيرک » ( )smartفرض ميشديم ،ناگزير همگي بهعنوان «زشت-زيرک»

( )smart-uglyنگريسته ميشديم .برچسب «زشت-زيرک» راهي را
مُتبلور ميسازد که بيشتر ما براي پرورش افکارمان ،بهبهاي سنگين

زندگيهاي «اجتماعي»مان ،مجبور به طيکردن آن بوديم .بايکوت زنان
انديشمند سياهپوست در مجامع سفيدپوستان و سياهان ،در مقايسه با آنچه
بر زنان انديشمند سفيدپوست ميرود ،بهمراتب بيشتر است؛ و اين تفاوت

بهويژه زماني فاحشتر ميشود که نحوهي برخورد با زنان سفيد

فرهيختهي طبقهي متوسط يا باالتر را مالک مقايسه قرار دهيم.

همانطور که گفته شد ،ما ديدگاه جداييخواهي زنان لزبين را رد ميکنيم،
چون چنين موضعي براي ما يک تحليل سياسي يا يک استراتژي سياسي

قابل اتکاء محسوب نميشود .اين ديدگاه ،انبوه بسياري از مردم را کنار
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ميگذارد ،بهويژه زنان و مردان و کودکان سياهپوست را .ما نسبت به
شيوهي پرورش اجتماعي مردان براي حضور در جامعه انتقاداتي اساسي
داريم و بهشدت از آن بيزاريم :خواه حمايت آنان از ستم [بر زنان] ،خواه

عملکرد آنان در برابر ستم ،و خواه شيوهاي که خود آنان زنان را مورد

ستم و سرکوب قرار ميدهند .با اين حال ،به اين انگارهي گمراهکننده

باور نداريم که مردبودن آنها بهخودي خود ،يا مردانگي زيستشناختي

آنها ،آنان را [بهاجبار] بهسمت آنچه هستند سوق ميدهد .بهعنوان زنان
سياهپوست هرگونه تعينگرايي زيستشناختي را پايهاي بسيار خطرناک

و واپسگرايانه ( )reactionaryبراي بناکردن يک سياست ميدانيم.

همچنين بايد بپرسيم که آيا جداييخواهي زنان لزبين اساسًا ميتواند يک

تحليل يا يک استراتژي موثر ،حتي براي آنهايي که آن را بهعمل در

ميآورند ،باشد؟ اين رويکرد از آنجا که همهي منابع ستم بر زنان ،بهجز

ال انکار ميکند ،واقعيتهاي مربوط به طبقه
ستم جنسي/جنسيتي ،را کام ً
و نژاد را نفي ميکند.

 .۳مشکالت سازماندهي فمينيستهاي سياه

طي سالها همراهي و فعاليت مشترک بهعنوان فمينيستهاي سياه ،ما
پيروزي و شکست و خوشي و درد را تجربه کردهايم .ما دريافتهايم که

سازماندادن مسايل مربوط به فمينيسم سياه بسيار دشوار است؛ و حتي
در برخي شرايط و زمينههاي [اجتماعي] معين ،اعالمکردن اينکه ما

فمينيستهاي سياه هستيم دشوار است .ما سعي کرديم داليل اين
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دشواريها را بفهميم ،بهويژه از آنرو که جنبش زنان سفيدپوست همچنان

با قوت ،به رشد خود در جهتهاي متعدد ادامه ميدهد .در اين بخش از

نوشتار برخي داليل عام برسازندهي مشکالتي که در حوزهي

سازماندهي با آنها مواجه هستيم را مطرح ميکنيم و همچنين بهطور

خاص ،مراحل سازمانيابي گروه خود را بيان ميکنيم .اصليترين منبع

دشواري در [پيشبُرد] سياست ما آن است که تالشهاي ما معطوف به
آن نيست که تنها در يک يا دو جبهه/حوزه با ستم مبارزه کنيم ،بلکه

حرکت ما در اين راستاست که همهي سويههاي ستم را آماج مبارزهي

خويش قرار بدهيم .ما نه داراي امتيازهاي نژادي ،جنسيتي،
هتروسکشوال ،يا طبقاتي هستيم تا بر آنها تکيه کنيم ،و نه به هيچ يک

از منابع قدرتي دسترسي داريم که گروههاي داراي يکي از اين امتيازها

بدانها دسترسي دارند.

هرگز نميتوان هزينهي رواني قرارداشتن در جايگاه زن سياهپوست و
دشواريهايي را که اين موقعيت در برابر دستيابي به آگاهي سياسي و
اقدام به کنش سياسي ايجاد ميکند ،دستکم گرفت .در اين جامعه که

همزمان نژادپرست و زنستيز/جنسيتزده ( )sexistاست ،اهميت بسيار
ناچيزي به زندگي رواني زن سياهپوست داده شده است .همانگونه که

يکي از اعضاي قديمي ما گفته است« :ما همگي بهصرف زن سياهپوست
بودن ،انسانهاي آسيبديدهاي هستيم» .ما بهلحاظ رواني و با هر معيار

ديگري ،محروميت ديدهايم؛ با وجود اين ،ضرورت مبارزه براي تغيير
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شرايط همهي زنان سياهپوست را درک ميکنيم .ميشله واالس در کتاب
«فمينيسم سياه در جستجوي خواهري» 16به اين جمعبندي ميرسد:

”ما بهعنوان زناني حيات داريم که سياهپوستايم و فمينيست هستيم و

هر يک از ما در حال حاضر گرفتار در تنگناي خود ،مستقل و جدا-

افتاده از ديگران کار ميکند؛ چون هنوز در اين جامعه فضايي وجود ندارد

که اندکي با مبارزهي ما متجانس باشد؛ چراکه بهدليل واقعبودن در قعر

[جامعه] ،ما مجبور به انجام کاري هستيم که هيچکس ديگري انجام نداده

است :ما مجبوريم با دنيا بجنگيم“.17

واالس بدبين است ،اما همزمان در برآورد خويش از جايگاه فمينيسم

سياه واقعبين است ،بهويژه در اشاره به انزواي کمابيش کالسيکي که
بيشتر ما با آن روبرو هستيم .با اينحال ،ما بايد از جايگاه خود در «قعر»

استفاده کنيم تا بتوانيم جهش آشکاري بهسمت کُنش انقالبي انجام دهيم.

اگر زنان سياهپوست آزاد ميبودند ،هر کس ديگري نيز بايد آزاد ميبود،

چون آزادي ما مستلزم نابودسازي همهي نظامهاي ستم [و سلطه] است.

با وجود اين ،فمينيسم براي اکثريت مردم سياهپوست بسيار خطرناک
است ،چون برخي از فرضيات اساسي دربارهي هستي ما را به پرسش

ميگيرد و ازجمله اين پيشفرض را که جنسيت بايد عاملي تعيينکننده

16. Michele Wallace, A Black Feminist's Search for Sisterhood
17. {۲} Wallace, Michele. "A Black Feminist's Search for Sisterhood," The Village
Voice, 28 July 1975, p. 6-7.
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در مناسبات قدرت باشد .براي نمونه ،نقشهاي مردانه و زنانه در يکي از

جزوههاي «مليگرايان سياه» در ابتداي دههي  1970چنين تعريف شدهاند:
”ما بر اين باوريم که مرد بهطور سنتي [همواره] در جايگاه رئيس/سروَر
خانواده جاي داشته و دارد .مرد رهبر خانواده و ملت است ،چون دانش

او دربارهي جهان وسيعتر است؛ دانايي او بيشتر است ،قوهي فهم او

کاملتر است ،و بهطور عاقالنهتري قادر است اطالعاتي که دارد را بهکار
ببندد … .با اينهمه ،منطقي آن است که مرد سروَر خانواده باشد ،چون

او قادر است از رشد و پيشرفت خانواده دفاع و حمايت کند … ،در

حاليکه زنان به خوبي مردان قادر به اين کارها نيستند .زنان بهلحاظ
طبيعت خود ،براي نوع ديگري از عملکردها و وظايف ساخته شدهاند.

برابري مردان و زنان چيزيست که حتي در يک دنياي مجرد (انتزاعي)

هم قابل تحقق نيست .خود مردان هم با يکديگر برابر نيستند ،به اينمعني

که تواناييها و تجارب متفاوت و حتي هوش و ادراک متفاوتي دارند.
ارزشهاي زنان و مردان را ميتوان با ارزشهاي نسبي طال و نقره قياس

کرد؛ يکي نيستند ،اما هر دو ارزش زيادي دارند .ما بايد دريابيم که مردان
و زنان مکملهاي يکديگرند ،چون هيچ خانوار و خانوادهاي بدون يک

مرد و همسر او وجود ندارد .هر دوي آنها براي پيشبُرد يک زندگي،

ضروري و اساسياند“.18

18. {3} Mumininas of Committee for Unified Newark, Mwanamke Mwananchi (The
Nationalist Woman), Newark, N.J., 1971, p. 4-5
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شرايط مادي اکثر زنان سياهپوست بهسختي به آنها اجازه ميدهد که در
هر دو حوزهي اقتصادي و جنسيتي نظام قواعدي را که بخش ثابتي از

زندگي آنها را بازنمايي ميکنند ،مختل يا واژگونه سازند .بسياري از

زنان سياهپوست درک روشني از هر دو ساحت جنسيتزدگي ()sexism

و نژادپرستي دارند ،اما بهدليل تنگناهاي هر روزهي زندگيهايشان،

نميتوانند خطر مبارزه عليه هر دوي اين ساختارها را بهجان بخرند.

واکنش مردان سياهپوست نسبت به فمينيسم بهطور بسيار رُسوايي منفي
بوده است .مردان سياه البته بهواسطهي سازمانيابي احتمالي زنان

فمينيست سياه حول خواستهها و نيازهاي خودشان ،بيش از زنان

سياهپوست در معرض تهديد خواهند بود .مردان سياه در مييابند که
بهدليل گسترش سازماندهي فمينيستي در ميان زنان سياهپوست ،نهتنها

متحدان ارزشمند و سختکوشي را از دست خواهند داد ،بلکه خود
ممکن است ناچار شوند شيوههاي مالوف سکسيستيشان در برخورد با

زنان سياه و اعمال ستم بر آنان را تغيير دهند .اين اتهام که فمينيسم سياه
در مبارزات سياهان شکاف ايجاد ميکند ،نقش بازدارندهي موثري در

رشد يک جنبش خودمختار زنان سياهپوست داشته است.

با اينحال ،صدها زن سياهپوست همچنان در دورههاي مختلف حيات

سهسالهي گروه ما فعال بودهاند .و هر زن سياهي که وارد حلقهي ما شد،
احساس نيازي قوي به سطوحي از امکان که پيش از اين در زندگياش

وجود نداشتهاند را تجربه کرده است ،حتي اگر بهداليلي جمع ما را ترک

گفته باشد.
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زمانيکه ما در اوايل سال  ،197۴پس از نخستين کنفرانس منطقهاي

«سازمان ملي فمينيستهاي سياه» در شرق ،جلساتمان را آغاز کرديم،

استراتژي مشخصي براي سازماندهي و حتي براي تمرکز بحثها و

فعاليتمان نداشتيم .تنها ميخواستيم ببينيم چهچيزي در اختيار داريم.

پس از وقفهاي چندماهه در جلساتمان ،در اواخر همان سال جلساتمان

را با دورههاي فشردهي ارتقاي آگاهي ( )consciousness-raisingاز سر
گرفتيم .احساس خارقالعادهاي که داشتيم آن بود که پس از سالهاي

سال سرانجام يکديگر را پيدا کرده بوديم .اگرچه ما بهعنوان يک گروه
کار سياسي نميکرديم ،هر يک از افراد فعاليتهايشان را در حوزههاي

مورد عالقهي خود پي ميگرفتند؛ در حوزههايي مانند :سياست زنان
لزبين ،کار بر روي خشونتها وآسيبهاي عقيمسازي ( sterilization

 )abuseو حقوق سقط جنين ،فعاليتهاي مربوط به روز جهاني زنان براي

زنان کشورهاي «جهان سوم» ،فعاليتهاي حمايتي براي دادگاه دکتر کنث
ادلين ،جوآن ليتل ،و اينتس گارسيا .19در تابستان همان سال ،زمانيکه

تعداد اعضا بهطور قابلتوجهي کاهش يافته بود ،آنهايي از ما که در
گروه باقيمانده بوديم ،مباحثي جدي بر سر امکان گشايش يک مرکز

حمايتي براي زنان آسيبديده ( )battered womenدر يکي از محلههاي
سياهان را مطرح کرديم (در آن زمان چنين مرکزي در شهر بوستون

وجود نداشت) .در حوالي همان دوره ما همچنين تصميم گرفتيم که به

يک جمع مستقل بدل شويم ،چون با برخي موضعگيريهاي بورژوا-
19. Kenneth Edelin, Joan Little, Inéz Garcia.
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فمينيستي «سازمان ملي فمينيسم سياه» مخالفت جدي داشتيم و نيز از

فقدان [حوزهي] تمرکز سياسي روشن نزد اين سازمان بهشدت ناراضي
بوديم.

در همان دوره ،فمينيستهاي سوسياليست که با آنان پيشتر در زمينهي

فعاليتهاي حق سقط جنين همکاري کرده بوديم ،با ما ارتباط برقرار

کردند تا ما را به حضور در «کنفرانس ملي فمينيسم سوسياليستي» در

[شهر کوچک دانشگاهي]  Yellow Springsترغيب کنند .يکي از
اعضاي ما در اين کنفرانس شرکت کرد و با وجود محدوديت ايدئولوژي

ارائهشده در اين کنفرانس معين ،از اينطريق ما بيش از پيش به اين

ضرورت واقف شديم که بايستي فهم درستي از وضعيت اقتصادي زنان

سياهپوست حاصل کنيم و تحليل اقتصادي مشخص خود را در اينباره

مدوّن سازيم.

در پاييز آن سال ،با بازگشت برخي اعضا ،چند ماه نسبتًا غيرفعال و توأم

با اختالفات دروني را سپري کرديم که نخست در قالب شکاف لزبين-

استريت[20شکاف ميان زنان همجنسگرا و دگرجنسگرا] ،مفهومپردازي

شد ،اما همچنين نتيجهاي بود از تفاوتهاي طبقاتي و سياسي ما[ .توضيح

آنکه] طي تابستان آنهايي از ما که همچنان به جلساتمان ادامه

ميداديم ،با اين ضرورت مواجه شديم که بايستي وارد حيطهي کنشگري

سياسي شويم و از سطح ارتقاي آگاهي و کارويژههاي صرف يک گروه

حمايت عاطفي ( )emotional support groupفراتر برويم .در ابتداي
20 .Lesbian-straight split
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سال  1976برخي از زناني که مايل به دخالتگري سياسي نبودند و

مخالفتهايشان را در اينزمينه اعالم کرده بودند ،بنا بر خواست

خودشان به همراهي خود با گروه خاتمه دادند و ما بار ديگر بهجستجوي

کانون تمرکز تازهاي برآمديم .در آن زمان ،پس از اضافهشدن اعضاي
جديد [به گروه] ،تصميم گرفتيم که به يک گروه مطالعاتي تبديل شويم.

ما همواره مطالعاتمان را با يکديگر بهاشتراک ميگذاشتيم؛ و برخي از

ما ماهها پيش از اتخاذ چنين تصميمي مطالبي دربارهي فمينيسم سياه

مينوشتيم تا بهطور جمعي در درون گروه مورد بحث قرار گيرند .پس
شروع به آن کرديم که در چارچوب يک گروه مطالعاتي فعاليت کنيم و

همچنين بحث از امکانات ايجاد يک انتشارات فمينيسم سياه را آغاز
کرديم .در اواخر بهار [ ]1976يک نشست بازبيني ( )retreatبرگزار

کرديم که توامان هم فرصتي براي بحثهاي سياسي فراهم آورد و هم

براي کارکردن بر روي ارتباطات درونگروهي و مسايل ارتباطي و بينا-

شخصي .اخيرًا ما در تدارک گردآوري مجموعهاي از نوشتههاي فمينيسم

سياه هستيم.

احساس و برداشت [کنوني] ما آن است که نشاندادن مضمون واقعي
سياستمان به ساير زنان سياهپوست اهميت حياتي دارد؛ و بر اين باوريم
که چنين کاري ازطريق نوشتن و انتشار و توزيع نوشتههايمان امکانپذير

است .اين واقعيت که فمينيستهاي سياه منفرد در سراسر کشور در
شرايط انزواي سياسي و اجتماعي بهسر ميبرند؛ اينکه اعضاي گروه ما

معدودند؛ و اينکه ما [در گروه خود] از برخي مهارتها و تواناييها در
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زمينهي نوشتن ،ويراستاري و انتشار برخورداريم ،ما را بر آن ميدارد که

(بهموازات کارهاي سياسي در ائتالف با ساير گروهها) ،اجراي اينگونه

پروژههاي انتشاراتي را بهعنوان ابزاري براي سازماندهي فمينيستهاي
سياه در دستور کار خود قرار دهيم.

 .۴مسايل و پروژههاي فمينيسم سياه

ما طي اين دورهي همراهي گروهي بر روي موضوعات بسياري در پيوند
مشخص با [مسايل] زنان سياه هستند کار کردهايم .دامنهي شمول

سياستهايمان ،ما را بر آن ميدارد که نسبت به هر وضعيتي که

زندگيهاي زنان ،خلقهاي «جهان سوم» و طبقات کارگر را تهديد ميکند

دغدغهمند باشيم .ما البته بهطور ويژهاي به حوزههايي از مبارزه متعهديم

که در آنها نژاد ،جنسيت و طبقه بهطور همزمان فاکتورهاي برسازندهي

ستم هستند .براي مثال ،ما ممکن است در سازماندهي کارگران در

کارخانههايي که زنان «جهان سوم» را استخدام ميکند ،يا در برپايي
اعتصاب در بيمارستاني که جماعتهاي «جهان سومي» را از مراقبتهاي
بهداشتي ناکافي کنوني [هم] محروم ميکند مشارکت کنيم ،و يا مرکزي

براي بحران تجاوز [آگاهيرساني نسبت به مقولهي تجاوز و ارائهي

خدمات به قربانيان تجاوز] در محلههاي سياهپوستنشين برپا کنيم.

همچنين ،سازماندهي حول مسايل رفاهي و دغدغههاي معاش روزمره

هم ميتواند موضوعي براي تمرکز توجه و توان جمعي ما باشد .کارهايي

که بايد انجام شوند و موضوعاتي که در اين کارها برجسته ميشوند ،تنها
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شدت و وسعت فراگير ستم و سرکوبي که بر ما اعمال ميشود را بازتاب

ميدهند.

مسايل و پروژههايي که اعضاي جمع ما تاکنون بر روي آنها کار کردهاند

عبارتند از :خشونتها و آسيبهاي عقيمسازي ،حق سقط جنين ،زنان

آسيبديده ،تجاوز ،و مراقبتهاي بهداشتي .ما همچنين برنامهها و

کارگارههاي آموزشي متعددي در زمينهي فمينيسم سياه در سطح
دانشگاهها و مدارس عالي ،در کنفرانسهاي زنان ،و اخيرًا براي دختران
دبيرستانها برگزار کردهايم.

موضوعي که يکي از دغدغههاي عمدهي ما را تشکيل ميدهد و
کوشيدهايم تا در سطح عمومي به آن ارجاع دهيم ،مسالهي نژادپرستي در

جنبش زنان سفيدپوست است .بهعنوان فمينيستهاي سياه ما بهطور

دايمي و دردآوري به اين امر واقف بودهايم که زنان سفيد تا چه حد
ناچيزي براي فهم نژادپرستي [موجود در حرکتشان] و مبارزه عليه آن

تالش کردهاند؛ امري که در کنار ساير عوامل ،نيازمند آن است که آنان
از درک سطحي خود نسبت به نژاد ،رنگ پوست ،تاريخ و فرهنگ سياهان

فراتر بروند .حذف نژادپرستي از جنبش زنان سفيدپوست علياالصول
ضرورتي پيش روي زنان سفيدپوست است ،اما ما به سخنگفتن دربارهي
اين موضوع [و برجستهسازي آن] و دعوت از آنان براي پاسخگويي به

آن ادامه ميدهيم.
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ما در پيگيري عملي سياستهايمان باور نداريم که هدف هميشه وسيله

را توجيه ميکند .بسياري از اقدامهاي واکنشي و مخرّب در لواي
دستيابي به اهداف سياسي «درست» انجام شدهاند .بهعنوان جمعي

فمينيست ،ما بر آن نيستيم که تحت نام سياست با مردم بدرفتاري کنيم و

به آنها آسيب برسانيم .ما به فرآيند جمعي و به توزيع ناسلسلهمراتبي

قدرت ،خواه در در درون گروه خودمان و خواه در چشماندازمان از يک

جامعهي انقالبي باور داريم .ما به بازبيني و بررسي پيوستهي

سياستهايمان و پرورش و پيشبرد آنها از دل انتقاد و خود-انتقادي،
بهعنوان جنبهاي اساسي از فعاليتهايمان متعهديم .رابين مورگان در

مقدمهاش بر کتاب «خواهري قدرتمند است »21مينويسد:

”من کمترين تصوري از اينکه مردان سفيد هتروسکشوال چه نقش انقالبي

محتملي ميتوانند ايفا کنند ندارم ،چون آنها تجسم آشکار بهرهمندي از
قدرت-منافع ارتجاعي هستند“.

بهعنوان فمينيستهاي سياه و لزبين ،ميدانيم که وظيفهي انقالبي بسيار

مشخصي بر عهده داريم ،و [از اين رو] براي تالش و مبارزهاي که براي
تمام عُمر خود پيش رو داريم آمادهايم.

21. Robin Morgan, Sisterhood is Powerful

.۲

نقش سياست هويتي در گسيختگي چپ:

گفتگو با اسد حيدر

مصاحبهگر :راشمي کومار
برگرفته 1از نشريهي The Intercept

درآمد

سياست هويتي چيزي است براي همه ،اما نه در مسيري درست .در سال

 ۲016هيالري کلينتون در کارزار انتخاباتياش ،براي جلب اعتماد
رايدهندگان جوان ليبرال ،بهگونهاي سطحي به مفاهيم «تالقي»

( )intersectionalityو «ارجحيت سفيد» ( )white privilegeمتوسل شد.

ريچارد اسپنسر 2و اعضاي «راست بديل» ( )alt-rightنيز خود را

«هويتگرا» ميخوانند تا آنچه بهواقع هستند ،يعني برتريطلبان سفيد

( ،)white supremacistsرا پنهان سازند .و نزد برخي افراد «بيدارشده» نيز
پوشيدن تيشرتي با نشان «فمينيست» و افشاي سلبريتيها بهدليل اينکه

1. Rashmee Kumar: How Identity Politics Has Divided the Left: An Interview With Asad
Haider; The Intercept, 27 May 2018.
2. Richard Spencer
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بهگونهاي مبهم «مسالهدار» [متهم به رفتار سکسيستي] هستند ،محدودهي

مشارکت سياسي است.

آنچه زماني بهمنزلهي استراتژياي انقالبي براي بهچالشکشيدن
سرکوبهاي همپيوسته بود ،اينک به لغتي باب روز و مبهم ،اما اجباري،
در گسترهي فعالين سياسي بدل شده است .کتاب جديدي با عنوان «هويت

عوضي :نژاد و طبقه در عصر ترامپ ،»3به تحليل موشکافانهي

سياستهاي نژادي و تاريخ نژاد در اياالت متحد ميپردازد تا با رابطهي
دگرگونشوندهي ميان هويت شخصي و کنش سياسي مقابله کند.

اسد حيدر در کتاب «هويت عوضي» توضيح ميدهد که سياست هويتي

معاصر نوعي «خنثيسازي جنبشهاي مخالف سرکوب نژادي» است،

بهجاي اينکه پيشرفتي در زمينهي پيکار اجتماعي تودهاي در برابر

نژادگرايي (راسيسم) باشد .حيدر که دانشجوي دکترا در دانشگاه کاليفرنيا

-سانتا کروز -است ،بر مبناي تجارب شخصياش از نژادگرايي و

سازماندهي سياسي[ ،در اين کتاب] گفتگويي با آثار کنشگران و

دانشوران سياه راديکال 4انجام ميدهد .او فرآيندي را ترسيم ميکند که
طي آن چشماندازهاي انقالبي جنبش رهايي سياهان ،5که نژادگرايي و

3. Asad Haider: Mistaken Identity: Race and Class in the Age of Trump, Verso, 2018.
4. radical black activists and scholars
5. the black freedom movement
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سرمايهداري را همچون دو سوي يک سکه مينگريست ،عمدتا با فهم

تنگ و محدودي از هويت جايگزين شدهاند.

حيدر استدالل ميکند که [در رويکردهاي متاخر] هويت از مناسبات

مادي ما با دولت و جامعه ،که بهواقع آن را واجد اهميت ميسازند ،منتزع

[منفک] شده است .بدينترتيب ،وقتي هويت بهمنزلهيبنياني براي عقايد
سياسي فرد عمل کند[ ،صرفا] در نگرشهاي جداييخواهانه و

اخالقگرايانه تجلي مييابد ،بهجاي آنکه زمينهساز همبستگي

( )solidarityباشد .او مينويسد:

«چارچوب هويت سياست را به آنچه شخص بهعنوان يک فرد هست ،و

کسب بازشناسي بهعنوان فرد ،فروميکاهد؛ بهجاي اينکه سياست را به

تعلق و عضويت شخص در يک جمع ( )collectivityو پيکار جمعي عليه
يک ساختار اجتماعي سرکوبگر پيوند دهد .پيامدي از اين رويکرد آن

است که سياست هويتي بهگونهاي متناقض (پارادوکسيال) به بازتقويت

همان هنجارهايي ميانجامد که خود قصد رويارويي با آنها را دارد».

مفهوم سياست هويتي بهلحاظ خاستگاه 6در سال  1977توسط «کلکتيو
رودخانهي کومباهي» معرفي و بهکار گرفته شد؛ اين کلکتيو شامل گروهي

 . 6مصاحبهگر در اينجا به بيانيهي کلکتيو رودخانهي کومباهي ارجاع ميدهد ،که ترجمهي فارسي
آن قابل دسترسي است :صدايي از «فمينيسم سياه» :بيانيهي گروه رودخانهي کومباهي؛ ترجمهي امين
حصوري ،تارنماي پراکسيس ،آوريل  .۲01۴در مورد مقولهي «فمينيسم سياه» براي نمونه رجوع کنيد
به مقالهي زير :شارون اسميت :فمينيسم سياه و نظريهي تالقي؛ ترجمهي نيما کوشيار ،انتشارات پروسه،
.1393
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از زنان سياه لزبين با رويکرد فمينيستسوسياليستي بود که بهواسطهي

رويارويي با نژادگرايي در جنبش زنان ،جنسيتزدگي (سکسيسم) در
جنبش رهايي سياهان ،و تقليلگرايي طبقاتي [نزد جريآنهاي

مارکسيستي] ،به ضرورت سياستي خودمختار و از آن خود رسيده بودند.

محور سياست رهاييبخش اين گروه زنان تمرکز بر اين مساله بود که
چگونه سرکوبهاي اقتصادي ،جنسيتي و نژادي بهطور همزمان در
زندگيهاي آنان ماديت مييابند .اما کار سياسي آنها در همينجا پايان
نيافت .زنان «کلکتيو رودخانهي کومباهي» ،ضمن برجستهسازي

سرکوبهايي که خود [مستقيما] از آن رنج ميبردند ،خواهان برپايي
ائتالفهاي همبستگي با ديگر گروههاي مترقي بهمنظور ريشهکنسازي

همهي انواع سرکوبها بودند.

حيدر شالودهي نقد خويش را بر روندهاي تاريخي مشخص و مناسبات

مادي بنا ميکند و بدينطريق رويکردي چندوجهي براي واکاوي اين

مساله اتخاذ ميکند که چگونه سياست هويتي بهطور چشمگيري از
ريشههاي راديکال خود عدول کرده است .او از خالل شرح فعاليتهايش
در سازماندهي [مقاومت] عليه افزايششهريههاي تحصيلي و

خصوصيسازي ،بهتوصيف گامهاي اشتباه جنبشهايي ميپردازد که

بهغلط مقوالت اقتصادي و نژادي را از هم جدا کرده و آنها را به مقوالت

«سفيد» هويتمحور ،7از جمله در قالب مقولهي «مردم رنگينپوست»
( ،)POC: Poeple of Colorفروميکاهند .او در بررسي مفهوم «ارجحيت

7. identity-based “white” issues

 .۲نقش سياست هويتي در گسيختگي چپ | 41

سفيد» ،روند پرورش و گسترش ايدهي نژاد سفيد در ويرجينياي استعماري

قرن هفدهم را مورد تأمل و واکاوي قرار ميدهد؛ فرآيندي که طي آن
طبقهي حاکم [در اين سرزمين] براي توجيه استثمار اقتصادي آفريقاييها

در هيات بردگان و بهمنظور پيشگيري از اتحاد ميان کارگران آفريقايي

و اروپايي پس از شورش بيکن ،)Bacon’s Rebellion( 8در بسط و

تقويت ايدهي نژاد سفيد کوشيد.

حيدر در فصلي از کتاباش با عنوان «عبور» ( )passingميکوشد مورد
راشل دُلزال 9را بهعنوان نمونهاي از «پيامدهاي تقليل سياست به
عملکردهاي هويتي» به فهم درآورد .او همچنين آثار فليپ روث

10

رماننويس و نيز چرخش سياسي اميري باراکا11ي شاعر را مورد واکاوي
 . 8شورش بيکن ( ،)Bacon's Rebellionبرگرفته از نام ناتانئيل بيکن ( ،)Nathaniel Baconنخستين
شورش مسلحانه در مستعمرههاي آمريکاي شمالي بود که به سال  1676در مستعمرهي ويرجينيا عليه
دولت محلي وقت روي داد .خاستگاه اوليهي اين شورش نارضايتي برخي از مستعمرهنشينان سفيد
نسبت به سياستهاي دولت مستعمراتي ويرجينيا (نمايندهي حکومتي دولت انگلستان) بود ،که در کنار
اهداف اصلياش ،بعضا اهداف نژادپرستانهاي  -نظير ضرورت برخورد هرچه خشنتر با بوميان
سرخپوست براي مقابله با حمالت گاه و بيگاه آنان -را دنبال ميکرد .با اينکه اين شورش بهسرعت
توسط ناوگان دريايي انگلستان سرکوب شد ،اما تبعات تاريخي مهمي در بر داشت :نخست ،تصويب و
اجراي مصوبههاي قانوني مهمي بود که بهزودي نقش تعيينکنندهاي در تحميل و تثبيت برخي مناسبات
اجتماعي ميان اليههاي مختلف جامعهي نوين آمريکا ايفا کردند (برخي از پژوهشگران بر اين باورند
که اين مصوبات درک تازهاي از مقولهي نژاد و تفاوت نژادي را در سپهرهاي قانوني و سياسي بنا نهادند
و به برتري نژاد سفيد صورت قانوني بخشيده و زمينهي تثبيت آن را فراهم ساختند) .سويهي ديگري
که به اين شورش اهميت تاريخي ميدهد تالشهايي است که از دل امتدادهاي اين شورش براي از
ميانبرداشتن اختالفات و امتيازات نژادي و طبقاتي ،و در جهت تقسيم عادالنهو استفادهي مشترک از
منابع و ثروتهاي عمومي جامعه انجام شد/ .م.
9. Rachel Dolezal
10. Philip Roth
11. Amiri Baraka
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قرار ميدهد .باراکا که از ناسيوناليسم سياه دههي  1970استقبال کرده
بود ،چندي بعد بهنفع جهانشمولگرايي مارکسيستي

12

آن را مورد

نکوهش قرار داد .و سرانجام ،حيدر توضيح ميدهد که چگونه بهواسطهي

اوجگيري نوليبراليسم در سياستهاي انتخاباتي دهههاي گذشته ،انتخاب
و عروج سياسي دونالد ترامپ قابل پيشبيني بوده است .او با بهرهگيري

از برخي آثار استوارت هال ( ،)Stuart Hallنظريهپرداز فرهنگي
بريتانيايي ،و با انجام مقايسههاي دقيقي با انگلستان دههي ،1970نشان

ميدهد که چگونه در آن مقطع حزب کارگر با دامنزدن به بحران

اقتصادي و هراس اخالقي ( )moral panicدر جامعهي انگلستان ،راه

رسيدن تاچر به قدرت را هموار ساخت.

کتاب کوتاه اسد حيدر با نگاهي به وجه پارادوکسيال حقوق بهمنزلهي

هدف نهايي جنبشهاي تودهاي پايان مييابد .او درعوض ،از احياء و
بازيابي «جهانشمولگرايي طاغي» ( )insurgent universalismدفاع

ميکند که بهموجب آن گروههاي تحت ستم ،خود در جايگاه کنشگران
سياسي قرار ميگيرند ،بهجاي آنکه قربانياني منفعل باشند .کتاب «هويت

عوضي» ،که توامان مجذوبکننده و تحريکآميز است ،از نبردهاي

توييتري و گمانهزنيهاي شخصي پا پس ميکشد تا ضمن برجستهسازي

زمينههاي [مادي و تاريخي] مباحث سياست هويتي ،چگونگي تأثير
مسالهي نژادي در جنبشهاي چپرا بازترسيم کند[ / .راشمي کومار]

12. Marxist universalism
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گفتگو با اسد حيدر
ميتوانيد لطفًا توضيح بدهيد که چگونه سياست هويتي از يک پراتيک
سياسي انقالبي به سمت يک ايدئولوژي ليبرالي فردگرايانه چرخش يافت؟

سال  1977يک نقطهي عطف تاريخي بود .اول از همه ،مقارن با بحراني
در جنبشهاي تودهاي بود که سابقهي آنها را ميتوان در جنبشحقوق

مدني ،جنبشچپ نوي دههي  1960و جنبشناسيوناليسم سياهان (که

اندکي پس از دههي  1960شکل گرفت) رديابي کرد .اين بسيحها و
سازماندهيهاي تودهاي از مرزهاي استراتژيک متعلق به خود عبور

کردند ،و با سرکوب دولتي مواجه شدند و بدينترتيب ديناميک آنها سير
نزولي يافت .همزمان ،پديدهاي وجود داشت که «استوارت هال» آن را

«بحران هژموني» ناميده است ،که بهموجب آن جهتگيريهاي
سياستاياالت متحد آمريکا بهکلي بازآرايي و بازتنظيم شدند (همين

فرآيند در اروپا هم جريان داشت) ،که در اثر آن بحران اقتصادي دههي

 1970به بازسازماندهي کلي محيط کار منجر شد ،درحاليکه

اتحاديههاي کارگري در موضع دفاعي بودند و جنبشهاي تودهاي نيز در

حال افول و رو به پراکندگي بودند .بدينترتيب ،بخشي از چيزي که در
اين دوره اتفاق افتاد آن بود که زبان هويت و پيکار عليه نژادگرايي [زبان

و پيکاري] فردي شد و به پيشروي منفرد اليهي سياسي اوجگيرندهي
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سياهان الصاق شد و نيز به طيفي از نخبگان اقتصادي که زماني بهواسطهي

نژادگرايي از [دسترسي به] مرکز جامعهي آمريکا طرد شده ،و اينک راهي

براي ورود به آن يافته بودند.

فکر ميکنم در حال حاضر ما از فقدان يک زبان سياسي که بتواند از

شکاف و جدايي به همبستگي نقب بزند رنج ميبريم ،و اين زبان چيزي

است که همواره مسالهاي اساسي براي جنبشهاي ضدنژادگرايي از دههي

 1950تا  1970بوده است ،و همان چيزي است که «کلکتيو رودخانهي
کومباهي» 13دربارهي آن مينوشت .ما فاقد زباني براي مبارزات جمعي

مشترک هستيم که بتواند موضوعات مربوط به نژادگرايي را در خود
جذب کند و جنبشهاي بينا-نژادي ( )cross-racialرا در خود بگنجاند

و يکپارچه سازد .بنابراين ،من فکر ميکنم بخشي از دليل اشاعهي

گستردهي الگوي فردگرايانهي سياست هويتي در درون فعالين چپگرا

(يعني کساني که واقعًا خواهان برپايي جنبشهايي در جهت

بهچالشکشيدن ساختارهاي اجتماعي هستند) آن است که ما چنين زباني

را که رهاورد جنبشهاي تودهاي بود و ميتواند ما را به جستجوي

راههاي بناسازي همبستگي برانگيزد ،از دست دادهايم.

شما در کتابتان مينويسيد «:ايدئولوژي نژادي از دل نژادگرايي خلقشد،
نه برعکس»؛ منظورتان چيست؟

 . 9نگاه کنيد به فصل اول همين مجموعه« :بيانيهي کلکتيو رودخانهي کومباهي»/ .م.
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من در اين کتاب دربارهي «نژاد» بهطور عام بحث نميکنم ،چون ما
ميتوانيم بافتارهاي تاريخي بسيار متفاوتي را بهتصور درآوريم که در
آنها بين گروهها جداييها و شکافهايي ايجاد ميشود که سلسلهمراتبي

(هيرارشيک) ميشوند و برخي از آنها ممکن است مربوط به رنگ پوست
باشند .اما نمونههايي از نوعي تمايزيابي و جداسازي گروهي وجود دارد

که دخلي به رنگ پوست ندارد ،مانند مورد ايرلند و استعمار انگلستان در
ايرلند قرن سيزدهم ،که در اين کتاب به آن ارجاع ميدهم .ميتوان

مثالهاي مختلفي از بردگي کشاورزي در منطقهي کارائيب [جزاير درياي

کارائيب] را مورد مالحظه قرار داد ،که در آن ناچاريم (مسالهي نژاد) را
بهطور متفاوت توضيح بدهيم ،چرا که در آنجا نه فقط بردگان آفريقايي،

بلکه همچنين «کولي»هايي ( )cooliesاز هندوستان و چين بهکار اجباري

کشانده شده بودند.

من دربارهي تاريخ بسيار خاصي از نژاد بحث ميکنم که از کار اجباري

در ويرجينياي مستعمره در قرن هفدهم پديدار شد … .استدالل من آن

است که نخستين دستهبندي نژادي که [در اياالت متحد] شکل گرفت

مقولهي «نژاد سفيد» بود ،بدينمنظور که آفريقاييهايي که کار اجباري

ميکردند را از دستهبندياي که اروپاييهاي اسير کار اجباري را در آن

جاي داده بودند ،متمايز و منزوي سازند؛ بدينترتيب که در مقابل دستهي

اول که آنها را بردگان ميناميدند ،کار دستهي دوم را بيگاري
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( )servitudeميناميدند .همانطور که تئودور آلن 14ميگويد ،شيوهي

ابداع مقولهي «نژاد سفيد» بهگونهاي بود که قوانين با توجه به مسالهي کار
اجباري تغيير يافتند ،و اين سرآغاز تقسيمبندي مردم به دستههاي نژادي

در تاريخ اياالت متحد آمريکا بود .کاري که نژادگرايي در اين مورد

مشخص انجام داد اين بود که بين انواع مختلف استثمار اقتصادي

تمايزگذاري کرد ،و سرانجام به شکلي از کنترل اجتماعي بدل شد که

استثمارشوندگان را از طريق برپايي سلسلهمراتبها و قايلشدن امتيازاتي
براي برخي از مردم ،از يکديگر تفکيک کرد .اين امر مانع از آن شد که

استثمارشوندگان عاليق مشترکي در ميان خود (يعني ميان آفريقاييها و

اروپاييهاي مهاجري که مشمول کار اجباري بودند) ببينند و بتوانند

چشمانداز ستيز مشترکي عليه کساني که آنها را استثمار ميکردند را
بهتصور درآورند.

مواجههي شخصي شما با نژادگرايي و نيز مشاهداتو تجاربتان از

اکتيويسم دانشجويي در سراسر بافت کتاب تنيدهشدهاند .هويت و تجارب

خود شما چگونه فهم شما از مقولهي نژاد را شکل بخشيدهاند؟

من هميشه به گفتهاي از استوارت هال ارجاع ميدهم ،با اين مضمون که

هويت ربطي به بازگشت به ريشههاي خويش ندارد ،بلکه به کنارآمدن

( )coming to termsبا مسيرهاي پيمودهي خويش مربوط است .پس در

اين معنا ،هويت ذات فرد يا چيزي مربوط به درون وي يا ناظر بر شالوده
14. Theodore Allen
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و بُنمايهي او نيست ،بلکه مربوط به تمام چيزهايي است که منجر به آن

شدهاند که فرد در جايي قرار گيرد که [اينک] درآن واقع است .براي

مثال ،من ميتوانم هويت خودم را تا پيشينيانم که از ايران به هند مهاجرت
کردند رديابي کنم و سپس از هند به پاکستان (بعد از جدايي پاکستان)،
و در نهايت مهاجرت والدينم به منطقهاي روستايي در پنسيلوانيا .اين

روايتي است از حرکت و جابجايي در پهنهي جهان ،که در هر گام ترکيب

معجوني که در حال حرکت بود را دگرگون ساخته است .آگاهي به اين

مساله همواره مرا نسبت به جهشي از هويت به نوع خاصي از سياست

بدبين ( )skepticalساخته است ،چون هويت را نميتوان به يک چيز ثابت

فروکاست؛ و وقتي با سياستي روبرو باشيم که چنين ميکند ،اين سياست
بيگمان آفتي براي مردم خواهد بود و مغاير همهي تاريچخههاي ما که

تاريخ ترکيب و سفر و پويايي بودهاند.

درخصوص کنشگري در محيط دانشگاه تجربهي من تجربهي يک فرد

رنگينپوست بود که رويکردش بهواسطهي يادگيري از جنبش قدرت

سياهان ( )Black Power movementو مارکسيسم (از دل جنبش

قدرت سياهان) راديکاليزه شد .بنابراين ،من هرگز بر اين تصور نبودم که

مردم ميان خودشان نوعي سازگارناپذيري ميبينند ،بهويژه آنکه در آن

زمان مارکسيسم هنوز از نيروي قدرتمندي که در قرن بيستم داشت

(بهشيوهاي که توسط دنياي غيرغربي جذب و اقتباس ميشد) برخوردار

بود .اين مساله چيزي است که امروزه فراموش يا سرکوب شده است.

بنابراين ،من بهعنوان فرد رنگينپوستي که هرچهبيشتر در جنبشهاي
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اجتماعي درگير ميشد ،واقعًا دچار اين هراس و نگراني شدم که نژاد

ميتواند به منبعي براي جدايي و انشقاق و شکست بدل شود ،بهجاي
آنکه بخشي از يک برنامهي عمومي رهاييبخش باشد .همين
سرخوردگي بود که مرا به تأمل و نوشتن دربارهي مضمون اين کتاب
واداشت.

چپ اغلب با اين اتهام مواجه بوده که «بيشاز حد سفيد» يا «بيشاز حد

مذکر» ( )too maleاست .چپ چگونه ميتواند بازانديشي دربارهي پويش
نژادي دروني خويش را آغاز کند؟

وقتي در سازمان يا جنبشي فعال باشيم که مردان سفيد بر آن چيرگي

دارند ،با يک معضل سياسي و استراتژيک مواجه هستيم ،که اگر بهعنوان

معضلي اخالقي با آن برخورد کنيم ،نخواهيم توانست آن را رفع کنيم.

فکر ميکنم مهم آن است که واقعًا قادر به تغيير اين وضعيت باشيم .هر

کسي که درگير فعاليت اکتيويستي بوده باشد ميداند که در يک جلسه

(ميتينگ) ممکن است کسي بهعتاب به «وارسي وضعيت مرجح خود»

فراخوانده شود .مقالهي جالبي هست که از دل جنبش فمينيستي در آمده،
به قلم جو فريمن ( ،)Jo Freemanکه «به باد انتقادگرفتن»15

[سرکوفتزدن] نام دارد (معادل امروزي واژهي « ،Trashingبهعمل
فراخواندن» calling out/است) .نکتهي طنزآميز دربارهي «بهعمل

فراخواندن» آن است که عمل نميکند [جواب نميدهد] ،چون  -در
15 . Trashing
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اينجا -تمام توجهات را بر روي مرد سفيدي متمرکز ميکند که درگير

تخطياي ( )transgressionاست که بهلحاظ اخالقي سرزنش ميشود .اين

روش همچنين فضايي تنشآميز و پارانوييک ايجاد ميکند که در اثر آن
حتي کساني بهغير از آن مرد سفيد هم از تصور سخنگفتن دچار واهمه

ميشوند ،چرا که آنها نيز ممکن است حرف نادرستي بزنند و «بهباد
انتقاد» گرفته شوند .اين مسالهاي است که نهفقط مردان سفيد ،بلکه همهي
ديگر کساني که درگير فعاليت سازمانيافته هستند هم بايد آن را جدي
بگيرند.

همانطور که هري هيوود ( ،)Harry Haywoodکمونيست سياهپوست،

خاطرنشان کرده ،در خالل مبارزات ضد راسيستي دههي  1930اصلي

در سازماندهي وجود داشت که بر مبناي آن هرکسي ميبايست با

مسالهي جايگاه مليتي خويش مواجه شود .بر اين اساس ،رفقاي سفيد

ميبايست با شووينيسم سفيد مقابله کرده و نقش برجستهاي در رويارويي

با آن ايفا ميکردند .همچنين ،رفقاي سياهپوست ميبايست نقش پيشرو و

برجستهاي در مقابله با ناسيوناليسم ارتجاعي ،که در آن زمان در قالب

گاروييسم 16و نظاير آن نمود مييافت ،ايفا ميکردند .هيوود بر اين نظر
 Garveyism[ .16نام يک جنبش فکري و مجموعهاي از فعاليتهاي سازمانيافته است که از سال
 191۴حول انديشههاي مارکوس موسيا گاروي ( )Marcus Mosiah Garveyشکل گرفت .اين
جنبش در سال  191۴با تاسيس سازماني به نام «انجمن جهاني رشد و پيشرفت سياهان» ( Universal
 )Negro Improvement Associationموسوم به  UNIAرو به گسترش نهاد .تنها اصل عمدهي
سازماندهندهي اين جريان برپايي سازماني بينالمللي در جهت تاسيس يک «دولت در تبعيد» براي
همهي سياهپوستاني بود که به دور از سرزمينهاي خود در کشورهاي مختلف پراکنده بودند .بر بستر
برآمدن مشهود پديدهي ناسيوناليسم در پس جنگ جهاني اول ،اصول و اهداف اين سازمان براي
بخشهايي از طبقهي کارگر سياهپوست که در جستجوي هويتنژادي روشنتري بودند ،گيرا و
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است که با اين تقسيم کار ،که در آن زمان بخشي از جنبشهاي تودهاي
واقعي بود ،ميتوان بر اين معضالت [مربوط به راسيسم] غلبه کرد .اما او
بعدها اظهار داشت که هنگاميکه حزب [کمونيست آمريکا] به

کارزارهاي واقعي آنها عليه نژادگرايي پايان داد ،افراد شروع به پاييدن

( )policingزبان يکديگر کردند و آن تقسيم کار از ميان رفت ،و
رويارويي با معضل اصلي [يعني نژادگرايي] و هدفگيري آن نيز مورد
غفلت قرار گرفت؛ طوريکه آن معضل هنوز هم پابرجاست … .مردان

سفيد ميبايد پيشگامي رويارويي براي غلبه بر سلسلهمراتبهايي که در

تعاملهاي اجتماعي تجلي مييابند را برعهده بگيرند؛ اما همچنين افراد
رنگينپوست هم ميبايد گام بردارند و بگويند« :ما اين تفکيک ميان

موضوعات اقتصادي و نژادي ،ميان نژاد و طبقه را نميپذيريم؛ و اين ادعا
را که اين موضوعات همگي «سفيد» ،يا اين جنبش «جنبشي سفيد» است،
ادعايي نادرست ميدانيم ،چراکه ما اينجاييم و نقش ايفا ميکنيم و باور

داريم که اين مسايل به هم مربوطاند و قادريم که همگي در کنار هم بر

روي آنها کار کنيم».

جذبکننده بود .درنتيجه ،بهزودي در سطح جهاني ميليونها نفر به عضويت اين سازمان در آمدند و در
شاخههاي محلي آن نيز هزاران نفر عضويت يافتند .براي مثال ،تا سال  19۲0در جنوب شهر شيکاگو
اين سازمان چندين دفتر محلي تاسيس کرد که اعضاپ و هواداران سازمان هر هفته در اين دفاتر گرد
هم ميآمدند و فعاليتهايي در جهت ستايش سربلندي گروهي ،همياري ،و همبستگي جمعي انجام
ميدادند .آنها همچنين کسبوکارهاي خُرد متعددي در جنوب شيکاگو راهاندازي کردند .اما بهطور
کلي ،اين سازمان بهرغم فعاليتهاي محلي يادشده از هرگونه دخالت و مشارکت در سياست اياالت
متحد خودداري ميکرد؛ استثناي قابلذکر در اين زمينه حمايت فعال سازمان از يک کانديداي
سياهپوست [در شهر شيکاگو] براي ورود به کنگرهي اياالت متحد بود[ .برگرفته و ترجمه ازThe :
/ Encyclopedia of Chicago/ Christopher R. Reedم].
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لطفا قدري دربارهي ايدههاي سازندهي ناسيوناليسم سياه ( black

 )nationalismدر دههي  1970و نيز محدوديتهاي آن صحبت کنيد.

ناسيوناليسم سياه چگونه در سياست معاصر اياالت متحد دوام آورده

است؟

پس از سال  ،1965بعد از اينکه جنبش حقوق مدني به [ايجاد] تغييرات

عمدهاي در سياستهاي نژادي دست يافت ،روشن نبود که جنبش بايد

به چه سمتي حرکت کند .حتي چهرههاي برجسته و هدايتگر اين جنبش

هم درگير اين انديشه بودند که اکنون که سياست قانوني تبعيض و

جداسازي ( )segregationديگر بهطور رسمي تضعيف شده است ،آنها
همچنان بايد به اين واقعيت بپردازند که اکثريت سياهان در فقر و

محروميتاند و درنتيجه ،هنوز ساختارهاي بالفعلي براي طرد و حذف
وجود دارند .براي مثال ،مارتين لوترکينگ بهسمت «کارزار مردم فقير»17

جلب شد ،کارزاري که او در مقطع پاياني حياتاش در آن فعال بود .اما

رويکرد ديگر در همين مقطع [پس از سال  ]1965آن چيزي بود که

برخي آن را «خيزشها» ( )riotsو برخي ديگر «شورشهاي شهري»

( )urban rebellionsدر شهرهاي شمالي ناميدهاند :عصياني ()revolting

عليه کنترل اقتصادي صاحبخانهها و کارفرمايان سفيد و غيره .در بافتار

شهري شمال آمريکا ،ناسيوناليسم سياه بهسان برنامهاي سياسي در حال

17. Poor People’s Campaign
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برپايي نهادهاي بديل بود ،بهجاي آنکه ادغام در جامعهي سفيد را مطالبه

کند.

پس دو پديدهي متفاوت در حال وقوع بود :در يکسو ناسيوناليستهاي
سياه بودند که به برپايي نهادهايي بديل اقدام کردند؛ و در سوي ديگر،

شاهد [پيامدهاي] چيرگي بر جداسازي قانوني و پيدايش يک طبقهي

سياسي جديد سياهان و نخبگان اقتصادي سياهپوست بوديم ،اليههايي که

اگرچه پيشتر هم تا حدي وجود داشتند ،اما اينک دامنه و ابعاد حضور

ال تغيير يافته بود .و بدينترتيب ،سازمانهاي ناسيوناليستي سياه
آنها کام ً
در برپايي بسياري از کارزارها براي انتخاب يک شهردار سياهپوست در

شهري با اکثريت سياهان نقش فعالي داشتند .نمونهي اميري باراکا را در

همين بافتار [در کتابام] بررسي کردهام .مساله از اين قرار بود که پس
از آن که با پشتيباني فعالين ناسيوناليسم سياه (و از جمله خود باراکا)

کنث گيبسون

18

بهعنوان شهردار نيوآرک ( )Newarkانتخاب شد،

سياست معمول ( )politics as usualپيشين همچنان تداوم يافت .و اين

بخشي از دليل چرخش باراکا از ناسيوناليسم سياه به سمت مارکسيسم

بود .من فکر ميکنم ناسيوناليسم سياه در دورهي خودش نقشي انقالبي

ايفا کرد و پيشرفت سياسي و استراتژيک بسيار مهمي بود .اما طي دههي

18. Kenneth Gibson
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 1970با صعود طبقهي سياسي سياه 19و نخبگان اقتصادي سياه ،20اين
جنبش دچار تضاد و تناقض گرديد.

[سرنوشت] ناسيوناليسم سياه با نخبگان سياسي و اقتصادي سياه گره

خورد ،چون حامل ايدئولوژي وحدت نژادي بود ،و درشرايطي که مردم

از اداره و کنترل زندگيهاي خويش تمامًا منع و طرد شده بودند ،قابل
درک بود که نوعي اتحاد ميان اين چهرههاي نخبهو اليههاي اقتصادي

پايينتر وجود داشته باشد ،چون هر دو طيف با ساختارهاي نژادي طرد
و حذف مواجه بودند .اما با پيشروي هرچهبيشتر فرآيند الحاق و ادغام
نخبگان سياه به درون ساختارهاي سياسي و اقتصادي موجود ،عاليق و

منافع دو طيف يادشده ديگر همراستا نبود ،بهخصوص در دههي،1970

يعني زمانيکه سياستمداران در هر سطحي شروع به تحميل رياضتهاي
اقتصادي ،کاهش شديد خدمات اجتماعي و نظاير آن بر جمعيتهاي

ساکن قلمروي [سياسي] خود کردند .در اين روند ،بخشا نوبت به
سياستمداران سياهپوست رسيد که چنين سياستهايي را تحميل و اعمال

کنند و درنتيجه ،تضادهاي ميان نخبگان سياه و اکثريت مردم سياهپوست

در اين شهرها بسيار نمايان شد .بنابراين ،فکر ميکنم آنچه تا امروز پابرجا

مانده ،شکاف ميان نخبگان و مردم عادي کارگر است و پسماندي از يک
ايدئولوژي وحدت نژادي که اغلب براي سرپوشنهادن بر شکاف طبقاتي

19. black political class
20. black economic elites
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مورد استفاده قرار ميگيرد .اين مساله تا حد بسيار زيادي در مورد صعود
باراک اوباما به قدرت صادق است.

در پهنهي گفتمانها و سازماندهيهاي سياسي معاصر ،چطور ميتوان

سياست هويتي را به خاستگاههاي راديکال آن بازگرداند؟

من فکر ميکنم ما بايد به روي فهم اين مساله باز باشيم که هويتهاي ما
بنيادهايي براي هيچ چيزي نيستند؛ آنها ناپايدار و متنوع و چندسويهاند؛

و اينکه ميتوانند دستخوش درهمريختگي ( )unsettlingو آشفتگي

گردند .اما ما بايستي راههايي بيابيم تا با آنها احساس راحتي کنيم ،و
بخشي از کاري که براي برآوردن اين مقصود ميتوان کرد خلق شيوههاي

جديدي براي پيوندزدن هويتها با يکديگر است ،که خود از طريق

جنبشهاي تودهاي قابل دستيابي است .راه غلبه بر انشقاق و
گسيختگياي که امروزه هويت بدان منجر ميشود ،دقيقًا تصديق آن

چيزي است که کلکتيو رودخانهي کومباهي پيش نهادهاند :قادربودن به
طرح داعيهي خودمختاري سياسي و همزمان حضور در ائتالفهاي

مترقي .من فکر ميکنم اين الگو بسيار عملي و مناسب است .اما اين

چيزي نيست که از طريق بحثهاي بيپايان در توييتر قابل دسترسي
باشد ،بلکه ميبايد از خالل فعاليت سياسي حاصل شود .اين امر از طريق

کارکردن بر روي پروژههاي عملي مشخص در ائتالف با ديگران بهدست

ميآيد .و اين بهنفسه فرآيندي است که در آن نژادگرايي تضعيف ميگردد
و افراد سفيدي که در حال فعاليت به همراه افرادرنگينپوست هستند
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ميتوانند ياد بگيرند که مفروضات خود را به چالش بگيرند و بر تکانههاي
راسيستي [خود] غلبه کنند.

من از رشد سريع سازمانهاي سوسياليستي در مقطع کنوني بسيار
تحتتاثير قرار گرفتهام ،اما گاهي دچار اين نگراني ميشوم که [در اين

پويشهاي جديد] سوسياليسم با نوعي برنامهبراي بازتوزيع اقتصادي

يکسان انگاشته ميشود ،يعني همان تلقياي که از قرن نوزدهم تاکنون

حاکم بوده است .سوسياليستها همواره درگير برپايي ائتالفها بودهاند؛
اصل انترناسيوناليسم همواره وجود داشته است؛ [اما] هيچگاه مفهوم ثابتي

از انواع مطالباتي که يک جنبش سوسياليستي بايد پيش بنهد وجود نداشته
است .گاهي اوقات مطالبهاي که مستقيمًا قابل اتصال به بازتوزيع ثروت
نباشد ميتواند بخشي از [مصالح] برپايي ائتالف و بسيج مردم باشد.

اگر يک سازمان سوسياليستي پيشقراول جنبشي عليه نژادگرايي باشد،
و اين مسلمًا هدف برخي از اعضاي سياهپوست حزب کمونيست آمريکا

در دههي  1930بود ،در اينصورت مردم به اطرافشان نگاه کرده و

خواهند گفت« :چه کسي طرف ماست؟ همينها هستند .وقتي با مسالهي

خشونت پليس سروکار داشتيم ،اينها بودند ،اين سازمان بود که براي

کمک به ما پا پيش گذاشت .اين سازماني چندنژادي است که اعضايش
باور دارند اين مسايلي که ما در زندگي روزمرهمان با آنها روبرو هستيم

همانقدر مهماند که هر خواستهي ديگر اقتصادي» .بنابراين ،سازمانهاي

سوسياليستي همچنين بايد به روي آزمونگري گشوده باشند و نيز
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انعطافپذير باشند ،تا بتوانند هويت را بهمثابهي يک منبع شکاف و

جداسازي مهار کنند و درعوض ،بهطور پيشگيرانه همبستگي را بنا کنند.

لطفًا دربارهي چشماندازتان از چاچوب سياسي کليگرا ()universalist

اندکي توضيح بدهيد.

نخست ميبايد نوعي از کليگرايي/جهانشمولگرايي ( )universalismرا

از اين بحث کنار بگذاريم که پيشاپيش شکافها و تفاوتها را با گفتن

اينکه همهي ما از نوعي بنيان کلي/جهانشمول [ ،]universalمثل

سرشت بشري يا مادهگرايي (از نوع مادهي فيزيکي) ،برخورداريم نديده

ميگيرد؛ اين نوع ماترياليسم هيچ ربطي به بحث مارکس دربارهي

ماترياليسم ندارد .اين ،آن نوع کليگرايي که من طرفدار آن هستم نيست،
چون اين نوع کليگرايي بهلحاظ تاريخي گرفتار طرد و حذف و سلطه

( )dominationبوده است .مانند آنچه از سوي [پروژهي] روشنگري،

انقالب فرانسه ،انقالب آمريکا و غيره تحميل شد ،که بهطور نظاممند با
بردهداري ،استعمار ،و اشکال مختلف خشونت همراه بود … .منظور من

از کليگرايي ناظر بر وضعيتي است که در آن مردم و گروههاي

اجتماعياي که از اين (تعريف ناقص) از کليگرايي حذف شدهاند،
برخيزند و خودمختاري خود را براي خلق نوع جديدي از کليگرايي

طلب کنند .و اين چيزي نيست که از پيش موجود بوده باشد ،بلکه

گسستي است با وضعيت موجود امور .مثال کالسيک آن انقالب هاييتي

است که پس از انقالب فرانسه رخ داد و اين مساله را برجسته ساخت

که فرانسه همچنان مستعمراتاش را حذف کرده است؛ مستعمراتي که در
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آنها [نظام] بردهداري حاکم بود ،فارغ از همهي رويدادهايي که
بهواسطهي انقالب فرانسه در اين کشور جريان داشت.

ما قادر به مشاهدهي [ظهور] يک کليگرايي/جهانشمولگرايي جديد

خواهيم بود ،اگر بتوانيم طي يک جنبش واقعي و عملي بر شکافهاي

صلب ميان بهاصطالح دستهبنديهاي هويتي مانند نژاد و جنسيت و

مقولهي طبقه چيره شويم .اگر ميتوانستيم شاهد پيدايش سازمانهايي
باشيم که دگرگوني واقعي مشخصي در جهت پلزدن ميان اين شکافها

ايجاد کنند ،طوريکه گفتن اين حرف ناممکن باشد که «اين يک سازمان
سفيد است» ،يا «اين سازمانيست که مردان بر آن سلطه دارند» ،در

اينصورت اين دستاورد ضرورتًا شامل بهچالشکشيدن نابرابري اقتصادي

و ساختارهاي طبقاتي جامعهي آمريکا هم ميشد .پيدايش يک مرحلهي

واقعي کليگرايي منوط به پيدايش جنبشي است که بر ساختارهاي بنيادي
نابرابري ،سلطه ،و استثمار در جامعهي آمريکا فايق آيد ،بهگونهاي که

هويت نتواند بهمثابهي يک نيروي جداکننده وجود داشته باشد.

.۳

تزهايي دربارهي اضطراب و بازدارندگي مبارزه

1

نويسندهPlan C :2

يادداشت مترجم :مسير تحوالت سرمايهداري در متن پيکارهاي طبقاتي

در دو سدهي اخير ،با مبارزات سياسي-اجتماعي هدفمند براي براندازي

اين نظام درهمتنيده بوده است .تجربهي کمون پاريس و انقالب روسيه و
انقالب چين شاخصترين نمونههاي تاريخي اوجگيري اين پيکارها و

همزمان ،تراژيکترين نمونههاي شکست آنها بودهاند .سرمايهداري در

سراسر اين سير تاريخي از انباشت تجارب خويش براي مديريت هرچه
بهتر تضادهاي درونياش و مهار پيکارهاي طبقاتي و سرکوب مبارزات

آشتيناپذير بهره گرفته است .در مقابل ،جنبش انقالبي هم -در مجموع-
در بازانديشي به تجربيات تاريخياش ،ضمن پااليش و بسط نظريهي

انقالبي کوشيده است در چارچوب ساختارهاي محاط کنندهي هر عصر،

مسيرها و راهکارهاي نويني براي ادامهي مؤثر مبارزات عليه

سرمايهداري تدارک ببيند .اما گستره و عمق و پويايي اين بازانديشيها
و نيز دستاوردهاي مبارزاتي برآمده از آنها ،در هر دورهاي بنا بر مجموع

1 . Institute for Precarious Consciousnes: Six Theses on Anxiety & the Prevention
of Militancy

 .2اين متن در آوريل  ۲01۴منتشر شده است.
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شرايط تاريخي ،متفاوت بوده است .اگر با نظر به روند پويش سرمايهداري

متاخر تنها به پهنهي مبارزات انقالبي در نيمهي دوم قرن بيستم بنگريم،
انبوه کثيري از تجارب مبارزاتي در جوامع مختلف را خواهيم يافت که
بعضا در رويارويي با مختصات مشابهي از شرايط تحميلي نظام مسلط ،از

يکديگر تأثير گرفتهاند .با اطمينان ميتوان گفت در جوامع اروپايي ،بخشا
بهدليل ثبات نسبي شرايط کالن سياسي-اجتماعي و نيز وجود سنتهاي

دموکراتيک قويتر در پهنهي مبارزات سياسي -اين تجربيات در سطح
وسيعتري مورد همانديشي و بازخواني انتقادي قرار گرفتهاند.

در يک دستهبندي کالن ميتوان سه نوع از اين بازخوانيها را برشمرد:

بازخوانيهاي آکادميک؛ بازخوانيهاي حزبي؛ و بازخوانيهاي جنبشي.

فارغ از تأثيرات متقابل اين روايتها بر يکديگر ،دو نوع اول اين

بازخوانيها در فضاهاي رسمي بهطور وسيعتري بازتاب يافته و مورد

ارجاع قرار ميگيرند ،و بههمين اعتبار به زبانهاي مختلفي هم ترجمه و

تکثير ميشوند .با اين حال ،بازخوانيهايي که مستقيمًا از دل جنبشهاي
اجتماعي راديکال ،و به دور از حقانيتمحوري و يکسويگيهاي رايج
نزد احزاب رسمي ،مسير مبازرات انقالبي و ضدسرمايهداري را مورد

نقادي و پرسشگري قرار ميدهند ،واجد ويژگيهايي هستند که تأمل بر

آنها را مفيد -اگر نگوييم ضروري -ميسازد :اينها شامل پرسشها و

روايتها و نقاديهايي هستند که عمدتا در مقاطع شکست و سرخوردگي

در سطح حلقهها و شبکههاي فعالين راديکال نطفه ميبندند و مباحثات
نسبتًا وسيعي برميانگيزند ،و با عبور از چنين مسيري پرورش مييابند.
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اين پرسشها و دغدغهها و روايتهاي نقادانه که عمدتا برآمده از تجارب

مستقيم مشارکت در جنبشهاي اجتماعي و ضرورتهاي انضمامي

مبارزه در سطح تودهايست ،برخورد بازتري با حوزهي تئوري دارند،
طوريکه تئوري را در پيوند و همخواني بيشتري با پراکسيس مبارزه قرار

ميدهند .ضمن اينکه چنين روايتهايي در پاسخ به ضرورتهاي
گسترهي مبارزه بهعنوان يک کليت انضمامي ،بهجاي توقف در

کورهراههاي تئوريک و گرهگاههاي نظري (که در جاي خود بسيار
ضروري و ارزشمند است) نگاهي سنتزي و کلنگر به گسترهي بيانتهاي

نظريه دارند و ضمن بهرهبردن از خرد جمعي (بهميانجي پراکسيس جمعي

و مباحثات جمعي) در جهت کنکاش در نظريهها و بازپروري آنها،

«داوري نهايي نظريه را به عرصهي عمل واگذار ميکنند» .چنين

ويژگيهايي را نميتوان در دستهبندي سهگانهي ياد شده به تمامي نزد دو

دستهي نخست بازخوانيهاي انتقادي يافت .بر اين اساس ،ديدگاههايي

که از درون جنبشهاي راديکال و ضدسرمايهداري اروپا مسير مبارزات

انقالبي را مورد پرسشگري و بازخواني انتقادي قرار ميدهند ،براي

فعالين راديکال فضاي سياسي ايران هم ،به رغم تفاوتفضاهاي سياسي-
اجتماعي ،درسها و مازادهاي مهمي دارند .چنين برداشتي ،انگيزهي

ترجمهي متن حاضر بوده است.

شايد نيازي به تأکيد نباشد که هدف اصلي ،انتقال بخشي از تجربيات و
بازانديشيها و دغدغهمنديهاي مبارزات راديکال به اميد برجستهسازي
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سويههاي تاملبرانگيز يا الهامبخش آنهاست ،نه تأکيد بر صحت کلي

مضامين اين تحليلها و يا کاربستپذيري عام راهکارهاي عرضهشده.

بهمن 139۴

* * *

تزهايي دربارهي اضطراب و بازدارندگي مبارزه
ي مسلط خود را برميانگيزد
 .1هر فاز سرمايهداري فضاي حس ِ

هر فاز از سرمايهداري «فضاي حسي» )affect( 3ويژهاي دارد که انسجام

آن را برپا ميدارد .اين يک وضعيت ايستا نيست .يک «فضاي حسي

مسلط» معين فقط تا زماني فراگير ميماند که استراتژيهايي از مقاومت

مدون گردند که قادر به فروپاشي اين فضاي حسي ويژه و منابع اجتماعي

مولد آن باشند .بنابراين ،سرمايهداري دائما وارد بحران ميشود و خود را
حول گرايشها و فضاهاي حسي مسلط جديدي بازسازي ميکند.

 . 3در بافتار متن حاضر ،برگرداندن معناي اسمي واژهي  affectبه فارسي کار نسبتا دشواري است.
گزينههاي متعددي ميتوان بهعنوان برابرنهاد فارسي اين واژه انتخاب کرد (نظير :تاثر ،روحيه ،حس
و حال روحي-عاطفي ،حالت روحي ،تاثير روحي ،حالو هوا و غيره) ،که لزوما معناي مورد اشاره
در اين متن را به طور کامل انتقال نميدهند .آنچه در اين متن از اين واژه مراد ميشود عبارت است
از :رواج گرايشهاي حسي دورهاي در جامعه بهواسطهي تاثيرپذيري بلندمدت مردم از اشکال
معيني از ساختارها و روندهاي کالن اقتصادي-سياسي .در نهايت براي پرهيز از القاي معاني مرتبط
با روانشناسي فردي (نظير حالت روحي) ،معادل اندکي دورتر «فضاي حسي» را براي انتقال معناي
«گرايش حسي» برگزيدم ،که اميدوارم بتواند در فهم بهتر مضمون متن به مخاطب کمک کند[ .م].
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يک جنبه از هر فضاي حسي مسلط دورهاي آن است که [حضور و
ماهيت] خود اين فضاي حسي يک «راز عمومي» باقي ميماند؛ چيزي که

همگان آن را ميدانند ،اما کسي آن را تصديق نميکند يا دربارهي آن
سخن نميگويد .ولي تا وقتيکه فضاي حسي مسلط يک راز عمومي

باشد ،موثر باقي ميماند و استراتژيهاي مخالف آن پديدار نخواهند شد.

از آنجا که رازهاي عمومي غالبا شخصيسازي ميشوند ،مسئله تنها در

يک سطح رواني فردي مشهود است و عوامل اجتماعي مساله پوشيده

ميمانند .از اين رو ،هر فاز سرمايهداري قربانيان سيستم را براي رنجهايي

که سيستم ايجاد کرده است سرزنش ميکند و بخشي بنيادي از منطق
عملکردش را همچون مسالهاي تصادفي و محلي تصوير ميکند.

در دوران مدرن (تا توافقات پساجنگ )19۴5/فضاي حسي مسلط،

فالکت ( )miseryبود .در قرن نوزدهم روايت مسلط آن بود که

سرمايهداري به غنا و برخورداري عمومي منجر ميشود .راز عمومي اين

روايت ،فالکت طبقهي کارگر بود .آشکارسازي اين فالکت توسط
انقالبيون انجام شد .نخستين موج جنبشهاي اجتماعي مدرن در قرن

نوزدهم ماشيني براي مبارزه عليه فالکت بود .تاکتيکهايي نظير

اعتصابات ،مبارزات کار مزدي ،سازمانيابي سياسي ،تعاونيهاي کمک

متقابل و صندوق هاي اعتصاب شيوههاي موثري براي غلبه بر قدرت
فالکت بودند که حداقلهاي معين اجتماعي را تضمين ميکردند .برخي

از اين استراتژيها هنوز هم براي مبارزه عليه فالکت کارآمد هستند.
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زماني که فالکت بهعنوان يک استراتژي کنترل اجتماعي متوقف شد،
سرمايهداري به سمت کسالت/مالل ( )boredomچرخيد .در ميانهي قرن

بيستم روايت عمومي مسلط آن بود که استاندارد معيشت در حال افزايش

است که به نوبهي خود دسترسي به مصرف ،بهداشت و درمان و آموزش

را گسترش ميدهد؛ در کشورهاي ثروتمند همگان «خوشبخت» بودند و
کشورهاي فقير در حال طي مسير خود بهسمت توسعه بودند .ولي راز

عمومي آن بود که همه دچار مالل و کسالت بودند .اين وضعيت ،پيامدي

از نظام [توليدي] فورديستي بود که تا پيش از دههي  1980نظام توليدي

مسلط بود؛ نظامي بر پايهي مشاغل تماموقت براي همهي عمر ،رفاه

تنظيمشده ،مصرفگرايي تودهاي ،فرهنگ تودهاي و جذب و ادغام جنبش

کارگري از سوي سيستم؛ جنبشي که پيشتر براي مبارزه عليه فالکت

شکل گرفته بود .امنيت شغلي و تضمين رفاه ،اضطراب و فالکت را کاهش
داد ،اما مشاغل [عموما] کسالتبار بودند و شامل وظايف ساده و تکراري

ميشدند .سرمايهداري ميانهي قرن بيستم همهي چيزهاي الزم براي بقا
را عرضه ميکرد ،اما نه فرصتهايي براي زيستن را .سرمايهداري در اين
دوره ،بر بقاي تحميلي تا نقطهي اشباع متکي بود.

البته در دورهي فورديسم همهي کارگران داراي مشاغل پايدار و امن

نبودند .با اينحال ،رويهي يادشده الگوي محوري کار بود ،که بخش
بزرگي از سيستم حول آن چينش يافته بود .در واقع سه نوع قرارداد در

اين دوره وجود داشت که از آن ميان ،نوع قرارداد کارگران [ Bکه

جايگاهي مابين کارگران متخصص و برخوردار از مزايا ،و کارگران يدي
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محض و فاقد امتيازات داشتند/م ،].شاخصترين مثال کسالت همبسته با

فورديسم بود .امروزه قرارداد کاري  Bبهطور وسيعي حذف شده است،

که اين امر شکاف وسيعي ميان کارگران نوع  Aبا کارگران نوع [ Cيعني
اکثريت کارگران] ايجاد کرده است؛ در يکسو بازيگران جامعهي مصرفي
و در سوي ديگر موقعيت شکنندهي انبوه بهحاشيه راندهشدگان.

ط کسالت زاده
ي مسل ِ
 .۲مقاومت موج دههي شصت در پاسخ به فضاي حس ِ
شد

اگر هر مرحله از نظام مسلط داراي يک «فضاي حسي مسلط» است ،پس

هر مرحله از مقاومت هم نيازمند استراتژيهايي براي شکست يا رفع اين
فضاي حسي است .اگر نخستين موج جنبشهاي اجتماعي ماشيني براي

مبارزه عليه فالکت بود ،موج دوم (در دهههاي شصت و هفتاد يا بهطور

وسيعتر از دههي شصت تا دههي نود) ماشيني براي مقابله با کسالت بود.

اين همان موجي است که جنبشهاي کنوني ما هم از بستر آن زاده شد
و همچنان در حال خمکردن و شکلدادن به بسياري از نظريهها و

پراتيکهاي ماست.

بسياري از تاکتيکهاي اين دوره راههايي براي گريز از چرخهي «کارـ

مصرف ـ مرگ» بودهاند/هستند .موقعيتگرايان ( )Situationistsدر

آزمودن رشتهي کاملي از تاکتيکها عليه کسالت پيشگام بودند و
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انگيزههايشان را چنين بيان کردند« :ما دنيايي را که در آن ضمانت نمردن
از گرسنگي ،تنها از طريق پذيرش خطر مردن از کسالت حاصل ميشود،
نميخواهيم» .آتونوميستها ( )Autonomiaاز طريق امتناع از کارکردن،

خواه در پروسهي کار مزدي (از طريق کمکاري يا خرابکاري) و خواه
بر ضد کار مزدي 4عليه کسالت پيکار کردند .اين اشکال اعتراضي با

فرآيند اجتماعي وسيعتري همبسته بودند که عبارت بود از خروج

ضدفرهنگي 5از اشکال مسلط کار کسالتبار و نقشهاي اجتماعي

کسالتبار.

در جنبش فمينيستي سالهاي دههي ،1960مقولهي «بيماري/کسالت

زنخانهدار »6بهعنوان مسالهاي نظاممند نظريهپردازي شد .بعدها ،به

واسطهي روندهاي ارتقاي آگاهيها و متون و اکسيونهاي اعتراضي

برآمده از آن (نظير جزوهي مشهور «اسطورهي ارگاسم مهبلي »7و يا

ابتکارات اعتراضي گروه فمينيستي «رد-استوکينگ» براي قانونيسازي

سقطجنين ،)8نارضايتيهاي هرچه بيشتري پديدار شدند .در دههيهاي
4 . slacking off and dropping out
5 . counter-cultural exodus
6 . housewife malaise

« .7افسانهي ارگاسم مهبلي» ( )The Myth of the Vaginal Orgasmنام يک مقالهي مشهور فمينيستي
درباره سکسواليتهي زنانه است که در سال  1968توسط «آنه کودت» ( )Anne Koedtفمينيست
راديکال آمريکايي ،بر اساس يافتههاي کتاب تحقيقي «پاسخهاي جنسي انسان» ( Human Sexual
 )Responseنگاشته شد .در سال  1970نسخهاي تفصيلي از اين مقاله ،شامل بخشهايي دربارهي
آناتومي زنانه ،شواهدي دربارهي ارگاسم کليتوريسي ،و داليل غالبشدن «افسانه»ي ارگاسم مهبلي
در قالب يک کتابچه در سطح وسيعي انتشار يافت[ .ترجمه از مدخل ويکيپديا /م].
8 . Redstockings abortion speak-out
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گذشته گرايشهاي مشابهي در ساير حوزهها نيز قابل رويت بود :در تئاتر

ستمديدگان ،9در تعليموتربيت انتقادي ،10در شيوههاي مهم اقدام مستقيم

11

(شامل :کنشهاي کارناوالي ،رزمنده /ميليتانت و صلحطلب] ،و در
جنبشهايي که در دههي  1990پديدار شدند؛ نظير «جنبش بدون حزب»،

«بازپسگيري خيابانها ،»12فرهنگ خود-اتکايي («دو .ايت.
يورسلف ،)»13و فرهنگ هکري

.14

تغيير جهت سرمايهداري از فالکت به کسالت در ميانهي قرن بيستم ،نقشي
حياتي در ظهور موج جديدي از شورشها داشت .ما اکنون دنبالهي

پاياني اين موج هستيم .تاکتيکهاي اين موج دوم اينک همانقدر براي

مبارزه عليه کسالت کارساز هستند ،که تاکتيکهاي موج نخست براي

مبارزه عليه فالکت .مشکل آنجاست که ما امروز هر چه کمتر با کسالت
بهعنوان دشمن اصلي مواجه هستيم .بههمين خاطر است که مقاومت

رزمنده/ميليتانت در بنبست فعلي خود گرفتار شده است.

9 . Theater of the Oppressed
10 . critical pedagogy
11 . direct-action
12 . Reclaim the Streets
!13 . DIY culture: Do It Yourself
14 . hacker culture
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 .۳سرمايهداري مبارزه عليه کسالت را بهطور وسيعي در خود جذب
کرده است

مبارزه عليه کسالت تنها بهطور جزئي براي شرايط امروزي بازيابي و احيا
شده است .سرمايهداري به فضاهايي فراسوي محيط کار کوچ کرده و

قلمروي جديد «کارخانهي اجتماعي» ( )social factoryرا خلق کرده
است که در آن کل جامعه همانند يک محيط کار سازماندهي شده است.
سرمايهداري اينک با استفاده از عامل بيثباتي شغلي [بيثباتکاري] مردم

را مجبور ميکند تا در قلمرو بسطيافتهاي از کار مزدي کار کنند که

کليت «کارخانهي اجتماعي» را در بر ميگيرد.

ميتوان بسياري از نمونههاي اين[گونه] فعاليت کاري را برشمرد.

شرکتهاي سرمايهداري الگوي «مديريت مسطح »15را اقتباس کردهاند؛

الگويي که کارکنان را بر ميانگيزد تا نهتنها کار خود را مديريت کنند،
بلکه روح خود را وقف کارشان نمايند .16جامعهي مصرفي 17اکنون

دامنهي وسيعتري از محصوالت جانبي 18و سرگرميهاي دايمي را عرضه

ميکند که به نسبت گذشته بر مبناي ساليق /ذائقههاي تودهاي تعيين
15 . flattened management

 .16عبارت اصلي« :روح خود را در کارشان سرمايهگذاري کنند[ ».م].
17 . Consumer society
18 . niche products
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نميشوند .محصوالت جديد ،نظير بازيهاي کامپيوتري و رسانههاي

اجتماعي ،دربردارندهي سطوح بااليي از درگيري فعال شخص

[مصرفکننده] و نيز درجات بااليي از انگيزشهاي اجتماعگريزي

19

هستند.

تجارب محيط کار بهوسيلهي تمايزها و ناهمسانيهاي خُرد 20در مديريت

و اجرا متنوع شدهاند؛ همانگونه که رواج و گسترش موقعيتهاي کاري

گهگاهي ( ،)casualو شبه-خود-استخدامي 21در حواشي سرمايهداري نيز

چنين کارکردي داشته است .سرمايهداري رشد هويتهاي ثانوي

رسانهاي( 22يا خود-تصويرگري از طريق رسانههاي اجتماعي ،مصرف

رويتپذير 23و نمايشي ،و يادگيري تمامعمر )24را که بايستي بهطور
19 . desocialised stimulation
20 . micro-differentials
21 . semi-self-employed
22 . mediatised secondary identities

 .23مصرف رويتپذير ( )visible consumptionمبتني بر اين درک و باور است که نوع داراييها و
مصارف شخص بيانگر واقعيتهايي دربارهي خود او و نشانگر برخي خصلتهاي فردي اوست.
چنين درکي رانهي فرهنگي فراگيريست که بر نحوهي رفتار مصرفکنندگان تأثير ميگذارد .تقريبًا
در تمامي فرهنگها ،کاالها و خدمات رويتپذير پايههاي برداشتهاي رايج عمومي دربارهي
وضعيت ،شخصيت ،روحيات و طرز تفکر مالکان يا مصرفکنندگان آنها هستند .در همين راستا،
نه فقط نوع کاالي مصرفي ،بلکه همچنين سبک مصرف کاالها و برند کاالهاي مصرفي جايگاه
مهمي مييابند .جاييکه اطالعات ديگري در مورد شخص در دسترس باشد ،اين اطالعات با
نشانههاي مربوط به مصرف رويتپذير شخص ادغام ميشود تا از تلفيق آنها چگونگي تأثير نهايي
بر مخاطب حاصل گردد .نمونههاي بسياري وجود دارد که در آنها نشانههاي مصرف رويتپذير
نقش غالبي در چگونگي تأثيرات شخص بر ديگران دارند[ .ترجمهي آزاد از اين منبع /م].
24 . lifelong learning
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وسواسآميزي حفظ شوند ،رواج داده است .بيترديد اشکال مختلفي از

مقاومت دورهي پيشين بازيابي و يا احيا شدهاند ،اما [تنها] در قالبهاي

محصور و اسارتباري که نشان ميدهد سرنمون اصلي آنها منقرض

شده است .براي نمونه ،کلوبهاي شبانهو فستيوالهاي موسيقي وابسته

به شرکتها جايگزين موزيک اعتراضي شورانگيز ( )raveپيشين شدهاند.

ي مسلط در سرمايهداري معاصر ،اضطراب است
 .۴فضاي حس ِ
راز عمومي امروز آن است که همگان مضطرب هستند .اضطراب از

قلمروهاي محدود پيشين خود (نظير سکسواليته )25به همهي قلمروهاي
اجتماعي گسترش يافته است .همهي اشکال شورمندي (،)intensity

خود-بيانگري ،26پيوند عاطفي ،صميميت و خوشي و لذت امروز با تار

و پودهاي اضطراب در همتنيده شدهاند .اضطراب به پايهي اصلي استيال

( )subordinationبدل شده است.

بخش مهمي از شالودهي اجتماعي اضطراب ،شبکهي چندوجهي و همهجا

حاضر نظارت/کنترل 27است« .آژانسهاي امنيت ملي« ،»28تلويزيونهاي

25 . sexuality
26 . self-expression
27 . surveillance
28 . NSA: National Security Agency
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مداربسته ،»29گزارشهاي مربوط به مديريت اجرايي ،ادارهي کاريابي

( ،)Job Centreنظام امتيازات در زندانها ،30تفحص و دستهبندي مداوم
نوجوانان مدرسهاي .اما اين شبکهي آشکار تنها پوستهي بيروني ماجرا

است .ما بايد دربارهي شيوههايي که ايدهي نوليبرالي «موفقيت» از طريق

آنها اين مکانيزمهاي کنترلي را در ذهنيتافراد تلقين و دروني ميسازد

و بر سرگذشتهاي زيستهي ( )life-storiesبيشتر مردم حک ميکند تامل

کنيم.

اين مساله نيز در خور تأمل است که چگونه خود-عرضهگري آگاهانه و
ظاهرا دواطلبانهي مردم 31در رسانههاي اجتماعي ،مصرف رويتپذير و

انتخاب مواضع در درون فضاي گزينههاي موجود ،مبتني بر فرض

اجراگري بر روي صحنهايست که با نگاههاي خيره و مستمر ديگريهاي

مجازي 32دنبال ميشود .همچنين شيوههاي سرايت و تاثيرگذاري نگاه

خيرهي يادشده بر نحوهي آشنايي ،ارزيابي و شناخت مردم از يکديگر،

بهعنوان همبازيهاي يک صحنهي نمايش بيوقفه (که بهطور نامحدودي
 .29تلويزيون مداربسته ( .)CCTV: Closed Circuit Televisionدوربين مدار بسته کاربرد ديگري

از تلويزيونهاي مداربسته است ،که براي نخستين بار در سال  1968در شهر نيويورک براي مبارزه
با جرم و جنايت مورد استفاده قرار گرفت .در حال حاضر در انگلستان حدود  ۴.۲ميليون دوربين

مدار بسته وجود دارد[ .م].

30 . privileges system in the prisons
31 . people’s deliberate and ostensibly voluntary self-exposure
32 . virtual others
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تماشا ميشود ،)33نيز در خور انديشيدن است .در عوض ،موفقيت ما در
اين نمايش همهچيز را متأثر ميسازد :از قابليت ما براي جلب همدلي و

صميميت انساني ،تا قابليت ما براي دسترسي به وسايل معيشت ،34نه

صرفا در شکل دستمزد ،بلکه همچنين در قالب اعتبار [اجتماعي] .با

بوروکراتيزهکردن و خصوصيسازي سپهر عمومي ( )public spaceو نيز
با جُرمانگاري فزآيندهي دامنهي وسيعي از فعاليتهاي انساني ،به اتکاي

داليلي چون خطر ،امنيت ،مزاحمت ،کيفيت زندگي و رفتار ضداجتماعي،

حوزههاي بيرون از قلمروي کنترل رسانهاي ( )mediatisedبهطور
فزآيندهاي بسته ميشوند.

در اين قلمرويي که هر چه بيشتر امنيتي و رويتپذير ميشود ،به ما فرمان

داده ميشود که ارتباط برقرار کنيم .کسي که ارتباطناپذير[ 35فاقد قابليت

ارتباطگيري] باشد ،بيرون گذارده ميشود .از آنجا که هر کسي قابل

مصرف و دورانداختني ( )disposableاست ،سيستم ميتواند هر کسي را
در هر زماني با تهديد جداسازي اجباري مواجه کند و اين تهديد در
بستري عمل ميکند که بديلها پيشاپيش مسدود شدهاند؛ طوريکه اين

جداسازي اجباري اجتماعگريزي 36را به دنبال دارد ،که اين خود به يک
نا-انتخاب ( )non-choiceپوچ ميان پذيرش غيراجتماعي و طرد ضد
33 . an infinitely watched perpetual performance
34 . means of subsistence
35 . incommunicable
36 . desocialisation
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اجتماعي 37منجر ميشود .اين تهديد به شيوههايي خُرد در کنشهاي

انضباطي 38روزمره آشکار ميشود؛ از «مختلسازيها» ( )time-outsو

غدغنسازيهاي اينترنتي ،39تا اخراجها و تحريم منافع ،40که در شکل

بسيار ستمگرانهي [مجازات] سلول انفرادي در زندانها به اوج خود

ميرسند .چنين نظامهايي شالودهي روند «کنترل توسط اضطراب»41
هستند :تخريب همهي مختصات «ارتباطمندي» ( )connectednessدر

يک صورتبندي حامل خطر دايمي ،بهمنظور اينکه شخصيت فرد دچار
فروپاشي گردد.

گرايش مسلط حاضر ،يعني اضطراب ،همچنين بهعنوان وضعيتي از

بيثباتي ( )precarityبهفهم درميآيد .بيثباتي نوعي از ناامني

( )insecurityاست که با مردم همچون موجوداتي دور-انداختني رفتار
ميکند تا کنترل را بر آنان تحميل کند .بيثباتي از اين جهت با فالکت

متفاوت است که در شرايط فالکت ضرورتهاي زندگي بهسادگي

37 . desocialised inclusion and desocialised exclusion
38 . disciplinary practices
39 . Internet bans
40 . benefit sanction
41 . zero degree of control-by-anxiety
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غايباند؛ درحاليکه در شرايط بيثباتي اين ضرورتها فراهماند ،ولي
بهطور مشروط در دسترساند و تحت شرايطي معين از فرد دريغ ميشوند.

بيثباتي به يک نااميدي تعميميافته ميانجامد :يک برانگيختگي جسماني

دايمي ،بدون گشايش و خالصي .درصد روبهرشدي از جوانان در خانه
بهسر ميبرند .بخش قابل توجهي از جمعيت (بيش از  10درصد در

انگلستان) داروهاي ضدافسردگي مصرف ميکنند .نرخ زاد و ولد رو به

کاهش است ،چرا که بيثباتي آدمها را نسبت به تشکيل خانواده بيرغبت
و يا رويگردان ميکند .در ژاپن ميليونها جوان هرگز خانهي خود را

ترک نميکنند ( ،)the hikikomoriدر حاليکه سايرين در يک مقياس
فراگير و مُسري تقريبًا تا سرحد مرگ کار ميکنند .آمايشهاي تجربي و

آمارها نشان ميدهند که نيمي از جمعيت انگلستان دستخوش ناامني
درآمدي

42

[درآمد ناکافي] هستند .بهلحاظ اقتصادي مولفههاي نظام

اضطراب شامل موارد زير است :توليد نحيف ،43ماليگرايي 44و بردگي
بدهي پيامد آن ،ارتباطات و مبادالت سريع مالي ،و جهانيسازي توليد.

براي مثال ،محيطهاي کاري ،نظير مراکز تلفن ( ،)call centresبهطور

روزافزوني عموميت مييابند؛ جاييکه هر کس تنها مراقب کار خودش
است و ميکوشد جهتگيري خدماتي 45مورد نياز را حفظ کند؛ چرا که

42 . income insecurity
43 . lean production
44 . financialisation
45 . service orientation
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مدام در معرض باز-آزمايي و ناکامي احتمالي قرار دارد ،خواه بنا به

ملزومات کمّي تعداد تماسهاي تلفني ،و خواه بهواسطهي فرآيندي که

بيشتر کارگران را از يک کار ثابت محروم ميکند (آنها -برخالف يک

محيط آموزشي -بايد شش ماه کار کنند تا تازه بتوانند آن شغل را دريافت
کنند) .پديدهي «مديريت تصوير»

46

به اينمعناست که شکاف ميان

نقشهاي رسمي و آنچه واقعًا رخ ميدهد ،هر چه بزرگتر شده است .و

فضاي پس از يازده سپتامبر ( )۲001اين اضطراب گسترشيافته را به
درون سياست جهاني انتقال داده است.

 .۵اضطراب يک راز جهاني است

اضطراب و استرس مفرط يک راز عمومي است .هنگاميکه اساسًا سخني
از آنها بهميان ميآيد ،بهعنوان مشکالت روانشناختي فردي تلقي

ميشوند که تقصير آن اغلب به الگوهاي فکري نادرست فرد و يا انطباق
ناکافي وي [با شرايط محيطي] نسبت داده ميشود.

 .46مديريت تصوير ( ،)Image Managementبنا بر اظهارات مدافعان و «کارشناسان» تکنيکهاي

موفقيت ،فن و شيوهاي براي مهار تاثيرات ظاهر و رفتار شخص بر روي خود و ديگران ،در جهت

دستيابي به اهداف شخصي است .چنين ادعا ميشود که از طريق مديريت تصوير ميتوان تصويري

متناسب ،جذاب و توانا از خود خلق کرد که موجب ارتقاي اعتمادبهنفس ،ظرفيت ،خالقيت و نيز

قابليت و اعتبار حرفهاي شخص ميگردد[ .م].
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در واقع ،گفتارهاي عمومي مسلط چنين قلمداد ميکنند که ما به استرس
بيشتري نيازمنديم تا ما را «ايمن» (از طريق امنيتيسازي )47و «رقابتپذير»

(از طريق مديريت اجراگري )48نگاه دارد .هر وحشت اخالقي و هر
سختگيري جديد يا هر دور تازهاي از قوانين سرکوبگر ،بر وزن

انباشتهشدهي اضطراب و استرس برآمده از بيشمقررات عمومي

49

ميافزايد .از ناامني واقعي و انساني ،نقبي بهسوي تقويت امنيتيسازي

[فضاي جامعه] زده ميشود .اين يک چرخهي شوم است ،چرا که

امنيتيسازي ،شرايط پايهاي مولد اضطراب (بهدردنخور-بودن،
نظارت/کنترل ،مقررات شديد) را تقويت و تشديد ميکند .در همين راستا،

امنيت سرزمين ملي بهعنوان يک جانشين نيابتي 50براي امنيت شخص

بهکار گرفته ميشود .بار ديگر ،اين مساله نيز داراي سوابقي است :استفاده

از «عظمت ملي» بهمنزلهي يک جبران جايگزين 51براي فالکت ،و استفاده

از جنگ[هاي] فراگير جهاني بهمثابهي مجرايي براي رفع درماندگي
برآمده از کسالت.

اضطراب همچنين به [سطوح] پايين راه مييابد :فقدان کنترل مردم بر

زندگيهايشان منجر به يک کوشش وسواسآميز براي بازيابي کنترل
47 . securitisation
48 . performance management
49 . general over-regulation
50 . vicarious substitute
51 . vicarious compensation
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ميشود که از طريق مديريت خُرد 52بر هر آن چيزي که قابل کنترل باشد
دنبال ميشود .براي مثال ،براي کاهش اضطراب والدين« ،تکنيکهاي

مديريت والديني» 53تبليغ ميشوند که حاوي دستورالعملهايي معين و
قابل پيروي هستند .در سطح وسيعتر اجتماعي ،اضطرابهاي پنهان ناشي
از بيثباتکاري ،پروژههاي وسواسي تنظيمات اجتماعي

54

و کنترل

اجتماعي را تغذيه ميکنند .اين اضطراب پنهان همچنين بهطور فزآيندهاي
به روي اقليتها فرافکني و سوق داده ميشود.

اضطراب به روشهاي متعددي شخصي [قلمداد] ميشود :55از
گفتمانهاي «راست جديد »56که فقرا را به خاطر فقرشان مالمت ميکنند،

تا درمانهاي نويني که با اضطراب بهعنوان يک عدمتوازن

عصبشناختي 57يا يک شيوهي تفکر اختاللي 58برخورد ميکنند .در

راستاي همسازي فزآينده با الگوي کاپيتاليستي سوژهگي ،صدها نمونهي

گفتمان «مديريت» (شامل :مديريت زمان ،مديريت خشم ،مديريت والديني،
52 . micro-managing
53 . Parental management techniques
54 . social regulation
55 . personalised
56 . New Right
57 . neurological imbalance
58 . dysfunctional thinking style
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خود-مداري ،59بازيسازي ،)60به سوژههاي مضطرب توهمي از کنترل
را عرضه ميکنند .و شمار بسياري از گفتارهاي بالگردان و مجرمانگار،61

بيثباتي و بيثباتکاري را موضوعي مربوط به انحراف شخصي،

مسئوليتناپذيري ،يا خود-محرومسازي بيمارگون قلمداد ميکنند.

بسياري از اين گفتارها ميکوشند روبناي فورديسم (ناسيوناليسم ،انطباق

و ادغام اجتماعي) را بدون زيربناي آن (اقتصاد ملي ،رفاه ،اشتغال

همگاني) حفظ کنند .دکترينهاي مسئوليت فردي ،بهدليل تقويت حس

آسيبپذيري و دور-انداختنيبودن فرد ،نقشي محوري در اين جهش
واپسگرايانه دارند .در کنار اينها ،با صنعت خود-ارجگذاري 62مواجه

هستيم :خروجيهاي بيپايان رسانهاي که به مردم ميگويند چگونه از
طريق «تفکر مثبت» به موفقيت دست يابند ،تو گويي منابع اضطراب و

درماندگي همانا توهمات فکري هستند .همهي اينها نشاندهندهي

گرايشي هستند که ميکوشد مشکالت را شخصي جلوه دهد ،خواه

مشکالت مربوط به کار ،و خواه مشکالت مربوط به روانشناسي.

59 . self-branding

 .60بازيسازي ( :)gamificationاستفاده از المانها و تفکرات بازيگونه ،در زمينههايي که ماهيت
بازي ندارند .مفهوم بازيسازي را هماکنون ميتوان در بسياري از زمينههاي تجاري و محصوالت،
آموزشهاي اجتماعي ،پزشکي ،درمان اختالالت فکر و ذهني ،درمان فراموشي و يا حتي آموزشهاي
نظامي مشاهده کرد؛ عنصر مشترک در همهي آنها سعي در بيشينهکردن يادگيري و درگيرساختن
کاربر با محصول (و يا مفهوم مورد نظر) است[ .برگرفته و ترجمه از ويکيپديا /م].
61. criminalisation
62 . self-esteem industry
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پيشتر استدالل کرديم که [تداوم] عملکرد يک راز عمومي نيازمند آن
است که مردم بهلحاظ اجتماعي منزوي (ايزوله) گردند .اين امر بهويژه در

وضعيت حاضر که روابط واقعي ميان انسانها بهطور فزآيندهاي رو به

سوي کاهش و کميابي دارد ،صادق است .اينک ارتباط بيش از هر زماني

فراگير شده است ،اما ارتباطات بهطور روزافزوني تنها از طريق مسيرهاي

ميانجيگريشده توسط سيستم رخ ميدهند .بنابراين ،درست زماني که

سيستم همهي افراد را بدينسو فراميخواند که در ارتباط بوده و يا
ارتباطپذير باشند ،مردم به شيوههاي بسياري از ارتباطگيري واقعي منع

ميشوند .از طريق فضاهاي ميانجيگريشدهي شبکههاي اجتماعي ،مردم
از يکسو با الزام ارتباطگيري ،بهجاي بيانکردن خود ،سازگار ميشوند؛

و از سوي ديگر ،به خودسانسوري خو ميگيرند .بهطور مشابه ،کار

عاطفي 63نيز اضطراب را تسکين نميبخشد؛ بلکه با آشفتن و مختلسازي

حواس

64

مصرفکنندگان ،صرفا رنج کارگران را تشديد ميکند

(پژوهشگران دريافتهاند که شرايطي که کارگران را ملزم به تظاهر به

خوشبختي ميسازند ،در واقع موجب بروز مشکالت جدي سالمتي
ميشوند).

در اينخصوص ،حجم ارتباطات مقولهاي نامربوط است .برهمنهي (باز-

پيونديابي) نيروهاي اجتماعي آزاديخواه رخ نخواهد داد ،مگر آنکه

63 . affective labour
64 . distracting
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مجراهايي يافت شوند که از طريق آنها بتوان از خود راز عمومي سخن

گفت .در اينمعنا ،مردم اساسًا تنهاتر از هميشه هستند .براي بيشتر مردم

(از جمله بسياري از افراد راديکال) دشوار است که واقعيت آنچه را که

تجربه و احساس ميکنند بازشناسي و تصديق کنند .چيزي بايد به بيان
کمّي درآيد يا از سوي رسانهها وسيعا منتشر گردد ،يا براي فعالين

راديکال بهعنوان امري سياسي بازشناسي شود ،تا [در ذهن آنان] بهعنوان
امري واقعي اعتبار بيابد .اما راز عمومي چنين ملزوماتي را برآورده
نميکند و به همين دليل نامرئي باقي ميماند.

 .۶تاکتيکها و نظريههاي جاري فاقد کارآيي هستند.

ما نيازمند تاکتيکهاي جديدي براي مبارزه با اضطراب هستيم

در بازههايي از تحرک اجتماعي و تغييرات اجتماعي موثر ،مردم حسي

از توانمندي دارند :توانايي اينکه خودشان را بيان کنند؛ احساسي از

اصالت و پسزدن سرکوب و سرکوفتگي ،يا دوريجستن از خود-

بيگانگي ،که ميتواند همچون درمان موثري براي افسردگي و مشکالت

روانشناختي عمل کند؛ گونهاي از تجربهي در-اوج-بودن .اين همان

چيزي است که فعاليت سياسي را برپا نگه ميدارد .چنين تجربياتي در
سالهاي اخير بسيار کمياب شدهاند.
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شايد ميبايد در اينجا بر روي دو رويهي مرتبط و رشديابنده متمرکز

شويم :يکي پيشگيري/پيشدستي ،65و ديگري «مجازات از طريق تعقيب

قضايي  .»66تاکتيکهاي پيشگيرانه آنهايي هستند که اعتراضات را پيش
از شروع آنها يا پيش از اينکه اعتراضات در اثر رشد خود به دستاوردي

برسند ،متوقف ميسازند .يورش پليس ،بازداشتهاي انبوه ،ايست و

بازرسي ،قُرُقکردن و مسدودسازيهاي محلي توسط پليس ،67تهاجم به

خانهها و بازداشتهاي پيشگيرانه نمونههايي از اينگونه تاکتيکها
هستند« .مجازات از طريق تعقيب قضايي» شامل نگهداشتن افراد در
وضعيت ترس ،رنج و درد ،و يا آسيبپذيريست که متکي بر سوءاستفاده

از فرآيندهاييست که براي مقاصد ديگري طراحي شدهاند .نظير

معلقسازي فعالين سياسي در وضعيت «آزادي به قيد ضمانت» در مرحلهي

پيشا-محاکمه و پيش از دادگاه ،که فعاليت روزمرهي فرد را مختل

ميسازد؛ گنجاندن افراد در فهرستهاي منع پرواز يا منع تردد مرزي براي

آزاردادن و درماندهسازي نيروهاي مخالف؛ يورشهاي پيش از طلوع
صبح از سوي پليس؛ انتشار ناالزم تصاوير فعالين در رسانهها؛ بازداشت

افراد بر حسب سوءظن (گاهي بر مبناي سهميههايي مشخص)؛ استفاده

از شيوههاي دردناک دستگيري و دستبندزدن68؛ و يا آشکارسازي

65 . preemption
66 . punishment by process
67 . lockdowns
68 . pain-compliance holds

 | 82گام معلق چپ در پيکارهاي ضدسرمايهداري امروز

ظريف اينکه کسي تحت نظر است .هنگاميکه ترس از مداخلهي

حکومت [به ذهنيت افراد] تزريق گردد ،چنين ترسي با شبکهاي از
نظارتهاي مشهود که در سراسر فضاي عمومي جاي گرفتهاند تقويت

ميشود؛ نظارتهايي که بهطور استراتژيک بهسان تکانههاي ضربهي
روحي و اضطراب تعبيه شدهاند.

شواهد روايتشده ،فهرستي انبوه از تجارب وحشتبار دربارهي تأثيرات

اين تاکتيکها فراهم آوردهاند :کسانيکه بعد از سالها انتظار محاکمه و

مجازات براي چيزي که پيشتر از آن تبرئه شده بودند ،به يک پيکر
فروپاشيدهي عصبي بدل شدهاند؛ کسانيکه بعد از ماهها منع تماس با

خانواده و دوستانشان ،دست به خودکشي زدند؛ يا کسانيکه بعد از
برخوردهاي ايذايي پليس نسبت به بيرونرفتن از خانه دچار ترس و

هراس شدهاند .اين تأثيرات همان اندازه واقعي هستند که حکومت کسي

را بکشد يا ناپديد سازد؛ ولي با اين حال چنين شواهدي عمدتا پنهان
نگاهداشته شده و نامرئي ماندهاند .افزونبر اين ،بسياري از فعالين راديکال

همچنان محتاج و قرباني استخدامهاي بيثبات و رژيمهاي تنبيهي نظام
اجتماعي سودمحور هستند .ما در گريز از توليد تعميميافتهي اضطراب
ناکام ماندهايم.

اگر موج نخست مقاومت ماشيني براي مبارزه با فالکت مهيا کرد ،و موج

دوم ماشيني براي مبارزه با کسالت ،آنچه ما اکنون نياز داريم ماشيني
براي مبارزه با اضطراب است؛ و اين چيزي است که هنوز فاقد آن هستيم.

اگر از درون چارچوب اضطراب به مساله نگاه کنيم ،ما هنوز «واژگوني
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چشمانداز ،»69آنگونه که موقعيتگرايان ،70از منظر [جايگزينسازي]

ميل ( )desireبهجاي قدرت ،از آن نام ميبردند را محقق نکردهايم.

شکلهاي اصلي مقاومت امروزي همچنان از دايرهي اشکال مبارزه عليه

کسالت برميآيند؛ و از آنجا که کسالت جاي خود را به اضطراب سپرده
است ،چنين اشکالي از مقاومت ديگر نميتوانند مؤثر باشند.

مقاومت رزمندهي حاضر با اضطراب پيکار نميکند و قادر به چنين

پيکاري هم نيست .خود اين مقاومت اغلب دربردارندهي روياروييهاي
ظريف با موقعيتهايي بسيار اضطرابآور است .اما شورشگران

[پيکارجويان] واقعي عليه نظم مسلط از طريق تبديل تأثيرات منفي

اضطراب به خشم ،بر اضطراب غلبه ميکنند؛ يعني با تبديل اضطراب به

خشم و با کارکردن روي تأثير اين خشم ،نيرويي پيشبرنده براي حمله

تدارک ميبينند .چنين رويکردي به شيوههاي متعددي بديلي در برابر
اضطراب فراهم ميکند .با وجود اين ،براي مردم عادي دشوار است که

از خالل اضطراب به خشم برسند ،بلکه براي آنان سادهتر است که بنا به

کارکرد آسيبهاي روحي [تراما] به راه ديگري بازگردانده شوند .ما
همچنين متوجه اين گرايش معين نزد شورشگران شدهايم که وجود موانع

روانشناختي براي کنش رزمنده را جدي تلقي نميکنند .پاسخها بدين

69 . reversal of perspective
70 . Situationists
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سمت متمايلاند که« :فقط انجامش بده »!71اما اضطراب يک نيروي مادي

واقعي است ،نه صرفًا يک شبح خيالي .يقينًا منابع اضطراب در گونهاي از

اشباح ريشه دارند ،اما مسالهي [چگونگي] غلبه بر دستآويزهاي مادي

يک شبح را نميتوان صرفا به «راهکار» دورانداختن ارادي و آگاهانهي
آن تقليل داد .زيربناي قدرت فلجکنندهي اين شبح ،رشتهي کاملي از
انسدادهاي روانشناختي است ،که در نهايت مولد گرايش انفعالي 72است.

گفتن اينکه «فقط انجامش بده» ،همانند آن است که به کسي که پايش
شکسته است بگوييم« :فقط راه برو!»

وضعيت حاضر نااميدکننده و خالصيناپذير بهنظر ميرسد ،اما چنين
نيست .وضعيت کنوني درست بهدليل تأثيرات بيثباتي ،چنين بهنظر

ميرسد :بيشاسترس دايمي ،فشردگي و انقباض زمان در يک زمان حال

ابدي ،آسيبپذيري هر فرد مجزا (و بهطور نظاممند ميانجيگري شده) ،و

سيطرهي سيستم بر تمامي سويههاي فضاي اجتماعي .اما سيستم بهطور
ساختاري آسيبپذير است ،زيرا تکيه بر اضطراب رهيافتي از روي
درماندگيست که سيستم کنوني در غياب اشکال قويتر همنوايي

( )conformityاز سوي مردم بدان متوسل شده است .اينکه سيستم براي

تدوام حيات خود ميکوشد حس ناتواني و بيقدرتي را در مردم القاء و
تشديد کند[ ،ناگزير] فضايي را براي گسيختگيهاي ناگهاني و فوران

!71 . Just do it
72 . reactive affect
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شورشها باز ميگذارد .با اين اوصاف ،چگونه ميتوانيم به نقطهاي برسيم

که احساس ناتواني و بيقدرتي را کنار بگذاريم؟

 .۷به سبک تازهاي از ارتقاي آگاهي نسبت به اضطراب نياز داريم

براي تدوين پاسخهاي موثر به اضطراب ،نياز داريم به ميز طراحي

73

رجوع کنيم .نياز داريم که مجموعهي جديدي از دانشها و نظريههاي از

پايين به باال 74بنا کنيم .براي چنين هدفي ،نيازمند آنيم که انبوهي از
مباحثاتي را برپا کنيم که تالقيهاي فشردهاي بين تجارب وضعيت جاري

و نظريههاي معطوفبه دگرگوني ايجاد ميکنند .طبعا نيازمند آنيم که

چنين فرآيندهايي را از سراسر پهنهي [حيات اجتماعي] بهحاشيه-

راندهشدگان و ستمديدگان آغاز کنيم ،اما دليلي وجود ندارد که چنين
کاري را از خودمان شروع نکنيم.

براي شناسايي امکانات چنين اقدامي ،ما موارد پيشين اقدامهاي مشابه را

مرور کردهايم .با شروع بررسي از ديدگاههاي مربوط به روشنگريهاي

فمينيستي دهههاي ،1970/1960ويژگيهاي محوري زير را جمعبندي

کردهايم:

73 . drawing board
74 . from the bottom up
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توليد نظريهاي نوبنياد در پيوند با تجربه .ما نيازمند آنيم که بهجاي

متوسلشدن به نظريههاي مربوط به زمانهاي گذشته ،با تجريبات
کنونيمان پيوند دوباره برقرار کنيم .ايدهي اصلي در اينجا آن است که

پيشفرضهاي مسلط ،مانع از شکلگيري درکها و دريافتهاي

خودمان از وضعيتمان ميشوند ،يا تحميل چنين پيشفرضهايي فهم ما
را آشفته ميسازد؛ درحالي که ادراک خود ما بايد صراحت و روشني

بيابد .تمرکز اصلي بايد بر روي آن تجاربي باشد که به راز عمومي مربوط

ميشوند .اين تجارب ميبايد گردآوري و بازخواني گردند :نخست در
ميان حلقهها و گروهها و سپس در سطح عمومي.

بازشناسي واقعيت و سرشت نظاممند تجاربمان .باز-آزمايي تجاربمان

و اعتباربخشيدن به آنها بخش مهمي از اين کار است .ما نيازمند تصديق

آنيم که درد ما واقعًا درد است ،اينکه آنچه ميبينيم و حس ميکنيم واقعي
است و مشکالت ما تنها مسايلي شخصي نيستند .گاهي اين رويکرد

مستلزم آن است که تجاربي را که بهحساب نياوردهايم يا [در خود]

سرکوب کردهايم ،مورد توجه قرار دهيم؛ و گاهي هم مستلزم بهچالش

کشيدن شخصيسازي مشکالت است.

دگرگونسازي عواطف .مردم توسط عواطفي نامناپذير و ادراک عامي از

احساس نکبت و کثافت فلج ميشوند .اين عواطف بايد به احساسي از
بيعدالتي ،به نوعي خشم که کمتر رنجشآميز و بيشتر متمرکز و
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جهتيافته است 75دگرگون شوند؛ به حرکتي بهسوي خود-بيانگري و
درجهت بازفعالسازي مقاومت.

خلق يا ابراز صدا .فرهنگ سکوتي که راز عمومي را احاطه کرده است

ميبايد برانداخته شود .بديهينمايي پيشفرضهاي موجود ميبايد

بهچالش گرفته شود و پاسبانهايي که در درون سر ما جاي گرفتهاند بايد

بيرون رانده شوند .کاربست و تمرين صدا [و بهزبانآوردن] ،مرجع

حقيقت و واقعيت را از سيستم به گوينده جابجا ميکند و در واژگوني
چشمانداز [مسلط] مشارکت ميکند؛ چرا که فرد بدينترتيب جهان را از

چشمانداز و آرزوهاي خودش ميبيند ،نه از چشمانداز و اهداف سيستم.
درهمتنيدن و درآميختن تجارب و سرگذشتهاي متفاوت شيوهي مهمي

براي بازيابي صداست .اين مسير ،فرآيندي است از مفصلبندي و

بيانگري.

ساختن فضايي غير خود-بيگانه :76با ايجاد چنين فضايي جدايي اجتماعي

کاهش مييابد .اين فضا امکان نوعي فاصلهگيري انتقادي از زندگي خود
فرد را براي وي فراهم ميسازد ،همچنانکه نوعي شبکهي ايمني عاطفي

براي تجربهي تحوالت دروني و رفع ترسها مهيا ميکند .اين کار نبايد

75 . less resentful and more focused
76 . disalienated space
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صرفًا اقدامي در جهت کمک شخصي 77براي حفظ فعاليتهاي موجود

تلقي شود ،بلکه فضاييست براي بازسازي يک چشمانداز راديکال.

تحليل و نظريهپردازي منابع ساختاري بر پايهي شباهتهاي تجارب.

موضوع اين نيست که صرفًا تجربيات را بار ديگر بهحساب بياوريم ،بلکه

ميبايد از طريق نظريهپردازي تجربيات ،آنها را دگرگون و باز-
ساختاربندي کنيم .مشارکتکنندگان در چنين روندي ،از طريق

تصويرپردازي تجارب خويش بر مبناي پيشفرضهايي متفاوت ،معناي
مسلط اين تجارب را تغيير ميدهند .اين کار اغلب از طريق يافتن

الگوهايي در تجارب که با نظريهي رهاييبخش 78پيوند دارند انجام

ميشود؛ و نيز بدينطريق که مشکالت شخصي و بيعدالتيهاي کوچک
بهعنوان دردنشانها (سمپتومها)يي از مشکالت ساختاري کالنتري ديده

ميشوند .اين رويه به چشمانداز جديدي منجر ميشود؛ به واژهگاني
تحرکبخش ،به يک افق ضد سياستگريزي.79

هدف آن است که تکانهاي از يک همخواني ( )clickايجاد کنيم؛ يعني

به مرحلهاي برسيم که منابع ساختاري مشکالت ناگهان در پيوند با

تجارب معنا بيابند .اين همخواني آن چيزي است که خشم را متمرکز

ميکند و [سرشت و جهتگيري] آن را دگرگون ميسازد .اين درک
77 . self-help
78 . liberatory theory
)عبارت اصلي :به يک افق ضد ضدسياسي( 79 . an anti-anti-political horizon
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وسيعتر ممکن است بهنوبهي خود فشارهاي روانشناختي را تسکين
بخشد و اين راهکار را تسهيل سازد که به موقعيت [تحميلي] اضطراب

از طريق خشم پاسخ بدهيم ،نه از مجراي افسردگي .از طريق ارتقا و
گسترش چنين گروههايي به اشکالي از گروههاي خود-ياري (self-

 ،)helpشايد حتي بتوان مردم را تشويق کرد که به چنين گروههايي وارد
شوند؛ اگرچه مردم عادي جهتگيري تنظيمي فرآيندهاي رواندرماني

( ،)therapeuticيا فرآيندهاي تقويت خودباوري 80را نخواهند پذيرفت.

نتيجهي کار ،ايجاد نوعي گروه همپيوندي 81است که جهتگيري آن به

سمت چشمانداز و تحليل است ،بهجاي اقدام/اکسيون .اما اين امر نيز

ميبايد وسيعا مورد تصديق قرار گيرد که اين آگاهي جديد نيازمند آن
است که بهنوعي اقدام/کنش بدل گردد ،وگرنه فقط بهطور نااميدکنندهاي
درونگرا ( )introspectiveخواهد بود.

اين استراتژي به شيوههاي متعددي به پراتيک ما کمک خواهد کرد .اول

اينکه ،اين گروهها ذخيرهاي از گروههاي همدست و همسو فراهم

ميسازند؛ دوم اينکه ،اين گروهها ميتوانند مردم را براي مراحل/مقاطع

آتي خيزش مهيا سازند؛ سوم اينکه ،آنها امکانات بالقوهاي براي
جابجايي بستر عام شکلگيري باورهاي عمومي خلق ميکنند ،به
80 . self-esteem building processes
81 . affinity group
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شيوههايي که نهايتا زمينهي مساعدتري براي کنش [مردمي] خلق

ميکنند .اين گروهها همچنين بهعنوان يک «نظام حمايت-از-زندگي»82

و بهمنزلهي فضايي براي پاپسکشيدن از غوطهوري در زمان حال عمل

ميکنند .آنها به روانسازي [و فهمپذيري] مفاهيم راديکال و

دگرانديشانه ( ،)dissidentکه امروزه بيشتر مردم فاقد آن هستند ،ياري

ميرسانند.

بهميانجي اين واقعيت که هيچگاه روشن نيست «بازار» از ما چه ميطلبد،

اضطراب تقويت ميشود؛ فشار تقاضا براي همسازي/همنوايي

( ،)conformityبا مجموعهي مبهمي از معيارها پيوند دارد که بهطور
پيشيني قابل تعيين و مقررسازي نيست .امروزه بهموازات ورود
فناوريهاي نوين مديريت و توليد ،حتي همنواترين مردم نيز دور-

انداختني هستند .يکي از کارکردهاي گروههاي کوچک مباحثه و ارتقاي

آگاهي آن است که چشماندازي بنا کنند که افراد از دريچهي آن بتوانند
اين وضعيت را تفسير کنند.

يکي از مسايل عمده ،چگونگي پايبندي به تعهدات منظم زماني در بستر
کنوني زمان [حال] دايمي و «فشار مراقبتي» ( )attentive pressureخواهد

بود .اين فرآيند ،در مقايسه با آنچه امروزه پذيرفتني است ،آهنگ

پيشروي کُندتر و مقياس انسانيتري دارد .با وجود اين ،از آنجا که چنين

گروههايي وقفههايي براي تنفس در جريان مبارزهي روزمره ايجاد
82. life-support system
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ميکنند ،و شايد شيوهي آرامتري از تعامل و گوشسپردن را پيش مينهند
که فشار مراقبتي را تسکين ميبخشد ،ممکن است بتوانند مردم عادي را

نيز به خود جذب کنند .شرکتکنندگان در جلسات اين گروهها نيازمند

آن خواهند بود که بياموزند با صدايي خودبيانگر 83سخن بگويند (بهجاي

اجراگري نوليبرالي ناشي از بهاشتراکگذاري اجباري اطالعات مبتذل) ،و

گوش بدهند و تحليل کنند.

مسالهي ديگر ،پيچيدگي تجارب است .تجربههاي شخصي بهدليل

شناختهاي متمايز شکليافته در متن نظام نشانگان کاپيتاليستي

( )semiocapitalistبهشدت با يکديگر متفاوتاند .اين امر اهميت ويژهاي
به بخش تحليلي اين فرآيند ميدهد.

و باالتر از همه آنکه ،اين فرآيند طرحهاي جديدي را پيرامون منابع مولد

اضطراب و نحوهي رويارويي با آنها پيريزي ميکند .اين طرحها

ميتوانند پايهاي براي اشکال جديد مبارزه ،تاکتيکهاي نو ،و احياي
نيروي فعال از دل سرکوب کنوني آن ايجاد کنند؛ يعني ميتوانند ماشيني
براي مبارزه عليه اضطراب خلق کنند.

83. self-expressive voice

.۴

نظريهي راديکال و آکادمي :رابطهاي بغرنج
تورکيل الوزن ،گابريل کون

1

برگرفته از نشريهيCounterpunch 2

 .1تورکيل الوزن ( )Torkil Lauesenاز فعالين باسابقهي چپ دانمارک که بهويژه بهواسطهي گرايش

ضدامپرياليستياش شناخته ميشود .او عضوي از گروه موسوم به « *»Blekingegadeبود که طي

دهههاي  1970و  1980ازطريق سرقتهاي حرفهاي و برنامهريزيشده ميکوشيد براي جنبشهاي
آزاديبخش جهانسوم پشتيباني مالي فراهم کند .الوزن اخيرًا نگارش کتابي به نام «چشمانداز جهاني»

( )Global Perspectiveرا بهپايان رسانده است که در سال  ۲018منتشر ميگردد .گابريل کون
( )Gabriel Kuhnنويسندهي اتريشيتبار مقيم سوئد است .او تاريخچهي گروه Blekingegadeرا در

کتابي با نام «تبديل پول به شورش» ( )Turning Money Into Rebellionبه نگارش درآورده است.

* اين گروه که در فضاي سياسي و رسانهاي دانمارک با نام  Blekingegadebandenشناخته ميشود

شامل گروه کوچکي از فعالين کمونيست مقيم دانمارک بود که دليل عمدهي شهرت پسيني آنها تالش
براي کمکرساني به سازمانهاي انقالبي رزمنده در برخي کشورهاي جهانسوم (بهويژه PFLOدر

فلسطين) از طريق اقدام به سرقتمسلحانه (بين سالهاي  197۲و  )1989بود.

 Blekingegadebandenبرگرفته از نام خيابانيست که در آن آخرين عمليات گروه با ناکامي مواجه

شد ،و نامي است که رسانهها پس از واقعهي فوق به اين گروه دادند .در پي شناسايي و ضربهي
واردآمده بر گروه ،بسياري از اعضاء به حبسهاي بلندمدت محکوم شدند ،از جمله تورکيل الوزن که

مدت ده سال را در زندان سپري کرد[ .برگرفته و ترجمه از ويکيپديا /م].

2. Torkil Lauesen and Gabriel Kuhn: Radical Theory and Academia: a Thorny Relationship.
Counterpunch, Feb. 2018.
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درآمد

رابطهي ميان پراتيک نظري و پراتيک سياسي پرسش چالشبرانگيزي

است که بسياري از فعالين چپ  -دستکم در مقاطعي  -بيشوکم با

ال چگونگي جهتيابي نظري و
آن روبرو بودهاند؛ خواه از منظر فردي ،مث ً

سياسي و يا نحوهي برقراري توازن ميان اين دو حوزه ،و خواه از منظر
ال شناسايي هرچه عميقتر تحوالت
ضرورتهاي جمعي مبارزه ،مث ً

جامعهو روندهاي تاريخي جهان سرمايهداري و يا تدوين استراتژيهاي

موثر .در مقاطعي که تنشها و بحرانهاي جامعه روند حادتري به خود

ميگيرند ،يا تحوالت اجتماعي و سياسي شتاب بيشتري مييابند ،اين

گرايش تقويت ميشود که وزن غالب اين رابطه به وجه پراتيک سياسي
نسبت داده شود .اما درست در همين مقاطع ،اهميت فهم دقيقتر اين رابطه

بيش از هميشه آشکار ميگردد ،براي مثال ،بهواسطهي انبوه تحليلهاي

ناهمسازي که ميکوشند از خالل بررسي وضعيت انضمامي ،خطوط

راهنمايي براي جهتيابي سياسي يا تدوين استراتژي مبارزاتي ترسيم
کنند.

براي تحريريهي کارگاه نيز که بهلحاظ اولويتبندي ،بخش عمدهاي از

توان محدودش را بر گسترش برخي مباحث نظري معين متمرکز

ساختهاست ،پرسش رابطهي ميان پراتيک نظري و پراتيک سياسي اهميت
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ويژهاي دارد ،3بهويژه با نظر به دغدغهي چگونگي پيونديابي نهايي مباحث
نظري طرحشده در اين خردهرسانه با فضاي تحوالت تاريخي پرتکاپوي

جامعه ،يعني نحوهي کاربستپذيري سياسي طيفي از مباحث و آموزههاي

مارکسيستي که عمدتا در سطح بااليي از تجريد طرح ميشوند .درعين

حال ،بر اين باوريم که پروبلماتيزهکردن هرچه بيشتر اين رابطهعالوهبر
کمک به ارتقاي پويش دروني کارگاه ،ميتواند در پيوند با سپهر مبارزات

چپ ايران پرسشهاي عام و بنياديني را برجسته سازد .انتشار ترجمهي

پيش رو را نيز تکانهي کوچکي در همين راستا ارزيابي ميکنيم؛ گو اينکه
اين متن ،در بررسي بسيار فشردهي خود از اين رابطه ،عمدتا منظري

اکتيويستي اتخاذ ميکند و موفق نميشود (يا بدينسمت پيش نميرود

که) رابطهاي چنين پيچيده و بغرنج را از زاويهي نظريتري مورد تامل
قرار دهد .پيامد اصلي اين شتابزدگي آن است که مولفان ميان ساحت

پراتيک سياسي و نظريهپردازي راديکال رابطهاي بيميانجي قايل

ميشوند؛ توگويي نظريه ،بازتاب سادهي سپهر واقعيت  -در اينجا پراتيک
سياسي راديکال -است؛ (و اين يادآور اقبال مارکسيستهاي اوايل قرن
 .3در همين بافتار ،دو متن زير که پيشتر در تارنماي «کارگاه ديالکتيک» انتشار يافتهاند ،سويههايي
از اين مساله (يا رابطه) را برجسته ميسازند:
فروغ اسدپور« :فقر پراتيک تئوريک در چپ ايران»؛ اکتبر .۲016
امين حصوري« :بحران چپ يا کشاکش ميان نظريه و پراتيک؟»؛ سپتامبر .۲016
متن زير هم به برخي از ابهامات طرحشده پاسخ ميدهد:
تحريريهي کارگاه ديالکتيک« :نکاتي دربارهي چشمانداز کاري کارگاه ديالکتيک»؛ نوامبر .۲016
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بيستم به نظريهي «انعکاس» است ،که بر مبناي آن مفاهيم بهطور
بيواسطه-در پي مواجهه با واقعيت -در ذهن ما شکل ميگيرند) .پيامد

ديگر اين رويکرد ،انتظار کاربستپذيري مستقيم نظريه [ي مجرد] در

تفسير واقعيت انضمامي است … .با اين همه ،از ديد ما متن حاضر حاوي
نکات ارزشمندي است که طرح يا تکرار آنها در فضاي چپ ايران

بيمناسبت و خالي از فايده نيست ،دستکم بهلحاظ برانگيختن بحثهاي

دقيقتر انتقادي و تکميلي .اميدواريم چنين باشد.

تحريريهي کارگاه ديالکتيک – خرداد 1397
* * *

نظريهي راديکال و آکادمي :رابطهاي بغرنج
نوشتار پيشرو تامليست دربارهي نظريهي راديکال از منظر رابطهي

ويژهي آن با آکادمي .ما نويسندگان اين متن سالهاي زيادي درگير

مباحثاتي در اين زمينه بودهايم .ما آموزش آکادميک داشتهايم و منابع و
شيوههاي آکادميک را در برخي از آثارمان بهکار گرفتهايم ،اما داراي

مشاغل آکادميک نيستيم .ما به پرسشهاي نظري عالقمنديم ،چون

خواهان بهبود و ارتقاي پراتيک سياسيهستيم.
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اگر يک چشمانداز تاريخي را مد نظر قرار دهيم ،تأثير آکادميسينها

[شخصيتهاي آکادميک] بر روي نظريه حاشيهاي بوده است .پرورش و

رشد نظريهي راديکال توسط نيروهاي رزمنده (ميليتانت) انجام شده است،

يعني کساني که در هيات فعالين و سازماندهندگان در پهنهي پيکارها
حضور داشتهاند .نيازي به گفتن نيست که [در اينخصوص] مرزهاي

جداکنندهي قاطعي وجود ندارد :مبارزاني بودهاند که تحصيالت يا

خاستگاه آکادميک داشتهاند ،و آکادميسينهايي که در صحنهي پيکارها
حضور و مشارکت داشتهاند .اما درحاليکه تجربهي مبارزات رزمنده

عنصر مسلط در شکلبخشيدن به نظريهي راديکال در اواخر قرن نوزدهم
و اوايل قرن بيستم بوده است ،در دورهي حاضر مطالعات و تامالت

آکادميک چنين نقشي را برعهده گرفتهاند.

بهطور کلي ،رابطهي ميان مبارزات اجتماعي و آکادمي ،رابطهاي بغرنج و

پيچيده است .در هر يک از دو سو موانع و بازدارندگيهايي وجود دارند.

[براي مثال] بههمان اندازهکه با نخوت آکادميک مواجهيم ،با
ضدروشنفکرگرايي مبتذل هم روبرو هستيم .گهگاه چنين بهنظر ميرسد

که با دو دنياي موازي سروکار داريم که تعامالت آنها و تعهدات سياسي

مشترکشان بسيار اندک است .اين درحاليست که همکاريهاي ميان

«نظريهپردازان» و «فعالين سياسي» مسلمًا به سود جنبشهاي راديکال

خواهد بود .بيگمان بدون مشارکتهاي فردي و تجارب دستاول از
پهنهي مبارزه هيچ نظريهي راديکال مانا و موفقي در ميان نخواهد بود.
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در همان حال ،بازانديشي نظري و تحليل علمي کمک ميکند تا بتوانيم

شرايط مبارزاتمان را بهتر درک کنيم.

نگاهي به تاريخ

مارکس يک آکادميسينبود .او درجهي دکترا در فلسفه داشت .اين
واقعيت در رويکرد وي نسبت به نظريهي سياسي نمايان ميشود .نظريهي

اقتصادي او برپايهي پژوهشهاي علمي و بهميانجي نقد پارادايمهاي

آکادميک بنا گرديد .کاپيتال هر رسالهي دکترايي را به شرمساري وا

ميدارد .اما مارکس عمرش را وقف سياست کرد ،نه کسب مدارج
آکادميک .او خواهان تغيير جهان بود ،نه دريافت عناوين دانشگاهي.
بهعنوان پيامدي از اين امر ،مارکس به يک پناهندهي سياسي بدل شد،
نخست از آلمان به فرانسه ،و سپس از فرانسه به انگلستان رفت .او هرگز

از امنيت مالياي که يک شغل آکادميک بههمراه ميآورد برخوردار نبود.

لنين به دانشکدهي حقوق رفت و سپس بيشتر وقتاش را در کتابخانهها

سپري کرد و اکثر نوشتههايش مبتني بر مطالعات آکادميک است .اما لنين

هم هيچگاه بهدنبال ترقي در يک حرفهي آکادميک نبود ،بلکه يک انقالبي

حرفهاي بود .موثرترين نوشتههايش ،يعني «دولت و انقالب» يا

«امپرياليسم ،باالترين مرحلهي سرمايهداري» و غيره ،آشکارا آثاري
سياسي بودند .مهمترين سؤال براي لنين همواره اين بود که« :چه بايد

کرد؟».
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در اوايل قرن بيستم نظريهي مارکسيستي توسط سياستورزاني برخوردار

از پيشزمينههاي آکادميک توسعه يافت .رزا لوگزامبورگ داراي درجهي

دکترا بود ،همچنانکه کارل کائوتسکي ،رودُلف هيلفردينگ ،و ادوارد
برنشتاين .مائو که براي حرفهي معلمي آموزش يافته بود ،بهعنوان يک

کتابدار مشغول بهکار شد و مطالعات دانشگاهي را بهطور پارهوقت پي

گرفت .تحليلهاي طبقاتي و نوشتههاي فلسفي او همواره پيوند نزديکي
با پراتيک سياسي داشت.

نظريهي ضداستعماري عمدتا توسط رهبران جنبشهاي استقاللطلبي که

داراي آموزشهاي آکادميک بودند پرورش و رشد يافت؛ کساني همچون

فرانتس فانون ،قوام نکرومه ،4و اميلکار کاپرال .5همهي آنها پيش از

هرچيز انقالبيوني بودند که اهداف سياسيشان اولويت اصلي
فعاليتهايشان بود.

 .4قوام نکرومه ،)197۲-1909 ( Kwame Nkrumah /سياستمدار اهل غنا که باني استقالل
اين کشور بود .نکرومه بين سالهاي  1957تا  1960اولين نخست وزير کشور غنا و از سال1960
تا  1966نخستين رئيس جمهور اين کشور بود .دولت نکرومه در پي کودتاي نظاميان در سال 1966
سرنگون شد و وي به کشور روماني پناهنده شد (برگرفته از ويکيپدياي فارسي)/ .م.
 Amílcar Cabral .5اميلکار کبرال ( ، )1973-19۲۴شاعر ،نظريهپرداز و سياستمدار انقالبي گينهي
بيسائو که جنبش ملي اين کشور عليه استعمار را رهبري کرد .کبرال که به نام مستعار «اَبل جاسي»
( )Abel Djassiشناخته ميشود ،يکي از پيشگامان جنبش استقاللطلبي در آفريفا بهشمار ميرود .وي
در سال  1973حدود هشتماه پيش از اعالم استقالل گينهي بيسائو به قتل رسيد (برگرفته از
ويکيپدياي انگليسي)/ .م.
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بسياري از چهرههاي تاريخي شاخص جنبش آنارشيسم مبارزاني

خودآموخته بودند .شمار اندکي از آنان از پيشينهي آموزشهاي

آکادميک برخوردار بودند و هيچ يک از آنان داراي حرفهي دانشگاهي
نبود.

ظهور يک چرخش

از دههي 1970به بعد ،بهخصوص در اروپا و آمريکاي شمالي جابجايي

عمدهاي رخ داده است .بهعنوان پيامدي از خيزشهاي دانشجويي و

جنبشهاي اعتراضي جوانان [در اواخر دههي  ،]1960نظريهي راديکال
به مسيري براي دستيابي به حرفههاي آکادميک بدل شد .دههي 1970

شاهد شکوفايي چشمگيري در انتشار کتابها و ژورنالهاي آکادميک
با ويراستاري نويسندگان و پژوهشگران مارکسيست بود .اين گرايش

طي دههي  1980نيز  -بهرغم فروکشکردن جذابيت عمومي مارکسيسم

در اين سالها  -همچنان تدوام يافت ،که علت آن ورود شمار

قابلتوجهي از مارکسيستها به مدارج آکادميک بود .امروزه اين مساله

در مورد آنارشيستها ،که تا پيش از دههي  1990تقريبًا بهطور کامل
در صحنهي آکادمي غايب بودند ،نيز صدق ميکند .دو تن از معروفترين

آنارشيستهاي حال حاضر ،يعني نوام چامسکي و ديويد گربر ( David

 ،)Graeberهر دو چهرههايي آکادميک هستند .تنها در «جنوب جهاني»،
وحدت وجوه شخصي «مبارز» و «نظريهپرداز» همچنان بهچشم ميخورد،
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که اين امر در چهرههايي نظير معاون فرمانده مارکوس و عبدالل اوجاالن
نمود مييابد.

در اروپا آخرينبار در اوايل دههي  1990حول مسالهي «آکادميسينهاي

راديکال» جنجالي درگرفت و اين مقارن با دورهاي بود که شمار
فزآيندهاي از دانشجويان از نظريههاي بهاصطالح پساساختارگرا بهمنزلهي

بديلي براي مارکسيسم ارتدوکس (که پس از سقوط شوروي بياعتبار

بهنظر ميرسيد) استقبال ميکردند .در مواجهه با اين روند ،آثار ميشل

فوکو ،ژاک دريدا ،ژيل دلوز ،فليکس گتاري ،لوسي ايرگاري ،و غيره
بهسان تهديدهايي نسبت به عقلگرايي ،انسانگرايي ،و سنت روشنگري

مورد نکوهش قرار گرفتند .اما يکي از داليل خصومتي که بهطور مشترک

از جانب آکادميسينها ،سياستمداران و مراجع محافظهکار نسبت به
نويسندگان فوق ابزار ميشد آن بود که بسياري از آنان مبارزيني بودند

که براي آنها نظريه پيوندي تنگاتنگ با پراتيک سياسي داشت .بدبختانه
شماري از مارکسيستها نيز (شايد ناخواسته) بهواسطهي بهچالشکشيدن
اعتبار علمي پساساختارگرايان ،در روند طرد و بيرونگذاري دغدغههاي

سياسي از عرصهي آکادمي مشارکت کردند.

تصادفي نيست که سرانجام نوليبراليسم اين ستيز را با تمايزگذاري قاطع

ميان مبارزه و انديشيدن دربارهي مبارزه خاتمه بخشيد .نوليبراليسم
دانشگاهها را از عرصههايي براي رشد فکري ،به پهنههاي بازار خود-

ارتقايي ( )self-promotionمبدل ساخت .در اينجا تاريخچهي اقبال
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آکادميک نسبت به نويسندگان پساساختارگرا نمونهي قابل تاملي است.
فوکو و نويسندگان همسنخ او از مدتها پيش ،بهواسطهي کتابها،

درس-رشتهها و کنفرانسهايي که بهنامهاي آنان اختصاص مييابد در

چارچوب کلي آکادمي جذب و ادغام شدهاند؛ درحاليکه آثار آنها تمامًا

سياستزُدايي شدهاند و به منبعي از جلوهگريهاي شرمآور

روشنفکرمآبانه يا لفاظيهاي پيشپاافتادهي آکادميک تنزل يافتهاند.

هنگاميکه اين رويه ،کنترل آکادمي را به دست بگيرد ،آثار نظري بهلحاظ
فرم و محتوا دچار جابجايي ميشوند .امروزه واژهي «سياسي» تقريبًا

بهعنوان متضاد واژهي «دانشورانه» ،و براي بياعتبارسازي ()discredit

يک پژوهش بهکار گرفته ميشود .آکادميسينها واهمه دارند که مشارکت
سياسي ،وجه دانشورانهي کار آنها را بهخطر بياندازد .آنها منحصرا
براي حلقهي کوچکي از ديگر آکادميسينها مينويسند .پرسش «چه بايد

کرد؟» ديگر حتي مطرح نميشود ،چهرسد بهاينکه تالشهايي در جهت

پاسخگفتن به آن انجام شود.

مجتمع آکادميک-صنعتي

اينکه نهادهاي آکادميک در درون سرمايهداري نوليبرال جذب و ادغام
شدهاند ،واقعهاي نيست که مايهي شگفتي باشد .واقعيت اين امر بهروشني
در چگونگي تأمين مالي اين نهادها و نحوهي مديريت آنها ،و نيز شيوهاي

که اين نهادها اهداف و چشماندازهاي خود را تعريف ميکنند نمايان
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ميگردد .چنين رويهاي بهطور اجتنابناپذير بر آکادميسينها و

فعاليتهاي آنان تأثير ميگذارد .مشاغل دانشگاهي و مدارج آکادميک با
شمار کتابها و مقاالت انتشاريافته ،مرتبه و ميزان اعتبار ژورنالها و
نهادهاي منتشرکنندهي اين آثار ،و نيز با تعداد ارجاعات به اين آثار در

ديگر منابع آکادميک تعيين ميگردند .با اين اوصاف ،آکادميسينها

دربارهي چه چيزي مطالعه ميکنند و مينويسند؟ اين کارها را چگونه

انجام ميدهند؟ و براي چه کساني؟

انتشار [متون] آکادميک به يک صنعت پردرآمد تبديل شده است.
شيوههاي محدودسازي دسترسي به محتواي مطالب اينترنتي از طريق

آبونمان و پرداخت حقاشتراک ( )Paywallطيف انحصاري مخاطبان
آکادميک را از بقيهي ما جدا ميسازند .ما براي خواندن مقاالت آکادميک

ميبايد بهازاي دسترسي به هر مطلب ،هزينهي معيني بپردازيم ( pay per

 .)viewبهعنوان بديلي در مقابل اين رويه ،مولفين آکادميک ميبايد مبلغي
تا حدود سههزار دالر آمريکا بپردازند تا بتوانند متني از آثار منتشرشدهي

خود را براي عموم قابل دسترس سازند .ناجوربودن اين مساله بهويژه

هنگامي نمايانتر ميشود که درنظر بگيريم حقوق ماهانهي آکادميسينها
و زيرساختهايي که آنها استفاده ميکنند عمدتا ازطريق مالياتهايي

که عموم مردم ميپردازند تأمين ميشوند .پس ،درحاليکه عموم مردم از

دسترسي به آثاري که هزينهي آنها را تأمين کردهاند بازداشته ميشوند،

کمپانيهاي انتشاراتي خصوصي ،ازطريق نشر و فروش بسيار گران متون

آکادميکي که با هزينههاي نازل توليد شده و در قفسههاي کتابخانهها
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خاک ميخورند ،سود هنگفتي ميبرند .آکادميسينها براي اينکه بتوانند
در ژورنالها و نشريات آکادميک معتبر مقاله يا اثري را منتشر کنند،

همچنين ميبايد به شرايط و مطالباتي تن بدهند که مردم عادي را هرچه
بيشتر از دسترسي به اين متون محروم ميسازند .بنابراين ،جاي شگفتي

نيست که اکثريت عظيم مقاالت آکادميک در بهترين حالت تنها در ميان

چندصدنفر از متخصصان گردش ميکنند ،و بدينترتيب تنها منافع
اقتصادي انگلي کمپانيهاي انتشاراتي و نيز امکان بازتوليد اليهاي از
نخبگان فکريکه تنها به خودشان مشغول هستند تأمين ميگردد.

درعين حال ،رشتهاي از رويههاي فاسد و نابهجا به روند فوق اضافه

ميشوند .بسياري از کتابها برپايهي کمکهزينهها و جوايزي انتشار
مييابند که اعطاي آنها عمدتا با شبکهسازي سياسي ،استعداد ترقيطلبي

شغلي ،يا صرفًا تبعيضو پارتيبازي پيوند دارد .مديران دانشگاهي بيشتر
ناچارند به منافع کمپانيهايي سرمايهگذار در صنعت انتشارات آکادميک

متعهد بمانند ،تا به خواستههاي مالياتدهندگاني که پولهاي پرداختي

آنها را در اختيار گرفتهاند .براي ويراستاران کتابهايي که در قالب

مجموعهمقاالت منتشر ميشوند ،درجشدن نامشان بر جلد کتابها بر
گزينش هرگونه محتواي کيفي و معنادار در اين مجموعهها اولويت يافته

است؛ بهنظر ميرسد که حتي نامنسجمترين ترکيب مضموني مقاالت نيز

تا جاييکه ناشري در انتشار آنها سود آسانيابي ببيند ،ميتواند راهي

چاپخانه شود .در کنار اينها ،ميتوان از رويهي نامطبوع حضور
فرصتطلبانه در کنفرانسها ياد کرد که بهموجب آن ،آکادميسينها از
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کمکهزينهي سفرهاي علمي استفاده ميکنند تا در گردهماييهايي
شرکت کنند که صرفًا به گسترش شبکهي ارتباطات حرفهاي آنها کمک

ميکنند ،و يا فرصتي براي مالقات دوستان قديمي يا سياحت شهرهاي
جديدي فراهم ميآورند ،درحاليکه مقاالتي که در اينگونه کنفرانسها
قرائت ميشوند بهسادگي ازطريق يک تارنماي اينترنتي قابل بارگذاري و

اشتراکگذاري در ميان همکاران و پژوهشگران يک حيطهي مشخص

است.

آکادميسينهاي راديکال

طرح انتقادات حول چنين موضوعاتي قدري دشوار است .ما دوستان

خوبي در محيط آکادمي داريم .شايد آنها فکر کنند ما بسيار زمخت و

يکسويه برخورد ميکنيم و فاقد بينش بسندهاي در اين حوزه هستيم .از
قضا ،يکي از داليلي که ما در اين حيطه آگاهي بسندهاي نداريم دقيقًا آن

است که چنين پرسشهايي اغلب [از سوي خود آنان] مورد غفلت يا
طفرهروي قرار ميگيرند .بهنظر ميآيد که افرادي که بايد به اين مسايل

بپردازند بيشتر نگران آن هستند که پا روي دم کسي نگذارند [کسي را از

خويش نرنجانند] .در هر حلقهي اجتماعي نوعي روح تعهد جمعي حاکم
است ،که حلقههاي آکادميک هم از اين قاعده برکنار نيستند ،و اين
واقعيت حتي بر آکادميسينهاي راديکال هم تأثير ميگذارد .هيچ کسي

جرأت نمييابد که سنگ نخست را پرتاب کند ،چون همگي در خانهي
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شيشهاي مشترکي سکونت دارند .وجه تکاندهندهي ماجرا آن است که

کسانيکه در مقابله با هنجارها و ارزشهاي نوليبراليسم ،از [حق]

دسترسي آزادانه و منابع همگاني ( )commonsدفاع ميکنند ،جاييکه به
بيواسطهترين محيط شخصي خودشان مربوط ميشود ،بهناگهان بسيار

واقعبين و عملگرا ( )pragmaticميشوند.

ما شناخت و اطالعات دقيقي از وضعيت حرفهاي و شخصي

آکادميسينهاي منفرد نداريم و نميتوانيم دربارهي انتخابهاي آنها
داوري کنيم .ما نميدانيم که آنها در کار روزانهي خويش تا چه حد در

برابر گرايشهايي که باالتر گفته شد ايستادگي و مقاومت ميکنند .اما

چنين بهنظر ميرسد که تالشهاي مشخصي براي برجستهسازي ،نقد و
نکوهش و تغيير اين گرايشها وجود ندارد ،و درنتيجه مقاومت جمعي

عليه اين رويه هم بسيار اندک است.

ما همچنين درک ميکنيم که آکادميسينها نيز چيزهايي از دستميدهند؛
و اينکه امروزه بسياري از آنها تحت شرايطي بيثبات و ناامن

ال تصادفي نيست که يکي از
( )precariousکار ميکنند .احتما ً
فاشگوترين [صريحاللهجهترين] آکادميسينهاي دهههاي اخير [در

دانمارک] ،يعني وارد چرچيل ،6سرانجام شغل خود را از دست داد.
درعين حال ،در سراسر تاريخ متاخر ،کارگران که چيزهاي بهمراتب

بيشتري از دست دادهاند و داعيههاي ايدئولوژيک بسيار کمتري هم دارند،
6. Ward Churchill
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راههايي براي مبارزه پيدا کردهاند .آنها در اتحاديهها گرد آمدند،
کارزارهايي را سازماندهي کردند ،و در جهت خرابکاري ( )sabotageو

کنش مستقيم ( )direct actionاقدام کردند .بايد پرسيد چرا اينگونه
رهيافتها ظاهرا گزينهي مطلوبي براي آکادميسينهاي راديکال بهشمار

نميرود؟ يک پاسخ عام [از سوي اين آکادميسينها] به احساسات

ضدآکادميک آن است که مبارزه بايد در همهجا جريان داشته باشد،

ازجمله در محيط آکادمي .اين پاسخ اما تنها تا جايي اعتبار دارد که
بهراستي مبارزهاي در آکادمي وجود داشته باشد.

برخي از آکادميسينهاي راديکال بهقدر کافي برجسته شدهاند که بتوانند
بهعنوان سلبريتيهاي حمايتکننده ،يا حتي سخنگويان غيررسمي

جنبشهاي اجتماعي عمل کنند .نوام چامسکي ،ديويد گربر ،جوديت

باتلر ،اسالوي ژيژک ،و واندانا شيوا ( )Vandana Shivaنمونههايي از اين

دست هستند .سلبريتيهاي راديکال به مقاصد درستي خدمت ميکنند ،و

ما خرسنديم که رسانهها پلتفرمي براي طرح عمومي ديدگاههايشان در

اختيار آنها قرار ميدهند .اما سلبريتيها بنا به تعريف ،استثناهايي بر

قاعده هستند .آنها الگوي کلي را تغيير نميدهند؛ وانگهي بايد اذعان کرد

که گهگاه نيز توجهات را از مسايل اصلي منحرف ميسازند.

ما بر اين باوريم که رويارويي با روندهاي يادشده نيازمند خودآگاهي و
مباحثات انتقادي بيشتري در زمينهي مشارکت آکادميسينها در نظريه و

پراتيک راديکال است و اين وظيفهايست که آکادميسينهاي چپگرا
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بايد در راستاي پيونددادن نظريه و پراتيک چپ برعهده بگيرند .ما
بهعنوان نيروها و فعالين راديکال ميبايد درخصوص جايگاه شخصي

خود در مناسبات سياسي موجود بازانديشي کنيم؛ مناسباتي که درگير

مبارزه عليه آنها هستيم .هيچيک از ما از اين مناسبات و تاثيراتي که بنا

بر پيشزمينههاي فردي بر نحوهي عمل ما بهجاي ميگذارند در امان

نيستيم .اين امر بهمعناي آن است که ما بايد شکلها و شيوههاي مناسبي

از مقاومت را در هرجايي که در آن واقع هستيم رشد و توسعه دهيم.
چشمانداز

مايليم اين نوشتار را با برشمردن برخي نکات عملي ،که بهنظر ما ميتوانند

شکاف موجود ميان آکادمي و مبارزات اجتماعي جاري را کاهش دهند،
به پايان ببريم .برخي از اين نکات ممکن است براي خواننده موضوعات

جديد و بديعي بهنظر نرسند .اين مساله چندان مايهي نگراني ما نيست؛

چون در هرحال ميبايد با تکرار و يادآوري اين نکات ،اهميت آنها را
برجسته ساخت.

 )1هيچ نظريهي راديکالي بدون تجربهي پراتيک سياسي وجود ندارد.
کار نظري را نميتوان از جنبشهاي پيکارجو عليه سرمايهداري و

امپرياليسم تفکيک کرد .کار نظري ميبايد به پرسشهايي پاسخ دهد که
از پهنهي مبارزات جاري عملي برميخيزند .ما نميتوانيم نظريهاي

غيرکنشگرا ( )non-activist theoryرا بپذيريم.
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 )۲هيچ پراتيک راديکالي بدون بازانديشي نظري وجود ندارد .ما ميبايد
تأثيرات مبارزاتمان را ارزيابي کنيم و درخصوص تجارب مبارزه
بازانديشي کنيم .ما نميتوانيم کنشگرايي ضد-نظريه ( anti-theoretical

 )activismرا بپذيريم.

 )3نظريهي راديکال ميبايد در پراتيک راديکال مشارکت بجويد و سهمي
ادا کند .قصد نظريه [صرفا] فهميدن امور نيست ،بلکه تغيير و دگرگوني

امور است .اين امر نيازمند پرورش و رشد استراتژي و تاکتيکهاي

مناسب است.

 )۴ما بايد ديدگاههايمان را ارتقاء دهيم و مطرح کنيم .فضاي بيرون از
آکادمي بسيار مهمتر و معنادارتر از فضاي درون آن است .نظريهي

راديکال نبايد به قراردادها ،ديسيپلينها و هنجارهاي آکادميک محدود
گردد.

 )5ما بايد بهطور فعال بهجستجوي منابع غيرآکادميک برآييم .بسياري از
آنها بهداليل جغرافيايي ،فرهنگي ،يا محدوديتهاي زباني از چارچوب
آکادمي طرد و بيرونگذاري شدهاند.

 )6ما بايد محدوديتهاي صوري تحميلشده به کار آکادميک [و متون
مرتبط] را بهچالش بکشيم و با آنها پيکار کنيم ،چون اين محدوديتها

محتواي پژوهشها و متون آکادميک را به بند ميکشند و محصور

ميسازند.
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 )7ما بايد خود فضاي آکادمي را تغيير دهيم .اين محيط بايد از يوغ

اسارت توامان دولت و سرمايه رها گردد .آکادمي بايد بهمثابهي نهاد

قدرتي که به آن دگرديسي يافته است مورد بازنگري انتقادي قرار گيرد.

امروزه «آزادي آکادميک» عمدتا همچون مزيتهاي نسبي شخصي تعبير

ميشود ،نه فضايي معطوف به پرورش فکري آزادانه.

 )8ما بايد نسبت به تاثيراتي که سلسلهمراتب طبقاتي ،جنسيتي ،و نژادي
بر نظريهي راديکال بهجاي ميگذارند آگاه باشيم و با آنها مقابله کنيم.

اين کوشش بايد از سوي کساني هدايت شود که مستقيمًا از اين
سازوکارها آسيب ميبينند و رنج ميبرند.

 )9ما ميبايد آثار آکادميک را براي همگان دسترسپذير سازيم .بايد
دسترسي آزادانهو رايگان افراد به کتابخانهها و کنفرانسها تأمين گردد،

همچنانکه دسترسي رايگان به مقاالت و متون آکادميک.

 )10ما بايد [در مقابل نهادهاي مسلط آکادميک] نهادهاي بديلي را برپا
کنيم ،يعني فضاها و شبکههايي که امکان فعاليت دانشورانه ،فراسوي

محدوديتهاي آکادميک ،را فراهم بسازند.

.۵

ن سياست چپ راديکال :نقد و
بهسوي بازآرايي بنيادي ِ
چشماندازهايي براي سازماندهي و پراتيک انقالبي

نويسنده :گروه «کلکتيو»  -آلمان
ترجمهي فارسي :جمعي

1

2

پيشگفتار
در سالهاي اخير ،درکنار يک حس ناتواني خاموش که در اثر تهاجمات

شديد و فزايندهي نظام سرمايهداري ،و ضعف عمومي جنبشهاي چپ
بسياري از ما را فراگرفته است ،بهطور اميدبخشي شاهد فرآيندي از

جستجوگري در ميان نيروهاي چپ راديکال هستيم .پرسش از بديلي
108. kollektiv@riseup.net

 .109مترجم مجموعهي حاضر در تدوين اين متن جمعي مشارکت داشته است .برگردان فارسي متن
حاضر در يک پروسهي جمعي انجام گرفت که مترجم ضمن همراهی در آن ،کار ويراستاري را نيز
برعهده داشته است .اين مقاله همچنين به زبانهاي ترکي ،انگليسي ،اسپانيايي و هلندي ترجمه شده
است.
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واقعي براي سرمايهداري بار ديگر بهنحو چشمگيري مورد تامل و بحث

قرار گرفته است ،يا دستکم ضرورت بحث دربارهي آن بهطور قويتري
طرح و مطالبه ميشود؛ و نيز بحث دربارهي اين مساله که غلبهي راستين

بر نظام سرمايهداري با چه ميانجيها و روشهاي مشخصي تصورپذير

است .اين پويشهاي جستجوگرانه بهشيوههاي متنوعي عيان ميگردند:
در مباحثات متعددي که در تعامالت ميان رفقاي چپ (در همهي فضاهاي

ممکن) رخ ميدهند؛ در متون بسياري که طي سالهاي اخير حول

بازنگريهاي استراتژيک نوشته و منتشر شدهاند؛ و نيز در انتقادات
طرحشده نسبت به سياست تاکنوني ما [چپ راديکال] ،و تالشهاي

انجامشده براي دستيابي به استراتژيهاي بديل متناسب با پويشهاي

تاريخي جديد جامعه.

تزهاي يازدهگانهي پيش رو از ديد ما اداي سهميست به ايندست
مباحثات و جستجوگريها در جهت بازآرايي سياست چپ راديکال .ما
در مرحلهي کنوني حلقهي کوچکي از افرادي هستيم که از سنتهاي

ايدئولوژيک متفاوت (مارکسيسم ،مارکسيسم-لنينيسم ،چپ آتونوم،

آنارشيسم و ليبرتارين کمونيسم) و از خاستگاههاي جغرافيايي مختلفي

(آلمان ،ترکيه ،ايران و کردستان) برآمدهايم .ما در جريان اکسيونها و
همکاريهاي معمول سياسي در يکي از شهرهاي آلمان با هم آشنا شديم
و بهطور فزآيندهاي درگير بحث دربارهي اين پرسش شديم که يک

دگرگوني اجتماعي مشخص در جامعهي کنوني آلمان چگونه ميتواند
باشد و نيازمند چه گامهاي مشخصي است .آنچه نزد ما مشترک بود،
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ناخرسندي از مشي سياسي تاکنونيمان و درک ما از فقدان چشمانداز در

عرصهي تحرکات [معمول] چپهاي راديکال آلمان و نيز چپهاي

مهاجر ساکن آلمان بود .از خالل اين مواجههي اوليه و نسبتا گشوده،
بهزودي يک حلقهي سياسي پايدار شکل گرفت؛ در روند آغازين فعاليت

اين حلقه ،ضمن تبادل تجربياتمان ،برخي از متون تازهمنتشرشده از
سوي جمعها و حلقههاي ديگر در زمينهي تحليلوضعيت مستقر و

بازانديشيهاي استراتژيک را بهطور جمعي مطالعه کرديم و مورد بحث

قرار داديم.

تزهاي پيش رو از دل بحثها و گفتگوهايمان دربارهي همين موضوعات

شکل گرفتند .ما در اين تزها کوشيدهايم نقدمان بر مشي سياسي تاکنوني

خودمان ،و يا مشي سياسيبخش وسيعي از چپهاي راديکال ساکن
آلمان را بيان کنيم .افزونبر اين ،اين تزها همچنين حاوي ديدگاههاي ما

دربارهي اينپرسشاند که چه تغييراتي در پراتيک سياسي ما
ضروريست .بيگمان تحليلهاي ما از پويشهاي اجتماعي جاري،

شالودهي مهمي براي بحثها و جمعبنديهاي ما فراهم آوردند؛ اما در
بازتدوين اين تزها بهطور جديتر بر اين پرسش متمرکز شديم که از اين

تحليلها چه نتايج مشخصي ميتوانيم براي دگرگوني در پراتيک
سياسيمان استخراج کنيم .طرح اين مسايل در متن حاضر همچنين

بدينخاطر بوده است که از نظر ما اين گامهاي انضمامي و مشخص در

بيشتر متون بازانديشي استراتژيک مورد بحث قرار نگرفتهاند.
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ما اين تزها را همچون پاسخي کامل و نهايي ( Weisheit letzter

 )Schlussنميانگاريم ،بلکه آنها را صرفا بهمنزلهي جمعبندي بحثهاي

تاکنونيمان تلقي ميکنيم .در اين تزها ،بيشتر برخي پرسشها را پرورش

داده و بيان ميکنيم ،تا اينکه پاسخي [قطعي] بهآنها بدهيم .ما با انتشار

اين تزها بر آنيم که به بحثهاي جاري دامن بزنيم و با همهي کساني که
ديدگاههاي مشابهي دارند يا درگير پرسشهاي مشابهي هستند ،وارد

گفتگو شويم .در همينراستا ،از نقد ،بازخورد ،اصالحوتکميل ،بحث

مکتوب و جلسات گفتگو و تبادلنظر استقبال ميکنيم .3در همينراستا،

بهسهم خود براي دامنزدن به بحثهاي مربوط به سازمانيابي و پراتيک

انقالبي در جامعهي آلمان ،کساني را که به اين موضوعات عالقمندند ،به
برگزاري جلسات تبادل نظر دعوت ميکنيم.

پراتيک انقالبي در جامعهي آلمان
واقفيم که در عصر غلبهي ضدانقالب ،پيشبرد پراتيک انقالبي در سطح

تودهاي ناممکن است .با اينحال ،بر اين باوريم که فعليت سياست انقالبي
در [جامعهي] آلمان فدرال با بالقوهگيهاي آن همخواني ندارد .و اين
 .3اگر بر روي تنظيم يک پاسخ يا نگاشتن متن مستقلي کار ميکنيد ،موجب امتنان ما خواهد بود که
نظرات خود را با ما در ميان بگذاريد .خود ما متأسفانه از چنين کاري غفلت کرديم ،طوريکه
گروههايي که از خواندن نوشتههايشان بسيار الهام گرفتيم ،اکنون [مه  ]۲016پس از گذشت حدود
يکسال ،بازخوردي در قالب تزهاي حاضر از جانب ما دريافت ميکنند .افزونبر اين ،ما ديدارهاي
مستقيم را در چارچوب تحرک همهجانبه ،مکمل مهم و معناداري براي انتشار مقاالت معطوفبه
مبحث استراتژي ميدانيم.
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مساله [درکنار ديگر عوامل] همچنين با آرايش حالحاضر سياست چپ
راديکال پيوند دارد .ما البته نميتوانيم انتظار يک پويش انقالبي مستقيم

را داشته باشيم ،اما ميتوانيم بسي بيش از وضعيت حاضر در جهت رشد
و توسعهي اين بالقوهگيها بکوشيم و خودمان را در سطحي بهمراتب بهتر

[براي رويارويي با موقعيتهاي آتي] آماده کنيم .و اين امر بهرغم (يا

حتي بهسبب) اين واقعيت است که شمار هر چه بيشتري از مردم به سمت

ايدئولوژيهاي سياسي راستگرايانه و نژادگرايانه سوق مييابند؛ روندي

که بهموجب آن بازآرايي آمرانه و نظامي جامعه در ابعاد نويني شدت

مييابد.

باتوجه به تحرکات راسيستي و ناسيوناليستي و فقدان جنبشهاي

اجتماعي وسيع در جامعهي آلمان ،واکنش عمومي نيروهاي چپ راديکال

فعلي آن است که امکان دگرگوني انقالبي واقعي در جامعهي کنوني را
انکار کنند و آن را [خيالي] خام و توهمآميز قلمداد نمايند .مضمون تز
نخست« ،سياست انقالبي بهمعناي شناخت پتانسيل [نهفته در] جامعه

است» ،ارجاعيست به رويکرد فوق ،و نقد توامان آن .در کانون تحليل

ما در وهلهي نخست اين بينش جاي گرفته است که فقدان سازمانيابي

در ميان چپهاي راديکال يکي از علل محوري فقدان استراتژي و فقدان

تأثيرات اجتماعي آنان است .بر همين اساس ،در تز دوم اين مساله که

«سازمانيابي شالودهي يک نيروي اجتماعيست» ،جايگاهي محوري

مييابد .در تزهايي که به دنبال اين دو تز ميآيند ،ميکوشيم طرحي از
برخي بنيانهاي يک سازمانيابي ممکن در ميان نيروهاي چپ راديکال
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و نيز شالودههاي يک پراتيک انقالبي را بهطور فشرده ترسيم کنيم.

بهواسطهي نوع ترکيب حلقهي ما و نيز تحليلهاي مشترک ما،

«انترناسيوناليسم بهمنزلهي خط راهنماي استراتژيک» (عنوان تز سوم)

نقش مهمي براي ما ايفا ميکند؛ همچنانکه براي خود فرآيند سازمانيابي

و بازآرايي استراتژيک پراتيک سياسي ما نيز اهميتي اساسي دارد .در تز

چهارم ،تحت عنوان «بازآرايي سياست چپ راديکال» ،ميکوشيم پراتيکي

که از نظر ما موضوعيت و اهميت دارد را توصيف کنيم .در همين امتداد،
در تز پنجم ،با نام «دربرگرفتن زندگي» ،بار ديگر بهطور دقيقتر به اين

پرسش بازميگرديم که ايجاد و گسترش پروژههاي چپ راديکال ازچه

منظري  -از ديد ما -همچون استراتژي دگرگوني اجتماعي معنادار
ميشود .تز ششم با عنوان «خروج از خردهفرهنگ» نقديست بر آرايش

خردهفرهنگي ،خودمدار و هويتمدار متداول در سياست چپ راديکال،

و نيز بررسي اين مساله که چرا اين وضعيت بهرغم چنددهه انتقاد

چندجانبه تغييري نيافته است .پس از آن ،تامالتي دربارهي مسالهي

پيشبرد زندگي انقالبي يا فرهنگ انقالبي در سامانههاي چپ راديکال،

موضوع تز هفتم خواهد بود که عنوان آن عبارتست از« :فرهنگ انقالبي
بهجاي ارزشهاي نوليبرالي» .با شکست جنبشهاي انقالبي دههي

 ،1990بخشهاي وسيعي از چپهاي راديکال پرداختن به موضوع

بديلهاي راستين سرمايهداري را به فراموشي سپردند .در تز هشتم با

عنوان «کسب آگاهي از بديلها و گسترش آن» اين مساله را توضيح

ميدهيم که چرا بحث حول الگوهاي ممکن براي جامعهي بديل و
جستجوي [نظري و عملي] آنها را عنصري محوري براي سياست چپ
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راديکال تلقي ميکنيم .درعينحال ،خواه در جستجو براي الگوهاي

ممکن جامعهي بديل ،و خواه در تعيين پراتيک و استراتژي معطوف بهآن،
بازخواني و مواجهه با نظريات انقالبي [موجود] نقش مهمي از نظر ما ايفا

ميکند .اما در همينراستا گرايشي (که اخيرًا قوت بيشتري يافته) بهسمت
محدودسازي انحصاري خود به برخي چارچوبهاي نظري بستهوجود
دارد؛ گرايشي که بدينترتيب ،بدون ضرورتي تاريخي ،خطر تکرار ستيزها

و صفبنديهاي خُردکننده [در ميان نيروهاي چپ راديکال] را بهدنبال

ميآورد .بنابراين ،ما در تز نهم به مسالهي [نحوهي] «برخورد با نظريه و

سنتهاي نظري انقالبي» ميپردازيم .سرانجام ،در تز دهم دربارهي معنا و

اهميت آموزش بحث ميکنيم؛ آموزش خواه بهمنزلهي مولفهي ثابتي در
درون نيروهاي سازمانيافتهي چپراديکال ،و خواه بهعنوان امري

درازمدت در چارچوب برپايي يک نظام آموزشي بديل ،در معناي

آموزش از پايين يا آکادميهاي مردمي .با وجود اينکه آنچه در تزهاي

يادشده در نقد سياست چپ راديکال و ضرورت تغيير اساسي آن بيان

شده ،مضمون تازه و جديدي نيست و در گذشته نيز مضامين انتقادي
بيشوکم مشابهي طرح شدهاند ،اما بايد اذعان کرد که چنين نقدهايي تا
به امروز تغيير اندکي در سياستهاي معمول ما ايجاد کردهاند .از اينرو،

تز آخر يعني تز يازدهم به «ضرورت گسستي آگاهانه از عادتهاي مالوف
پراتيکتاکنوني ما» ميپردازد .در اينجا بار ديگر اين پرسش در مرکز

توجه نشانده ميشود که چگونه ميتوان از اين امر اجتناب کرد که

نقدهاي منتشرشده ،متون مربوط به [بازنگري] استراتژي ،و
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جمعبنديهاي مباحثاتمان صرفًا چيزي در حد «ببر کاغذي» باقي نمانند،
بلکه رد و اثر خود را در پراتيکي تغييريافته بر جاي بگذارند.

در اينجا ،پيش از ورود به شرحوتفصيل تزهاي يادشده ،مايليم دربارهي
نحوهي درکمان از مسالهي شکلهاي متفاوت سرکوب

( )Unterdrückungsformenتوضيح کوتاهي بدهيم .ذکر اين توضيح

فشرده از آن رو در نظر ما ضروريست ،که ما در تزهاي پيش رو اغلب

از «مبارزه عليه سرمايهداري» يا «سيستم سرمايهداري حاکم» سخن

گفتهايم ،بيآنکه صريحا از ديگر شکلهاي [مشخص] سرکوب نام ببريم.

اينکه ما در اين تزهاييازدهگانه در مجموع بهواقع (بسيار) کم وارد

مسايل ويژهي مربوط به مبارزه عليه پدرساالري يا ساختارهاي

نژادگرايانه شدهايم ،به هيچرو بدينمعنا نيست که اساسًا ضرورتي براي

طرح آنها نميبينيم يا آنها را بهسان اموري فرعي تلقي ميکنيم؛
بهعکس ،ما با بر اين باوريم که تماميت اجتماعي صرفًا در «رابطهي

سرمايه» ( )Kapitalverhältnisتحقق نمييابد؛ يا بهبيان ديگر ،با غلبه بر

رابطهي سرمايه ،ساير شکلهاي سرکوب بهخودي خود رفع نميشوند.

الزم به تأکيد نيست که پدرساالري و نژادگرايي (و نيز برخي از ديگر

شکلهاي سرکوب) پيش از پيدايش و توسعهي سرمايهداري و بسي

دورتر از آن وجود داشتهاند .اما درعينحال ،ما امروز در مرحلهي تاريخي
سرمايهداري قرار داريم که بهعنوان اصل مسلط سازماندهندهي جامعه

همهي ديگر شکلهاي سرکوب را به هم پيوند ميدهد ،بر هم مينهد،
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تقويت ميکند ،کژديسه ميکند و حتي بخشا [برخي از آنها را] تضعيف

مينمايد.

بر همين اساس ،پيکارها و مبارزات عليه مناسبات متفاوت سرکوب (که

اغلب جدا از يکديگر دنبال ميشوند) در نظام سرمايهداري را تنها درکنار

يکديگر ميتوان بهگونهاي مؤثر بازانديشي کرد و به پيش برد .تاريخ با

نمونههاي پرشماري به ما نشان ميدهد که جدايي مبارزات متفاوت از

يکديگر دليل شکست نهايي آنها بوده است .بدينترتيب ،مبارزه عليه

پدرساالري بدون چشمانداز ضدسرمايهدارانه توسط سيستم بلعيده و
ادغام ميشود و الجرم بياثر ميماند .و از سوي ديگر ،در بسياري از

جنبشهاي انقالبي گذشته ديدهايم که زنان بهرغم مشارکت در انقالب،

سرانجام در پيامد انقالب بار ديگر به آشپزخانهها رانده شدند .پس ،غلبه
بر نظام پدرساالري و نيز ساختارهاي نژادگرايانه و ساير شکلهاي

سرکوب ميبايد از همان آغاز بخش کانوني مبارزاتمان باشند و در
فضاها و سازمانها و سامانههاي دروني خودمان نيز مورد بحث و بررسي

قرار گيرند و برجسته گردند (گواينکه بهويژه نزد گروههاي چپ سنتي

اين گرايش وجود دارد که انقالب صرفا از يک چشمانداز اقتصادي ناب

مورد توجه قرار گيرد) .بنابراين ،هنگاميکه ما از سرمايهداري سخن

ميگوييم ،منظور ما صرفًا سويه [يا هسته]ي اقتصادي آن نيست ،بلکه به
تمامي زوايا و سويههاي استثمار و سرکوب در جامعهي امروز نظر داريم.
در اينمعنا،

انقالب -در نظر ما -فرآينديست مستمر براي غلبه بر

تمامي سازوکارهاي استثمار و سرکوب.
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تز يکم:
سياست انقالبي بهمعناي شناخت پتانسيل جامعه است

خواه نزد گروههايي با جهتگيري کنشگرا (اکسيونيستي) و معطوف به
پراتيک ،و خواه در حلقههاي متمايل به تئوري و پرورش فکري ،بههرسو

که نظر کنيم بخش بزرگي از [نيروهاي] چپ راديکال اين کشور بهرغم

همهي تفاوتهايشان در يک ويژگي مشخص با يکديگر همپوشاني
دارند :آنها انکار و بيزاري ژرفي نسبتبه جامعه را در خود حمل ميکنند
و خود را برتر از آن حس ميکنند .و حقيقتا در نگاه اول نيز يافتن داليلي

که دستکم نفي و انکار جامعه را فهمپذير سازند ،بههيچرو دشوار نيست.
برخي از اين عوامل به قرار زير اند :تداوم ناسيونال-سوسياليسم

(نازيسم) ،گرايش [عمومي] به اقتدارپذيري ،گرايشهاي معطوف به

نژادگرايي ،مليگرايي ،جنسگرايي (سکسيسم) و هموفوبيا؛ و سرانجام

ايدئولوژي خودخواهانه و رياکارانهي «دموکراسي نمونه و محافظ حقوق
بشر» ،که مناسبات سياست دروني را رنگآميزي و رفعورجوع ميکند،

اما بيشاز هر چيز در اين جهت عمل ميکند که مسئوليتهاي ژئوپليتيک
آلمان در گسترش فقر ،استثمار و سرکوب جهاني را از ديدرس خارج

کند و اين باور خللناپذير را تداوم بخشد که آلمان [خود] قرباني و

آسيبديدهي نظم جهاني است .با توجه به همهي اينها و در نگاهي

متعارف ،ما نهتنها خود را در مبارزهاي عليه ساختارهاي قدرت دولتي و
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اقتصادي مييابيم ،بلکه همچنين خود را در مبارزهاي عليه جامعه بهسان

يک کل ميبينيم.

اما جامعه را بدينشيوه خوارشمردن (و کنار نهادن )4فينفسه چيزي نيست

مگر وداعي آگاهانه يا ناآگاهانه با هرگونه داعيهي تغيير اجتماعي
راديکال و رهاييبخش .زيرا غلبهي واقعي بر ساختارهاي سرمايهدارانه،

پدرساالرانه و دولتي نه بهجاي جامعه [و براي آن] انجامپذير است ،و نه
بدون جامعه يا عليه آن؛ بلکه انقالب تنها بهسان فرآيندي قابل درک است

که بهطور مستمر توسط بخشهاي وسيعي از مردم و با پيکار خود آنان

پيش برده ميشود .درغير اينصورت ،انقالب به يک پروژهي سلطهو

اجبار از باال بدل ميشود ،و بهعبارتي سياست چپ راديکال بهسمت
نخبهگرايي سوق مييابد؛ زيرا مبارزه بهجاي [بهنيابت] جامعه ،جايگزين

مبارزه در درون و بههمراه جامعه ميگردد.

از آنجا که انقالب تنها بهسان جنبش اجتماعي از پايين قابل فهم است،
بسياري از چپهاي راديکال عمدتا امکان تحرک انقالبي در جامعهي

کنوني را ناچيز ميانگارند (با اينکه آنها در کالم بر ايدهي براندازي

دولت و سرمايهداري پافشاري ميکنند) .در نگاه بسياري از چپهاي

راديکال آلمان مبارزات اجتماعي و خيزشهاي انقالبي ممکن است در
 .4انکار جامعه همچنين موجب ميشود که بسياري از چپهاي راديکال خود و ساختارهاي تشکيالتي
و مکانهاي فعاليت سياسي خود را بهسان چيزي بيانگارند که بيرون از کل جامعه(ي ظاهرًا همگون)
وجود دارد .اين امر نهتنها [انزواي تحميلي و] خود-انزوايي سياست چپ راديکال را تقويت ميکند،
بلکه همچنين بسياري از شکافها و تناقضهاي دروني جامعه ،و نيز پتانسيل تغيير جامعه را از نظر
دور ميسازد و موجب بدفهمي آنها ميگردد.
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جاهاي ديگري از دنيا رخ دهند ،اما جامعهي آلمان بنا به تعريف واجد
گرايشهاي فاشيستي و ارتجاعيست .بدينطريق ،سياست چپ راديکال

اجبارا سمتوسوي رفرميستي مييابد و (در بهترين حالت) در حد

اصالحکنندهاي براي نارساييهاي نظام سرمايهدارانه-پارلمانتاريستي
باقي ميماند.

نگاهي دقيقتر به داليل نفي جامعه از سوي چپ راديکال نشان ميدهد

که اين نفي در کنار انگيزههاي فردي (نگاه کنيد به تز ششم) بر فهم

نادرستي از اثرات متقابل دولت ،جامعه و فرد مبتنيست ،همچنانکه بر

فقدان آگاهي تاريخي .درحقيقت ،اين نگرش عناصر متعددي از

ايدئولوژي بورژوايي را بازتاب ميدهد .براي مثال ،در تالش براي فهم
علل و زمينههاي ايدئولوژيهاي ارتجاعي و سازوکارهاي سرکوب،

جايگاه ساختارها و فرد را يکي ميگيرد .يا براي مثال ،هنگاميکه

نژادگرايي تنها بهسان برانگيختگي فردي نگريسته ميشود و بنيان ساختار

اجتماعي آن ناديده گرفته ميشود ،براي توضيح آن صرفا پنداشت
دگرديسي اخالقي فرد يا غيرانسانيبودن فردي باقي ميماند («انسان،
بهويژه انسان آلماني بد يا شرور است»)؛ و بههمينمنوال ،امکانات

تاثيرگذاري سياسي – اگر اصال وجود داشته باشد -به سطح مطالبات

رفتاري شخصي تنزل مييابد .افزونبر اين ،يکسانانگاري ساختارها و
فرد (بهجاي فهم رابطهي ديالکتيکي ميان آنها) به يکسانانگاري جامعه

و دولت منتهي ميگردد ،نگرشي که در جمعهاي چپ راديکال [آلمان]

رواج زيادي دارد و خود در شرايط تاريخي ويژهي پويش دولت فدرال
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آلمان ريشه دارد .بدينترتيب ،بهموجب اين يکسانانگاري ،مبارزه عليه
دولت سرمايهداري فينفسه به مبارزهاي عليه جامعه مبدل ميشود.

خودانزوايي چپهاي راديکال در اثر رويهي فوق ،اين نتيجه را در پي

دارد که ما در مبارزهي خويش عليه سيستم ،خود را تنها و ناتوان باز

مييابيم و در پراتيک سياسيمان انقالب غيرممکن به نظر ميآيد.

پس ،براي بازشناسي پتانسيل بنيادي براي تغييرات رهاييبخش (حتي)
در جامعهي آلمان ،اين امر اهميت دارد که ميان ساختارها و افراد و ميان

دولت و جامعه تمايز قائل شويم و خود را بهسان بخشي از جامعهاي

تضادمند و از همگسيخته [پارهپاره] تلقي کنيم.

همزمان ضروري است که از بيواسطگي زمان حال تاريخي خارج گرديم
و نگاه تاريخيمان را گسترش دهيم .تجربيات شکستها و ناکاميهاي

مبارزات مترقي و نقاط عطف افول تاريخي چپ در دهههاي اخير ،در
وهلهي نخست بهسان واقعيتي نهايي و عبورناپذير بهنظر ميرسند.

همزمان ،براي بسياري از چپهاي راديکال در آلمان ،مواجهه با

ناسيونالسوسياليسم و رگههاي معاصر تداوم آن ،نقطهي عزيمت مهمي

در فرآيند سياسيشدن آنها بوده است .اما مواجهه (ي مهم و بسيار
ضروري) چپهاي راديکال با فاشيسم و دنبالههاي آن ،اغلب بهعنوان

يگانه نقطهي عزيمت تاريخي آنها باقي ميماند ،در حاليکه عمدتا از
شناخت بسياري از جنبشها و مبارزات انقالبي گذشته در همين

جامعه[ي آلمان] غافل ميمانند .گسترش نگاه تاريخي ما و درگيري
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فکري ما با دقايق مقاومت در اين مختصات وسعتيافته نشان ميدهد که

در درون جامعه توامان هم گرايشهاي اقتدارگرا و فاشيستي و هم

گرايشهاي رهاييبخش و انقالبي وجود دارند.

جنبشهايي نظير جنبش برآشفتگان اسپانيا ( ،)15Mاعتراضات پارک
گزي [ترکيه] ،خيزشهاي «بهار عربي» ،و نيز اشغالهاي اعتراضي و

مقاومت عليه اصالح قانون کار جديد در فرانسه ،نمونههاي تاريخي

جديدي هستند که نشان ميدهند حتي در جوامعي که خود چپها ديگر
هيچ پتانسيلي براي تغيير در آنها نميبينند ،بهناگهان جنبشهاي انقالبي

ميتوانند پديدار شوند .چنين پتانسيلهايي البته رو به فزوني دارند ،زيرا
رشد تهاجمي نوليبراليسم در جهان سبب ميشود که نيروي مخرب

سرمايهداري و تضادهاي درونماننده5ي آن هرچه آشکارتر گردند.

همزمان ،شمار هردم بيشتري از مردم خود را در شرايط کاري و زيستي

شکننده و ناپايدار بازمييابند ،و هرچه بيشتر به وادي فقر و محروميت و
به سوي حاشيهنشيني [در حواشي جامعه] رانده ميشوند .حتي آن

گروههاي اجتماعي که پيشاز اين بخشا از سرمايهداري نفع ميبردند،

بهطور فزايندهاي امتيازاتشان را از دست ميدهند ،يا پيامدهاي «رشد و

پيشرفت» [شخصي] بحرانزاي خود را با تمام وجود حس ميکنند.
بدينترتيب ،بر شمار کساني که عاليق و منافع زيستي-وجودي آنها
 .5منظور ما در اينجا صرفًا تغييرات و دگرگونيهاي ناب اقتصادي نيست ،بلکه تضادهاي ساختاري
متعددي وجود دارند که هم به ناپايداري سيستم و هم به نارضايتيها و خيزشهاي اجتماعي منجر
ميشوند؛ نظير تخريبهاي فزآيندهي زيستمحيطي ،بيگانگي و تنهاماندگي ،نابودسازي نوليبرالي
نظام خدمات اجتماعي (خدمات مراقبتي ،بهداشت و سالمت ،آموزش و غيره) ،و پيامدهاي مخرب
همهي آنها.
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وابسته به تغيير مناسبات موجود است افزوده ميگردد .اين واقعيت ،بهطور

خودکار يا جبري به رشد اعتراضات اجتماعي رهاييبخش يا فرضًا

خيزشهاي انقالبي منجر نميشود؛ بلکه ،نارضايتي رشديابنده نسبتبه
موقعيت اجتماعي خويش و مناسبات مسلط شالودههايي را فراهم

ميسازد که نياز به تغيير و تمايل و آمادگي براي تغيير در مردم گسترش
يابد .اگر نيروهاي چپ راديکال چنين پتانسيلي را جدي نگيرند ،هيچ
چشماندازي را [با توجه بهآن] پرورش ندهند ،و بر حس ناتواني و
بيقدرتي خويش اصرار ورزند ،در روند اجتنابپذير قدرتيابي

جنبشهاي راست و ارتجاعي (تحتعنوان راهکارهايي براي مشکالت
اجتماعي) مسئول خواهند بود.

اگر هدف رويکردهاي سياسي ما غلبه بر مناسبات سرمايهدارانه،

پدرساالرانه و دولتمدار است ،پس ما ميبايد در وهلهي نخست شناخت
و آگاهيمان از امکانات تغيير اجتماعي رهاييبخش در درون جامعه (و

از جمله جامعهي آلمان) و نيز در درون خودمان را تقويت کنيم و چنين
شناختي را گسترش دهيم .اين امر همچنين بدينمعناست که ميبايد

توانايي عام انساني به شکوفايي ،رشد و رهايي را بهرسميت شناخته و
جدي بگيريم.
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تز دوم:
سازمانيابي شالودهي يک نيروي اجتماعي است

درون فضاي چپ راديکال ،نزد آکادميسينهاي چپ ،و نيز بهطور عام
نزد فعالين سياسي جامعهي آلمان (و نيز در بسياري از کشورهاي غربي،)6
خصومت وسيعي نسبت به سازمانيابي و سازماندهي حکمفرماست .يا

دستکم عمدتا هيچ ضرورتي براي سازمانيابي ديده نميشود ،درعوض

انبوهي از گروهها و مبارزات کوچک و پراکنده و جدا از هم (و گاه در
ستيز با يکديگر) وجود دارند.

از ديد ما ،يکي از داليل مهم خصومتورزي نسبت به سازمانيابي در

ميان چپهاي راديکال در اين امر ريشهدارد که آگاهي نسبت به اَشکالي
از سازمانيابي که مبتني بر اقتدارستيزي و دموکراسي راديکال بودهاند،

عمدتا از ميان رفته است .هنگامي که از برپايي سازمانهاي انقالبي

صحبت ميشود ،اکثر افراد معناي تمرکزگرايي مبتني بر کادرهاي حزبي
و رهبري جزمگرايانه را از آن برداشت ميکنند[ ،يعني فرمهايي از

سازمان] که در آنها اقتدار سرکوبگر ،سلسلهمراتب ،رويکرد ابزاري،

بيگانهسازي اعضاء ،و نيز بوروکراسي بازتوليد ميشوند (و با چنين

تعبيري ،سازمانيابي بهويژه از سوي حلقههاي اقتدارستيز ظاهرًا بهطور
 .6در بسياري از کشورهاي «جنوبي» جهان هم خصومتورزي [يا بياعتنايي] نسبت به
سازمانيابي/سازماندهي در ميان فعالين جوان و آکادميسينهاي چپگرا قابل مشاهده است .با
اينحال ،تحت نظامهاي استبدادي نظير ايران دليل مهم ديگري هم براي رويکرد انتقادي نسبت به
سازمانيابي سياسي وجود دارد که عبارت است از سرکوب دولتي وسيع چنين تحرکاتي ،که کار
سياسي سازمانيافته را با تجربهي تهديدات زيستي عيني همراه ميسازد.
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موجهي نفي و انکار ميگردد) .اما گروههاي چپ راديکالي که رويکرد

مثبتي به سازمانيابي دارند نيز در مباحثات و اقدامات عملي معطوفبه
سازمانيابي اغلب فقط به همين راهکارهاي مالوف متوسل ميشوند.

يک دليل مهم ديگر [در رابطهبا خصومتورزي نسبتبه سازمانيابي]
تأثير فزآيندهي نظريههايي است که پس از افول و شکست جنبشهاي
سوسياليستي ،در پي انکار نظريههاي ارتدوکس مارکسسيتي يا بهسان
واکنشي به سنتهاي مارکسيستي پديدار شدند (پساساختارگرايي،

پسامدرنيسم ،و پسامارکسيسم .)7آنها بهلحاظ نظري امکان و ضرورت

سازماندهي تودهاي ،و نيز مبارزهي سازمانيافتهي تودهاي را رد ميکنند،
و درعوض بر سياست خُرد-مقياس (ميکرو-پوليتيک) يا بر

خودانگيختگي تودهها تأکيد ميورزند .در دهههاي اخير اين نظريهها

همچون گفتماني هژمونيک در عرصهي نيروهاي چپ راديکال تثبيت

شدهاند ،واقعيتي که بناکردن سازمانهاي انقالبي را بهطور قابلتوجهي
دشوار ميسازد.

از نظر ما ضرورت بناکردن يک سازمان انقالبي هم بهواسطهي تحليل

پيامدهاي مناسبات سرمايهدارانه و هم از دل تحليل خيزشهاي انقالبي

 .7در درون بسياري از جريانات و گرايشهاي چپ اروپايي ،بر مبناي درک آنها از نارساييها و
تناقضات الگوي متعارف سوسياليستي ،ناکامي و شکست الگوي سوسياليستي موجود از زماني بسيار
پيشتر از فروپاشي نهايي شوروي مورد پيشبيني قرار گرفته بود .برهمين اساس ،ريشهها و
خاستگاههاي نظريههاي پساساختارگرا و پسامدرن [دستکم] تا سالهاي دههي  1960قابل
رديابي است.
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در گسترهي تاريخ (و حتي در جهان معاصر) ،و تحليل شرايط ايجاد و

پديداري و نيز داليل شکست و ناکاميشان ،منتج ميشود.

الف) سازمانيابي بهمنزلهي ضرورتي که از دل تحليل مناسبات
سرمايهدارانه برميآيد

سازماندهي پسافورديستي شيوهي توليد شرايط نويني را بر جامعه تحميل

کرده است ،که از دل آنها ساختارها و سازوکارهاي امروزي نوليبرال

زاده شدهاند .منطق سرمايه ،يا منطق اقتصادي ناب [سرمايهدارانه] ،همهي
سپهرهاي جامعه را تسخير کرده است .بهعنوان پيامدي از اين وضع،

عواملي نظير رقابت ،اجبار بازدهي ،8فردگرايي ،و ناامني شغلي و

بيثباتکاري ( )Prekärarbeitبهطور فراگيري مستقر شدهاند ،عواملي که

به جداسازي [پارهپارهشدن] و اتميزهشدن هرچه بيشتر جامعه منجر

شدهاند و کماکان ميشوند .تحت چنين شرايطي ،نهفقط مشکالت عام و

مشترک بهسان مشکالتي فردي تلقي ميشوند و مواجهه با آنها بهطور
فردي دنبال ميشود ،بلکه پس از فروپاشي ساختارها و سامانههاي

اجتماعي جمعي [جمعگرايانه] بهواسطهي پيشروي نوليبراليسم ،9هر کسي
در برابر سيستم سرمايهداري بهواقع يکه و تنها وانهاده شده است؛ خواه
در محيط کار و خواه در برابر ادارات دولتي و نظاير آن .جاي شگفتي

نيست که تحت اين شرايط شکننده [ناامن] و بيثبات ،رقابت جاي
8. Leistungszwang

 .9در اين نقطه ،براي رعايت دقت کالم بايد خاطرنشان کنيم که پيشاز آن در دورهي
ناسيونالسوسياليسم ،فاز درهمکوبيدن و نابودسازي سامانههاي جمعي انقالبي انجام گرفته بود.
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همبستگي را ميگيرد و فردگرايي بهجاي روحيهي اشتراکي و جمعگرايي

مينشيند؛ همچنانکه گرايشهاي معطوف به شکافهاي نژادگرايانه و
ناسيوناليستي نيز تقويت ميشوند .بدينترتيب ،شرايط اجتماعي براي

فرآيندهاي سازمانيابي خودانگيختهي رهاييبخش بهطور چشمگيري

دشوارتر ميگردد.

از آنجا که هژموني ايدههاي کاپيتاليستي يک هژموني ساختاري است،

مبارزهي موثر عليه آن بهطور فردي يا در قالب گروههاي کوچک پراکنده
امکانپذير نيست .گسترش پديدهي ناايمني و بيثباتي نيز شرايط مادي

مبارزهي سياسي و اجتماعي را براي نيروهاي چپ راديکال تغيير
دادهاست .مبارزهي سازماننيافته و فردي اين خطر را افزايش ميدهد که

ما نگرش حاکمان را دروني ساخته و بازتوليد کنيم ،يا در تالش براي

حل مشکالت روزانه بهشيوهاي فردي ،در چنين نگرشي جذب و ادغام

گرديم .در چنين بستري ،دفاع ،پرورش و گسترش نگرش رهاييبخش
[بيش از هميشه] نيازمند يک مبارزهي جمعي سازمانيافته است .همزمان،

سازمانيابي شالودههاي عمل سياسياي را بنا مينهد که معطوفبه تحليل
شرايط اجتماعي و پويش اجتماعي است و از دل آن اهداف ،استراتژيها

و تاکتيکها روشن ميگردند .تا زمانيکه هيچ چارچوب پايدار

سازمانيافتهاي شکل نگيرد که فرآيند تغيير بهشيوهاي جمعي در آن قابل

پيشبرد باشد ،بسياري از مباحثات مربوط به استراتژي در درون سامانهها
و ظرفهاي فعاليت کنوني ما [نيروهاي چپ راديکال] و نيز بسياري از

 | 130گام معلق چپ در پيکارهاي ضدسرمايهداري امروز

نقدهاي متداول طرحشده نسبت به سياست ما ،هيچ تغييري را به بار

نخواهند آورد.

ب) سازمانيابي بهمنزلهي ضرورتي که از دل تحليل خيزشهاي انقالبي

تاريخي و معاصر برميآيد

اما در کنار تحليل مناسبات سرمايهدارانه ،تحليلي از پيدايش و پويش

خيزشهاي انقالبي ،ضرورت برپايي ساختارهاي سازمانيافتهي انقالبي
را نشان ميدهد .ما بر اين گمان نيستيم که لحظهي بروز خيزشهاي

اجتماعي و انقالبي از طريق سازمانهاي انقالبي تعيين ميگردد ،يا اساسًا

قابل پيشبيني است؛ بلکه اين مساله را وابسته به شرايط مادي و تاريخي

ميدانيم .تاريخ اما نشان ميدهد که خيزشهاي انقالبي و نيز مبارزات

راديکال اغلب از دل دهها سال کار سازمانيافتهي مستمر و صبورانه بر

آمدهاند .اين آموزه براي مثال در فرآيند انقالب  1905روسيه ،انقالب

اسپانيا ( )1936يا پويشهاي کنوني در منطقهي روژآوا بهطور گويا و
روشني قابل مشاهده است.

اين امر روشن ميسازد که سازمانهاي انقالبي ميتوانند در ايجاد و

پيدايش [و استحکام] يک جنبش انقالبي نقش ايفا کنند .در دورههاي
غيرانقالبي نظير موقعيت کنوني ما انجام وظايف زير را داراي اولويت

ميدانيم :گسترش انديشهها و روشهاي خودسازماندهي از پايين ،و نيز
گفتمانهاي انقالبي و تحليلهاي راديکال در جامعه؛ دخالت فعال براي

بناکردن ساختارهاي خودگردان در همهي عرصههاي زيستي؛ و پشتيباني
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از مبارزات جاري که براي پيشبرد بهبودهاي مشخص در وضعيت مستقر

پيکار ميکنند و تالش توامان براي راديکاليزه کردن آنها (توضيح بيشتر
در تز چهارم) .افزونبر اين ،مهم است که در جهت برپايي ظرفها و

سامانههاي اجتماعي مبتني بر همبستگي ،در معناي زيرساختهايي براي

مقاومت بکوشيم .اينوظايف نهفقط براي برپايي يک مبارزهي درازمدت

ضروري و گريزناپذير اند ،بلکه همچنين در فرآيندهاي انقالبي اغلب نقش

تعيينکنندهاي در توان ايستادگي خيزشهاي مردمي در برابر تهاجمات
سيستم دارند.

تحليل خيزشهاي تاريخي و معاصر همچنين نشان ميدهد که
دسترسپذيري زيرساختها و چارچوبهاي سازمانيافته براي پويش

خيزشها اهميتي حياتي دارد .جنبشها در خالل پيکارهاي اجتماعي و
نيز در موقعيتهاي انقالبي اگر به سامانههاي سازمانيافتهي مختص

خويش دسترسي نداشته باشند فروميپاشند و به شکست ميانجامند.
درست است که خودانگيختگي تودهها در ترکيب با شرايط مادي-

تاريخي براي پيدايش ناگهاني وضعيت انقالبي نقش قاطعي دارد ،اما

سازمانيافتگي براي موفقيت و پايداري آنها مهم است .درغير اين
صورت ،همانند آن است که موفقيت خيزشهاي خودانگيخته را تمامًا به

پيروزي نيروهاي خودانگيختهي پيشبرندهي خيزش در برابر تهاجمات

سازمانيافتهي سيستم وانهيم.

 | 132گام معلق چپ در پيکارهاي ضدسرمايهداري امروز

برخي از خيزشهاي پديدارشده در سالهاي اخير (که ظهور آنها براي
بسياري مايهي شگفتي بود) ،نظير «جنبش سبز» در ايران ،خيزشهاي

«بهار عربي» در مصر ،تونس و سوريه ،اعتراضات پارک گزي در ترکيه،
اعتراضات تودهاي  15Mدر اسپانيا ،و پيکارهاي ضد سياستهاي
رياضتي در يونان نشان دادند که در درون اين جنبشها روشهاي

خودانگيخته و عناصر خودسازمانيابي ،از پايين شکل گرفتند و بهکار

بسته شدند؛در اغلب اين خيزشها ساختارهاي مشابه مردمبنيان مانند

کميتههاي محالت شهري ايجاد شدند .اما اين خيزشهاي خودانگيخته
همزمان از سوي رژيمهاي مستقر ،نيروهاي رفرميست ،و يا نيروهاي
ضدانقالبي مورد تهاجمات وسيعي قرار گرفتند ،تهاجماتي که در

قالبهايي تمامًا سازمانيافته ميکوشيدند در جنبشهاي يادشده شکاف

و تفرقه ايجاد کنند ،آنها را مورد بهرهبرداري ابزاري قرار دهند ،و آنها
را در هم بکوبند .اگر مردم تنها در خالل اين خيزشهاي خودانگيخته

کسب آگاهيهاي سياسي و تاريخي و فراگيري شيوهي تحليلانقالبي و
آشنايي با تجربيات خودسازمانيابي جمعي و غيره را آغاز کنند،
درشرايطي که عمدتا تحت سرکوب وسيع نيروهاي ضدانقالبي قرار دارند،

[بهواسطهي شکنندگي موقعيتشان] در وضعيتي نخواهند بود که بتوانند
بهطور مستمر ايستادگي کنند.

جنبشهاي ايران ( ،)۲009ترکيه ،مصر ( )۲011و غيره با شکوفاساختن
پتانسيل باالي پشتيباني متقابل ،خالقيت و همبستگي در ميان معترضان،

در مجموع اشتياق عظيم مردم به همبستگي و جمعبودگي را نمايان
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ساختند .اما براي اينکه چنين جنبشها و خيزشهايي تنها بهصورتي

موجوار ظاهر نشوند و سپس بار ديگر فروکش نکنند ،در هم کوبيده
نشوند و يا مورد بهرهبرداري ابزاري واقع نشوند ،وجود ساختارهاي

انقالبي سازمانيافته ضروري است .نقش چنين سازمانهايي از ديد ما آن

است که از همان آغاز گفتمانهاي انقالبي را تقويت کنند ،دانش و آگاهي

و روشهاي مبارزاتي مناسب را ترويج کنند و ساختارهاي اجتماعي

مبتني بر همبستگي را تدارک ببينند و بدينطريق خطرات شکاف و

پراکندگي [در ميان معترضان و پيکارجويان] و نيز تهاجمات ضدانقالبي

را کاهش دهند .باور مهلکي است که بپنداريم جنبشهاي سازماننيافته،

يا آنهايي که بهطور آني و خودجوش [تا حدي] سازمانيافتهاند،

ميتوانند در برابر تهاجمات سازمانيافته و قدرتمند سيستم حاکم زمان
درازي ايستادگي کنند و موقعيت رزمندهي خويش را حفظ کنند.

افزونبر اين ،امروزه سياست چپ راديکال بهواسطهي فقدان سازمانيابي
بهسختي توان آن را دارد که در سطح اجتماعي رويتپذير گردد ،طرف

گفتگو و تعامل ستمديدگان قرار گيرد و بدينطريق با مردم فرودست

همپيوند و هماهنگ گردد .اين وضعيت به تداوم اهميت و جايگاه

اجتماعي گروههاي چپ راديکال آسيب ميرساند ،و اين يک نيز بهنوبهي

خود جدايي ميان جامعه و نيروهاي چپ راديکال را ژرفتر ميسازد.

جنبهي ديگري از فقدان سازمانيافتگي آن است که تجارب نسلهاي

[متوالي] فعاالن سياسي نميتوانند در ميان آنها مبادله گردند و انتقال
بيابند ،بلکه در چنين وضعيتي همهميبايد از نقطهي صفر آغاز کنند .و نيز
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امکان پيشبرد آموزش سازمانيافته و کار سازمانيافته در بين نوجوانان
و جوانان از ميان ميرود؛ امکاني که علياالصول بهواسطهي آن ميتوان

از طريق فعاليتهاي خُرد محلي [و تکثير و گسترش اين فعاليتها]
تاثيراتي با برد اجتماعي وسيع را شکوفا ساخت .و نکتهي آخر (اما نه

کماهميتتر) آن است که سامانههاي سازمانيافته همچنين براي پيوندزدن

مبارزات محلي منفرد و پيکارهاي خُرد-مقياس [حول موضوعات و
مطالباتي مشخص] اهميت دارند ،تا بدينطريق آگاهي عمومي نسبت به
سازوکارهاي اجتماعي بنيادين که مسبب نارضايتيها و مبارزات

پراکندهاند و اثرات و کارکردهايشان بهطور مشترک تجربه ميشوند،

تقويت گردد.

ما چه ميخواهيم؟
ما فکر ميکنيم بازانديشي در پرسش مربوط به سازمانيابي ميبايد در
دو سطح همپيوند پيش برود :در يک سطح ما ساخت و ايجاد يک سازمان

انقالبي غيرسلسلهمراتبي فرامنطقهاي را ضروري تلقي مي کنيم ،سازماني
که نشر و کاربست انديشهها و روشهاي خودسازماندهي و رهايي
اجتماعي را پيش روي خود قرار دهد .در سطح ديگ،ر ما به ضرورت

ايجاد سامانههاي خودگردان اجتماعي در همهي حوزههاي جامعه و

پيکار اجتماعي باور داريم ،طوريکه انديشهها و روشهاي

خودسازماندهي و خودگرداني از پايين هرچه ملموستر و بديهيتر

گردند و نيز امکان دوام و پايداري آنها در جنبشهاي اعتراضي و

مقاومتي هرچه بيشتر گردد (خواه در برابر تهاجمات بيروني و خواه در
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برابر رهبريتها و مراجع اقتدار خودخوانده) .دربارهي اين دو جنبه از

سازمانيابي در تز چهارم بيشتر توضيح داده ميشود.
ايجاد يک سازمان انقالبي

ما در موقعيتي نيستيم که در متن حاضر طرح مشخصي از يک سازمان
انقالبي را ترسيم کنيم .چنين طرحي ميبايست در يک فرآيند جمعي
مشترک و از دل پراتيک و مباحثات مشترک تدوين گردد .اما اين نکته

را ضروري تلقي ميکنيم که تنها کساني که در پرسشها و مسائل

مشترکي همپوشاني دارند ميتوانند خود را در قالب يک سازمان انقالبي
سازماندهي کنند .در اين معنا ما در جستجوي آن نيستيم که گروههاي

ناهمگني از چپهاي راديکال بر پايهي مخرج مشترکي کمينه (حداقلي)

سازمان يابند .در تزهاي بعدي ميکوشيم سويهها و مولفههاي مختلفي را

که براي فرآيند ساخت و ايجاد سامانهي سياسي چنين سازماني محوري

ميدانيم ،شرح دهيم.

هنگامي که از ايجاد و برپايي يک سازمان سياسي سخن ميگوييم ،پيش

از هرچيز بايد تأکيد نماييم که ما اشکال سازماني سلسلهمراتبي و نيز

رويکردهاي رهبري سلسلهمراتبي را براي رهايي و خودگرداني جامعه
بهکلي نامناسب ميدانيم .بهلحاظ تاريخي همواره نشان داده شده است که

چنين اشکالي به سرکوب دقايق خودسازمانيافته و رهاييبخش

جنبشهاي انقالبي منجر شدهاند ،همچنانکه به برپايي مجدد سلطهي

طبقاتي .براين اساس ،از نظر ما وظيفهي ايجاد سازمان سياسي انقالبي که
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[بهعنوان نيروي انقالبي] بايد در طلب پيريزي آن باشيم ،نه برعهده

گرفتن رهبري جنبشهاي اعتراضي و مقاومتي و فرآيندهاي انقالبي است،
و نه سخن گفتن بهجاي (بهنيابت) مردم.

رد بينشهاي مبتني بر رهبري سلسلهمراتبي ايجاب ميکند که ما ميبايد

به استراتژيها و اشکال سازمانيابياي بازگرديم (يا آنها را بهگونهاي

نوين پرورش دهيم) که در آنها مردم بتوانند در حيطههاي خودگرداني،

خودتعينبخشي ،و تفکر آزاد و خودمختار تجربه کسب کنند .ساختار
دروني چنين سازماني ميبايد از ابتکارات آزاد پايههاي سازماني خود

پشتيباني کند ،بهجاي اينکه رهبري را بر آنها تحميل نمايد .براين اساس،

برخي از اصول پايهاي مرتبط با ساخت و برپايي چنين سازماني نزد ما
از اين قرارند :خودمختاري ارگانهاي پايهاي در همهي مسائلي که تنها

متوجه خود آنهاست؛ باقيماندن قدرت تصميمگيري نزد پايههاي
سازماني؛ و سازوکار نمايندگي مقيد به وکالت دستوري ( imperatives

 ،)Mandatتوأم با تعهد پاسخگويي و امکان برکناري نمايندگان در هر

زمان .اما اينکه يک سازمان انقالبي در هيات مشخص خود چگونه بايد
بهنظر برسد ،وابسته به پراتيک و ضرورتهاي برآمده از شرايط مادي

انضمامي خواهد بود.

ما در طلب سازماني هستيم که بر پايهي تحليلها ،استراتژيها ،رويهها

و اصول جمعي مشترک ايجاد گردد .بر همين اساس ،ما خود را بهرغم

تفاوتها در خاستگاههاي سياسي و جايگيريهاي اجتماعيمان بهطور
آگاهانه در يک ساختار مشترک سازمان ميدهيم[ .چرا که] ما
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سازمانيابي مشترک را ضرورتي براي غلبه بر گتوسازي [و وضعيت
گتو-وار] چپهاي راديکال مهاجر و غيرمهاجر ،و نيز ضرورتي براي

مبارزه عليه مرزهاي اجتماعي جداکننده (نگاه کنيد به تز سوم) تلقي

ميکنيم .از ديد ما نقطهي قوت ما در سازمانيابي مشترک ماست .درعين
حال ،ما از اينکه گروههاي معيني که تحت ستم سازوکارهاي ويژهاي

قرار دارند ،در درون يک سازمان خود را بهگونهاي خودمختار

سازماندهي کنند ،پشتيباني ميکنيم.10

موانع مختلفي پيشاروي فرآيند ايجاد و ساخت يک سازمان انقالبي قرار
دارند .مهمترين مانع همانطور که اشاره شد عبارت است از

خصومتورزي نسبت به سازماندهي و فقدان عالقه به سازمانيابي در

ميان چپهاي راديکال [دستکم در آلمان و اروپاي غربي] .تجارب
جامعهي آلمان فدرال دستکم در  35سال گذشته نشان ميدهد که فرآيند
سازمانيابي ميبايد بهطور آگاهانه برجسته گردد و پيشبرده شود .مفهوم

آشناي شبکهسازي ( ،)Vernetzungچيزي که بهتدريج بهسمت رشد

مشترک ارگانيک جمعهاي انقالبي منجر گردد ،طي  35سال گذشته
هيچگاه نتيجهاي که از آن انتظار ميرفت به بار نياورده است ،و بنابراين
از ديد ما ايدهي مناسبي [براي مقاصد يادشده] بهنظر نميرسد .مباحثات
 .10در اينجا اين خطر وجود دارد که از طريق سازمانيابي خودگردان گروههاي منفرد ،شکافهاي
موجود در درون سازمان بازتوليد شوند و مبارزهي مشترک به جهتگيريهاي ناهمسوي شمار
زيادي از خُرده-سازمانيابيهاي خودگردان فرو پاشيده شود .با اينحال ،اينکه برخي از گروهها
خود را [در درون سازمان اصلي] بهطور خودگردان سازماندهي کنند ،فينفسه ميتواند همچنان
مهم و معقول باشد .اين تضاد و دشواره ميبايد در فرآيند سازمانيابي مورد بررسي و بازانديشي
قرار گيرد و مرتفع گردد.
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جاري در سطح چپ راديکال جامعهي آلمان از نظر ما صرفا وسيلهاي

ارتباطي براي پيونديابي فعاليني هستند که جهتگيريهاي کمابيش

مشابهي دارند ،اما بههيچ روي جايگزيني براي فرآيند سازمانيابي نيستند.
اما مانع مهم ديگري که پيشاروي پروسهي سازمانيابي قرار دارد

عبارتست از آموزههاي فکري و نگرش رفتاري درونيشدهي

کاپيتاليستي و فردگرايانه نزد بسياري از فعالين چپ راديکال ،که در تقابل
با پروسههاي جمعي قرار ميگيرند يا آنها را دشوار ميسازند.

سازماندادن جمعي خود بهمعناي پرورش توان توافقيابي ،يادگيري تفکر

جمعي و توانايي در خويشتنداري است .اين به معناي آن نيست که باورها

و نقطهنظرات شخصي خود را رها کنيم ،بلکه مربوط ميشود به
تمايزگذاري بين باورهاي بنيادي (که بر سر آنها ميتوان بحث و در
صورت لزوم حتي جدل کرد) و اين واقعيت که نبايد انتظار داشت که

هميشه در همهي تصميمگيريها و تعيين همهچيز مشارکت داشت يا

تاثيرگذار بود .نزد فعالين چپ راديکال گرايشها و خصلتهاي

خودمحوري (اگوئيستي) ،و تأکيد نهادن مداوم بر تفاوتها و اختالفات

بهطور قابلتوجهي رواج دارد .اينها محصول هنجارهاي درونيشدهي

نوليبرالي و نيز پيامدي از اثرات سدهها مناسبات اقتدارگرايانه است .از

دل اين وضعيت ،برخي فاکتورهاي روانشناختي مانند جستجوي تصديق

و تشويق در برابر انجام کار ،و يا تالش براي خودنمايي و ارتقاي تصوير

شخصي ميتوانند بهطور آشکاري بازدارندهي فرآيندهاي سازمانيابي
باشند .درحاليکه ساخت و ايجاد يک فرآيند سازمانيابي نيازمند آن
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است که همواره در جستجوي امر مشترک و پيونددهنده باشيم ،نه آنکه
بيشتر در پي يافتن نقاط جداکننده برآييم.

ما به اين مسأله واقفيم که برپايي يک سازمان ،حتي سازماني
غيرسلسلهمراتبي که برپايهي دموکراسي از پايين بنا شده باشد ،خطراتي

را به همراه ميآورد .در اينجا براي مثال ميتوان از امکان شکلگيري
بوروکراسي و خودبيني و تعصب سازماني ياد کرد ،که فقط از طريق

آگاهسازي و مواجهات خودانتقادي مستمر ميتوان با آنها مقابله کرد.

براي اجتناب از يک ساختار سازماني خودمحور و برکنده از واقعيت،

هستهو شالودهي برپايي يک سازمان فرامنطقهاي ميبايد پيوندها و

ريشههاي محلي و منطقهاي باشد؛ پيوندهاي متکي بر گروههايي که در
مبارزات مربوط به مسائل روزمره مشارکت دارند.

برپايي يک سازمان غيرسلسلهمراتبي براي ما بدين معنا نيست که همهي
اعضا بتوانند همهي کارها را به يکسان خوب انجام دهند و يا اينکه همهي

اعضا بايد همهي کارها را بر عهده گيرند ،بلکه هدف آن است که با توجه

به تفاوتهاي موجود در وقت آزاد ،قابليتها و غيره ساختارهايي شکل
گيرد که بتوانند ميان امکان خودپروري فرد و بازدهي ضروري گروه

تعادلي برقرار کنند .بنابراين ،همه نبايد بتوانند همهي کارها را بکنند ،بلکه

به لحاظ اصولي بايد امکان پرورش و رشد قابليتها و آگاهيها فراهم

گردد .بنيان کار آن است که همهي اعضا با مضامين و پيامدهاي اساسي
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فعاليتهاي سازمان همسو باشند و تصميمهاي اساسي بهطور جمعي
گرفته شوند.

تز سوم:
انترناسيوناليسم بهمنزلهي خط راهنماي استراتژيک

مفهوم انترناسيوناليسم [در عرصهي چپ راديکال] اغلب صرفا در معناي
همبستگي با و حمايت از مبارزات و جنبشهاي مناطق ديگر جهان درک

ميشود .در همين راستا ،پراتيک انترناسيوناليستي گروههاي سياسي چپ
اغلب شامل نشر اطالعات ،انجام اکسيونهاي حمايتي مختلف براي جلب

افکار عمومي ،و نيز جمعآوري کمکهاي نقديست .اين شکل از

انترناسيوناليسم متکي بر فازهاي معين مقطعي و گذرا در روند تاريخي

رويدادهاست :از همبستگي با گروههاي فلسطيني ،و همبستگي با

جنبشهاي امريکاي التين ،تا کميتههاي همبستگي براي روژآوا در
وضعيت امروز.

بهدليل نبود مبارزاتي از آن خود و رخوت جنبشي در جامعهي حاضر،

بسياري از فعالين اميدها ،اشتياقها و آروزهاي تجميعيافتهي خود را بر

هر جنبش انقالبي موجود فرافکني ميکنند .درعينحال ،بسياري از
اينگونه فعالين بهواسطهي ايدهآليزهو [حتي] رمانتيزه کردن اين جنبشها،
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بهمحض مشاهدهي اولين تناقضها در اين جنبشها ،نااميدانه از آنها

روي برميگردانند.

از سوي ديگر ،رمانتيزهکردن جنبشهاي انقالبي توسط بخشي از

چپهاي راديکال ،سبب ظهور گرايشهايمخالف در بخشهاي ديگر
چپ راديکال [نسبت به اين جنبشها] ميشود .در اينجا عمدتا جنبههاي

منفي جنبشهاي انقالبي مربوطه بزرگنمايي ميشود و پتانسيلهاي
مشخص آنها انکار ميگردد .هر دوي اين گرايشها دير يا زود به سمت

رويگرداندن از آن جنبشها («ناهمبستگي») پيش ميروند؛ يکي در همان

مراحل ابتدايي ،و ديگري پس از سرخوردگي در زماني ديرتر ،تا زمانيکه
جنبش انقالبي تازهاي در افق پديدار شود.

افزونبر اين ،بهويژه درخصوص جنبشهايي که در آنها ساختارهاي
سازمانيافته نقش مهمي ايفا ميکنند ،جنبشهايي که مضامين و

استراتژيهاي رشديافتهاي از آن خود دارند ،اغلب مطابق اصل «همه يا

هيچ» برخورد ميشود .يعني همبستگي تنها در مواقعي رخ ميدهد که
نظريه و پراتيک آن سازمان [يا آن جنبش] کامال با نظريه و پراتيک «ما»

مطابقت داشته باشد .بدينترتيب ،و در چنين مواردي ،همبستگي به

«همبستگي بيقيدوشرط» بدل ميشود و با «وفاداري» اشتباه گرفته ميشود.
هر دوي اين رويکردها مانع از بروز تکانههاي متقابل ،و فرآيندهاي

يادگيري جمعي و پويايي جمعي بر پايهي همبستگي واقعي ولي انتقادي

ميگردند .يک مثال زنده در اينباره ،مشي چپهاي راديکال در برابر
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تحوالت روژآوا (شمال سوريه) است .در حاليکه يکي ازدو رويکرد
گفتهشده جنبش کردي و دگرگونيهاي اجتماعي در روژآوا را ايدهآليزه

ميکند ،رويکرد مقابل تنها نقدهايي نفيآميز و ويرانگر (و در بنياد خود،
اغلب از زاويهي اروپامحوري) مطرح ميکند .11اين رويکردها بهندرت

يک تعامل انتقادي توامبا همبستگي و برخورد برابر را به نمايش

ميگذارند.

تقريبا در تمامي بخشهاي عرصهي چپراديکال ،همبستگي
انترناسيوناليستي (تاجاييکه واقعًا بخشي از پراتيک سياسي آنها باشد)

همچون اصلي جانبي درنظر گرفته ميشود .بههمين ترتيب،

انترناسيوناليسم نزد گروههاي بسياري يک پروژهي اضافي است که از

يک وظيفهي اخالقي برميخيزد ،نه ضرورتي برآمده از يک تحليل
استراتژيک؛ تحليلي که وضعيت جهاني را با سطح ملي پيوند دهد و

تصميمات مهمي براي نوع سازمانيابي به همراه بياورد.

ما چه ميخواهيم؟
 .11در اين ميان ،پويش اجتماعي در روژآوا از سوي بسياري از منتقدين آن فاقد هرگونه پتانسيل
انقالبي قلمداد ميگردد (براي مثال ،حتي اين امکان که از طريق پويش فوق ،فرآيند اجتماعي
بزرگتري بتواند رشد و گسترش بيابد) .چنين نقدي معناي واقعي فرايندهاي انقالبي در روژآوا در
مواجهه با نظام نيرومند مردساالري ،شکافهاي قومي ،و بنيادگرايي اسالمي-مذهبي ،و گرايشهاي
مذهبي فاشيستي (نظير داعش) را ناديده ميگيرد .اين نقد در عين حال بر يک داوري کلي و
يکدستساز نسبت به جنبش کُرد و عاليق سياسي آن متکي است ،بيآنکه تماس مستقيمي با اين
جنبش برقرار کرده باشد و نسبت به پويش واقعي اين جنبش و گرايشهاي دروني متفاوت آن
شناخت چنداني داشته باشد.
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از نگاه ما انترناسيوناليسم يک ضرورت استراتژيک است که از تحليل

شرايط تاريخي-مادي نتيجه ميشود .از اين تحليل جمعبنديها و

خطوطي راهنما هم براي بازآرايي سياسي و استراتژيک ،و هم براي
بناکردن يک سازمان انقالبي حاصل ميگردد.
انترناسيوناليسم بهسان ضرورتي استراتژيک

از آنجاکه سرمايهداري يک نظام سازمانيافتهي جهاني است ،مبارزات

عليه مناسبات سرمايهدارانهي مسلط نيز ميبايد در سطحي جهاني دنبال

گردند .اين مساله بهويژه براي مرحلهي تاريخي امروزي سرمايهداري
صدق ميکند ،که در آن خصلتهاي جهاني و سلطهگر سرمايه آشکارا

بيش از گذشته شدت يافتهاند .امپرياليسم نيز ديگر صرفا در هيات رقابت

ميان قدرتهاي بزرگ پديدار نميشود ،بلکه بهويژه در قالب تنظيمات
جهاني مناسبات سرمايه (نظير سازمانها و معاهدات )EU, IMF, TTIP
و سازوکارهاي سرکوب فرامرزي (نظير )NATO, Frontexآشکار

ميگردد .بهواسطهي سازمانيابي جهاني سرمايه ،شرايط زندگي و مبارزه
در مکانها و مناطق مختلف [بيش از گذشته] به يکديگر وابسته شدهاند.
در اينجا بهعنوان مثالي آشکار ،ميتوان از وضعيت يونان ياد کرد.

بهدليل فقدان تقريبا محض مبارزات اجتماعي در دهههاي اخير در

جامعهي آلمان ،دولت فدرال توانسته است دگرگوني گستردهاي را در

ساختار بازار کار (و نيز در حوزههاي هاي ديگر) به انجام برساند.

بهواسطهي اين تغييرات ،نهتنها رقابت ميان کشورهاي اروپايي شدت يافته
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است ،بلکه پروژهي سيطرهيابي اتحاديهي اروپا بر منافع کل جمعيت

جوامع اروپايي فزوني گرفته است .اين تحوالت ،شرايط زندگي و مبارزه،
بهويژه در جوامع پيراموني اروپا را وخيم کرده است .شکست مبارزات

منزوي و جدا-افتادهي مردم يونان عليه سياستهاي رياضتي در سال

 ۲015نشان داد که توان و قدرت جنبشهاي اجتماعي و سياسي به اين

امر وابسته است که تا چه حد مبارزات مختلف جهاني در همپيوندي و
ارجاع به يکديگر بسط يافته باشند و اينکه تا چه حد از اين طريق يک

پويش فزآيندهي انترناسيوناليستي شکل و قوام گرفته باشد.

در مثال يونان آشکار ميشود که فقدان مبارزات ضدسرمايهدارانه در

مراکز سرمايهداري ،همچون آلمان فدرال ،عامل مهمي است که بر شرايط

جنبشهاي انقالبي در کشورهاي ديگر جهان تاثير ميگذارد .اين امر

بهخصوص براي مبارزات کشورهاي «جنوب جهاني» ،که بهشدت متاثر

از عملکردهاي دولتهاي صنعتي غرب هستند ،12صدق ميکند .بنابراين،
از نگاه ما انترناسيوناليسم در همبستگي «انفعالي» با مبارزات مردمي در

کشورهاي ديگر جهان خالصه نميشود ،بلکه بهويژه تقويت و تحکيم

مبارزاتي با جهتگيري انترناسيوناليستي در جامعهي آلمان را نيز شامل

ميشود .در مورد يونان شاهد بودهايم که مبارزات گستردهي همبستگي

[در آلمان] شکل نگرفت .کامال برعکس ،تالشهاي شماري از

 .12در اينجا منظور ما اين نيست که جنبشها و پيکارهاي انقالبي در مکانهاي مجزا و مشخص
فينفسه ناممکن يا بيمعنا هستند .بلکه چنين مبارزاتي بنيانهايي را شکل ميدهند که بر پايهي آنها
يک ديناميک [انقالبي] بينالمللي ميتواند و ميبايد شکل گيرد .دراين ميان ،ما مبارزات انقالبي در
سرزمينهاي دستخوش سياستهاي نواستعماري در «جنوب جهاني» را نقطهي عزيمت مهمي براي
گسستهاي انقالبي تلقي ميکنيم.
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چپگرايان و معدودي از گروههاي چپراديکال براي ايجاد و گسترش
همبستگي با مبارزات ضد رياضتي مردم يونان در جامعهي آلمان ،عمدتا

بدون نتيجه ماند .اکنون اين پرسش مطرح ميشود که چه عواملي در برابر

شکلگيري مبارزاتي با جهتگيري انترناسيوناليستي در جامعهي آلمان

قرار گرفتهاند.

داليل غياب مبارزات راديکال در جامعهي آلمان
در اينجا برخي از فاکتورهاي دخيل در اين مساله بهطور کوتاه و فشرده

بيان ميگردند ،با ذکر اين نکته که اين تحليل بههيچروي تحليل کامل و
بسندهاي نيست.

وضعيت در جمهوري فدرال آلمان بهخصوص از اين نظر با ديگر

کشورهاي اروپايي متفاوت است که در اين کشور مدت زيادي است که

[در مقياس کالن] ديگر هيچ آگاهي طبقاتياي وجود ندارد .و اين در
حاليست که از دههي  1990تهاجمات شديد و مستمري عليه پايينترين
طبقات جامعه و دستاوردهاي اجتماعي برآمده از مبارزات پيشين ،جريان

داشته است .در شکلگيري اين روند ،اصل «همکاري اجتماعي»

( )sozialpartnerschaftنقش مهمي ايفا کرده است .در سازوکار غالب

«همکاري اجتماعي» ،از منظر سازش طبقاتي ،13که اتحاديههاي بزرگ و

نهادهاي سوسيالدموکراسي مذاکرات چانهزني آن را برعهده دارند ،منطق
13 .Klassenkompromiss
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موقعيت ملي 14جايگزين بينش «منسوخشده»ي تضاد ميان کار و سرمايه
شده است .در اين ميان ،صداها و نيازهاي بسياري از مزدبگيران
ناديدهگرفته شد و سرکوب گرديد ،تفرقه و شکاف در ميان مزدبگيران

دامن زده شد ،از راديکاليزهشدن و عمقيابي مبارزات طبقاتي [و

آنتاگونيسم طبقاتي] جلوگيري شد و بدينترتيب ،منافع و نيازهاي اصلي
رشد و توسعهي سرمايهي آلماني تضمين گرديد.15

خاصبودگي وضعيت آلمان فدرال همچنين از آنجا نمايان ميگردد که
آلمان بهلحاظ اقتصادي در وضعيتي بود که بهرغم پيشروي فزآيندهي
نوليبراليسم از دههي هشتاد بدينسو ،قادر شد برقراري اصل «همکاري

اجتماعي» را [تا امروز] همچنان حفظ کند .اين امر را در وهلهي نخست
بايد به مقبوليت [نسبي] اتحاديهها و توان کنترل آنها بر مزدبگيران

سازمانيافته در مقاطع تشديد سياستهاي تهاجمي کارفرمايان نسبت
داد؛ چراکه «همکاري اجتماعي» به معناي کاهش تضادهاي آنتاگونيستي

اجتماعي نيست ،بلکه از طريق سهميابي بخشي از مزدبگيران در سودهاي

سرمايه ،و نيز [سياست] ايجاد شکاف و تفرقه در بين کل کارگران پيش
13. nationale Standortlogik

 .15براي مثال ،اتحاديهي کارگري «اتحاديهي صنعتي ساختمان -سنگ -خاک*» [وابسته به ]DGB
براي مبارزه با رقابت دروني ناشي از بهکارگماشتن کارگران ارزان اين راهکار را در پيش گرفت
که از همکاران خود درخواست کرد تا کارگران فاقد قرارداد کار يا مجوز رسمي کار را معرفي
نمايند و بدينترتيب ،خواستار برخوردهاي پليسي شد (نشريهي وايلدکت ،شمارهي  ،99زمستان
 .)16/۲015اين واقعيت که کارگران فاقد قرارداد کار يا اجازهي اقامت با کمتر از نصف مزد
متعارف استثمار ميشوند ،پيامدهايي براي کارگران [داراي قرارداد] دائمي دارد و معضلي واقعي
ايجاد ميکند .اما اين سياست اتحاديهي يادشده بهجاي پيکار مشترک براي بهبود تمامي شرايط
کاري ،از گفتمانهاي نژادگرايانه و ناسيوناليستي پيشتيباني ميکند.
)* IG BSE (Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden
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برده ميشود .بدينترتيب ،در روند [کالن] تغييرساختار و بازتنظيم

اقتصادي و اجتماعي جامعهي آلمان نقش اتحاديههاي بزرگ پيش از هر

چيز عبارتست از ايجاد شکاف در مزدبگيران از طريق ايجاد امنيت
نسبي براي بخشي از آنان ،به هزينهي ديگر بخشهاي کارگران( .کارگران

دايمي در برابر کارگران داراي قراردادهاي مدتدار؛و هر دوي آنها در
برابر کارگران مشاغل موقت؛ و همهي اينها در مقابل بيکاران [و

وابستگان به خدمات اجتماعي]؛و وجود همزمان بسياري از اين شکافها

ال در يک کارخانه]).
در ميان گروه واحدي از کارگران [مث ً

پيامد اين وضعيت ايجاد شکاف در ميان مزدبگيران و تقسيم آنها به
بخشهاي اصلي زير است :گروههاي داراي امنيت شغلي (عمدتا آلمانييا

مهاجران «خوب ادغام شده»)؛ بخشهاي بزرگتر مزدبگيران که مشاغل

بيثبات و ناپايدار دارند و در مناسبات کاري بسيار نامطلوبي فعاليت

ميکنند( 16و شمار زيادي از کارگران مهاجر نيز در اين گستره جاي
ميگيرند) .با تعميق نوليبراليسم از طريق «منعطف»سازي فزآينده[ي

مناسبات کاري] ،تدابيري مانند «برنامهي ،)Agenda 2010( »۲010و

گسترش کارهاي موقت با ميانجي شرکتهاي تأمين نيروي کار

( ،)Leiharbeitحوزههاي مشاغل کمدرآمد رشد چشمگيري يافتهاند و
 .16بازار کار درمجموع -همانگونه که باالتر توصيف شد -هرچه بيشتر بهواسطهي ترکيبي از
سازوکارهاي زير تفکيک و جداسازي ميشود :تطبيق و تنظيم خُرده-دستمزدها ( )Mikrolohnو
مديريت بازدهي ( ،)Leistungsmanagementکارگران دايم داراي قراردادهاي کاري متفاوت،
کارگران موقت داراي قراردادهاي کاري متفاوت ،کار پارهوقت ( ،)Zeitarbeitقراردادهاي
خروجيمحور (.)Werkverträge
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فشار بر بيکاران و کارگران موقتي و پارهوقت بهشدت افزايش يافته

است .17همچنين تقريبا تمامي بخشهاي جامعه تحت تسلط ديدگاههاي

اقتصادياي درآمدهاند که بهموجب آنها مردم همهجا بهطور فزآيندهاي

تحت فشار رقابت ،اجبار بازدهي ( ،)Leistungszwangو اجبار به

خودارتقايي [خود-بهينهسازي] مداوم قرار گرفتهاند .ترسهاي وجودي

برآمده از شرايط کاري و زيستي ناپايدار و ناايمن يکي از داليلي است

که مزدبگيران بخشهاي زيرين نيروي کار بهسختي تن به [بسيج] و

مبارزه عليه وضعيت موجود ميدهند.

يکي ديگر از خاصبودگيهاي وضعيت جامعهي آلمان آن است که بهرغم

تهاجمات شديد [سيستم] عليه شرايط کاري و زيستي ،مزدبگيران

برخالف کشورهاي ديگر هنوز هم ميتوانند به باقيماندهي سيستم تامين

اجتماعي متوسل شوند .از اينطريق آنها به دولت وابسته ميمانند ،و

[درنتيجه] تحت کنترل و فشار دولت قرار ميگيرند ،که اين امر درهرحال
مشارکت آنها در فرآيندهاي مبارزاتي را دشوار ميسازد.

افزونبر اين ،مهاجرت کنترلشده و بهلحاظ سياسي هدايتشده (در اينجا

بيشازهمه ،مهاجرين کار اروپايي) نقش مهمي در ايجاد شکاف و

جداسازي در ميان کارگران و نيز در توسعهي منافع سرمايهي آلماني
دارد .سياست مهاجرت ،مولد ارتش ذخيرهي کار ارزان است (و توليد با

دستمزد ارزان را امکانپذير ميسازد) و نيازهاي ويژهي بازار کار را
 .17با اينحال ،سرمايهداري درمجموع شمار هرچه فزونتري از «افراد اضافي و زايد»
( )Überflüssigenخلق ميکند؛ کسانيکه ديگر بههيچطريق قابل ادغام در بازار کار نيستند.
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برآورده ميسازد (از طريق قراردادهاي کاري دومليتي) .يک سازوکار

مرکزي در اينرابطه ،ارتباط حق اقامت با موجوديت کار مزدي است،

که از اينطريق مهاجران بسياري مجبورند تحت شرايط ناپايدار و شکننده
و با هر دستمزدي کار کنند.

تمامي اينفاکتورهاي برشمردهي تفرقه و شکاف ،تحت گفتمانهاي

نژادگرايانه و ناسيوناليستي [ملتگرايانه] و برپايي يک اجتماع ملي

تداخل و تجميع مييابند (و بخشا بازتوليد ميشوند) .بهميانجي رسانهها،
سياست و غيره به جمعيت آلمان چنين القاء ميشود که گروههاي مردمي

خاصي چون پناهندگان ،و ديگر شهروندان اروپايي و غيره داليل

مشکالت جامعه هستند .از اينطريق ،تالش ميشود تا از شناخت داليل
و عوامل واقعي وخيمترشدن وضعيت طبقاتي و نيز داليل شکافهاي

اجتماعي جلوگيري گردد .اين پروپاگانداي شديد نژادگرايانه و

ناسيوناليستي نهتنها سبب ايجاد شکاف در ميان مزدبگيران در جامعهي

آلمان ميشود ،بلکه همچنين منجر به ايجاد شکاف در سطح بينالمللي

(براي مثال ،در رابطه با وضعيت يونان) ميگردد ،و همچون مانعي در
مقابل رشد و بسط مبارزات بينالمللي عمل ميکند.
نتيجهگيري براي يک انترناسيوناليسم فعال
تامالت پيشگفته آشکار ميسازند که :موانع و ملزومات تکوين

همبستگي بينالمللي و مشارکت در مبارازت انترناسيوناليستي همانهايي
هستند که براي شکلگيري مبارزات طبقاتي رهاييبخش در جامعهي
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حاضر دخيلاند .امر بنيادي براي اين هر دو مساله آن است که تضادهاي

درون جامعه و مغايرت و ناسازگاري منافع متعارض طبقات مختلف بار

ديگر به سطح آگاهي اجتماعي برده شود .همچنين است آشکارسازي و
بهنمايشگذاشتن اشتراک و همپيوندي مبارزات متفاوت و همانديشي

جمعي دربارهي آنها؛ خواه بهلحاظ تنوع بينالمللي اين مبارزات ،خواه

سمتگيريهاي آنها عليه مناسبات متفاوت سرکوب (مبارزات عليه

ستمهاي نژادي ،جنسي/جنسيتي ،طبقاتي و غيره) ،و خواه تمرکز آنها بر

حوزههاي اجتماعي متفاوت (کار ،مسکن ،بازتوليد ،سالمت ،آموزش و
غيره).

همزمان ،از تحليل مناسبات موجود ميتوان چنين نتيجهگرفت که پتانسيل

تغيير سياسي نزد چه اقشاري از جامعهي آلمان نهفته است ،يعني

چهکساني حامل منافع زيستي-وجوديبراي تغييرات اجتماعي و سياسي
هستند (دراينباره تز شمارهي  ۴را ببينيد) .از ديد ما ،مهم است که اين

پرسش در گفتگويي مبسوط و جمعي مورد بحث قرار گيرد ،تا سياست
چپ راديکال راهي سياسي را دنبال کند ،نه آنکه سياستي دلبخواهي [و

باري بههرجهت] باشد .بهباور ما ،پتانسيل تغيير اساسا نزد انسانهايي

موجود است که از شرايط کاري و زيستي ناپايدار و ناايمن رنج ميبرند
(بدون انکار اين که آنها نيز آکنده از آلودگيهاي مربوط به گرايشهاي

نژادگرايانه ،جنسگرايانه ،ناسيوناليستي و بنيادگراييمذهبي هستند و

تحت نفوذ ترسهاي وجودي قرار دارند) .افزونبر اين ،طبقهي متوسط
نيز ديگر طبقهاي پايدار نيست ،بلکه بخش وسيعي از آن مورد تهديد
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ناامني (کاري و زيستي) و سازوکارهاي منعطفسازي [مناسبات کار]

هستند .بدينترتيب ،علياالصول بر شمار کساني که منفعتي وجودي براي

«تغيير» دارند ،افزوده ميگردد .بنابراين ،بهعنوان چپهاي راديکال بايستي
در اينباره بحث و گفتگو کنيم که چگونه ميتوان به مرحلهاي رسيد که

مردم وضعيت نايمن و ناپايدار خويش را در پيوند با داليل ساختاري و
نيز وضعيت [ناپايدار] ديگران ببينند ،تا بدينطريق بتوان با شکافهاي
نژادگرايانه و ناسيوناليستي مقابله کرد و مبارزات همبستهي

ضدسرمايهدارانه را رشد و گسترش داد.

انترناسيوناليسم و فرآيند برپايي يک سازمان انقالبي
از دل تامالت فوق ،نتيجهگيري دومي که در رابطه با انترناسيوناليسم

حاصل ميشود ،مربوط به نوع و فرآيند برپايي يک سازمان انقالبي است.
در پي کودتاهاي نظامي و استقرار و تثبيت رژيمهاي سرکوبگر ،بهويژه

در دههي  ،1980چپگرايان بسياري تقريبًا از تمامي قارههاي جهان به

کشور آلمان پناه آوردند .18امروزه نيز نسلهاي ديگري از رفقاي ما [در

اثر فشارهاي سياسي] بهطور مداوم از کشورهاي ديگر وارد آلمان

ميشوند .فشار نظاممند و نيز تاثيرات مناسبات نژادگرايانه ،موانع زباني و
 .18در سطح جهاني ،اين امر همچنين در پرتو رشد و گسترش نوليبراليسم قابل فهم است که در بيشتر
کشورها بهعنوان پروژهاي از باال تحميل شد و اغلب با کمک کودتاي نظامي و قدرتيابي
ديکتاتوريهاي خشن اجرا گرديد .در پيوند با اين فراگرد ،جنبشهاي چپ عمدتا نابود شدند و
دگرگونيهايي بنيادي در اين جوامع رخ داد (براي مثال ،در اندونزي ،بسياري از کشورهاي امريکاي
جنوبي ،ترکيه ،ايران و غيره) .ما اوجگيري اسالمگرايي سياسي را نيز کمابيش در چنين بستري
تحليل ميکنيم.
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جداسازي اجتماعي موجب ميشوند که بسياري از اين دست فعالين
سياسي در اين جامعه [بهلحاظ سياسي] منفعل گردند .19اما کساني که با

وجود اين شرايط همچنان فعال باقي ميمانند ،درگيريها و فعاليتهاي

سياسي خود را کمابيش منحصرا بر حمايت از همرزمان و مبارزات

جاري در سرزمينهايشان متمرکز ميسازند ،خواه در گروههاي

سازمانيافتهي تبعيدي ،يا در قالب فعاليتدر رسانههاي اجتماعي (مانند

اغلب فعالين غيرسازمانيافتهي نسل امروزي) .براي مثال ،با وجود آنکه
گروههاي چپ ترکيهاي در آلمان دههي هشتاد ،يک استراتژي دوگانه را

مدون ساختند که هم همبستگي با مبارزات و همرزمانشان در ترکيه و
کردستان ،و هم تغيير سياسي در آلمان را شامل ميشد ،اما سويهي دوم

استراتژي آنها هيچگاه بهطور جدي اجرا نشد .فعاليتهاي آنان عمدتا

بر [تدارک و اجراي] اکسيونهاي همبستگي ،نظير حمايت مالي از

همرزمان (از طريق جمعآوري اعانه) ،پشتيباني از زندانيان سياسي ،و نيز
بر اطالعرساني عمومي [و روابط عمومي] متمرکز بود .درست است که

نيروهاي چپراديکال آلمان بهسان متحد مستقيم تلقي ميشدند ،اما
بهدليل وضعيت حاد ترکيه و کردستان ،کار مشترک عمدتا در پيوند با
بهاصطالح متحدان غيرمستقيم مانند نيروهاي سوسيال دموکرات تجلي
 .19اما وضعيت مهاجرين سياسي در جامعهي آلمان را بايد از منظر خود آنها مورد بررسي قرار داد:
براي مثال ،فعالين سياسي خاورميانه اغلب بهدليل شرايط جنگ يا سرکوبنظامهاي ديکتاتوري
گريختهاند و بدينجا پناه آوردهاند .اين نکته را نيز بايد در نظر داشت که بسياري از آنان تروماتيزه
هستند و از اينکه بار ديگر وارد فعاليت سياسي شوند واهمه دارند .در سوي ديگر ،فعالين سياسياي
هستند که از ديگر کشورهاي اروپايي وارد آلمان شدهاند .آنها [در مقايسه با دستهي قبلي]
اشتراکات بيشتري با عرصهي چپ راديکال سفيد-آلمانيدارند ،و درنتيجه براي آنها اغلب آسانتر
است که به فضاي سياسي موجود بپيوندند و [بهلحاظ سياسي] «فعال» شوند.
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مييافت ،تا فشار سياسي کافي و مناسبي ايجاد گردد .چنين رويهاي

بهواسطهي نبود جنبش انقالبي در آلمان ،جنبشي که مهاجران سياسي

بتواند با آن پيوند برقرار کنند ،تقويت گرديد.

تحت چنين شرايطي ،فکروذهن چپهاي تبعيدي در موطنشان
بود/هست ،و تنها پاهايشان در اينجا بود/هست ،و بهاينترتيب هيچ

چشمانداز سياسياي براي فعاليت خود در اين جامعهنداشتند /ندارند .اين

امر همچنين موجب ميشود که امروزه بسياري از چپهاي [تبعيدي]
نسل اول هنوز هم اغلب با پرسشها و انديشهها و ايدههاي سياسي سي

سال پيش مشغول باشند ،بهجاياينکه استراتژيهايي براي زمان و

جامعهي امروز پرورش دهند .بدينترتيب ،آنها براي نسلهاي دوم و
سوم مهاجرين جذاب به نظر نميرسند و تجربيات سياسي فراوانشان

نميتوانند منتقل گردند .همزمان ،در نبود تشکلهاي سازمانيافتهي

مهاجرين و تبعيديهاي چپ ،که بهخوبي پاي در واقعيت اجتماعي حاضر
داشته باشند ،بسياري از جوانان يا غيرسياسي ميشوند ،يا به مجامع و

محافل مليگرا ميپيوندند.

از سوي ديگر ،تمايل گروههاي مهاجر به خود-انزوايي از سوي اکثريت

سفيد-آلماني چپ راديکال آلمان تشديد و تقويت شده است ،يعني از

سوي کسانيکه تمايل و عالقهي اندکي به مبارزات و اوضاع سياسي در
ديگر کشورها نشان ميدادند .عالوهبر اين ،ورود افراد و گروههاي چپ

مهاجر به عرصهي سياسي چپ آلمان اغلب مورد استقبال واقع نميشد،
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و يا چنين افرادي بهسان رفقاي سياسي برابر تلقي نميشدند ،و در همين

راستا بهطور جدي مورد نقد قرار نميگرفتند ،يا با آنها بهعنوان کساني

که به قدرکافي راديکال نيستند برخورد ميشد.

بسياري از چپهاي مهاجر تا به امروز اين تجربه را داشتهاند و دارند که

توسط همرزمان آلماني خود در وهلهي نخست بهسان «پناهجو» يا

«مهاجر» ديده ميشوند؛ و بدينترتيب ،بهگونهاي خودکار در ردهي

مهاجرين نژادپرست ،فاشيست يا بنيادگراي مذهبي طبقهبندي ميشوند.
از اين نگرش همسانساز اين نتيجه حاصل ميشود که اهداف مبارزاتي

مهاجرين چپ نيز از سوي چپهاي راديکال آلمان جدي گرفته نميشود،

بهويژه مبارزهي آنها عليه گرايشهاي نژادگرايانه ،فاشيستي،

مردساالرانه و بنيادگرايي مذهبي در درون اجتماعات مهاجر .در اينجا،
نژادگرايي و اروپا-محوري نيز در درونيسازي حس برتري نزد چپهاي

راديکال سفيد-آلماني نقش بازي ميکنند.

بهواسطهي عوامل يادشده ،درنهايت اين گروههاي چپ از يکديگر جدا

ماندهاند و ميمانند و در نبود نقاط اتصال و فضاهاي ارتباطي ،بيخبري

متقابل و پيش داوريهاي هر يک از آنها تداوم مييابد و تقويت ميشود.

يک سازمان انقالبي از چپهاي راديکال بايستي به جستجوي برقراري

ارتباط با تمامي چپهاي راديکال مستقر در آلمان برآيد تا فرآيند

سازمانيابي بهطور مشترک انجام گيرد .بدينطريق ،تجربيات ساير

مبارزات و دانش و آگاهي از شرايط اجتماعي و سياسي در نقاط و مناطق

 .5بهسوي بازآرايي بنيادين سياست چپ راديکال | 155

متفاوت ،براي تحليل عميقتر مناسبات موجود درهم ميآميزند و
چشماندازي انترناسيوناليستي را تقويت ميکنند .افزونبر اين ،از طريق

اين سازمانيابي مشترک دسترسي مستقيمتر به و آگاهي بيواسطهتري

دربارهي جمعيت مهاجر جامعهي آلمان حاصل ميشود ،يعني بخشي از

جامعهي حاضر که حامل پتانسيل مهمي براي تغيير اجتماعي است.

عالوهبر اين ،بدين طريق از کمتوجهي به اَشکال سرکوب در درون

بخشهايياز مردم يا ناديدهانگاري و حاشيهايديدن آنها اجتناب

ميشود .زيرا گرايشهاي ناسيوناليستي ،نژادگرايانه و راستگرايانه نهتنها
در ميان آلمانيهاي «سفيد» رشد مييابند ،بلکه در ميان اجتماعات

مهاجرين نيز روبهرشد اند؛ همچنان که گرايشهاي بنيادگرايي اسالمي
در چارچوب گسترش اسالم سياسي .هر دو دستهي اين

مجموعهگرايشها هم با يکديگر درهمتنيدهاند (براي مثال ،فاشيستهاي

آلماني و ترکيهاي که در بسياري از موضوعات بنيادي متفقالقول هستند)،

و هم متقابال يکديگر را تقويت ميکنند (از يکسو ،تجربيات مربوط به
نژادگرايي و حذف و بيرونگذاري «ديگران» ،گرايشهاي مليگرايانه و

اسالمگرايانه را در ميان مهاجرين تقويت ميکنند؛ و از سوي ديگر ،رشد
گرايشهاي اسالمگرايانه و مليگرايانه در ميان مهاجرين ،جريانات

راستگرا در ميان آلمانيهاي «سفيد» را تقويت ميکنند).

همزمان ،انترناسيوناليسم بهطور کالسيک همچنين بهمعناي تالش براي

پيونديابي با گروههاي انقالبي فعال در ديگر نقاط جهان ،پشتيباني از
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مبارزات آنها ،يادگيري از تجاربشان ،و گامنهادن به تعامالت و

مراودات با آنها از منظري برابر است .از اين منظر ،بهباور ما همبستگي

انترناسيوناليستي بهمعناي جستجوي مواجههاي حقيقي ،طرح پرسش ،بيان
نقد ،و مباحثه و گفتگو است .در اينميان ،همرزماني که با زبانهاي

متفاوتي سخن ميگويند و پاي در مباحثات مختلفي دارند ،نقش مهمي
ايفا ميکنند .برعهدهي آنان است که متون و مقاالت و مباحثات را ترجمه

کنند ،و بدينطريق امکان رشد مشترک و ايجاد تعامل ميان جنبشهاي

مختلف و بحثهاي مربوطه را فراهم سازند .همزمان ،در درازمدت
بايستي اين پرسشبه بحث گذاشته شود که کار مشترک در ميان گروهها

و سازمانهاي انقالبي متفاوت ،فراسوي مرزهاي ملي و برپايهي تبادل و

تعامل دوجانبه چگونه ميتواند باشد و چگونه ميبايد عمل کند.

تز چهارم:
بازآرايي سياست چپ راديکال

از زمان شکست جنبشهاي چپ در دهه  1990و آشکارشدن روند
فزايندهي ناسيوناليسم و نژادگرايي در جامعهي آلمان ،بخش بزرگي از

نيروهاي چپ راديکال سياست معطوفبه تغيير اجتماعي واقعي راديکال
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از پائين را کنار نهادهاند .درنتيجه ،چپهاي راديکال همچنين از نقش

خود در روند تقويت سازمانيابي اجتماعي از پايين غافل شدهاند .اين

غفلت خود را هم در راهو روش سازمانيابي چپ راديکال ،و هم در

رويکردهاي سياسي غالب آنان نمايان ميسازد .درحاليکه ما با کالم
راديکال ،ضدکاپيتاليستي ،و بهگونهاي رزمنده (ميليتانت) ،ضديت خويش

با سيستم را در خيابانها بيان ميکنيم ،اين پرسش از کانون توجهات ما

دور ميگردد که با کدام شيوهو استراتژي مشخص سياسي ،ميتوان بر

ساختارهاي سرمايهداري و دولتي غلبه کرد و چه کساني سوژههاي اين

تغيير و دگرگوني هستند .از قضا دقيقا همين پرسشها هستند که سياست
چپ راديکال بايد منحصرا خود را با آنها بسنجد و مسير حرکت خود

را جهتيابي کند ،اگر اين سياست خود را بهسان سياستي انقالبي تلقي

ميکند.

در نتيجهي اين تحوالت ،رويکردهاي سياسياي در مرکز سياست چپ

راديکال قرار گرفتهاند که معطوفبه سطح سياسي مجرد و ناظر بر

مبارزات دفاعي موردي و پراکنده هستند .در همين راستا ،براي مثال،
تحرکات منفرد و بسيج نيروها عليه نشستهاي سران قدرتها ارجحيت

مييابند و بهعنوان شيوهي اصلي سياست مبارزاتي نگريسته ميشوند .در
حاليکه برخي از گروههاي منفرد به کار تئوريک ناب پناهميبرند ،بخش
بزرگي از چپ راديکال از يک آکسيون و کارزار به آکسيون و کارزار

ديگر ،و از يک رويداد بزرگ به رويدادي ديگر پرتاپ ميشود ،بيآنکه

سياست چپ راديکال در اين روند رشدي اساسي نمايد و يا پيوند
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اجتماعي قابلتوجهي کسب کرده باشد .ما هميشه خيلي کمتعداد هستيم،

همواره بيشاز حد مشغوليم و چيزي نمانده که از فشار کارهاي متفاوت
دچار فروپاشي رواني شويم .در اين ميان ،قطعًا بهخوبي موفق ميشويم

که با وجود تعداد اندک ،در مورد موضوعات مشخص متفاوت ،کارزارها

و جلسات حرفهاي گوناگوني را سازمان دهيم؛ موضوعاتي که از طريق

آنها ،گاه خوب و گاه بد ،به گفتارهاي اجتماعي و رسانهاي وارد

ميشويم .اما کانون توجه در اين شيوهها بر روي مبارزات گفتمانيست،
که بهطور عمده فقط در سطح رسانهاي و يا در بين روشنفکران جريان

مييابند ،نه آنکه بر بستر يک پراتيک اجتماعي پرورش و گسترش يافته
باشند .20بهباور ما اين رويکرد سياسي قادر نيست با هژموني ايدئولوژي

حاکم مقابله کند ،چراکه در اين رويکرد تقريبا هيچگونه تماس و پيوندي

ميان عمل سياسي و پايههاي اجتماعي وجود ندارد.

عالوهبراين ،چپ راديکال خود را با تدارک و برگزاري آکسيونها و

کارزارهايي براي مواجهه با تهاجمات همواره جديد دولتي از نفس

مياندازد [از پاي در ميآورد]؛ تهاجماتي نظير منشور  ،TTIPتصويب

قوانين پناهندگي ،سياستهاي اقليمي ،و يا قوانين امنيتي .مصوبههاي

قانوني جديد با آکسيونها و کارزارهاي جديد پاسخ داده ميشوند،
طوريکه سياست چپ راديکال تقريبا بهتمامي به واکنشي در مقابل

سياست دولتي محدود شده است ،و يا بهواقع لنگلنگان به دنبال سياست
 .20پيکارهاي گفتماني ضرورت دارند ،اما پرسش اينجاست که اين امر چگونه بايد اجرا گردد :از
طريق رسانههاي بورژوايي يا پراتيک از پايين.
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دولتي روان است[ .تناقض مساله در اينجاست که] در حاليکه ما فکر

ميکنيم در حال مبارزه عليه دولت هستيم ،مبارزهي ما در محدوده و
چارچوب تعيينشده از جانب دولت باقي ميماند و هيچگونه ساختار،
استراتژي ،چشمانداز و پراتيک روزمرهاي از جانب ما شکل نميگيرد.

درعينحال ،آن دسته از گروههاي چپ راديکال و سازمانهايي که داشتن

ريشهي اجتماعي را مهم ميدانند ،در اينباره اغلب رويکردهاي سياسي

سوسيالدمکراتيک را پي ميگيرند .در نظر آنها ،از طريق ائتالفهايي با

نمايندگان اقشار مختلف اجتماعي (با اتحاديهها ،سازمانهاي کليسايي،

«ان .جي .اُ».ها ،احزاب ،انجمنها و کانونها) «بايد» تأثير و نفوذ فرضي

اين نهادها بهکار گرفته شود تا مضمون سياسي خود اين گروهها نشر و
گسترش بيابد .در اينجا ،اتحاد و ائتالف با نمايندگان اجتماعي همچون

جايگزيني براي يک سازمانيابي واقعي و يک مبارزه از پايين تلقي

ميشود .اعتقاد به اينکه تغيير اجتماعي ميتواند از طريق مشارکت

دمکراتيک در درون دولت و جامعهي مدني تحقق يابد ،در بين

رويکردهاي سياسي چپ راديکال بسيار رواج دارد .ما داليل اين امر را
-از جمله -بياعتمادي نسبت به مردم و پتانسيل آنان براي

خودسازمانيابي و خودگرداني ميدانيم و همچنانکه ناشي از بيتحرکي

و فقدان قدرتعمل برآمده از [حس] بيقدرتي .بر هميناساس ،تعداد

فعالين چپ راديکالي که در موسسات دولتي و نهادهاي سياسي کار

ميکنند زياد است (بهعنوان منشي اتحاديهي جوانان ،همکار علمي در
احزاب بورژوايي ،مشاور کمپهاي پناهندگي ،عضو رسمي «ان .جي.
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اُ».ها ،عضو رسمي ابتکارعملهاي مورد حمايت مالي دولت ،و يا حتي
همکار علمي و تخصصي در وزارتخانههاي دولتي) .از نظر تاريخي،

تمامي جنبشها از اين طريق در نهادهاي مدني ادغام شده و درنتيجه از
بين رفتهاند؛ مانند بخش وسيعي از جنبش زنان دههي  ،1980يا جنبش

سبز آن زمان آلمان در ائتالف حزبي دههي  ،1990يا حزب سبزها.

از نظر ما ،رويکردهاي سياسي رفرميستي و ليبرالچپ ،از بزرگترين

موانع و خطرات در مقابل رشدوتوسعهو استمرار جنبشهاي انقالبي
محسوب ميشوند .تنها تحليل نقش سوسيالدمکراسي در آلمان از
سالهاي  1900تاکنون کافي است تا درستي اين ارزيابي مورد تأييد
قرار گيرد .تاريخ نشان ميدهد که سوسيالدمکراسي 21هم در سطح

نهادين و تشکيالتي و هم در سطح ايدئولوژيک در جهت ايجاد شکاف

در طبقهي کارگر و همچنين شکاف در ميان نيروهاي چپعمل کرده

است .تاريخ اتحاديههاي کارگري رفرميست در آلمان فدرال نيز تا امروز

ارزيابي مشابهي به ما ميدهد .در نمونههاي تاريخي متعددي اين امر

روشن ميشود که چگونه اين اتحاديهها در ايجاد شکاف (ناسيوناليستي
و يا دروني) ميان مزدبگيران سهيم بودهاند ،چگونه مانع از راديکاليزهشدن
و گسترش مبارزات کارگري شدهاند ،22و چگونه اين نيروها در درون

 .21اين داوري ما طبعا معدود گرايشهاي انقالبي درون حزب سوسيالدموکرات آلمان [در دو دههي
نخست قرن بيستم] را در بر نميگيرد؛ نظير گرايشي که توسط رزا لوگزامبورگ و کارل ليبکنشت و
غيره نمايندگي ميشد.
 .22از ميان نمونههاي پرشمار ميتوان براي مثال موارد زير را ذکر کرد :اعتصاب در ماشينسازي
اطلس در شهر دلمنهورست ()Delmenhorst؛ اخراجهاي مربوط به تغيير شرايط کاري و مبارزات
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اتحادهاي سياسي (مانند اتحادهاي ضدنازي) خود را بهمرور از نيروهاي

چپ راديکال جدا کرده و آنها را «رها کردند» و غيره .اما همچنين

بررسي شکست شورشهاي اجتماعي در مناطق مختلف جهان نيز نقش

تفرقهانداز و ضدانقالبي که نيروهاي رفرميستي بازي کردند را آشکار

ميسازد (در جنبش ضد رياضتي در يونان ،جنبش  15Mدر اسپانيا،
قيامهاي موسوم به «بهار عربي»« ،جنبش سبز» در ايران و غيره) .با وجود

اين ،از جانب برخي از گروههاي چپ راديکال ،هنوز هم کار مشترک با
اتحاديههاي رفرميست و غيره بهعنوان رويکردي بهلحاظ استراتژيک

معنادار دنبال ميشود و چنين رويکردي بر کار معطوفبه پايههاي جامعه

ترجيحداده ميشود.

همچنين اين اعتقاد «حزب چپ» ( )linke Parteiرا که ميتوان در

چارچوب دمکراسي پارلماني تغييرات واقعي ايجاد کرد ،و يا از اينطريق

بخشي از استراتژي کلي دگرگوني اجتماعي بود ،ميتوان نزد برخي از

نيروها و گرايشهاي چپهاي راديکال نيز يافت .اين اميد «حزب چپ»

به موفقيت نهتنها در گذشته همواره همچون اميدي واهي نمايان شده است

(مانند اميدهاي مشابه اخير در يونان و اسپانيا) ،بلکه تاثيرات مهلکي بر
جنبشهاي موجود از پايين بهجاي گذاشته است .اين جنبشها با تمرکز
بر مبارزات انتخاباتي باعث فرسودگي کامل خود شدند و قدرت و توان

خويش را از دست دادند (بهطور مثال ،فعالين جنبش  15Mدر مبارزهي
کارگري پيامد آن در  GHBدر شهرهاي برمن و برمرهافن؛ اعتصاب  BSHدر برلين ،نويپک
( )Neupackو غيره.

 | 162گام معلق چپ در پيکارهاي ضدسرمايهداري امروز

انتخاباتي پودموس ،چپهاي ترک و کرد در مبارزهي انتخاباتي حزب

 ،HDPتظاهرات مردم يونان در مبارزهي انتخاباتي سيريزا) .احزاب

«چپ» همزمان اميد مردم را به خود جلب ميکنند و موجب آن ميشوند
که مبارزات واقعي از پايهي مردمي خويش محروم گردند .زماني که اين
اميد به نااميدي تبديل شود ،شکستي براي آنان محسوب ميشود ،که

اثرات منفي ماندگاري خواهد داشت.

با توجه به نکات ذکرشده در باال ،ميتوان نتيجه گرفت که رويکردهاي

سياسي متفاوت چپهاي راديکال (آکسيونهاي ميليتانت ،اتحادها و
ائتالفها با بازيگران اجتماعي ،کارزارها و غيره) در يک چيز مشترکاند:

آنها بار ديگر فقدان اساسي چشمانداز و تکرار تجارب شکست

جنبشچپ را بازتاب ميدهند .افزونبراين ،آنها فاقد يک استراتژي
انقالبي و چشمانداز مبارزاتي از پايين هستند.

ما چه ميخواهيم؟
ما بر اين عقيدهايم که تغيير و بازآرايي ژرف و اصولي در سياست چپ
راديکال ضروري است .ما فکر ميکنيم که وظيفهي کانوني سياست چپ
راديکال ،ايجاد و تقويت سامانههاي خودسازمانيافته در پايههاي جامعه

است؛ زيرساختهايي که ريشه در زندگي روزمرهي انسانها دارند ،فراتر

از مبارزات منفرد و موردي ميروند ،و معطوف به آن چيزي هستند که

ما براي تحقق آن در آينده تالش ميکنيم .چراکه يک تغيير واقعي در
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ساختارهاي اجتماعي و بهواسطهي آن غلبه بر سيستم سرمايهداري و

دولت همبستهي آن تنها زماني ميسر است که انسانها اساسا دوباره

خودسازمانيابي و از طريق آن کارآمدي خويش و همبستگي جمعي را

تجربه کنند .بهخصوص از اين نظر که در جامعهي آلمان دولت بورژوايي
بهطور ژرفي ريشهدوانده است؛ چراکه در اينجا دولت تقريبا در همهي

بخشهاي جامعه نفوذ کرده و تقريبا تمامي روابط بين انساني را تعيين و

تنظيم ميکند .و بههمان نسبت نيز ،پذيرش [قدرت] اولياي امور و کُرنش
در برابر آن باالست ،درحاليکه بهندرت تصوري در اينباره وجود دارد

که يک جامعه چگونه ميتواند بدون کنترل و تنظيم مرکزي دولتي خود

را سازماندهي کند.

بنابراين ،ما ميبايد سامانهها و زيرساختهايي را تقويت کنيم و بهوجود
بياوريم که در آنها بهعنوان [بخشي از] جامعه روش خودسازماندهي

زندگي را بدون وساطت دولت فراگرفته و بتوانيم مشکالت زندگي

روزمرهي خويش را بهطور مستقل در ميان خودمان حل و رفع کنيم .از
اين طريق ،نه تنها با روند سياستزدايي فزآينده در جامعه مقابله ميکنيم،
بلکه همچنين در مقابل اين باور سخت ريشهدار ميايستيم که ميگويد

انسانها بايد کنترل و حکمراني شوند .افزونبر اين ،اين سامانهها ميتوانند

ميانجي برپايي و گسترش پيکارهايي جمعي در حيطههاي مختلف زندگي
روزمره باشند (برضد حمالت وارد بر نيروي کار ،برضد روند سرکوب

در ادارات ،بر ضد تخليهها و اخراجهاي اجباري و غيره) .ما ميبايست

فضاهايي ايجاد کنيم که در آنها بتوان ارزشها ،نگرشها و ساختارهاي
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کاپيتاليستي و ناسيوناليستي را به چالش کشيد و تغيير داد؛ فضاهايي که
در آنها تجارب جديد امکانپذير باشند؛ فضاهايي که در آنها ارزشها
و نگرشهاي رهاييبخش بتوانند پديدار شوند .ساخت و برپايي

سامانههاي خودسازمانيافته در اينمعنا ،يک تغيير و بهبود واقعي و
بيواسطه-رهاييبخش در زندگي ما را ممکن ميسازند ،و نه فقط تغييري

در سطح مجرد سياسي.

سامانههاي خودسازمانيافته و مبتني بر همبستگي ،همچنين ميتوانند به

ما کمک کنند تا به شکلي جمعي در برابر تهاجمات مناسبات

سرمايهداري دستکم بخشا از خود محافظت کنيم .اين سامانهها درعين

حال شرايط و ملزوماتي را بهوجود ميآورند تا نگرش انتقادي نسبت به
مناسبات حاکم سرمايهداري در ميان ستمديدگان پرورش و گسترش
بيابد .در دورههاي اعتراضات و خيزشهاي تودهاي ،و همچنين در مراحل

دگرگونيهاي حاد در دولتها ،سامانههاي خودسازمانيافتهي وسيعا

ريشهدار ميتوانند کارکرد مهم ديگري براي يک پروسه انقالبي داشته
باشند.

در نهايت ،از نظر ما بنا و برپايي سامانههاي خودسازمانيافته در هر جايي

معنا و ضرورت مييابد که زندگي روزمرهي ما جريان دارد .پهنهها و

زمينههاي آشکار و بديهي آن عبارتند از :حيطهي کاري و شغلي

(محيطهاي کار و مراکز توليدي ،ادارات دولتي) ،مسکن و اقامت (خانه،

خيابان ،محله و منطقهي شهري) ،حوزهي بازتوليد (بهخصوص نگهداري

فرزندان و کارهاي مراقبتي) ،و همچنين بنيانهاي زيستي (شبکههاي
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همبستگي ،توليد مواد غذايي ،بهداشت و سالمتي) و غيره .از آنجاکه

بسياري از مزدبگيران در بخشهاي بيثبات (ناامن) و کمدرآمد بازار کار،

از داشتن مشاغل ثابت محروماند ،بلکه اغلب مجبور به تغيير محل

کارشان هستند و درنتيجه تکافتاده و منزوي ميشوند ،شرايط و

ملزومات خودسازمانيابي و رشد و گسترش مبارزات در اين حيطه

بهطور فزآيندهاي دشوار ميگردد .بدينلحاظ ،ايجاد و برپايي سامانههاي

خودسازمانيافته در محالت و مناطق شهري نقش ويژهاي ايفا ميکند.
اين سامانهها ميتوانند سپس نقطهي عزيمت برپايي مبارزات در

حيطههاي ديگر واقع شوند.

هنگاميکه ما از بناي سامانههاي خودسازمانيافته در همهي بخشهاي

زندگي روزمره سخن ميگوييم ،اين سوال پيش ميآيد که سوژهي اين

سازمانيابي چهکسياست .ما بر اين باوريم که هيچگونه سوژهي انقالبي

يا طبقهي-براي-خود فينفسه وجود ندارد .با اينحال ،بر اين عقيدهايم

که براي يک استراتژي سياسي معطوف به تغيير جامعه نيازمند

تجزيهوتحليل مناسبات اجتماعي و تضادهاي آن هستيم ،تا از دل آن
بتوانيم دريابيم که چه نيروها و پتانسيلهايي [و درکجا] وجود دارند که

منافع مادي بيواسطه و انگيزهي زيستي-وجودي براي دگرگوني

اجتماعي دارند .ازاينطريق ،نقاط تمرکزي که در آنها شانس بيشتري
براي مداخله و مبارزه ميبينيم ،براي ما روشن خواهند شد (نگاه کنيد به

تز سوم) .همزمان ،اين واقعيت که هيچ سوژهي انقالبي فينفسهاي وجود

ندارد ،بدينمعناست که آگاهي [انتقادي] درباره وضعيت خويش ،ادراکي
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از ارتباط ميان موقعيت خويش با ساختارهاي بنيادي ،و نيز فهم نقاط

مشترک وضعيت خود با وضعيت ديگران ،در وهلهي نخست ميبايد تنها
از دل مبارزات و فرايندهاي مشترک بهطور فعال نشوونما بيابند« .تنها

هنگاميکه کساني که مبارزه ميکنند تضادهاي ميان منافع و نيازهاي

خود با (منافع و نيازهاي) سرمايه را به کليت اجتماعي مرتبط سازند،
[ ]...يعني جايگاه خودشان در اين کليت بر ايشان معلوم گردد ،حاملين
بالقوه23ي يک انقالب اجتماعي و سياسي خود را تکوين ميبخشند».

براي برپايي يک سامانهي پايدار و بلندمدت بايستي کامال از نو آغاز

کنيم و بهسختي ميتوانيم به آنچه موجود است متوسل شويم .از نظر ما

تاثيرگذاري در درون جامعه بدانمعني نيست که ائتالفهايي با نمايندگان

[نهادهاي] موجود تشکيل بدهيم،

بلکه اين امر منوط به ايجاد

زيرساختهايي است که در آنها انسانها خود را بهعنوان سوژهها [ي
رشديابنده] سازمان دهند .اين براي ما بدانمعناست که بايد از شيوههاي

هميشگي و خوگرفتهي سياستورزي فاصله بگيريم ،از عرصهي مالوف

چپ راديکال [ ]Szeneخارج شويم و در جاهايي مستقر شويم که زندگي

روزمرهي ما جريان مييابد .همزمان بايستي بار ديگر زندگي روزمرهي

خويش ،يعني شرايط کار و زندگي خود ،را همچون امري سياسي تلقي

کنيم و در مبارزاتمان بگنجانيم .در اينرابطه وظيفهي چپهاي راديکال
به اين امر محدود نميشود که «سياست اول شخص» [يعني سياستورزي

تنها در محدودهاي که پيوند بيواسطهاي با شخص دارد] را پيش ببرند،
23. Antifa Kritik & Klassenkamf: Der kommende Aufprall, S. 7.
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بلکه همچنين بايد در مبارزات مداخله کرد و بهشکل فعال در جهت ايجاد

سامانههاي جمعي پيش رفت .اين سبک کار بيگمان طاقتفرساست،

خُردمقياس است ،نياز به صبر و شکيبايي دارد و شايد نتوان مستقيم و
روشن نتايج آن را ديد .اما رويدادهايي مانند آنچه در روژآوا و يا اسپانيا
رخ دادهاند به ما ميآموزند که دگرگونيهاي اجتماعي از آسمان نازل
نميشوند ،بلکه نتيجهي سالها و دههها کار و فعاليت سازمانهاي انقالبي

در ميان پايههاي جامعه هستند.

ال در محالت
هنگاميکه سامانههاي خودسازمانيافته را بنيان مينهيم (مث ً

شهري يا محيطهاي کاري) و مبارزات را در آنجا پي ميگيريم ،با
دشواريهاي بسيار گوناگوني روبرو ميشويم .از جمله ،خطر اينکه

اعتراضات و سامانههاي خودسازمانيافته از طريق اشکال متفاوت

فعاليتهاي دولتي در زمينهي «مشارکت و همراهي شهروندان» (نظير
شيوههاي مشارکت شهروندي ،ميزگردها ،روشهاي ميانجيگري،

کانونهاي مشورت محلي ،مشارکت در محل کار و غيره) جذب و ادغام
شوند ،و يا اينخطر که مبارزات خود را به اَشکال اعتراضي

ال از طريق
سوسيالدمکراتيک محدود سازند يا بدانها محدود بشوند (مث ً

اتحاديهها« ،ان .جي .اُ».ها ،و نهادهاي جامعه مدني) .بر پايهي تجارب و

تحليلي که باالتر گفته شد ،ما همکاري با اتحاديههاي کارگري رفرميستي
و احزاب «چپ» را بهعنوان بخشي از استراتژي اصلي سياست چپ

راديکال رد ميکنيم .درعوض ،بر اين بارويم که بيش از هرچيز بايستي
به ارزيابي تجارب تاريخي و موجود بپردازيم و به اين پرسش بپردازيم
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که چگونه ميتوان ايدههاي انقالبي و رويکردهاي جمعي خودسازمانيابي

را در مقابل ايدههاي سوسيالدمکراتيک بنا نهاد و از آنها دفاع کرد .در
اينجا پرسشهاي ديگري هم مطرح ميشوند :چگونه انسانها اين آگاهي

را در خود رشد ميدهند که مشکالت روزمرهشان را در يک بستر
وسيعتر ،و در پيوند با مشکالت ديگران بينند و به يک تحليل و چشمانداز

همهجانبهي اجتماعي برسند؟ چطور اين امکان بهوجود ميآيد که با افراد

فراتر از موضوعات محلي ارتباط برقرار کرد؟ تغيير راستين و بنيادي
بهچه معناست؟ چگونه ميتوانيم جنبشهاي اجتماعي را از پائين تقويت

و راديکاليزه کنيم؟ چگونه ميتوان موضوعات و مشکالت زندگي روزمره

(مانند مناسبات کاري ،کمکهزينهي اجتماعي  ، - Harz4 -کرايهخانه،

تربيت و نگهداري کودکان ،مراقبتهاي اجتماعي و غيره) را سياسي کرد؟

چگونه ميتوان از انحراف [فعاليت سياسي خودمان] به سمت فعاليتي با

محتوي خدمات اجتماعي ( )Sozialarbeitپرهيز کرد؟ يا چگونه ميتوان

از جذب کامل سامانهها و نيروهاي چپ راديکال در ارائهي حمايتهاي

فردي جلوگيري کرد (نظير اعتراضات پناهجويي)؟ چه تصوري از ساخت
و برپايي يک فرهنگ خودسازمانيابي در جامعهي آلمان ميتوان داشت؟

مشکالت احتمالي پيش روي ما کدامند؟ چگونه با نهادهاي شبهدولتي

مديريت اجتماعي در محالت شهري و ايدهي متعارف جامعهي مدني و

يا سياست کمکرساني سياستزُداييشده برخورد ميکنيم؟ پاسخگويي
به همهي اين سواالت نيازمند روندي از بررسيوبحث مستمر است.
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آنچه تاکنون بيان شد ،بهمعناي اين نيست که ما رويکردهاي سياسي

کنوني مانند کارزارهاي سياسي و دخالتگريهاي موردي را بهطور
کلي رد ميکنيم .بلکه ما بر اين باوريم که اين ابزارها را ميبايد بيش از
هرچيز همچون تاکتيکهايي از ميان ديگر تاکتيکهاي ممکن ،براي

پيشبرد استراتژياي که باالتر بيان کرديم بهکار گرفت.

تز پنجم:
ن زندگي
دربرگرفت ِ

در برخي از متنهاي منتشرشده ،ساخت و ايجاد و پيونديابي سامانههاي

جمعي خودسازمانيافتهي چپهاي راديکال بهعنوان يکي از
استراتژيهاي مهم براي دگرگوني اجتماعي معرفي شده است .ما در

درستي اين استراتژي تاحدي ترديد داريم .ما با اين انتقاد (درونماننده

در اين رويکرد) همنظر هستيم که بسياري از فعالين چپ راديکال بين

کار سياسي از يکسو ،و شرايط کاري و زيستي خود از سوي ديگر

جدايي قايل ميشوند و به خودشان بهسان سوژهي سياسي نمينگرند.
بنابراين ،ما اين خواسته را درست ميدانيم که واقعيت زيستي خود را
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همچون موضوعي سياسي تلقي کنيم و خود را حول آن سازمان بدهيم.
اما بخش بزرگي از چپهاي راديکال اين بينش را صرفا بهمنزلهي

خواست ايجاد فضاها ،پروژهها ،و جمعهاي خودگردان براي «خويش»
تعبير ميکنند .بههمين دليل ،بسياري از آنان در خانههاي جمعي و
جمعهاي پروژهمحور فعال هستند.

هنگاميکه از بناکردن سامانههاي خودسازمانيافته سخن ميگوييم،

منظورمان در وهلهي نخست بنانهادن مکانها يا پروژههاي خودگردان

چپ نيست .بلکه ما اَشکال خودگردان جمعي در محل زندگي و محل

کار را بهعنوان شکل موجهي از شکلبخشيدن اشتراکي به زندگي

پيکارجويانه در نظام سرمايهداري ميبينيم ،که از يکسو موجد

خودتعينبخشي و استقالل بيشتر در زيست روزمرهي فردي است ،و از

سوي ديگر تجارب مهمي در رابطه با خودگرداني را ممکن ميسازد .بر

ايناساس ،با اينکه پروژههاي موجود معطوفبه خودگرداني نزد چپهاي

راديکال به سنتي تعلق دارند که از ديد ما قابل دفاع و پشتيبانيست و

ميتوانيم درسهاي زيادي از تجارب آن بياموزيم ،ولي ما با اين عقيده

همراه نيستيم که از طريق سازماندهي و گسترش فضاهاي موجود

خودگردان چپ بتوان به يک چشمانداز اجتماعي همهجانبه دست يافت.

براي چنين مقصودي ،بسياري از پروژههاي خودگردان چپ بيش از حد
به تصورات زيستي و نيازهاي گروه نسبتا کوچکي از کساني که در قالب

چپ راديکال سوسياليزهشدهاند ،محدود ماندهاند و توانايي پيونديابي با

يک اجتماع بزرگتر را ندارند .بدينسان ،اين خطر بهخودي خود وجود
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دارد که چنين فضاهايي همانند جزايري منزوي در سرمايهداري باقي

بمانند ،و در بدترين حالت ،همچون جزايري از «زندگي زيبا» يا بياني از

«سبک زندگي» چپ راديکال سياستزُدايي شوند .همچنين ،برپايي و

ادارهي فضاها و کانونهايي از آن خود و پروژههاي اسکان جمعي و غيره

(که عمدتا معطوفبه عرصهي متعارف چپ راديکال هستند) اغلب زمان

و ظرفيت کاري زيادي ميطلبد .بدينسان ،توان و نيرويي که بايد صرف

مبارزات اجتماعي و سياسي گردد ،جذب اين فعاليتها ميگردد و توجه

و تمرکز بر يک استراتژي همهجانبهي [مبارزهي] اجتماعي از دست

ميرود.

ما پتانسيل دگرگوني اجتماعي بهواسطهي سامانههاي خودسازمانيافته را

بيشتر در موقعيتهاي ميبينيم که ميان اجارهنشينهاي يک ساختمان

مسکوني ،اهالي يک خيابان ،و يا کارگران و مزدبگيران يک محيط کاري،

ساختارهاي همبستگي و همياري و مبارزات خودسازمانيافته شکل

گيرد؛ سازههايي که به روي مردم باز هستند؛ مانند «مراکز سياسي-

فرهنگي -اجتماعي» و غيره .اين سامانهها نبايد تجلي و بياني براي هويت

خردهفرهنگي باشند ،بلکه ميبايد معطوف به نيازهاي حياتي مردم
ستمديده باشند.

از همينرو ،ما به ضرورتي که در يکي از متنهاي انتشاريافته در «نشريهي

طبقهي فرودست» 24بيان شده ارجاع ميدهيم که همواره بايد سامانهها و
24. Lower Class Magazine: Wie die Welt verändern? Jan. 2015.
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فضاهاي خودسازمانيافتهي مورد نظرمان را بر اساس «قابليت گسست»

( )Brechenhaftigkeitآنان بازبيني کنيم .ما بايد در اين موضوع تامل

کنيم که چه فاکتورهايي سامانههاي خودسازمانيافته را به پايههايي براي

مقاومت بدل ميکنند ،و چگونه در سوي مقابل ،اين سامانهها ميتوانند
بهظرفهايي غيرسياسي بدل شوند.

تز ششم:
فرارفتن از عرصهي خُردهفرهنگ

در تزهاي قبلي خاطرنشان کرديم که تقويت فرآيندهاي سازمانيابي

اجتماعي و مبارزات از پايين ميبايد در مرکز سياست چپ راديکال قرار

گيرد .يک پيششرط مهم براي اين امر ،از ميانبرداشتن شکاف موجود

ميان تحرکات چپ راديکال و جامعه است.

بخش قابل توجهي از اين شکاف در آلمان فدرال بهواسطهي يکي از

سياستهاي چپ راديکال ايجاد شده است ،که خود را با تعلقات

خردهفرهنگي ،سياست معطوفبهخود در «عرصه»ي مختص خود ،و
مرزگذاري (آگاهانه يا ناخودآگاه) از اکثريت جامعه نمايان ميسازد .حتي
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براي مردم عالقمند به سياست هم آسان نيست که با اين «عرصه» [ي

مختص چپ راديکال] پيوند برقرار کنند ،و پذيرفتهشدن از سوي اين

«عرصه» نيازمند حدي از اهتمام است .بسياري از ما خود چنين تجربهاي
را در گذشته داشتهايم .براي بخشهاي وسيعتر جامعه سياستورزي در

«عرصه»ي مالوف چپ راديکال دستنيافتني ،و يا اساسًا فاقد اهميت و
جذابيت باقي ميماند .علت اين مساله -در کنار ديگر عوامل -بدان
بازميگردد که تعلق يادشده در وهلهي نخست حول يک موضعگيري و

هدفمندي سياسي جمعي ايجاد نميشود ،بلکه بيشتر بر معيارهاي

کليشهاي يک خردهفرهنگ متکيست؛ همانند کدها و نشانههاي فرهنگي

و زباني ،سبک لباسپوشيدن ،هنجارهاي رفتاري و غيره .خود-انزوايي

سياسي و خردهفرهنگي يکي از عواملي است که توضيح ميدهد چرا
سياست چپ راديکال عمدتا حاشيهاي و فاقد مناسبت اجتماعي مانده
است.

با وجود اينکه از دههها پيش بارها از سوي شمار معدودي از جمعها

مباحثاتي دربارهي بستهبودن و خود-مرکز-بيني رايج در «عرصه»ي چپ

راديکال درگرفته است ،اما تا به امروز هيچچيز بهطور اساسي تغيير نکرده
است .حتي در درون خود اين «عرصه» نيز بارها نسبت به وجود

سازوکارهاي حذفي و نخبهگرايانه شکايت ميشود (تز هفتم را ببينيد).
بنابراين ،جدايي ميان جامعه و «عرصه»ي چپ راديکال دستکم از سوي

بخشي از فعالين اين «عرصه» نيز بههيچ رو مطلوب بهنظر نميرسد .اما

وقتي «عرصه»ي چپ راديکال بهرغم اينها ،طي چندين دهه تکان و
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جابجايي بسيار اندکي را در موقعيت پارادوکسي خود پذيرا شده است،
اين پرسش بهميان ميآيد که چه عواملي در تداوم برقراري جدايي ميان

جامعه و چپهاي راديکال سهيم هستند.

خردهفرهنگ چپ راديکال بهمنزلهي ارزشي از آن خود
کماکان عمدتا جوانان هستند که در جستجوي مسيري براي ورود
به«عرصه»ي چپ راديکال برميآيند .انگيزهي اصلي آنان صرفا نفي

سازوکارهاي سرکوبگر اجتماعي نيست ،بلکه پيش از هرچيز نفي

شيوههاي فکري-رفتاري فرهنگ مسلط است .پويش و پيکربندي

خردهفرهنگ چپ راديکال در اين زمينه نقش مهمي ايفا ميکند .بهميانجي
هويتيابي با اين «عرصه»ي سياسي حس تعلقداشتن بهوجود ميآيد و

حس ناتواني [بيقدرتي] و تنهايي شخصي کاهش مييابد .افزونبر اين،

فضاهاي چپ راديکال بهرغم عرفهاي تنگو محدودي که در ميان

آنها اعتبار دارند ،چارچوبي نسبتا حافظتي براي پرورش سويههاي

شخصيتي معين و زيست تجربي افراد [همراهان] عرضه ميکنند،

سويههايي که بهلحاظ اجتماعي نشاندار و بدنام هستند (در رابطه با
نقشهاي جنسيتي ،گرايش جنسي و غيره).

عوامل برشمرده اين پيامد را در پي دارند که «عرصه»ي چپ راديکال
براي کساني که خود را متعلق به آن حس ميکنند ،پيش از هر چيز

معنايي اجتماعي و عاطفي دارد .اين مزيت ذهني مربوط به همزيستي در

«عرصه»ي چپ راديکال ،مستقل از اهميت و داللت اجتماعي-سياسي
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اين عرصه است .بدينترتيب ،ضرورت يک مواجههي اجتماعي مستقيم

خود را [بر فعالين اين عرصه] تحميل نميکند ،زيرا شرايط وجودي اين

«عرصه» موجب عقبنشيني به زيستن در قالب يک هستي اجتماعي

جانبي (و حاشيهاي) ميگردد ،همچون کساني که به بيرون از ساحت

جامعه گام نهادهاند .بدينترتيب ،حراست از خردهفرهنگ فينفسه [از
سوي حاملين آن] واجد ارزش ميگردد.

بهواسطهي اجتماعيشدن [يا پرورش اجتماعي] در سامانههاي مختص

چپ راديکال ،همچنين اين توهم ايجاد ميگردد که فضاهاي «عرصه»ي
چپخارج از حيطهي تاثيرات اجتماعي يا شرايط شکلگيري برخي

گرايشهاي رايج (نظير گرايشهاي فزآيندهي کاپيتاليستي ،زنستيزانه،

نژادگرايانه ،مليگرايانه ،فاشيستي و غيره) قرار دارند .اين پنداشت از

خود ،شکاف و جدايي ميان عرصهي چپ راديکال و جامعه را تقويت
ميکند و موجب بروز آگاهي نخبهگرايانه ميشود .از اينرو ،عرصهي
چپ راديکال بهسان پناهگاهي براي روشنگري و رهايي انگاشته ميشود،

درحاليکه جامعه در «آن بيرون» همچون مظهر تباهي و انحطاط،

موجوديتي ارتجاعي پنداشته ميشود.

فقدان گشودگي سامانههاي چپ راديکال مسلمًا با ترس از نظارت

پليسي-امنيتي و نفوذ عوامل آن نيز پيوند دارد ،ترسي که پس از

افشاگريهاي متعدد اخير دربارهي نفوذ جاسوسان به درون شبکههاي

چپ راديکال کامال بيپايه نيست .اما اغلب يک توطئهبيني و فروبستگي
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[تشکيالتي] بهچشم ميخورد که به هيچوجه با جنبهي رزمندگي
پراتيکهاي سياسي مناسبتي ندارد .در اينباره ما بر اين باوريم که مهم

آن است که سطح توطئهبيني و اقدامهاي حفاظتي با نوع عمل سياسي
مطابقت داشته باشد .اگر ما بخواهيم سامانههاي خودسازمانيافتهاي در

محلههاي شهري ايجاد کنيم يا در مبارزات اجتماعي وسيعتري مداخله

کنيم ،بهطبع فاجعهبار است که هر ناشناسي که با اين ظرفهاي جمعي

تماس حاصل ميکند ،با نگاه بدبينانهاي برانداز و برآورد گردد ،يا ناديده
گرفته شود و يا حتي بدون هيچ پرسشي خواهان رفتن وي باشيم.

همزمان ،برخورد با موقعيتهاي مشخص شکبرانگيز ،در سامانههاي

سازمانيافته آسانتر است ،زيرا در اينباره روشها و

مسئوليتهايمشخصي وجود دارند که چگونه اشخاص مربوطه ميتوانند

مورد بررسي و آزمون قرار گيرند.

در بازتوليد عرصهي چپ راديکال بهمثابهي خردهفرهنگي منزوي و

جداي از جامعه ،همچنين فاکتورهاي اجتماعي-روانشناختي هم نقش
ايفا ميکنند .ناتواني و فقدان مهارت بسياري از چپهاي راديکال در
برقراري ارتباط با اکثريت مردم نيز بياني است از ترسها ،ناايمنيها،

تنهايي و انزوا ،شرم و خجالت ،بيتجربگي و کنارهگيري .همچنين ،نزد

نيروهاي چپ راديکال اغلب فقدان توان تعامل و برقراري ارتباط با

کساني که بهگونهي ديگري ميانديشند ،و کنارآمدن با تضادها و

تعارضات [در ارتباطات اجتماعي] مشهود است .اين امر درکنار تجربيات
فردي مرتبط با تاريخچهي زيستهي افراد ،بار ديگر نشاندهندهي شرايط
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اجتماعي همهجانبهايست که در آنها پرورش يک فرهنگ مخالفت
سازنده و محترمانه ميان انسانهاي همارز ،و نيز توانايي مواجههي برابر
با انسانها ،بهندرت آموزش داده ميشود يا تقويت ميگردد.

درحاليکه گروههاي چپراديکال در ديگر جوامع ميکوشند تا با چنين
ضعفهايي از طريق بازانديشي ،آموزش و مباحثهي جمعي مواجه شوند،

اين امر در عرصهي چپ راديکال آلمان تمامًا مورد غفلت واقع ميشود

يا به سپهر فردي واگذار ميگردد .اين مساله نيز بهنوبهي خود

نشاندهندهي آن است که دگرگوني اجتماعي تا چه اندازه در سياست

چپ راديکال کماهميت تلقي ميشود .داليل روانشناختي -اجتماعياي

که مانع از بيرونآمدن از عرصهي مالوف چپ راديکال ميشوند يا آن را
دشوار ميسازند ،اغلب بهمثابهي مسئله يا مشکل بازشناسي نميشوند

يا بدينگونه ناميده نميشوند ،و بدينترتيب غلبه بر آنها نيز ناممکن

ميگردد.

ما چه ميخواهيم؟
مبارزات و دگرگونيهاي انقالبي نميتوانند توسط گروههاي سياسي منفرد
يا رهبران بر جامعه تحميل گردند .فرآيندهاي انقالبي تنها زماني ميتوانند
ثمربخش باشند که تجلي جنبش اجتماعي وسيعي باشند.

بر هميناساس ،سياست انقالبي نميتواند معناي ديگري داشته باشد ،مگر

تحرک در ميان جامعه،جستجو و تالش براي پيونديابي با مردم ،و نيز
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رويارويي با تضادها و تناقضاتي که در اين پهنه با آن مواجه ميشويم.
براي چنين مقصودي ،ترک خود-انزوايي و جهتگيري خردهفرهنگي

سياست چپ راديکال ضروريست؛ تا بدينطريق بتوان خود را بهسان
بخشي از جامعه موقعيتيابي و معرفي کرد و در «گفتگويي صبورانه »25و

مستمر با مردم وارد شد.

به باور ما ،ما نيازمند يک فرآيند آموزشي آگاهانه هستيم تا بهواسطهي

آن بتوانيم قابليت مواجههي برابر با مردمي داراي تفکرات ديگر را در

خود پرورش و يا بسط و گسترش دهيم ،قابليتي که بهموجب آن بتوانيم
[در ارتباطات وسيعتر اجتماعي] تحليلها و نقطهنظراتمان را بهطور
قابلفهمي انتقال بدهيم .اين امر نياز به فرآيندهايي در دو سطح دارد :از

يک سو ،مواجهه با ترسها و ناايمنيهاي دروني خود؛ و از سوي ديگر،

بحث دربارهي اين پرسش که چگونه ميتوان مضامين انقالبي را بهنحوي

منتقل ساخت که موضوعيت و اهميت آنها بهطور ملموسي درک گردد.

فراروي از حلقههاي خوکرده و مالوف ،و گامنهادن به وراي امنيت و

اطمينانخاطر همبسته با فرهنگي که همواره ما را تأييد ميکند ،براي
برخي [از فعالين چپ راديکال] با عبور از ترسها و ناايمنيهاي

درونيشان پيوند دارد .بر هميناساس ،فرايند سياسي بايستي فضايي براي

مواجهه با خودمان و پرورش و رشد شخصيتهايمان خلق کند .تا
 .25بنا به داليل زير اين گفتگو از سطح يک وظيفهي روشنگري ناب فراتر ميرود و از آن متفاوت
است )1 :مواجهه در سطحي برابر روي ميدهد؛  )۲شرايط ملموس زيستي بهسان ميانجي گفتگو عمل
ميکنند؛  )3خود چپهاي راديکال [در اين فرآيند ارتباطي] ميآموزند که جنبههاي ناديدهاي از واقعيت
را از نگاه مردم ديگر ببينند و از آن بياموزند («آموزشدهنده همانا خود آموزنده است»).
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بدينطريق تحرک آزادانهتر در جامعه را بياموزيم .اين هدف ،همانند هر

فرآيند خويش-دگرگونسازي ،درصورتي بهبهترين وجه محقق ميشود

که در اين مسير هر کس به حال خودش رها نشود ،بلکه اين تجربيات

بهطور جمعي دنبال شوند و ارزيابي گردند ،و راهکارهاي پيشنهادي

مختلف بهطور جمعي آزموده شوند .همزمان ،يکي از پيششرطهاي الزم

براي کاميابي در اين مسير آن است که در اين حلقههاي مشترک فضايي

ايجاد کنيم که در آنها بتوانيم بهنحوي شفاف و صادقانه،بدون ترس از

دستدادن وجههي شخصي ،ريشخندشدن و غيره ،ناايمنيها ،ترسها و

انتقادات و خود-انتقاديهايمان را بيان کنيم (نگاه کنيد به تز هفتم).

سويهي دوم ،اين پرسش را دربرميگيرد که چگونه ميتوان تحليلهاي
انتقادي و ايدههاي انقالبي را در شکل و قالبي بيان کرد که براي ديگران

[جامعهي هدف] قابل درک ،ملموس و فهمپذير باشند .در اينجا منظور
متوسلشدن به روشهايي براي مسحورساختن ديگران و يا جذاب

بهنظررسيدن نيست (در معناي دستکاري روانشناسانهي مخاطب).

درعوض ،ارتباطات و مواجهات ما بايد بهگونهاي باشند که

[نهتنها]شخص مقابل مورد استفادهي ابزاري سياسي واقع نشود ،بلکه

هدف برقراري ارتباط با نگاه برابر و توأم با عالقهي صادقانه به شخص

مقابل را پي بگيرند .توفيق در اين امر مستلزم آمادگي براي تغيير خويش

[خويشدگرگونسازي] و نيز بازشناسي اين مساله است که زيست-
شناختهاي متفاوت [آگاهيهاي برآمده از تجارب زيستي گوناگون]

ميتوانند حاوي تجربيات غني و ارزشمند و آموزندهاي باشند .اين امر
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همچنين مستلزم يادگيري آن است که تضادها و تعارضات و تنشهايي

که در حين اين گفتگوها بروز ميکنند را تحمل کنيم و از مواجهه با آنها
طفره نرويم ،و يا در اولين مواجهه با تفکري غيرمترقي از سوي فرد مقابل،

گفتگو را بهپايان نبريم.

هنگاميکه از توانايي برقراري ارتباط سخن ميگوييم ،منظورمان نه

رهاکردن موضع يا ديدگاه خويش بدون شنيدن داليل قانعکننده است،و

نه پرورش و کسب «بردباري بيشتر» براي کنارآمدن با مواضعارتجاعي؛

همچنانکه پنهانساختن درک و تحليل راديکال برآمده از داليل

استراتژيک هم مد نظر ما نيست.

تز هفتم:
فرهنگ انقالبي بهجاي ارزشهاي نوليبرالي

با وجود اينکه ما از صميم قلب با ارزشها و اَشکال رفتاري غالب بر

اکثريت جامعه مرزبندي ميکنيم ،اما واقعيت در درون ساختارهاي

خودمان نيز بسيار متفاوت [از آنچه با آنها مرزبندي ميکنيم] به نظر

نميرسد .فرهنگ انقالبي ناظر بر آن چيزي که ما بهلحاظ سياسي آن را
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نمايندگي و مطالبه ميکنيم ،در ساختارهاي ما نيز جايگاه ملموس و
برجستهاي ندارد .بلکه در اين ساختارها «کولبودن» («،)»Coolness

فاصلهگيري ،دفاع ،مرزگذاري متقابل ،تفکر رقابتمحور و بازدهمحور

( ،)Leistungsorientiertناتواني در مواجهه با تعارض و تنش ،و سنجش
مقايسهاي راديکالترين ايدهها و ميليتانتترين رفتارها [وجه نمايشي
ايدهها و رفتارها] بهطور وسيعي رواج دارند .اين شيوههاي رفتاري،

بهنوبهي خود [نفوذ] کارکردهاي تنظيمي جامعه از طريق ارزشهاي

نوليبرالي در درون عرصهي چپ راديکال را بازتاب ميدهند.

ازآنجا که زندگي در جهان نوليبرالي از يکسو به بيثباتي و ناامني در

يک جامعهي اتميزهشده (جامعهاي که تحت فشار اجبار به بازدهي مداوم

است) ،و از سوي ديگر به کاالييسازي فزآيندهي مناسبات انساني منجر

ميشود ،مردم خود و ديگران را کمابيش بهسان کاال ميبينند و بههمين

نحو هم با يکديگر برخورد ميکنند .يک پيامد اين وضعيت آن است که

انسانها بهطور روزافزوني خود را خالي از محتوا ،قابل مبادله و
دورانداختني حس ميکنند .بسياري از مردم -چپهاي راديکال نيز-

تالش ميکنند که نياز دروني خود به بازشناسي ( )Anerkennungرا
بهطور فردي از طريق بازدهي بيشتر ،کسب رتبه و اعتبار فردي ،و

خودنمايي برآورده سازند .درحاليکه نياز انساني به بازشناسي و

برخورداري از حس ارزشمندبودن ،ميبايد از طريق خلق يک فرهنگ

رهاييبخش در فرآيند زندگي ،و بهموازات پيکار جمعي عليه عوامل و
سازوکارهاي ذکرشده در باال حاصل گردد؛ فرهنگي که در آن با
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هيچکس بهسان کااليي دورانداختني رفتار نشود ،بلکه انسانها در

چارچوب آن بتوانند از خود و يکديگر در برابر هجمهي ناامنيها و
بيثباتسازيهاي سرمايهداري حفاظت کنند؛ فرهنگي که در آن همدلي
بهسان ميانجي بازشناسي متقابل عمل کند.

ال متمايل بدان هستيم که تاثيرات
ما بهعنوان چپهايراديکال معمو ً
ارزشها و هنجارهاي مسلط سيستم سرمايهداري بر شيوههاي تفکر و

ال
کردارمان و نيز بر احساساتمان را ناديده بگيريم .بههمين دليل معمو ً
در فرآيند مبارزات سياسي ما ،کار بر روي خودمان [براي بازبيني انتقادي

و رفع اين تاثيرات] و پرورش يک فرهنگ رهاييبخش اهميت چنداني

پيدا نميکنند.26

اين غفلت و سهلانگاري پيامدهايي هم براي ايجاد جنبش انقالبي دارد.

اگر ما خودمان را پرورش و رشد ندهيم ،خودمان را نقد نکنيم و تغيير
ندهيم ،الجرم بسياري از شيوههاي فکري و رفتاري درونيشدهي سيستم

بهمانند مانعي در ساخت و برپايي فرآيند انقالبي پديدار ميشوند.
بدينترتيب ،برايمثال شيوههاي رفتاري فردگرايانه و خودخواهانه،

فرآيند سازمانيابي را دشوار ميسازند ،همچنانکه در حلقههاي فعالين
 .26در برخي رويکردها مانند  Critical Whitenessو همچنين در برخي رويههاي [ظاهرا] فمينيستي،
مواجههاي [انتقادي] با هنجارهاي درونيشده روي ميدهد .البته اين رويکردها اغلب نه با يک استراتژي
يا مبارزهي انقالبي مفصلبندي ميشوند ،و نه در جهت توانمندسازي و رهاسازي جمعي به کار بسته
ميشوند؛ بلکه اين معيارهاي ضدنژادگرايانه و ضد جنسگرايانه بخشا همچون جزمهايي براي نمايش
و خودنمايي ،خودستايي و نيز نقد و محکومسازي و تنزل ديگران به کار برده ميشوند .درنتيجه،
رويکردهاي فوق بهواسطهي شيوههاي کاربست يکسويه و تنگنظرانهواجد اين گرايشاند که به ايجاد
[يا رشد] شکافها و جداييها در درون جنبشها و سازمانها بيانجامند و موجب تقويت سياست
هويتي گردند.
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چپراديکال نيز تأثيرات منفي و مخربي برجاي ميگذارند .در

همينراستا ،برخي از شيوههاي رفتاري معمول در خُردهفرهنگ نيز چنين

کارکردهايي دارند؛ نظير :پافشاري بر موضع خود ،تأکيد بر وجههو اعتبار
شخصي ،رفتارهاي نمايشي و خودنمايي ،رقابتجويي ،نخبهگرايي (دروني

يا رو به بيرون) و غيره.

ما چه ميخواهيم؟
ما صرفا بهدنبال دگرگونسازي ساختارهاي سياسي و اقتصادي نيستيم،
بلکه انقالب را بهسان دگرگوني راديکال هستي فردي و اجتماعي تلقي

ميکنيم؛ و درنتيجه ،انقالب را توامان همچون تغييري در نحوهي چينش

و شکلبخشيدن به روابطمان ،و شيوهي رفتار و تعاملمان با يکديگر

ميبينيم .رهايي در سطح اجتماعي بهمعناي ايجاد و تأمين ملزومات و

ساختارهاي اجتماعي است که بهموجب آنها تمامي انسانها بتوانند خود

را رها از استثمار و سرکوب ،شکوفا سازند ،خودشان زندگيخويش را

تعيينوتنظيم کنند ،و مطابق آن بهطور خودمختار در شکلبخشيدن به
کليت جامعه تاثيرگذار باشند .يک فرهنگ انقالبي با مولفههاي زير
مشخص ميشود :گشودگي و صراحت ،برخورد احترامآميز ،همدلي،

عالقه و توجه ،آزادي واقعي ،همبستگي ،جمعگرايي ،پذيرش توانايي و

قابليت ديگري ،صميميت و نيز شوخطبعي .اين بدينمعناست که چنين

فرهنگي از طريق شيوههاي رفتارياي خلق ميشود که خودمختاري و
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خودشکوفايي تمامي افراد جامعه را امکانپذير سازند .برهميناساس ،از
ديد ما شاخص هويت چپ راديکال [در معناي مطلوب آن] نه

راديکالبودن نظريهايست که فرد آن را نمايندگي ميکند ،و نه پيشينهي
انقالبي فرد؛ بلکه پيش از هر چيز ،رفتار و کردار واقعي فرد در محيطهاي

سياسي ،خانوادگي يا اجتماعيست.

فرهنگ انقالبي بهواسطهي غياب ناب روشهاي فکري و رفتاري
ال با گفتن اينکه« :ما ضد سرمايهداري ،ضد
نادرست ايجاد نميشود (مث ً
نژادگرايي ،ضد جنسگرايي و غيره هستيم»)؛ بلکه بايستي بديلهايي

منطبق بر آنها خلق شوند و [در عمل] فعال گردند .بدينمعنا که در
سامانههاي جمعي ما ،تغيير و پرورش شخصيتهاي خود ما ،و نيز

پيادهسازي مشخص روشهاي برخورد رهاييبخش و مبتني بر همبستگي

ميبايد بخش ثابتي از کار سياسي ما گردند ،زيرا سياست انقالبي اول از
همه از خود ما آغاز ميگردد.

همزمان ،بهمنزلهي سازمان و جنبش [سياسي] بايستي در جستجوي

روشهاي جمعي دگرگونسازي خويش باشيم .برخي تجربيات و
جنبههاي مربوط به جهتيابي در اين زمينه را ميتوانيم براي مثال از

پلتفرمهاي موجود در جنبش کُرد بياموزيم :از گروههاي همياري

خودگردان درون جنبش زنان ،و نيز راهکارهاي رواندرماني جمعي.

از نظر ما ،اينکه بتوانيم به يک نيروي اجتماعي بدل گرديم به اين امر
بستگي دارد که تا چهحد در همين لحظه و مکان موفق گرديم که فرهنگ
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ديگري براي زندگي روزمرهمان خلق کنيم ،و اينکه مردم تا چهحدي
وارد اين سامانههاي جمعي ميشوند ،تا چهحد خود را در اين ظرفها

راحت حس ميکنند و حس تعلق به اين فضا و تاثيرگذاري بر آن را

دارند .تجربهي چنين فرهنگ متفاوتي موثرترين وسيله براي مقابله با باور

متداول به تغييرناپذيري امور است؛ چنين تجربهاي همچنين وسيلهي

مؤثريست براي اينکه بتوان آگاهي و امکان ادارهي جمعي و خودگردان

امور زندگي را به مردم منتقل ساخت .اين امر براي مثال در تجربيات

پيکارها و مبارزاتي نمود مييابد (حتي وقتي اين مبارزات موفقيتآميز

نبوده باشند) که در خالل آنها مردم در اثر تجربهي همبستگي و

خويش-توانمندسازي جمعي و غيره ،اغلب بهطور قويتري عمل
ميکنند.

تز هشتم:
کسب آگاهي از بديلها و گسترش آن

ما بر اين باوريم که نارضايتي و ناخشنودي از مناسبات مسلط در جامعه
غايب نيست .باور عمومي به وعدههاي خوشبختي سرمايهداري و رفاه و

پيشرفت ،سستو شکننده شدهاست .نيروي مخرب اين سيستم در
وضعيتهاي هرچه بيشتري مستقيمًا درمعرض ديد قرار گرفته است :در
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فقر فزآينده و فالکت روبهگسترش مردمي که شرايط کاري آنها هرچه
دشوارتر ميگردد (بيثباتي کاري و ناامني زيستي ،Prekarität/اجبار

فزآينده براي بازدهي بيشتر Leistungszwang /و غيره) ،در تخريب

شديد محيط زيست و ديگر پديدههاي جاري مخرب .اما رشد

سياستزُدايي از عرصهي عمومي و تعميق و گسترش شکافها و

جداسازيها در جامعه (براي مثال از طريق نژادگرايي و مليگرايي) مانع
از آن ميگردد که مردم نارضايتيهاي خود را در پيوند با ساختارهاي

اجتماعي قرار دهند .حس ترس و ناامني و نيز حس ناتواني از عمل

( )Handlungsunfähigkeitرا ميتوان همچون اصليترين احساسات
رايج در جامعهي امروزي ارزيابي کرد .27

اين معضل ،در کنار ساير عوامل مسبب آن ،همچنين بدينسبب ايجاد
شده است که امکان مبارزات جمعي و نيز چشمانداز جامعهاي فراسوي

نظام سرمايهداري ،بهويژه پس از فروپاشي «سوسياليسم موجود» ،دور از

دسترس بهنظر ميرسند .اين تفکر که «بديلي وجود ندارد!» ( There is

 ،)no alternativeهمچون رويکردي ايدئولوژيک خود را عميقا بر
 .27اين وضعيت نتيجهي يک فرآيند تحول است :مرحلهي جديد پيشرفت جهانيسرمايه به غصب
[نسبي] تمامي پهنههاي اجتماعي از سوي منطق بازار و سودآوري منجر شده است .درنتيجه ،همهي ما
در تمامي حوزههاي زيستي تحت فشارهاي دايمي رقابت ،اجبار به بازدهي ،و بهينهسازي [نيروي کار]
خويش قرار گرفتهايم .در اثر رشد شديد فردگرايي و نيز افول و نابودي شکلهاي مستقل سازمانيابي
و جمعبودگي ،مردم خود را در برابر مشکالت روزمره و تهاجمات سرمايه ،تنها ،ضعيف و ناتوان حس
ميکنند .افزونبر اين ،خصوصيسازي و کاالييسازي نظام آموزشي ،رسانهها و توليد دانش موجب
شده است که مقاومت در برابر روند مسلط تکوين عقايد هرچه ضعيفتر گردد .اکثر مردم براي
زندهماندن و بقا در دل اين مناسبات بهظاهر شکستناپذير ،راهحلهاي فردي را انتخاب ميکنند ،که
طي آن ميکوشند با بهينهسازي خويش و تالش براي افزايش بازدهي شخصي ،خود را در نظم مستقر
ادغام سازند.
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ذهنوروح ما حک کرده است .اين فقدان اتوپيا و چشمانداز ،در ميان

نيروهاي چپو [حتي] چپهاي راديکال نيز شيوع يافته است .مشغوليت
با مسئلهي چشمانداز جامعهي بديل و جستجوگري براي آن ،تقريبًا هيچ
نقشي در سياست چپ راديکال ايفا نميکند .اما چگونه ميتوانيم محرک

سياستي انقالبي باشيم و مردم را بدينسمت سوق دهيم که خود را
سازماندهي کنند و از خود دفاع نمايند و مبارزه کنند ،هنگاميکه

خودمان هيچ چشمانداز بديلي نداريم؟

طبعا شرايط تاريخي-مادي و نيز گرايشهاي ايدئولوژيک موجب اين

فقدان چشمانداز در ميان چپهاي راديکال هستند .ازيکسو ،شکست و

زوال جنبشهاي چپ ،الگوها و ايدههاي «سوسياليستي» از دههي هشتاد

که به پايان مواجههبا سيستم ختم شدند را ميتوان بهسان داليلي براي

معضل فوق تلقي کرد .از سوي ديگر ،پديدارشدن و سيطرهي نظريههاي

جديد (نظير پساساختارگرايي ،پسامدرنيسم ،پسامارکسيسم) نيز سهمي

در اين ميان ايفا ميکند؛ نظرياتي که بهشيوهاي تناقضآميز و با داعيهاي
ضدايدئولوژيک (همانند دکترين نوليبراليسم) عليه تحليلها

و

«روايتهاي کالن» ،نظامهاي فکري بزرگمقياس ،و راهکارهاي عام و
جهانشمول موضعگيري ميکنند .بهواسطهي واسازي تمامي مفاهيم

[«کهن»] ،تصوير کلي از سيستم و مبارزهي انقالبي نزد بسياري از
چپهاي راديکال در اروپاي غربي محو شده است و کنشگرايي

(اکتيويسم) فاقد جهتگيري مشخص جايگزين آن شده است .جالب

توجه اينکه [با اين همه] منطق سرمايه در تقسيم کار ،تخصصگرايي و
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حرفهايگرايي ،در عرصهي سياسي چپراديکال نيز دروني و پذيرفته
شده است .در پي غلبهي چنين رويکردي ،نهتنها از شکلهاي مبارزهي

جمعي و ضرورت سازمانيابي/سازماندهي مشروعيتزُدايي شده است،
بلکه جستجوي جمعي براي بديلها و چشماندازهاي اجتماعي نيز کنار

نهاده شده يا مورد غفلت واقع شده است.

ما چه ميخواهيم؟
پرداختن به نظريه و پراتيک مرتبط با بديلها ،چشماندازها و اتوپياي

اجتماعي ،ميبايست بار ديگر جايگاهي مرکزي در عمل سياسي ما بيابد.
درخصوص اينکه يک جامعهي بديل بايستي مشخصا چگونه بايد بهنظر

برسد ،هيچ دستورالعملي وجود ندارد ،بلکه ما چنين فرض ميکنيم که

دستيابي به يک الگوي انضمامي [از جامعهي بديل] ،در هر مکان و هر

جامعهي معين نيازمند جستجوگري جمعي مختص خود است .اما از
آنجاکه مکانهاي متفاوت تحت تاثير ساختارهاي مشابهي قرار دارند و

پويشهاي مشابهي در آنها به چشم ميخورد ،تعامل و مبادلهي ميان

جنبشها و مبارزات گوناگون در سطح جهاني ،همچنين براي پرورش و

رشد مبارزات محلي و چشماندازهاي محلي بديل واجد اهميتاند .در

پرورش و بسط يک چشمانداز اجتماعي نبايد از صفر آغاز کنيم .بينشها
و تجارب بسيار مهم و آموزندهاي در جنبشهاي گذشته و امروز وجود

دارند ،و نيز در آن دسته از نظريههاي اجتماعي که به مسالهي سازماندهي
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آزادانهي جامعه ميپردازند .ما ميتوانيم اين تجارب و ديدگاهها را با
طرح پرسشهاي متفاوتي مورد بازبيني و تحليل قرار دهيم؛ خواه با نظر
به اينکه آنها چه آموزههايي دربارهي شکلهاي بديل سازماندهي

جامعه به ما عرضه ميکنند ،و خواه با نظر به پتانسيلها و خطراتي که با

پيدايش و رشد جنبشهاي انقالبي ايجاد ميشوند .براي اين منظور ،مهم

است که صرفا به تحليل جريان رخدادهاي انقالبي بسنده نکنيم ،بلکه
عواملدرازمدتي که سهمي در ايجاد و پيدايش جنبشهاي انقالبي
داشتهاند را نيز مورد بررسي قرار دهيم.

اما بررسي و تحليل جنبشها و رخدادهاي انقالبي گذشته اين خطر را

نيز بههمراه دارد که بار ديگر (بهگونهاي غيرضروري) وارد ستيزها و
صفبنديهاي ايدئولوژيک دربارهي تعبير و تفسير آنها گرفتار کنيم .ما

دامچالهي تفرقهزايي نهفته در اين بحثها را در جمع خودمان بسيار تجربه

کردهايم .درحاليکه ما در بحثهايمربوط به پرسشها و تحليلهاي

انضمامي (نظير تحليلهاي مشخص دربارهي پويشهاي اجتماعي امروز،
و يا نحوهي ارزيابي از جمع خودمان بهسان سازمان خُردي از دل جامعه،
و يا روشهاي مشخص و گامهاي سياسي مهم و ضروري) ،بسيار نزديک

به هم فکر ميکنيم و نقاط قوتمان را نيز از همين حوزه بيرون ميکشيم،

اما از دل بحثهاي ما دربارهي تفسير رخدادهاي گذشته ،هموارهسوابق

ايدئولوژيکي متفاوت(مارکسيست-لنينيستي ،مارکسيستي ،آنارشيستي و
ليبرتارينکمونيستي) و نيز خاستگاههاي جغرافيايي متفاوتمان (مرکز

سرمايهداري ،کشورهاي پيراموني) همچون گرهگاههايي جداکننده و
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شکافانداز نمايان ميشوند .در اين زمينه ،اغلب مفاهيم مشخصي وجود
داشتند که نزد هر کدام از ما تصورات متفاوتي را بيدار ميکردند يا ما

آنها را متفاوت تفسير ميکرديم .پس از بحثهاي طوالني روشن شد
که باوجود اينکه ما اغلب در اصل مضامين و معاني مشترک يا همانندي

را مد نظر داشتيم ،اما کلمات و مفاهيم متفاوتي را براي بيان منظورمان
بهکار ميبرديم .پيگرفتن اينگونه بحثها و مواجهات اگرچه

انرژيبسياري از ما گرفت ،اما درعين حال آموزنده هم بود .اين بحثها

 براي مثال -به ما نشان دادند که چقدر گفتگو دربارهي امور مشخصو انضمامي اهميت دارد؛ اينکه در يک عدمتوافق يا اختالفنظر فرضي،

به حمالت جزمگرايانه يا رويکرد دفاعي تعصبآميز وارد نشويم ،بلکه

بکوشيم مواضع طرف مقابل را بهدرستي درک کنيم .آنچه پيشتر گفته شد،
به اينمعنا نيست که تمامي تفاوتهاي اساسي ايدئولوژيک را ناديده
بگيريم ،بلکه هدف آن است که در چنين مواردي بتوانيم فضاي

بحثوگفتگو را بگشاييم و باز نگهداريم ،و نيز مواضع خود را با فاصلهي
ضروري نظاره کنيم.

ما فکر ميکنيم اينگونه تجربيات براي جنبش چپ راديکال نيز اهميت
دارد؛ جنبشي که دستخوش شکافها و انشعابهاي بسياري شده است،
و نمايندگان آن بخشا با حدتوشدتي عجيب از مشي ايدئولوژيک خود

دفاع ميکنند و در هماندم تمامي گرايشهاي ديگر را شر و زيانبار

قلمداد ميکنند .سويهي دومي که در اين رابطه براي ما اهميت دارد،

مسالهي شيوهي زندگي و فرهنگ انقالبي است که قبال در تز هفتم قدري
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به آن نزديکشديم .ما اغلب شاهد سختترين ستيزها و جبههبنديها [ي
ناالزم] ميان نمايندگان گرايشهاي ايدئولوژيک مختلف در سطح نظري

انتزاعي هستيم ،درحاليکه هر دو طرف مناقشه در جريان پراتيک سياسي

مشخص يا نحوهي زيستفرديشان ،بهگونهاي همانند شيوههاي رفتاري
غيررهاييبخش را نمايان ميسازند.

تز نهم:
برخورد با نظريه و سنتهاي نظري انقالبي

در برخورد و مواجهه با نظريه در ميان چپهاي راديکال گرايشهاي

متفاوتي وجود دارد :از يک سو گروهها و افراديکه بيشتر متمايل به

پراتيک محض و يا اکسيونيسم (کنشگرايي) هستند دشمني آشکاري را
با نظريه ابراز ميدارند .اين رويه ميتواند واکنشي به يک جزمگرايي نظري

(بهويژه در سنت سوسياليستي گذشته) باشد ،يا دردنشاني از سياستزُدايي
عمومي ،و يا پيامدي از گفتماني باشد که از جانب «نظريه»هاي پسامدرن

در نفي عام نظريهها گسترش و رواج يافته است .در سوي ديگر ،شاهد

گروههاي تئوريک ناب و نيز چپهاي آکادميسيني هستيم که نوعي
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بتوارگي نظريه را نمايان ميسازند و بحثها و نوشتارهاي نظريشان

اغلب ارجاعاتي به مباحث دروني آنهاست ،نه بخشي از يک عمل
سياسي ،يا برآمده از آن .بدينترتيب ،در دورههايي که جنبش در حضيض

است ،کار نظري به پناهگاه دنجي بدل ميگردد و به راديکاليسمي مبتذل
و انتزاعي مجال نمايش ميدهد .و بهعنوان نکتهي سوم ،امروزه بار ديگر

شاهد ظهور گرايشي نيرومند (و تکسويه) بهسمت برخي سنتهاي نظري

هستيم؛ بازگشتي که توامان متاثر از جهتگيريهاي جزمگرايانه و

نوستالژيک است و حاصل آن جذب کامل و غيرانتقادي اين سنتها و

دفاع تماموکمال از آنهاست؛ توگويي تاريخ در پس همهي اين سالها

ساکن مانده است و اينک همانند يک نوار کاست پارهشده در جايي به
هم چسبانيده ميشود ،با اين اميد که «داستان» بهسادگي ادامه پيدا کند .به

دنبال رشد اين رويه ،شاهد تشديد ستيزها و صفبنديهاي سياسي (تا

مرز بهتانپراکني و لجنمالکردن يکديگر) ميان نمايندگان گروهها و
گرايشهاي رقيب هستيم ،که گويي درصدد آناند که فارغ از فقدان

ضرورتهاي مادي-تاريخي ،تاريخ را تکرار نمايند .از آنجا که يک

چارچوب معرفتي از ابتدا با نام يک «مکتب» معين محدود و مقيد ميشود،
اين فرصت و امکان از دست ميرود که بتوان از غناي تجربيات گذشته،
شناختها و تحليلهاينويني خلق کرد ،تا بدينترتيب نظريه همواره نو
گردد و غنا بيابد.

ما چه ميخواهيم؟
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از نگاه ما برخورد با نظريههاي منتقد سلطه ( herrschaftskritischen

 ،)Theorienضرورتي اساسي براي تأمل دربارهي پراتيک ما ،تحليلمان

از مناسبات مسلط ،و اشتقاق استراتژيهاي دگرگوني اجتماعي است .در

خالل مبارزات انقالبي تحت شرايط تاريخي مشخص ،نظريهي انقالبي

بهطور مداوم از سنتز نظريهها و تجارب گذشته رشد و توسعه مييابد ،و
بهسهم خود کمک ميکند تا مبارزه هرچه بيشتر رشد و گسترش يابد .از

اين منظر ،رابطهي ميان نظريه و پراتيک ،هموارهرابطهاي ديالکتيکيست.
اين امر همچنين بدينمعناست که ما نميتوانيم نظريهها و پراتيکهاي
انقالبي بستهاي را صرفًا «جذب و اقتباس کنيم»؛ بلکه اين نظريهها همواره

ميبايد هرچه بيشتر پرورده شوند ،درست همانگونه که در اين شعار
زاپاتيستي منعکس ميگردد« :پرسان و جستجوگر پيش ميرويم».28

اين امر براي ما بدينمعناست که با هرگونه رويکرد انحصارگرايانه نسبت
به ابتکارعملهاي انقالبي و نيز [با هرگونه رويکرد انحصارگرايانه] نسبت

به رهبريتنظري و عملي گسست حاصل کنيم و ستيزها و صفبنديهاي

تاريخي را ،با پيروي کورکورانه از آنها ،يکبهيک تکرار نکنيم .در

مقابل ،ما ميبايستي نظريهها را در پرتو ضرورتها و نيازهاي امروزي و
نيز از منظر امکانات شناختي امروز [و گسترهي امروزي دانش بشري]

از نو بازخواني کنيم .وانگهي ،بايد بهخاطر داشت که اغلب مواجهات
گذشته نيز بهشدت از جنگهاي قدرت در درون جنبشها تأثير گرفتهاند.

28. caminamos preguntando
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بنابراين ،امروز الزم است که ميان شيوهي تفکر روششناسانه ،شناخت

تجربي ،پيامدهاي منطقي و تحليلهاي مادي ،با اظهارات رتوريک،
پروپاگاندايي و متافيزيکي تمايز قائل شويم.

هنگاميکه ما از اين مسئله مينويسيم که امروزه هيچ سنت نظري انقالبي
نميتواند مدعي حق [يا قابليت] انحصاري براي تعيين نظريه و عمل

[انقالبي] گردد ،منظورمان اين نيست که بيهدف ،تکهپارههايي از
نظريههاي بخشا مخالف و متضاد را کنار هم قرار دهيم .بلکه اين امر

[يعني سنتز دستاوردهاي گذشته] نيازمند پرورش چارچوبهاي نظري
نو و منسجمتر با بهرهگيري از تجارب و نظريههاي پيشين است .در همين

رابطه اين پرسش مطرح ميگردد که با کمک چه معيارهايي دربارهي

اينکه کدام نظريهها براي ما مفيد هستند تصميم ميگيريم؟ در پاسخ اساسا

ميتوان گفت نظريههايي براي يک مبارزهي انقالبي اهميت دارند که بر
داليل پيدايش ،بازتوليد و پيکربندي سازوکارهاي سرکوب روشنايي

بيشتري مياندازند و به تحليل هرچه بهتر تضادهاي اجتماعي و

پتانسيلهاي امروزي براي برپايي مبارزهاي راديکال عليه سرمايهداري

کمک ميکنند .اين نظريهها همچنين بايستي بتوانند بر پراتيک ما روشني
بياندازند و در نهايت ما را در پيکارمان تقويت کنند .در اين راستا،

پرسشهاي ديگري دربارهي نقاط جهتگيري در جنگل [وسيع و
تودرتوي] تئوري به ميان ميآيند :آيا همهي نظريهها و تجارب [گذشته
و حال]براي هدف ما در جهت ايجاد جامعهاي آزاد و خودسازمانيافته

از پايين اهميت دارند؟ اگر نه ،چه شناختها و الگوهاي نظرياي با هدف

 .5بهسوي بازآرايي بنيادين سياست چپ راديکال | 195

ما همخواناند؟ هر يک از نظريهها تا چهحد ميتواند خودمختاري و

خودگرداني مردم را تقويت کند و مسائل و موضوعات را از چنين
چشماندازي مورد مطالعه قرار دهد؟ و ما براي مبارزه و پيکارمان ،از
نظريه دقيقًا به چهچيزي نياز داريم؟

درک ما از نظريهي انقالبي ،نظريهايست که معطوف به دگرگوني

[اجتماعي] است و همواره از ضرورتهاي تاريخي مبارزات ريشهاي
عليه شکلهاي متعدد سرکوب پويايي ميگيرد و رشد مييابد.

تز دهم:
خلق فضاهايي براي آموزش جمعي و منتقد قدرت

توليد دانش و اشاعهي آن در هر جامعهاي بخش مهمي از فرآيند پيشبرد
و تحقق عاليق طبقهي مسلط است .در جامعهاي مانند آلمان توليد و نشر

دانش شديدًا از طريق عاليق دولتي و سرمايهدارانه ساخت مييابد .در

همينراستا ،يکي از کارکردهاي نظام آموزش دولتي ارائه و گسترش

هنجارها ،نگرشها و ايدئولوژيهاي غالب است .از اين گذشته ،دانش
بهطور روزافزوني استقاللش را از دست ميدهد و هرچه بيشتر بهسان
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بخشي از دستگاهقدرت عمل ميکند .29رسانههاي جريان اصلي ،که

نمايندگانشان بهطور تنگاتنگي با نهادهاي اقتصادي و سياسي همکاري

ميکنند و بهعبارتي بهطور فردي در آنها ادغام ميشوند ،در جهت اشاعه
و تداوم ايدهها و نگرشهاي غالب در درون جامعه نقش مهمي ايفا

ميکنند.

افزونبر اين ،در جامعهي کاپيتاليستي کنوني ،اين گرايش وجود دارد که
در چارچوب فرديسازي ،تخصصگرايي و تقسيم کار پيچيده ،توليد و

گسترش علم نيز به شاخهها و حوزههاي متعددي تقسيم گردد.
بدينترتيب ،بهعنوان مثال« ،جامعه» در نهادهاي مختلف آکادميک –

بهمثابهي فضاهاي اصلي پژوهش و آموزش علوم اجتماعي -تنها در

بخشهاي منفرد و جدا از هم مورد تحقيق قرار گرفته و بازنمايي ميشود.

در دههي هشتاد ميالدي اين گرايش تحت عنوان «حماقت رشتهاي»

( )Fachidiotieدر حلقههاي چپ مورد بحث و انتقاد قرار گرفت .تحت
چنين شرايطي دشوار است پيرامون کليت سيستم ،همکنشي و اثرگذاري

متقابل سازوکارهاي سرکوب و اصول کارکردي جامعه آگاهي کسب

کرد ،و يا بهعبارتي حوزهها و رشتههاي منفرد و مجزاي علوم اجتماعي
را با سازوکارها و کارويژههاي جامعه مرتبط ساخت .بههمينترتيب ،ما

نشر و انتقال دانش در حوزههاي مختلف خُرده-مبارزات مشخص را نيز

 .29عاليق اقتصادي بهگونهاي هرچه قويتر سمتوسوي تحقيق و پژوهش را تعيين ميکنند و فضا
براي علم منتقد سلطه پيوسته تنگتر ميشود .بدينترتيب ،پژوهش وابسته به معيارهاي بورسدهندهگان
و عرضهکنندگان (کمک)هزينههاي رسمي پژوهشي ( )DFGميماند و دانشگاهها بهطور روزافزوني
وارد همکاريهاي بنيادي با شرکتها و بنگاههاي کالن اقتصادي ميشوند.
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پارهپاره و ازهمگسيخته مييابيم ،مبارزاتي که در آنها تجارب و

ديدگاههاي مربوط به هر حوزهي معين ،اغلب همچون دانشي خُرد و

جزئي تحليل شده و اشاعه مييابند.

به اعتقاد ما ،در ميان چپهاي راديکال (باز هم در اثر عدم

سازمانيافتگي ،تفرق و تفرد) بهندرت مکانهايي وجود دارد که در آنها

آموزش بهصورت ساختاريافته و منظم انجام گيرد .هرچند ،در جلسات

و نشستهاي بسياري پيرامون وقايع سياسي روز اطالعرساني ميشود و
نيز در فاصلههاي زماني نامنظم کارگاهها و سمينارهايي براي معرفي براي

رويکردها و روشهاي نظري مشخص برگزار ميگردد؛ اما اين تالشها
و امکانات بهشيوهاي استراتژيک مورد استفاده قرار نميگيرند.

پرداختن به (و رويارويي با) نظريه ،يا بهطور فردي و يا در گروههاي

کوچک انجام ميشود .بدينطريق ،اغلب اوقات (همانگونه که پيشتر
اشاره شد) گروههاي ناب نظرياي شکل ميگيرند که منحصرا به سطوح
بااليي از مباحث تئوريک ميپردازند (اغلب بدون اينکه آن را با پراتيکي

از آن خود پيوند دهند)؛ و از سوي ديگر گروههايي هستند که عمدتا با

پراتيک سرو کار دارند و درگير شدن با نظريههاي انتقادي را بيشتر
همچون امري جانبي مينگرند .اين گروههاي «پراتيکگرا» اگر هم احيانًا

خود را درگير تئوري کنند ،بدينصورت است که صرفا دانش و
نظريههاي مربوط به زمينهي مبارزاتي خاص خود را مورد توجه قرار

ميدهند .بههمين دليل ،فرصتهاي آموزشي ارائهشده از سوي چپهاي
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راديکال نميتوانند تصويري کلي از يک استراتژي معطوفبه مبارزهي

ضد کاپيتاليستي عرضه کنند .افزونبر اين ،بهواسطهي گسستگي و

پراکندگي فرصتهاي آموزشي ارائهشده ،انتقال فرا-نسلي دانشهاي
برآمده از تجارب مبارزاتي فقط بهطور محدودي ميتواند انجام گيرد.

بخش عظيمي از توليد نظريهي منتقد سلطه کماکان در دانشگاهها صورت

ميپذيرد .در اينجا رويکردهاي نظري انتقادي خوانده ميشوند و بسط و

تحول مييابند ،اما به دور از پراکسيس متناسب با آنها .همزمان ،تحقيق

و پژوهش در دانشگاهها اغلب نه از عاليق سياسي ،بلکه از انگيزههاي

فردي تبعيت ميکنند؛ انگيزههايي مانند آرزوي حفظ و ادامهي کار

دانشگاهي ،فشار آکادميک براي نشر مقاله ،ميل به چهرهشدن ،و توليد
نظريه صرفًا بر مبناي الزامات دروني نظريه و غيره.

ما چه ميخواهيم؟
ما بنا نهادن يک پروسهي آموزشي بديل و انتقادي را مولفهاي کانوني از

مبارزه عليه نظام کاپيتاليستي تلقي ميکنيم .به باور ما ،اين فرآيند آموزشي
دربردارندهي دو سطح است :اول اينکه آموزش ميبايد مولفهاي پايدار

از يک سازمان انقالبي باشد؛ و ديگر اينکه چپ راديکال بايستي در
برپايي فضاهايي براي آموزش و پژوهش بديل ،در معناي آکادمي از

پايين ،تالش کند.
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نقش آموزش در يک سازمان انقالبي
در يک سازمان انقالبي چپهاي راديکال ،پرداختن به (و درگيرشدن با)

رويکردهاي نظري منتقد سلطهو نظام مسلط ،و نيز پرداختن به تحليلهاي

انتقادي مربوط به جامعه ميبايد جايگاهي اساسي بيابد .چنين چالش و

مواجههاي ميبايد معطوفبه دستيابي به يک استراتژي براي [بسط و
بهبود] مبارزهي ضد کاپيتاليستي باشد .در همينراستا ،براي اينکه بتوان

استراتژيها ،روشها و اهداف سياسي يک کنش انقالبي را مدون ساخت

و گسترش داد ،يک تحليل ژرف تاريخي ،ساختاري ،و روانشناختي-

اجتماعي

30

از جامعه مورد نياز است ،همچنانکه پرداختن به (و

درگيرشدن با) نظريههاي اجتماعي بنيادين و پراتيکهاي مقاومتي مهم

ضرورت مييابد .چنين امري از آن رو ضروريست که  -براي مثال -

فرمهاي سازماني نوين سرمايه پيامدهاي نويني بههمراه ميآورند ،که

بهنوبهي خود ابزارها و فرمهاي مبارزاتي تازهاي را ميطلبند .عالوهبر

اين ،اسطورههاي اجتماعي و «حقايق» کاذب بايد به چالش کشيده شوند
و توامان ميبايست در جستجوي امکاناتي برآييم معطوف به اينکه که

چگونه ميبتوانيم اين «حقايق» کاذب را شناسايي و بازنمايي و نيرو-

زُدايي (بياثر) کنيم .در اين پروسهي آموزشي مداوم ميبايد سؤاالت زير

(در کنار موارد ديگر) به صورت جمعي مورد مباحثه و تحقيق قرار گيرند:
 .30در بيشتر مواقع ،تحليل عواملروانشناختي -اجتماعي و پويش (همپيوند با توسعهي سرمايهداري)
آنها در جامعه ناديده گرفته ميشود؛ يعني ارائهي تحليلي از تحول ساختارهاي سياسي و اقتصادي چنان
وزن غالبي مييابد که جايي براي بررسي نقش عواملروانشناختي -اجتماعي باقي نميماند.
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جامعه بهلحاظ تاريخي چگونه تحول يافته است؟ چه نيروها يا
ضدنيروهايي به جامعه شکل بخشيدهاند؟ چه عواملي مانع از آن ميشوند

که انسانها و تودهها مسير سياست انقالبي را در پيش گيرند؟ بالقوهگيها
و سوژههاي چنين سياستي چه چيزهايي و چه کساني هستند؟ چه

جنبشهاي مقاومتي [تاکنون] وجود داشته و از تحليل آنها چه چيزهايي

ميتوان آموخت؟ يک جامعهي بديل چگونه ميتواند باشد و در
اينخصوص چه چيزهايي ميتوان از ديگر جنبشهاي موجود آموخت؟

ما نبايد فقط به يافتن پاسخهاي براي پرسشهاي فوق بسنده کنيم ،بلکه
همچنين ميبايد مسائل اجتماعي روز ،يعني هر آنچه که مردم را به حرکت
در ميآورد را مورد تعمق و بررسي قرار دهيم .هيچ پاسخ حاضر و آماده
و تمامشدهاي براي اين سؤاالت وجود ندارد ،بلکه ما آنها را همچون

دستورکار يک پروسهي جمعي پيوسته که همزمان تحقيق و آموزش را
در بر ميگيرد مينگريم .اينکه اين پروسهي آموزشي دقيقًا چگونه

ميتواند سازماندهي شود را ما هنوز نميتوانيم پاسخ گوييم .بلکه طي

پروسهي سازمانيابي و سازماندهي بايد وقت کافي براي انديشيدن و
بحث جمعي دربارهي نحوهي برآوردن ضرورت فوق اختصاص دهيم.
برپايي يک نظام آموزشي خودسازماندهيشده و انتقادي از پايين
از سوي ديگر ،در دراز مدت ،ما برپايي يک نظام آموزشي

خودسازماندهيشده و منتقد سلطه در معناي آکادمي از پايين را
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فوقالعاده مهم تلقي ميکنيم .در همين راستا جنبههايي که در زير ميآيند
براي ما داراي اهميت هستند:

فضاهاي آموزشي بايد مکانهايي دائمي و پايدار باشند ،که در آنها

پژوهش ،کار نظري و آموزش انتقادي عليه سلطه امکان پذير باشد و نيز
امکان بايگاني نشريات مربوطه و نتايج مباحثات و غيره ميسر گردد.

افزونبر اين ،بايد بر آن باشيم که حوزههاي مختلف دانش در پيوند با هم
دنبال شوند و در اين راستا حرکت کنند که تصويري کلي از واقعيت

اجتماعي ارائه دهند .همزمان ،اين مکانهاي آموزش ميبايد باز و در حد

امکان براي همه دسترسپذير باشند و نبايد فقط طيف مخاطبان روشنفکر

را هدف قرار دهند .مضافبر اين ،برگزاري دورههاي آموزش مقدماتي
نظريههاي پايهاي و تحليلهاي انتقادي از تکوين اجتماعي ،و همچنين

حمايت همدالنه و توأم با همبستگي از فراگيرندگاني با سطوح متفاوت
ضروريست .همچنين بايد بهطور منظم فضايي براي تبادل آرا و مباحثه

وجود داشته باشد ،جاييکه در آن پرسشها و مسائل برآمده از پراتيک

روزانه و همينطور مسائل بر آمده از مبارزات بتوانند مورد بحث جمعي

قرار گيرند ،تا نظريه و پراتيک بهطور همخوان در پيوند با هم قرار گيرند
و امکان تکوين استراتژيهايي براي يک مبارزهي انقالبي فراهم گردد.
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تز يازدهم:
گسست آگاهانه از عادات مالوف پراتيک ضروريست

«فالسفه جهان را به شيوههاي مختلفي تفسير کردهاند؛ مساله اما بر سر
تغيير آن است( ».مارکس)

انتقادي که در تزهاي تدوينشده از سوي ما نسبت به سياستهاي چپ

راديکال مطرح شده است ،چيز تازهاي نيست .چنين انتقاداتي از ميانهي

دههي هشتاد ميالدي بهطور مداوم از سوي گروههاي مختلف مورد بحث

قرار گرفته و بخشا منتشر شدهاند .همانطور که مباحثات ارائهشده در
گردهماييها و کنگرههاي مختلف نشان دادهاند ،اين انتقادات (حداقل
بخشي از آنها) بههيچوجه ناظر بر مسايل و پديدههاي جانبي نبودهاند،

بلکه بازتاب نگراني و نارضايتي مشترک حلقههاي وسيعي از فعالين چپ

راديکال نسبت به شيوهي غالب سياستورزي خويش بودهاند .اما اگر
اين انتقاد بنيادي از سالها پيش تاکنون همواره بيان شده است ،و بسياري

از چپهاي راديکال نيز آن را تصديق ميکنند ،اين پرسش به ميان ميآيد

که چرا بهرغم چنين مباحثي ،در سطح عملي اساسا تغيير چنداني انجام
نگرفته است؟

ما در تزهاي فوق ،در موارد مختلف ،فاکتورها و عواملي را برشمردهايم

که به باور ما مانع از ايجاد يک تغيير واقعي در پراتيک [سياسي] چپ
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راديکال ميگردند .با وجود اين ،براي ما اهميت داشت که با تدوين اين

تز يازدهم تضاد ميان نظر و عمل [مباحثات نظري و پراتيک] را بار ديگر
صراحتًا مورد تأکيد قرار دهيم و دليل ديگري را به داليلي که قبال ذکر

کرديم بيافزاييم.

برخي از داليلي که پيشتر [در اين خصوص] برشمرديم ،بدين قرارند:

فاکتورهاي همچنان موجود اجتماعي و روانشناسي -اجتماعي ،که در
بازتوليد سياست چپ راديکال (عمدتا بهمنزلهي خُردهفرهنگ) سهم دارند

(تز ششم)؛ ضديت با سازماندهي/سازمانيابي يا بهعبارتي فقدان بينش
دربارهي ضرورت آن؛ اين امر همچنين بهسهم خود موجب ميشود که

تغيير در پراتيک به افراد يا گروههاي کوچکي محدود گردد .بهبيان ديگر،

موجب ميشود تا تالشهاي معطوفبه سازماندهي بهدليل ناچيز بودن
تعداد افراد و گروههايي که خواهان آن هستند ناکام بماند (تز دوم)؛
سياست هويتي و فرقهگرايي در درون عرصهي چپ راديکال ،که عمدتا

بر نقاط تمايز و انفصال تأکيد ميکند و دگرگوني جمعي را دشوار ميسازد

(تزهاي ششم و نهم)؛ عادت به رويکردهاي سياسي مالوفي که با شرايط

اجتماعي حاضر و ملزومات تغييريافته براي مبارزات امروز وفق نيافتهاند

(تز چهارم).

در همين امتداد ،دليل مهم ديگري که تاکنون به آن نپرداختهايم آن است

که به باور ما بهکاربستن انتقاداتي از اين دست ،عموما همچون پروژهاي

جانبي و تکميلي نگريسته ميشود؛ پروژهاي که ميبايد همچون مکملي
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به موازات «خطمشي هميشگي» [در اصل« :کسبوکار هميشگي» يا

« ]»Business as usualيا پراتيک سياسي تاکنوني اجرا گردد .بدينترتيب،

ضرورت تغيير پراتيک سياسي ،بهدليل قيدوبندهاي برآمده از پراتيک

هميشگي و مالوف چپ راديکال در خُرده-پيکارها و مبارزات دفاعي

آن ،به حاشيه رانده ميشود.

ما چه ميخواهيم؟
دگرگوني عرصهي چپ راديکال (عرصهاي که از خُرده-پيکارها و

مبارزات دفاعي شکل گرفته و تحت تأثير خُردهفرهنگ بوده است) به
يک جنبش رهاييبخش داراي پتانسيل تغيير اجتماعي ،صرفًا بهواسطهي

«تکميل» پراتيک تاکنوني ما محقق نميگردد .ما بايد از دل بحث مشترک
دربارهي انتقادات ،اهدافمان را تدوين کنيم و کل پراتيک جمعيمان را

بهطور دقيق مورد بازبيني و ارزيابي قرار دهيم تا ببينيم آيا با نقدها و

هدفگذاريهاي ما مطابقت دارند و در صورت لزوم پراتيک سياسيمان

را بهطور متناسبي وسيعا تغيير دهيم .اين امر مستلزم اولويتگذاريهاي

نو و متفاوتيست که براي تحقق آنها بايستي آمادگي آن را داشته باشيم

که عادات تاکنونيمان را کنار بگذاريم ،حتي اگر اين امر ناخوشايند باشد

يا حتي اگر در خصوص برخي موقعيتها در ابتدا دچار واهمه شويم.
دشواري کار در اينجاست که به هيچرو نميتوان مدعي شد که پيشبرد

خُرده-پيکارها يا مشارکت متعهدانه در مبارزات دفاعي غيرضروري و
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زائد است؛ ما خود نيز اين تجربه را داريم که بهدليل مناسباتي که همواره

رو به بحران دارند ،پرهيز از شيوههاي معمول کنشگري و گرفتارنشدن
در بند اکسيونيسم [و هرز نرفتن توان براي کارهاي اساسيتر]بسيار

دشوار است؛ بهخصوص اينکه ايجاد و برپايي ساختارهاي بلندمدت

موفقيت ملموس و مستقيمًا قابل مشاهدهاي را نشان نميدهند.

بازآرايي اساسي سياست چپ راديکال ،همچنين از هر فرد ،آمادگي تغيير

در سطح فردي را طلب ميکند ،زيرا سياست انقالبي متضمن

دگرگونسازي شخصيت خويش است؛ و اين اولويتگذاري همچنين

ميتواند بهمعناي [آمادگي براي] ترک محيط خوشايند و فضاها و

ساختارهاي اجتماعي مالوف باشد .افزونبر اين ،سازماندهي و دگرگوني

راستين جامعه مستلزم جديت ،تعهد و انضباطپذيريست .اينکه هر کسي

چه ميزان وقت و ظرفيت به اين امر اختصاص ميدهد ،قويًا وابسته به
نيازها و الزامات اجتماعي و وجودي ،و نيز شرايط زيستي هر فرد است.
* * *
پينوشت:
ما سادهلوح نيستيم و وضعيت کنوني جامعهي آلمان را حاشا نميکنيم.

تصور نميکنيم که خيزش جنبشهاي انقالبي تودهاي تنها وابسته به
کاربست شيوهايست که ما براي سياستورزي پيش مينهيم .اما بر اين
باوريم که بالقوهگيهاي موجود در جامعه با شکلهاي جاري مبارزات
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چپ راديکال همخواني چنداني ندارند .از اينرو ،پتانسيلهاي بسياري
بدون استفاده باقي ميمانند يا بهبيان ديگر ،به قدر کافي جدي گرفته
نميشوند.

پيشنهادهايي که در تزهاي يازدهگانه براي بازآرايي بنيادين پراتيک آتي

ما مدون شدهاند ،هيچ تضميني براي موفقيت در اين مسير به ما نميدهند.

اما مباحثات جمعي فشرده ،سازمانيابي جمعي و پرورش و بسط

استراتژيها ،پيششرطهايي اساسي سياستي را خلق ميکنند که ميتواند
به دگرگوني اجتماعي راستيني منجر شود .درعين حال ،درصورتيکه ما

همان بمانيم که هستيم ،در بهترين حالت در حد يک اصالحگر پيشرو
براي نارساييهاي نظام بورژوايي -سرمايهداري باقي خواهيم ماند.

ما از گفتگوها و مباحثات جمعي استقبال ميکنيم .از طريق ايميل زير
ميتوانيد با ما تماس برقرار کنيد:

kollektiv@riseup.net

.۶

سياست از پايين :سوژهگي و سازماندهي
تدوين و ترجمه :1امين حصوري

در برابر «سياست حاکمان» (سياست رسمي يا «سياست از باال») ،بسياري

از فعالين چپگرا و افراد دگرانديش به اَشکالي از سياست

محکومان/ستمديدگان يا «سياست از پايين» باور دارند؛ سياستي که
بهواسطهي تاکيد بر پيکار عليه سازوکارهاي سلطه و ستم ،علياالصول

سياستي رهاييبخش تلقي ميشود ،با اينحال ،بنابه تجارب تاريخي

متنوع و عمدتا ناکام ،دربارهي چندوچون چنين سياستي و ملزومات

گسترش يا تحققيابي آن بههيچرو اتفاق نظري وجود ندارد .در اين
 .27متن پيش رو را نه ميتوان ترجمه ناميد و نه تاليف .حتي «تدوين و ترجمه» هم گوياي خاستگاه و
فرآيند نگارش اين متن نيست؛ بههمينخاطر ذکر اين توضيح را ضروري ميدانم که اين متن ماحصل
يادداشتبرداريها و برداشتهاي من از رشتهاي از همانديشيها و بحثهاي جمعي «گروه کلکتيو»
است که حول برخي از بازخوردهاي انتقادي به انتشار مانيفست گروه («بهسوي بازآرايي بنيادين
سياست چپ راديکال») انجام گرفت؛ بازخوردهايي که عمدتا در جريان مباحثات مستقيم ميان
گروههاي چپ راديکال بر سر مسالهي استراتژي مبارزاتي (در آلمان) طرح ميشدند .در اين
همانديشيهاي پسيني ،کوشش بر آن بوده که هستهي نظري برخي از شاخصترين اختالفات در
رويکردهاي استراتژيک مورد کنکاش و بازانديشي قرار گيرد ،تا يک جمعبندي گروهي از آنها
فراهم گردد .بديناعتبار ،اين متن را بهواقع ميتوان نوعي تاليف جمعي تلقي کرد؛ بهويژه آنکه
نسخهي اوليهي اين جمعبندي مورد بازبيني و تأييد رفقا قرار گرفت و بهزودي بهزبان آلماني منتشر
ميگردد.
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نوشتار موقتًا از زمينههاي تاريخي و داليل ساختاري تقابل دو نوع

سياست يادشده درميگذريم و تا جاي ممکن توجه خود را بر «سياست
از پايين» و چشماندازها و برخي از موانع آن متمرکز ميکنيم؛ با اينتوضيح

که اين موانع بنا به محدوديت اين متن ،صرفًا برخي موانع بهاصطالح

«ذهني» و «دروني» موجود نزد نيروهاي چپ راديکال را شامل ميشوند،
نه موانع عينيتر «بيروني» ،يعني شرايط و ساختارهاي نظم مسلط؛ گواينکه

اين دستهي دوم موانع« ،شرايط دادهشده»اي هستند که هر نقادي و

راهجويي درخصوص سياست رهاييبخش با فرض وجود و حضور

مسلط آنها آغاز ميشود .و البته واقفيم که با اين محدودسازي اجباري

ال تعامالت اين دو دسته موانع ،و بهويژه تأثيرات دومي
دامنهي بحث ،عم ً

بر اولي را ناديده ميگيريم و اين بيگمان يکي از نارساييهاي تحليلي

اين متن خواهد بود .افزونبر اين ،بايد خاطرنشان کنيم که اين نوشتار
صرفًا بحثي مقدماتي را پيش ميکشد که گسترش و تعميق آن وابسته به

مشارکت انتقادي ديگر کوشندگان است.

هر تفکري دربارهي «سياست از پايين» حداقل دو مفهوم بنيادي را -
گيريم با نامگذاريهاي مختلف -به همراه دارد :يکي سوژهگي و ديگري

سازمانيايي و سازماندهي سوژهگي .ادامهي نوشتار پيش رو تالشي است
براي روشنيافکندن بر سويههايي از اين دو مقوله و پيوند ميان آنها در

بافتار ملزومات «سياست از پايين» .در همينراستا ،همچنين برخي

رهيافتهاي رايج نزد نسلهاي متاخر چپ راديکال و «اقتدارستيز» ،از
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منظر انکار يا ناديدهگرفتن قابليتهاي پرورش و بسط سوژهگي
ستمديدگان ،مورد بررسي انتقادي قرار ميگيرند.

 .1سوژهگي

براي شروع بحث دربارهي مفهوم نخست ،بگذاريد خطر کنيم و براي

مفهوم پيچيده و پرسابقهي سوژهگي تعريفي محدود و متناسب با بحث اين

نوشتار عرضه کنيم .براي اينکار سنتزي از سوژهي فلسفي در معناي

«فاعل شناسايي» ،و سوژهي جامعهشناختي در مقام «فاعل کنشگر» ،که

انتخاب کمخطرتري بهنظر ميرسد ،را پيش مينهيم ،ولي در عينحال

تلويحا آن را در بافتار مناسبات متعارف جهان سرمايهداري قرار
ميدهيم:

سوژهگي ( )subjectivityجايگاهي در فرآيند تحوالت در شناخت و
گرايشهاي عملي يک فرد (يا يک جمع) در رويارويي زيستي با

موقعيتها و ساختارهاي اجتماعي پيرامون است که بهميانجي آن فرد (يا

گروهي از افراد) به درکي «انتقادي» از وضعيت زيستي خود در گسترهي
اجتماع ميرسد و در صدد تغيير بنيادين آن بر ميآيد؛ در اين معنا،

سوژهگي قابليتي -توامان ذهني و عيني -است براي پيکار در جهت تغيير
ساختارها و موقعيتهاي ستم در زيست سرمايهدارانهي ما .2در اين

 . ۲8بايد خاطرنشان کرد که سوژهگي علياالصول همواره مترقي نيست ،يعني بهرغم حمل عناصر
بيزاري از وضعيت و عزم تغيير آن ،لزومًا رو به سوي مناسبات بهتري ندارد :يا از منظري ارتجاعي
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صورت با اين پرسش مواجه ميشويم که چه چيزي سوژهگي را از مفهوم

متداول عامليت ( )agencyمتمايز ميکند؟ عامليت در سطوح و حوزههاي

مختلف آن ،عمدتا مداخلهاي آگاهانه براي انطباق هرچه بهتر با شرايط و
امکانات محيط پيراموني است (محافظت و بقا و پيشرفت) و در

هوشيارانهترين نمودهاي خود نيز نهايتًا دفاع يا کاربستي از حقوق

تثبيتشده يا هنجارهايي کمابيش پذيرفتهشده است .اگر چه سوژهگي در

امتداد فاعليت قرار ميگيرد (و ديوار چيني ميان آنها وجود ندارد) ،اما

سوژهگي بهواسطهي بينش ژرف انتقادي همبستهي آن ،گسست از

وضعيت موجود و دستيابي به آن چيزي را هدف قرار ميدهد که تحت

شرايط و ساختارهاي اجتماعي موجود دستيافتني نيست .بنا به تنوع

سازوکارهاي ستم ،و پيچيدگيها و ناهمگنيهاي ساختاري جوامع

امروزي ،روشن است که سوژهگي در حوزهها و اشکال مختلفي تجلي

مييابد .و مهمتر اينکه حتي در يک حوزهي معين نيز بنا به عوامل
همپيوند مختلف در ساحتهاي فردي و اجتماعي ،سطوح و درجات

متفاوتي از سوژهگي بروز مييابد (يا دستکم قابل تصور است).
شاخصترين اين عوامل عبارتند از :تاريخچهي زيستهي فرد ،شرايط

زيست مادي و محيطي (وضعيت اقتصادي و جايگاه طبقاتي) ،چگونگي
به ضرورت تغيير ميرسد ،و يا بهرغم اينکه از خاستگاه ستمديده به ضرورت تغيير مي رسد،
چشماندازي ارتجاعي را هدف قرار ميدهد .بر اين اساس ،تنها درصورتي ميتوان براي سوژهگي
تعريفشده در باال خصلتي رهاييبخش قايل شد که جهتگيري ايجابي اين سوژهگي يا مناسبات
بديل مطلوب آن ،مناسباتي رهاييبخش باشد .در متن حاضر همين معناي مثبت و مترقي سوژهگي
مد نظر است .پشتوانهي اين محدودسازي مفهوم عام سوژهگي به وجه مترقي آن ،معناي ژرف نهفته
در مفهوم «انتقادي» در تعريف ارايهشده است … « :فرد (يا گروهي از افراد) به درکي انتقادي از
وضعيت زيستي خود در گسترهي اجتماع ميرسد .»...
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اکتساب و پرورش بينش انتقادي و عمق و گسترهي آن ،سطح تاريخي

مبارزات رهاييبخش در يک پهنهي اجتماعي معين ،و نهايتا ميزان

آمادگي (ذهني و مادي) براي گسست از وضعيت موجود و مشارکت در
فرآيندهاي معطوف به اين گسست.

بهبيان ديگر ،در سطح واقعيت اجتماعي با تحقق مضمون واحدي از يک

سوژهگي معين يا خود-تحققگري يک سوژهي جمعي واحد در طي

تاريخ (چنانکه لوکاچ ميگفت) روبرو نيستيم ،بلکه با درجات مختلفي

از سوژهگي در يک پهنهي اجتماعي-تاريخي معين مواجهيم که در

حوزههاي متنوعي از گسترهي سازوکارهاي سلطه و ستم ،در قالب
کنشها و پراتيکهاي معطوف به دگرگوني تجلي مييابند.

شايد همهي ما در اينباره توافق نظر داشته باشيم که مناسبات اجتماعي

سلطه (که همگي تحت نظام سرمايهداري درآميخته شده و تغييرشکل

يافته و تشديد و بازتوليد ميگردند) بخش وسيعي از جامعه را در

موقعيتهاي پررنج و ناعادالنهاي قرار ميدهند .حال اگر بپذيريم که
رهايي از آنها جز با گسست از وضعيت موجود ممکن نيست ،در اين
صورت توامان دو نکتهي همبسته زير براي ما آشکار ميشود:

الف) يکي اينکه بخش بزرگي از جامعه علياالصول «ميتواند» به درجات

مختلفي در جايگاه سوژهگي قرار گيرد؛ ابژههاي ستم بنا به هستي
اجتماعي و تجارب بيواسطهي زيستيشان بهطور بالقوه هم «قابليت»
کسب و پرورش نگرشي انتقادي نسبت به موقعيت خود را دارند و هم
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«آمادگي» براي رويارويي با آن .بر اين اساس ،ميتوان از وجود

بالقوهگيهاي سوژهگي يا «سوژهگيهاي بالقوه» سخن گفت ،که در عمل

 -بههردليل -از فراروي به مرحلهي سوژهگي بالفعل بازميمانند يا محروم

ميگردند (فهم زمينههاي اجتماعي و سازوکارهاي ساختاري اين
بازدارندگي در يک شرايط تاريخي مشخص ،خود يکي از مهمترين

چالشهاي پيش روي هر تحليل اجتماعي معطوف به مبارزهي
رهاييبخش است).

ب) و دوم آنکه سياست حاکمان در يک معنا چيزي نيست جز تدارک
و اجراي فرآيندها و سازوکارهايي براي جلوگيري از رشد سوژهگيهاي

بالقوه (به سمت فعليتيابي) ،و نيز براي مهار و سرکوب سوژهگيهاي

بالفعل .ميتوان نشان داد که عامترين جنبههاي ماهيت دولت در نظام

سرمايهداري ،که بهويژه «دموکرات»ترين دولتها را نيز شامل ميشود ،در

فرآيند يادشده دخيلاند :بهموازات اينکه مناسبات کااليي در نظام
سرمايهداري روابط انسانها را ميانجيگري ميکنند ،نهاد دولت ضمن

تضمين شرايط بنيادي بازتوليد اين مناسبات ،بهکمک همهي دستگاههاي

ايديولوژيک و اجرايياش درک انسانها از آنها را دستکاري ميکند ،تا
اشکال موجود و مسلط نظم اجتماعي بديهي و جاودان بهنظر برسند و

امکان تغيير (بهمثابهي امري غيرواقعي) از چشمانداز ستمديدگان خارج

گردد .درنتيجه ،انسانها بدين سو گرايش مييابند که قابليتهاي

خودتنظيمگري زندگي فردي و جمعيشان را هرچه بيشتر به دستگاههاي
اجرايي دولت و اجزاي جانبي آن واگذار کنند.
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با اين توضيحات مختصر ،به مقولهي «سياست از پايين» باز ميگرديم تا

اندکي در امکانات و موانع آن دقيق شويم:

«سياست از پايين» درواقع چيزي نيست جز فرآيندي جمعي از رشد

بالقوهگيهاي سوژهگي در جهت فعليتيابي آنها ،که بر يک بستر مادي
دوگانه گام برميدارد :از يکسو ،مناسبات مادي-زيستي و ساختارهاي

اجتماعي مولد بالقوهگيهاي سوژهگي قرار دارند؛ و از سوي ديگر،

سازوکارهاي فعال در جهت بازدارندگي فعليتيابي اين بالقوهگيها[ .اين
سازوکارهاي بازدارنده ،گسترهي متنوعي را در بر ميگيرند :از بنيانهاي

مادي و اقتصادي (خود)بيگانگي و نيز بازتاب ذهني وارونهي مناسبات
اجتماعي تحت نظام کااليي (شيءوارگي يا بتوارهگي کااليي ،همچون
عاملي ساختاري) ،تا سازوکارهاي سرکوبگر همبسته با ايديولوژي

مسلط و نهادهاي دولتي (بهسان مکمل آن عامل ساختاري)؛ از ناايمني
مفرط و اضطراب فزآيندهي شرايط کاري و زيستي در سرمايهداري متاخر

(که فراغت و امکانات خودپروري و زمينهي تعامالت سازندهي جمعي و
انساني را از اکثريت جامعه سلب ميکنند) ،تا رشد ايديولوژيهاي

ارتجاعي مذهبي و ناسيوناليستي و نژادپرستانه (که فرودستان را
بهواسطهي هويتيابيهاي کاذب از يکديگر جدا ساخته و در برابر هم

قرار ميدهند)].

از اينمنظر« ،سياست از پايين» فرآيندي از پيکار است از دل امکانات

مادي موجود ،براي تحقق سوژهگيهاي معلق يا گسيختهشده و
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دگرديسييافته ،فرآيندي که همهي موانع اجتماعي و تاريخي پيش روي

خويش را پيشفرض خود دارد .بهطور مشخصتر« ،سياست از پايين»

فرآيندي از مبارزه است در جهت درگيرکردن هرچه وسيعتر ستمديدگان
در نوع ديگري از سياست ،که :الف) از نيازهاي ملموس و فهم انتقادي

موقعيت زيستي خود آنها آغاز ميشود؛ ب) با افزايش همبستگي ميان

آنان حول ضرورتهاي بهزيستيشان نيرو ميگيرد و رشد ميکند؛ و ج)
به خود-توانمندسازي از خالل پيکار مشترک ،و نيز شکلگيري و رشد

آگاهي انتقادي جمعي و عزم و هويت جمعي منجر ميگردد .پس ،اين

سياست آشکارا در تقابل با سياست رسمي است که :الف) در امتداد
سازوکار ساختاري شيءوارگي مناسبات اجتماعي و بتوارهگي کااليي،
در جهت تثبيت تصوير وارونهاي از واقعيتهاي زيستي ستمديدگان عمل

ميکند؛ ب) بهمدد سازوبرگهاي دستکاري ايديولوژيک دامنهي امکانات

و بالقوهگيهاي دگرگونساز آنان را تنگ و محدود ،و ساختارهاي نظم

موجود را ابدي جلوه ميدهد؛ و ج) با «هدايت» ستمديدگان بهسمت
درونيسازي هنجارهاي نظام مسلط ،آنان را به تطبيق دايمي با موقعيت

رنجبارشان دعوت ميکند .بهطور خالصه ،سياست رسمي با محرومسازي

ستمديدگان از شکلدادن سياست واقعي خودشان ،آنان را به فردهايي
مجزا ،منفعل ،ناتوان و فاقد چشمانداز رهايي بدل ميکند.

اما تحت استيالي سازوکارهاي فراگير بازدارندگي و سرکوب سوژهگي،

«سياست از پايين» ،بهخودي خود پديدار نميشود ،بهجز برخي

درخششهاي کوچک و موقتي و پراکنده .روند رويدادهاي تاريخ قرن
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گذشته تا امروز بهروشني بر اين اميد الهياتي مهر باطل زده است که رشد

ستم و استثمار به رشد سوژهگي ميانجامد! پس بهنظر ميرسد با دور

بستهاي مواجهيم که مجالي براي تحقق و گسترش سوژهگي باقي

نميگذارد .اين تصور کمابيش رايج و ياسآور از دو پيشانگاشت عمده
ناشي ميشود ،که ميتوان آنها را به چالش کشيد:

يک) پيشانگاشت نخست ،قدرت ساختارهاي نظام مسلط در تعيين

چگونگي زيست انسانها و اعمال کنترل و سرکوب را نامحدود و مطلق
فرض ميکند :گويي «سيستم» ،تماميتي همهجا حاضر است که همهچيز

را تحت کنترل خود دارد و منفذي براي گريز از سيطرهي آن وجود ندارد.

درحاليکه نظام سرمايهداري در عمل سرشار از تضادها و ناهمگنيها و

شکافها و حفرههاي دروني است ،که در نگاه کالن هم از تضادهاي
دروني سازوکار پويش مادي سرمايه ،و هم از تالقي منطق سرمايه با

سازوکارهاي غيراقتصادي در بستر انبوهي از تصادفات و ناهمارزيها و

تفاوتهاي تاريخي و عامليتها و سوژهگيهاي انساني ناشي ميشود.
وانگهي ،نظام سرمايهداري بهرغم گرايش شيوارهساز ارزش

(شيوارهسازي مناسبات انساني در مسير خودارزشافزايي ارزش) ،متکي

بر انبوهي از مجريان و عامالن انساني (شامل سطوح و اشکالي از

سوژهگي فعليتيافته) است ،که دوام پويش تاريخي و کارويژههاي آن،

به کارکردهاي اين عامالن انساني وابسته است (بهويژه طبقهي کارگر در

معناي وسيع آن) .درست از همينرو ،اين نظام بهرغم سيطرهي مخوف و
فراگير آن ،بهشدت آسيبپذير هم هست.
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دو) تصور مطلقبودگي قدرت سيستم ،همچنين ناشي از فرض انتزاعي

همگنديدن دايرهي امکانات تحقق سوژهگي در برابر موانع ساختاري و

محدوديتهاي بازدارندهي تحميلشده توسط نظام مسلط (سرمايهداري)

است .درحاليکه در هر محيطي ،در کنار حجم عظيمي از سوژهگيهاي

بالقوه و معلقمانده و انحرافيافته ،سطوح مختلفي از سوژهگيهاي بالفعل

معطوف به رهايي نيز وجود دارند .يعني ناهمگنيهاي عيني موجود در

جامعه ،در حوزهي امکانات تحقق سوژهگي هم بازتاب مييابند .همچنين،
بايد در نظر داشت که اگرچه سازوکارهاي مولد ستم و نابرابري در سطح

نظري گسترهي ستمديدگان را به حوزههاي مختلفي تقسيم کرده و

درنتيجه برخي شکافهاي اجتماعي ناب را خلق ميکنند (يا دامن

ميزنند) ،اما تنوع و همزماني اين سازوکارها در عمل همپوشانيهاي
قابلتوجهي ميان اين حوزهها را موجب ميشوند.

درعينحال ،تالقي همزمان سازوکارهاي متنوع ستم 3بر روي ابژههاي

انساني ،بر بستر ناهمگنيها و تفاوتهاي موجود در ساحت فردي و
اليهمنديهاي جامعه ،اين همپوشانيها را بهلحاظ اجتماعي چنان توزيع

ميکند که در سطح کالن موجب ايجاد و بازتوليد تنوع و ناهمگني دروني
بارزي در گسترهي انبوه ستمديدگان ميگردد .در سطحي خُردتر ،حتي

طيفي از انسانهايي که در يک پهنهي اجتماعي-تاريخي معين ابژهي

سازوکارهاي ستم مشخصي واقع ميشوند (نظير زنان مهاجر کارگر) نيز

حامل تفاوتها و ناهمگنيهاي دروني چشمگيري هستند (بهرغم اينکه
3 . intersectionality
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آنان تحت نفوذ اثرات گرايشي ساختاري واقعاند که معطوف به

همگنسازي شرايط زيست مادي آنها و در نتيجه همگنسازي الگوهاي

کالن زيستيشان است) .چرا که سازوکارهاي مولد ستم لزومًا تأثيرات

يکساني بر روي ابژههاي انساني مستقيم خود به جاي نميگذارند .بلکه
در سطح تحليل انضمامي ،زندگي فردي و جمعي اين طيف معين از

انسانها نيز در يک بستر اجتماعي ناهمگن شکل ميگيرد که حامل

بسياري از خُرده-ساختارهاي تفاوتآفرين است؛ همهي آن عوامل

متنوعي که در مقايسه با نظم و قانونمندي واحد دخيل در يک ساختار

معين ،ميتوان آنها را «تصادفات» 4و خُرده-تفاوتهاي زيستي و
تاريخچهاي ناميد .تأثيرات همهي اين خُرده-تفاوتها ،در مواجهه با

ساختارهاي کالن سلطه و ستم ،در قالب تنوعاتي در مضمون آگاهي و
نوع و سطح عامليت انسانهاي «اجتماعا همانند» ،و ميزان و جهت تحقق

بالقوهگيهاي سوژهگي آنان پديدار ميگردد.

بر اساس آنچه گفته شد ،ميتوان ديد که حتي در ميان ستمديدگاني که

ابژهي سازوکارهاي ستم معيني واقع ميشوند نيز اَشکال و درجات

مختلفي از تاثيرپذيري و لذا اَشکال و درجات متفاوتي از فعليتيابي
سوژهگي وجود دارد .وجود اين تنوعات عيني و مادي بهنوبهي خود مانع

از آن است که ساختارهاي ستم (با هر درجهاي از گستردگي و شدت)

بتوانند سوژهگي ستمديدگان را بهطور عام به سطح يکساني از انفعال و
4 . contingencies
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تعليق و مهارشدگي فروبکاهند .5در نتيجه ،اين تنوع دروني در ساحت

«امکانات» تحقق سوژهگي ستمديدگان ،فارغ از هر نوع ارزشگذاري،
درعينحال ميتواند مصالحي مادي و تاريخي براي تدارک پيکاري

موثرتر عليه ساختارها و سازوکارهاي سرکوب و ستم فراهم سازد.
غفلت از اين مساله يا انکار آن در پهنهي مبارزات سياسي ،ناخواسته کار
ناتمام (و دشوارياب) سرمايهداري در انقياد کامل سوژهگي ستمديدگان

را تسهيل و تکميل ميکند .در ادامه ،به اين موضوع باز خواهيم گشت.

 .۲سازمانيابي سوژهگي

از آنچه گفته شد ،شايد تا حدي روشن شده باشد که مسالهي اصلي

فعالشدن و پيونديابي اين سوژهگيهاي بالقوه و پراکنده در جهت ايجاد

يک فرآيند پيکار جمعي است؛ فرآيندي که بتواند به رشد فرآيند
فعليتيابي سوژهگيهاي بالقوه در سطح وسيعتري ياري برساند؛ فرآيندي

که با گسترش دامنهي امکانات و بسترهاي تحقق سوژهگي همبسته است.

شکلگيري اين فرآيند بنا به ماهيت آن نيازمند ايجاد انواعي از سازمانها

و تشکلهاي مردمي و از پايين است که دو جنبهي بنيادي و همپيوند زير

 .31اين بهمعناي آن است که بهرغم سيطرهي شکل بتوارهگي کااليي و گرايش شيوارهکنندهي سرمايه
به همگنسازي عامالن انساني ،منطق سرمايه نميتواند در سطح تاريخي (سطحي بهشدت پيچيده و
ناهمگن و نيز متأثر از سازوکارهاي غيراقتصادي) جامعهاي يکدست و تمامًا شيوارهشده برپا کند.
هرچند ،متقابال دايرهي عمل ساير ساختارهاي ستم (در حوزهي جنسيت ،نژاد ،مذهب و غيره) نيز
بسته به نوع ارتباط آنها با نيازمنديهاي منطق سرمايه ،محدود ميگردد و اشکال و مضامين اين
سازوکارهاي غيراقتصادي ستم دگرديسي مييابند؛ يعني در ابعاد و اَشکال مختلف مهرونشان تردد
در قلمرو حاکميت سرمايه بر آنها حک ميگردد.
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را تلفيق کنند :الف) در وهلهي نخست حول نيازها و ضرورتهاي زيستي

افراد (يا گروههاي افراد) شکل گيرند؛ و در گام ديگر ،ب) در هر سطح

و حوزهاي از گسترهي عمل خود ،سازوکارهايي براي رشد و گسترش
نگرش انتقادي خلق کنند .ترکيب اين دو مولفه در ظرف و بستر تاريخي

مناسب ميتواند در برابر فردگرايي افراطي و نفعطلبانهي متداول نظم

بورژوايي و سياستگريزي و ديگريهراسي تحميلي آن ،خصال اجتماعي
بديلي پرورش دهد؛ از جمله :جمعگرايي ،حس همبستگي ،و حس تعهد

به مشارکت در تعيين سرنوشت مشترک .اينگونه فرآيندها و تجربههاي

جمعي که با درک انتقادي نسبت به وضعيت مستقر ،حس همسرنوشتي

در برابر ساختارهاي غيرانساني مسلط ،و پايبندي به آرمانهاي زيست

بديل انساني همپيوند است ،همان تجربهي رهاييبخش و دگرگونساز

سياست (در معناي سياست از پايين) است؛ تجربهاي که اکثريت مردم
بهميانجي اَشکال و شيوههاي مختلف تحميل «سياست رسمي» ،همواره
بهطور نظاممند از آن محروم بودهاند.

مکان چنين تجربهاي از سياست ،که آن را بهاختصار «سياست از پايين»
ميناميم ،هر آن جايي است که اکثريت ستمديدگان عمر مفيد و توان
زيستي خود را در آن سپري ميکنند :محيطهاي کار و محلههاي شهري

6

(مکانهاي سکونت کارگران و فرودستان و ستمديدگان ،و همهي کساني
که در وضعيت زيستي شکننده و ناايمن قرار دارند ،شامل «خارجيها»،

 .3۲براي سهولت کالم ،از اين پس آن را «محلهها» ميناميم.
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بهحاشيهرانده شدگان و غيره) است ،که مناطق حواشي کالنشهرها و نيز
روستاها را هم دربر ميگيرد .اگر سرمايهداري ضرورتها و انضباط

محيط کار را از کارخانهها و شرکتها ،به مکانهاي زيست عمومي

ستمديدگان امتداد داده است ،پس اين مکانها و محلهها هم ميتوانند
علياالصول محل مقاومت و پيکار عليه اين نظام سلطهگر باشند .اهميت

اين مساله در آن است که در اغلب جوامع سرمايهداري پيشرفته (نظير

آلمان) در پس هزيمت تاريخي-جهاني چپ رزمنده ،کنشگري در

محيطهاي کار هر چه بيشتر به تصاحب انحصاري اتحاديههاي زرد و
نهادهاي همپيمان بورژوازي (در آلمان« :همکاري اجتماعي» )7در آمده

است و پيشبرد سياست راديکال و رزمنده در آن محيطها را دشوار ساخته

است .اما مساله بسي فراتر از اين ميرود :محلهها همچنين محل سکونت
و زيست و کار دايمي زناناند ،که اکثريت آنان بار سنگين کار بيمزد و

پستانگاشتهي خانگي را بهدوش ميکشند (کاري که بخشي ضروري از

فرآيند پرورش و بازتوليد نيروي کار و بازتوليد اجتماعي است ،اما

سرمايه بهرغم بهرهکشي نظاممند از آن ،آن را بهرسميت نميشناسد)؛
محالت عالوه بر اين که سکونتگاه کارگراناند ،همچنين محل سکونت
بيکاراناند و نيز محل سکونت کساني هستند که تحت سازوکارهاي بازار

کار «منعطفشده» ،وضعيت کاري موقتي و مقطعي و شکننده 8دارند و مدام

تغيير شغل ميدهند و دورههاي مکرر بيکاري (يا آمادهسازي خود براي

کسب قابليت فروش نيروي کارشان) را تجربه ميکنند؛ محالت محل
7 . Sozialpartnerschaft
8 . Prekärarbeit
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زيست دوگانه و پررنج مهاجران و بهحاشيهراندهشدگان و طردشدگان
هستند؛ محالت بهويژه مکان هندسي تالقي ديگر انواع سازوکارهاي

سلطه و ستم (زنستيزي و جنسيتزدگي ،نژادپرستي ،ناسيوناليسم،

بنيادگرايي مذهبي و غيره) هستند ،که در چارچوب سرمايهداري

شکلبنديهاي ويژه و سيالي يافتهاند و بهطرز تشديدشوندهاي با فقر و

محروميتهاي اقتصادي مفصلبندي شدهاند .خالصهي کالم آنکه محالت

مکانهاي زيست نسبتًا دايمي ستمديدگاناند ،پس ميتوانند و ميبايد يکي
از مکانهاي کانوني مبارزهي همبستهي آنها نيز باشند.

اما بنابه داليلي تاريخي ،امروزه نزد فعاالن و نظريهپردازان چپ سياست
از پايين در معناي گفتهشده (به ميان تودهها رفتن و سازمان دادن فرآيندها

و ظرفهاي مبارزه از بطن اجتماع) بههيچ رو جايگاهي متناسب با
ضرورتهاي تاريخي بنيادين آن در شرايط حاضر ندارد .بخشي از اين

داليل تاريخي در قالب برداشتها و پيشداوريهايي منفي نسبت به «کار

تودهاي» و بهويژه نقش و نحوهي مداخلهي نيروهاي چپ راديکال در آن
تجلي مييابند .در اينجا درکي ضمني از مقولهي سوژهگي وجود دارد که

بهموجب آن خواهناخواه نيروهاي چپ راديکال جايگاهي بيرون از

«تودهها» مييابند و درنتيجه «کار تودهاي» همچون دخالتگري بيروني ،از
باال (آمرانه) و دستکاريکننده در رويکرد سياسي «تودهها» بهنظر

ميرسد .چنين درکي ،بخشا واکنشي است به سوابق برخي رويههاي
سازماني هيرارشيک و اقتدارگرايانه نسبت به «کار تودهاي» ،که در

رهيافتهاي پراتيک اغلب احزاب و سازمانهاي بزرگ چپ گذشته

 | 222گام معلق چپ در پيکارهاي ضدسرمايهداري امروز

مشهود بود؛ بر مبناي خوانشهاي انتقادي يکسويه از اين تجارب

تاريخي ،و با نيت پرهيز از آن آفتها ،امروزه عمدتا «کار تودهاي» فينفسه
استفادهي سياسي ابزاري از تودهها قلمداد ميشود ،که در «موفقترين»

حالتاش به پوپوليسم چپ راه ميبرد .تاجاييکه به موضوع اين نوشتار

مربوط ميشود ،يک دليل مهم براي برجستهشدن چنين پيشفرضها و
جمعبستهايي آن است که اغلب نيروهاي چپ راديکال تفاوتهاي

عيني موجود در سطح و درجهي فعليتيابي سوژهگي در افراد و اقشار
مختلف جامعه را تفاوتهايي ذاتي و رفعناپذير ميپندارند؛ بدينمعنا که

آنان تفاوتهاي موجود در ميزان رشد بينش انتقادي افراد نسبت به
وضعيت اجتماعيشان ،و يا تفاوتها در ميزان آمادگي آنان براي

مشارکت و مداخلهگري در روندهاي پيکار عليه اين وضعيت را

تفاوتهايي صرفًا برخاسته از هستيهاي اجتماعي يکسره ديگرگون

تلقي ميکنند .برهميناساس ،اين طيف از نيروهاي چپ ،وضعيت کمابيش
متفاوت فعالين چپ  -بهلحاظ سطح دانش انتقادي و ميزان مداخلهگري

ال متمايز» آنها ميانگارند و
سياسي -را ناشي از «جايگاه اجتماعي کام ً
لذا ميان «فعالين چپ» و «ستمديدگان» شکافي هستيشناسانه قايل

ميشوند .بنابراين ،آنان خوهناخواه همانند پيشينيان «ارتدوکس» مورد

انتقادشان ،نوعي دوگانگي ميان «فعالين چپ» و «تودهها» ميسازند ،يعني
به تحليل يکساني از جايگاه اجتماعي فعالين چپ راديکال ميرسند .تنها

وجه تمايزبخش رويکردهاي نسلهاي متوالي چپ در اين موضوع
مشخص آن است که بخش بزرگي از نسل امروز چپ برخالف آن

پيشينيان ارتدوکس« ،فعالين چپ» را «پيشاهنگ» نميخواند و مهمتر اينکه
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پيوند ميان «فعالين چپ» («پيشاهنگ») و «توده» را ناممکن يا حتي
نامطلوب ميانگارد .درحاليکه تحليل باال به ما نشان ميدهد که بخش

عمدهاي از نيروهاي چپ راديکال خود اجزاي پراکندهاي از گسترهي
وسيع ستمديدگان هستند ،که ضمن متأثربودن از بخشي از سازوکارهاي

ستم (در سطوح و درجات مختلف) ،بنا به ناهمگنيهاي موجود در

اجتماع و تنوعات دروني ستمديدگان« ،تصادفًا» از اين امکان برخوردار

شدهاند که بالقوهگي سوژهگي خود را بهدرجات بيشتري به سمت

فعليتيابي رشد دهند .اينک اما آنها با اين واقعيت سرسخت روبرو

ميشوند که هرگونه فرآيند انقالبي براي دگرگوني رهاييبخش جامعه
نيازمند وجود پيکرهي بزرگي از سوژهگي جمعي است؛ پيکرهي

ناموجودي که بهويژه در عصر هزيمت بزرگ چپ ،موانع بزرگي در برابر

شکلگيري آن وجود دارد .بنابراين ،آنها خواسته و ناخواسته اين

موقعيت بالفعل (اکتويل) و ماهيتًا گذرا را از فرايند تاريخي برسازندهاش
انتزاع ميکنند و آن را همانند واقعيتي هستيشناختي تعبير ميکنند.
نتيجهي چنين نگرشي همانطور که پيشتر گفته شد آن است که ميان

خود و بدنهي عظيم ستمديدگان ديواري عبورناپذير تصور (و ترسيم)

ميکنند .از چنين درکي تا اين رويکرد نخبهگرايانه که اکثريت جامعه

بهواسطهي درونيسازي و بازتوليد هنجارها و سازوکارهاي ستم اساسًا

همدست سيستم محسوب ميشود ،فاصلهي زيادي باقي نميماند.

از همين رو ،بخش بزرگي از چپ راديکال امروز ،خواه پيکار در درون

و همراه تودهها را ناممکن بداند و خواه نامطلوب ،در مشي سياسياش
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بهطور تلويحي يا حتي صريح (ولي پارادوکسيال) خود را بر فراز «تودهي

عوام» ميانگارد؛ و متأثر از چنين منظري ميکوشد در گسترهي توان و

امکانات «دروني» خود ،اَشکالي از مبارزات خُرد عليه سيستم را پي بگيرد؛

مبارزاتي که بهرغم اهميت و تأثيرات تاريخي برخي از آنها در ايجاد
مانع در برابر پيشروي تهاجمي نظام سرمايهداري ،ميتوان آنها را

مبارزاتي نمادين ،ارادهگرايانه (ولونتاريستي) ،تدافعي و بخشا
هويتگرايانه تلقي کرد .اينگونه مبارزات که به گسترهي فعالين چپ (و
نهايتا بخشي از جامعهي مدني) محدود ميشوند و عمدتا کارزارهايي

دفاعي در واکنش به تهاجمات و دستاندازيهاي فزايندهي سيستم

هستند ،نهفقط آشکارا براي امر دگرگوني اجتماعي ناکافياند ،بلکه مشکل

اساسي آنها اين است که بهرغم انرژيهاي ارزشمندي که صرف برپايي

و تداوم آنها ميشود ،باگذشت زمان هرچه بيشتر به رويههاي روتين

اکتيويسم سياسي بدل ميشوند و درنتيجه قابليت اثرگذاري معمول خود

را از دست ميدهند .بههميندليل ،چنين مبارزاتي اغلب حامل اين

گرايشاند که در سازوکارهاي نمادين نظم مستقر جذب و ادغام گردند؛

بهبيان ديگر ،چارچوبهاي رسمي نسبتًا انعطافپذير سياستورزي در

سطح جامعهي مدني ،راديکاليسم آنها را فرو ميبلعد يا خنثي ميکند.
طيفهاي چپ راديکال در چنين مبارزات خُرد و پراکندهاي (که

وسيعترين و پيوستهترين آنها -در آلمان -حول مقولهي نژادپرستي و

فاشيسم جريان مييابد) حتي در موفقترين کارزارهاي خود عمدتا توجه

ديگر فعالين چپ و اقشار متمايل به چپ را به خود جلب ميکنند؛ گو

اينکه خود آنها نيز اغلب در هدفگذاري واقعبينانهي فعاليتها و
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کارزارهايشان صرفا جلب همراهي يا گسترش دامنهي همين اقشار

متنوع چپ يا متمايل به چپ را آماج روشنگريهاي اعتراضي خود قرار

ميدهند (ازطريق تکرار برخي از روشها و نمادهاي سنتهاي مبارزاتي

متداول در اين حوزه) .در نتيجه ،از آنجا که چنين مبارزاتي عمدتا توجه

و همراهي جامعهي «خوابزده» را برنميانگيزند ،ديدگاه متداول نزد

فعالين اين طيف از چپ ،مبني بر «ناممکن بودن تاثيرگذاري بر تودهي

مردم در چنين جامعهاي» تقويت ميگردد ،بيآنکه شيوهي برقراري پيوند
سياسي با «تودهي مردم» به پرسش گرفته شود.

ايننوع جهتگيري در تعيين استراتژي مبارزه عليه نظم مستقر ،صرفًا از

درک تحليلي-نظري يادشده ،و يا از تلفيق اين درک با هراس از

پوپولويسم چپ و ميل به پاکدستي هويتي ناشي نميشود .بلکه چنين
بينش و رويکردي ،عموما با واکنشهاي سياسي متداول چپ راديکال

نسبت به شکستهاي تاريخي چپ مفصلبندي ميشود ،يا حامل چنين

گرايشي است .از منظر اين گرايش ،از آنجا که رفتن به ميان تودهها براي

«سياسيکردن» تودهها الجرم بهمعناي تالش در جهت آموزش و

سازماندهي آنهاست ،از يکسو در تقابل با اصل خود-سازماندهي و

خود-تعينبخشي يا بهطور کلي خودانگيختگي سياسي تودهها قرار

ميگيرد؛ و از سوي ديگر ،نشاننگر آن است که نيروهاي سياسي مبتکر
اين تحرکات براي خود نقش «پيشرو» يا «آوانگارد» (يا همان «پيشاهنگ»)

قايلاند.
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بنابراين ،اگر سازماندهي سوژهگي الزمهي تدارک و پيشبرد «سياست از

پايين» (بهمثابهي استراتژي تغيير اجتماعي ،نه صرفًا کارهاي پراکنده و
موقت محلي) باشد ،در اين فرآيند با سه مقولهي همپيوند «سياسيسازي»،

«سازماندهي» و «نيروهاي ابتکار عمل» 9مواجه ميشويم؛ مقولههايي که

بهظاهر در تقابلي تنشآميز با برخي آموزههاي بنيادين چپ اقتدارسيتز و

نيز عادتهاي هنجاري فعالين آن قرار دارند .چرا که از ديد آنان و متأثر

از ادبيات «راديکال» متعارفي که نفي گذشته را جايگزين نقد آن کرده

است ،10تجربيات تاريخي چپ مخرببودن سياستي که بر پايهي اين

9. Politisieren, Organisieren und Initiativkräfte

 .36خاستگاههاي نظري متاخر اين ادبيات راديکال را ميتوان بخشا در سطح گرايشهاي نظري چپ
آکادميک در نيمهي دوم قرن بيستم رديابي کرد ،که فشردهاي از آن چنين است :واکنش به تناقضهاي

دروني و تقليلگراييهاي مارکسيسم رسمي و جزمگرايي و اقتدارطلبي کمونيسم روسي و پيامدهاي

سياسي مخرب آنها ،گرايش به ديدگاههاي چپ نو و نئومارکسيسم را تقويت کرد .حضور مسلط گفتمان
مارکسيستي (لنينيستي و مائوئيستي) و نئومارکسيستي در جنبشهاي اجتماعي و بهويژه در تحليلهاي

سياسي-نظري مرتبط با اين جنبشها ،و درعينحال ناتواني اين گفتمان در مفصلبندي نظري پارههاي
مختلف اين جنبشها (در کنار ناتواني و امتناع احزاب مارکسيستي در بهرسميت شناختن «ديگران»)،

بهسهم خود گرايش به ديدگاههاي نظري پساساختارگرايي را تقويت کرد؛ ديدگاههايي که نقطهي
عزيمت نظري خود را در رسميتبخشي و وزندادن به تفاوتها (در برابر همگنسازي وحدتبخش)،

نسبيگرايي شناختي (در برابر مطلقنگري) ،تصادف (در برابر قطعيت و قانونمندي) ،اجزاء (در برابر

کليت) ،همارزي عوامل افقي (در برابر روابط علي عمودي و حامل «اقتدار») ،خودويژگيهاي تعينبخش

زبان و غيره مينهادند و در ساحت کاربستهاي سياسي عمدتا در گرايش به :ميکروپوليتيک (در پرهيز

از تقليلگرايي سياست کالننگر) ،سياست هويتي و جدانگر (در واکنش به سياست همسانساز و
حذفي) ،و فعاليت خودآيين و فردمحور (در نفي اقتدارگرايي نهفته در سازمان يا کار جمعي سازمانيافته)

نمود مييافتند .و همهي اينها در بستر تاريخي ويژهاي جريان داشت که شايد مهمترين خطوط آن طي

روند تاريخي حدودًا سيسالهاش را بتوان بهاجمال (بدون اشاره به پيوندهاي دروني آنها) چنين برشمرد:
رواج گفتارهاي تقليلگراي مقارن جنگ سرد از جانب هر دو سوي منازعه ،آشکارشدن هرچه بيشتر
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مفاهيم و رويکردها بنا گردد را يکبار براي هميشه اثبات کرده است؛ و
اينکه چنين سياستي دير يا زود به بازتوليد اَشکالي از ساختارهاي سياسي

ضعفها و تناقضات فاحش سوسياليسم موجود و احزاب سياسي نمايندهي آن ،سرخوردگي شمار
کثيري از روشنفکران چپ از پروژهي سوسياليستي و حتي رويگرداني از بينش سوسياليستي و

مارکسيستي ،پيروزي سرمايهداري و افول چشمگير جنبشهاي اعتراضي طبقهي کارگر و ديگر

جنبشهاي اجتماعي و بسط دامنهي نفوذ هژموني ايدئولوژيک سرمايهداري نوليبرال .در چنين فضايي
دور از انتظار نبود که نيروهايي که هنوز به ضرورت مبارزه با سيستم بر مبناي بديل سوسياليستي باور

داشتند ،بدانسو گرايش يافتند که مبناي اين تناقضات و شکستها را در اختالفات نظري ديرين
مارکسيسم و آنارشيسم جستجو کنند و در روند آشکارشدن فزآيندهي «شکست جهاني مارکسيسم»،

راهحل را در آن ببينند که آن اختالفات ديرين را با وزندهي هرچه بيشتر به آموزهها و الگوهاي
آنارشيستي رفع کنند .شايد از همينروست که امروزه نزد اغلب گرايشهاي آنارشيستي و

خودگردانيطلب (آوتونوم) ،آميزهاي از نظريات مختلف پساساختارگرا از محبوبيت و نفوذ بااليي

برخوردار است؛ حتي در مواقعي که آگاهي صريحي نسبت به خاستگاههاي نظري-تاريخي و فلسفي

آنها وجود ندارد ،و اين آموزهها صرفًا ترجمان بديهي باورها و هنجارهاي آنارشيستي و آوتونوميستي
تلقي ميشوند .ذکر اين نکته به معناي آن نيست که نميتوان از سنتهاي نظري آنارشيستي و

آوتونوميستي درسها و آموزههاي زيادي براي بازبيني نقادانهي روند مبارزات سوسياليستي و

غنيسازي آن آموخت .نکات ذکرشده همچنين بهمعناي آن نيست که شکست سوسياليسم موجود و
روايتهاي مارکسيسم رسمي همبستهي آن ،بازخواني نقادانه در آراي مارکس و مباني مارکسيسم را
ضروري نميسازد .از قضا روندها و گرايشهاي مختلف معطوف به چنين بازخوانياي حداقل از اواخر

دههي 19۴0در واکنش به تناقضات مارکسيسم رسمي در نقاط مختلفي از جهان شکل گرفتهاند و تا

امروز جريان داشتهاند .در اينمعنا ،پساساختارگرايي و بهطورکلي پستمدرنيسم هم که از بازخواني
انتقادي مارکس به نفي آراي مارکس رسيدند نيز بهواقع از دل چنين روندهايي زاده شدند و رشد يافتند؛
درعينحال ،داليل و زمينههاي تاريخي يادشده بخشا نشان ميدهند که گفتمانهاي نظري و سياسي
برآمده از نحلههاي پساساختارگرا و پسامدرنيستي ،در مقايسه با ديگر گرايشهاي بازخواني مارکس،
نفوذ و تأثيرات به مراتب وسيعتري در حلقههاي سياسي چپ راديکال و اقتدارستيز (دستکم در

اروپاي غربي) بر جاي گذاشتهاند.
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اقتدارگرا و سرکوبگر ميانجامد ،چرا که اساسًا بر پايههاي فکري-

هنجاري نادرستي بنا شده است.

روشن است که ذکر اين پسزمينه نه براي ورود به اين بحث پيچيدهي

دامنهدار و پرسابقه ،بلکه صرفًا بدينمنظور است که در بررسي موانع رشد

گسترش «سياست از پايين» ،برخي از موانع دروني آن (در ساحت فکري

نيروهاي چپ) مورد اشاره قرار گيرند؛ اهميت اين مساله از آن روست

که متن حاضر اساسًا تالشي است براي گفتگوي دروني با نيروهاي چپ

راديکال حول همين دسته از موانع.

 .۳سوژهي سازماندهنده

اينکه افزايش پتانسيلهاي مادي رشد سياست از پايين 11در عمل عمدتا

با تقويت گرايشهاي پوپوليستي راستگرا مقارن بوده است ،طبعا

پرسشهاي بزرگي را پيش روي فعالين چپگرا قرار ميدهد؛ يکي از
آنها مسالهي چگونگي بازسازماندهي چپ بهمثابهي نيروي بديل
سياسي در روند تحوالت اجتماعي خطير آتي است .همه ميدانيم که يکي
از ملزومات مهم بازيابي قواي اجتماعي چپ راديکال ،متناسب با تجارب

گذشته و شرايط و نيازهاي تاريخي امروز ،غلبه بر پراکندگيها و

 .37کافي است براي مثال اروپاي پس از افول دولتهاي رفاه را در نظر بگيريم ،که اکنون در امتداد
پيامدهاي آن بهسر ميبريم؛ دورانيکه توفان نوليبراليسم با خشونت تمام اغلب دستاوردهاي اجتماعي
مبارزات گذشته را نابود ساخت و اکثريت مردم اين جوامع را در معرض ناامنيهاي اقتصادي و زيستي

فزآينده قرار داده است.
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واگراييهاي غيرضروري در ميان طيفهاي بسيار متنوع نيروهاي چپ

راديکال است (طبعا نه در معناي دستيافتن به وحدت ايدئولوژيک و

تشکيالتي ،بلکه پيش از هر چيز در معناي خلق بسترها و فضاهايي براي

بهرسميتشناسي هم و گفتگوي انتقادي درخصوص تدوين و پيشبرد

استراتژي کالن مبارزاتي) .از جمله عوامل بازدارنده براي غلبه بر اين

واگراييها ،وجود طيفي از مفاهيم است که بسياري از عناصر آن

پيشاپيش (بههر دليل) تابو يا شيءواره شدهاند و امکانات بحث خالقانه
حول عاليق مشترک را بهشدت محدود ميسازند :مفاهيمي مانند سازمان،

سازماندهي و نيروهاي آوانگارد ،سياسيسازي ،کار تودهاي و غيره .از

ايننظر ،هرگونه بررسي جمعي دقيقتر موقعيت امروزي چپ براي عبور
از واگراييهاي کنوني ،نيازمند فاصلهگيري از تابوسازيها و

مرزبنديهاي هويتي رايج پيرامون اين قبيل اصطالحات و مفاهيم سياسي
است؛ درعوض ،بايد ضرورتهاي اجتماعي-تاريخياي را شناسايي کرد

که اين مفاهيم در زمان خود براي پاسخگويي به آنها وضع شدهاند .بنا
به اهميت اين موضوع ،بگذاريد قدري در آن دقيق شويم:

درخصوص زمينهها و داليل (کمابيش ذهني) وضعيت آشفتهي امروز

نيروهاي چپ راديکال ،بيگمان از ميان علل مختلف ميتوان همچنين

ردپاي غفلت تاريخي اين نيروها از ضرورت رويارويي نظري با ميراث
گذشته را نيز شناسايي کرد .بهطورکلي ،هنگاميکه مسيرهاي مبارزاتي

گذشته مورد بازخواني انتقادي قرار نگيرند و دستاوردهاي آنها بازيابي
و مدون نشوند ،پذيرش نوستالژيک و مطلق مسير گذشته از يکسو ،و
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نفي پاکدستانهي مطلق آن در سوي مقابل ،دو گرايش اصلي محتمل در

دل جهتگيريها و روياروييهاي سياسي دروني چپ در «زمانهي حال»
خواهند بود .در دوران «اقتدار» دولتهاي مدعي سوسياليسم ،و بخشا

بهواسطهي امکانات مادي و حمايتهاي سازمانيافته و دستگاههاي

تبليغاتي عظيم آنها ،پذيرش مطلق و غيرانتقادي رويکردهاي

«سوسياليسم واقعًا موجود» ،گرايشي غالب در فضاي فعاليتهاي

چپگرايانه در سراسر جهان بود ،که در شکل هواداري و پيروي از نظام
باورهاي نظري و جهتگيريهاي سياسي -ايدئولوژيک دولتها و

سازمانهاي شاخص نمايندهي آن نوع «سوسياليسم» نمود مييافت .از

اوايل دههي  1980نشانههاي شکست ناگزير الگويي که با نام
سوسياليسم و به زبان آتش و فوالد سخن ميگفت ولي بر پاهاي چوبين

راه ميسپرد هرچه بيشتر در افق تاريخي نزديک نمايان ميشد؛ تا اينکه

سرانجام شکستي که پيشتر کمتر کسي مايل بود حتميت آن را بپذيرد يا
اعالم کند ،در ابعاد رسمي و رويدادي خويش از راه رسيد .بهموازات

قطعيتيافتن هرچهبيشتر اين شکست تاريخي و متأثر از پيشرويهاي

ظفرمندانه و مرعوبساز سرمايهداري در سپهرهاي سياسي و گفتماني
(ازجمله ،ازدواج ناخواسته اما «موفق» پسامدرنيسم و نوليبراليسم،)12

فضاي فعاليتهاي چپگرايانه نيز در همهجاي جهان دچار رکودي

تاريخي شد که گسترش نااميدي و سرخوردگي و رخوت شاخصترين
عاليم آن بود .در مسير عقبنشيني و چرخشهاي نظري ناشي از اين

 .38پيوندي که زمينههاي نظري و فلسفي آن بهواقع از اواخر دههي  1970بهطور فزآيندهاي فراهم
ميگرديد.
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هزيمت جهاني-تاريخي ،بسياري از چپگرايان بهطور «طبيعي» به سمت
نفي مطلق گذشته گرايش يافتتد تا گسست قطعي خود را از ميراث آن

اعالم کنند .حال بايد اذعان کرد که بهرغم تکانههاي سياسي مثبت

سالهاي اخير (بهويژه پس از بحران  ،)۲008ما هنوز کمابيش در هواي

همين دوران پسا-شکست و پيامدهاي آن نفس ميکشيم ،چراکه بخش

قابلتوجهي از چپ راديکال کنوني صرفًا در بستر نفي گذشته هويت
سياسي خود را پرورش داده است .اما اين گرايش عمومي به نفي مطلق
گذشته در سالهاي مقارن با فروپاشي نهايي «سوسياليسم واقعًا موجود»
و پس از آن ،لزومًا از طريق رويارويي بيواسطه با پايههاي نظري

مارکسيسم (بهسان چارچوب فکري مسلط کنش سوسياليستي نزد
نيروهاي چپ) انجام نشد ،بلکه گرايش عمومي نوعي روگرداني صرف

از مارکسيسم (بهسان امري کهنه و سپريشده) بود که در قالب

رويآوردن وسيع به نظريههايي جايگزين تجلي يافت؛ نظريههايي که در
دل دهههاي بحران سياسي مارکسيسم (دهههاي  60و  70و  80ميالدي)،
عمدتا با بازانديشي شتابزدهي مباني مارکسيسم ،به نفي آن و

فاصلهگيري پرهياهو از مارکس رسيدند و افقهاي نظري متفاوتي را براي

کنش سياسي پيش نهادند( 13بهطور عام انديشههاي پستمدرنيستي و
بهطور خاص نظريههاي پساساختارگرا) .در اين فرآيند ،آنچه وزن و

 .39اين نظريههاي «بديل» ،که نه فقط ضرورت سازماندهي تودهاي ،بلکه حتي ضرورت برپايي سازمان

سياسي را نفي ميکردند ،از قضا در ساحت اکتيويسم چپ بهراحتي با برخي گرايشهاي فکري-

سياسياي که از ديرباز منتقد يا رقيب مارکسيسم محسوب ميشدند ،مفصلبندي شدند و ضمن
گسترشيابي وسيعتر ،مدت مديدي نفوذ و اعتبار بااليي يافتند.
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اهميت بيشتري داشت ،ضرورت نفي مطلق گذشته بود ،نه مضمون

نظريههاي جايگرين .بدينترتيب ،آموزههاي پستمدرنيسم همچون

«منطق فرهنگي سرمايهداري پسين» بيشاز همه در ميان نيروهاي چپ و

بهواسطهي آنان تکثير شد ،و باز بيشاز همه در ميان خود آنها دروني

شد؛ بدينترتيب ،سنگرهاي مقاومت سياسي و اجتماعي در برابر روند

تهديدآميز گسترش و استقرار نوليبراليسم فروريخت و مسير کاربست
سياستهاي اجتماعي-اقتصادي و تثبيت هنجارهاي فکري آن هموار

گرديد؛ تا سرانجام ،عصر نوليبراليسم همچون واقعيت مسلط تاريخي از

راه رسيد .در اينميان ،بسياري از فعالين چپگراي سابق متأثر از همان

گرايش نفي مطلق گذشته ،بهتدريج به جانب گفتمانهاي نظري راست

غلتيدند و به هواداران نظريههاي رنگارنگ بازسازي «انساني»
سرمايهداري و يا به فعالين پرشور حقوق بشر بدل شدند و در انبوه

سازمانها و نهادهاي رسمي و غيررسمي «نظم نوين» جذب و ادغام شدند؛
طوريکه -براي مثال -چپهاي سابق يا اصالحشده با گسست از

فعاليتهاي سازماني ،به مهمترين ستايندگان و همراهان فعاليتهاي
بابروز «ان .جي .او».ها مبدل شدند.

بر اساس آنچه گفته شد ،اگر بپذيريم که هر نسلي از باورمندان به

پيکارهاي رهاييبخش ميبايد بر اساس دستاوردها و تجربههاي تاريخي
گذشته ،بهطور خالقانه و مسيوالنه به پرسشهاي بنيادين پهنهي مبارزه

در عصر خويش پاسخ دهد ،آنچه از ديد امروزي ما پاسخهاي ناقص يا

حتي نادرست پيشينيان به ضرورتهاي عصرشان ارزيابي ميشود (که در
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مفاهيم و نظريهها و رويکردهاي سياسي آنها بازتاب داشته است)،
قاعدتًا نبايد موجب گردد که کنکاش در زمينههاي مادي برخي

پرسشهاي مشترک (و داللتهاي امروزي آنها) را ناديده بگيريم .در
پيوند با بحث حاضر ،مشخصًا مفاهيمي مثل «کادر» يا «آوانگارد» از منظر
چپ اقتدارستيز امروز چنان با ساختارهاي هيرارشيک و بوروکراتيک
در سياستهاي حزبي گذشته و برخي سنتهاي اقتدارگرايانهي

سازمانهاي متعارف چپ قرن بيستمي درهمتنيده انگاشته ميشوند که

بيدرنگ روگرداني «پرنسيپي» از اين مفاهيم را در پي دارند و در نتيجه،

نهتنها زمينههاي مادي و تاريخي برجستهشدن اين مفاهيم در آن عصر

عمدتا از ديدهها پنهان ميماند ،بلکه داللتهاي مادي امروزي آن نيز
بهسادگي مورد غفلت يا انکار قرار ميگيرند .براي نمونه ،با نظر به

ملزومات ادامهي بحث حاضر ،بگذاريد کمي در مفهوم آوانگارد دقيق
شويم:

بهنظر ميرسد مفهوم آوانگارد پيش از هر چيز بر واقعيت ناهمگونيهاي

موجود در فضاي زيست اجتماعي و سطوح متفاوت فعليتيابي سوژهگي

ستمديدگان داللت داشته است؛ درعين حال ،اين مفهوم در پيونديابي با

ساختار حزبي هيرارشيک و سنتهاي سياسي و تجارب تاريخي برآمده
از آن ،بهتدريج به معنايي فراتر و مستقل از خاستگاه مادي خويش دست

يافت .از اينمنظر ،مفهوم آوانگارد در خاستگاه بنيادين خود برآمده از
اين پرسش بنيادين است (بيش از آنکه پاسخي قطعي به آن باشد) که

نيروهاي سياسي فعال و جوياي دگرگوني چگونه ميتوانند بر بستر
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تضادهاي حاد اجتماعي و فضاهاي زيستي متورم از ستم و نارضايتي ،با
بدنهي اجتماعي ستمديدگان ارتباط برقرار کنند؟ در اينمعنا ،اين پرسش

هماينک نيز پرسشي زنده و اکتوئل است ،و بهويژه در عصر سياستزُدايي

گسترده و نظاممند و هژموني فراگير نظم سرمايهدارانهي نوليبرال و

صورتبنديهاي ايدئولوژيک آن ،اهميت تاريخي اين پرسش بهمراتب

بيش از دورههاي شکوفايي و رونق جنبشهاي وسيع تودهاي و احزاب
آوانگارد چپ است .اگر در چنين چارچوبي به مساله بنگريم« ،چپ

راديکال» با اين پرسش بنيادي مواجه ميشود که مشخصًا چه نقش و

کارکردي براي خويش در فرآيندهاي معطوف به دگرگوني اجتماعي قايل

است؟ پس ،پرسش از مفهوم ساده و بهظاهر «منحط» آوانگارد و واکاوي
در تبار آن ،بيدرنگ ما را به پرسش مهمتري روبرو ميکند و آن اينکه
نيروهاي چپ راديکال در چارچوب چشمانداز خويش از مبارزهي

رهاييبخش ،چه جايگاه اجتماعي و چه نوع نقش سياسي براي خويش

قايلند؟ روشن است که استراتژي مبارزاتي چپ راديکال نميتواند مستقل
از نحوهي پاسخگويي آنان به اين پرسش باشد (گيريم پاسخي ضمني و

تلويحي) .چنين پرسشي تنها از سوي نيروهايي جدي گرفته خواهد شد،

که اساسًا هنوز هم دگرگوني ژرف در نظم اجتماعي مسلط را ضروري و

ممکن بدانند و نيز حرکت در آن جهت را مهمترين دغدغهي نظري و
سياسي خود بشمارند .علياالصول نيروهايي اين پرسش را پرسشي

محوري در مسير بازنگري و بازتدوين استراتژيهاي مبارزاتي خويش
تلقي خواهند کرد که سه مسالهي زير را مورد تصديق قرار دهند:
پراکندگي قواي چپ راديکال بهرغم پتانسيلهاي افزونتر آن؛
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نابسندهبودن تالشهاي ارزشمند اما محدود کنوني و رهيافتهاي نظري

و استراتژيک ناظر بر آنها؛ و سرانجام ،ضرورت و امکان بسط و گسترش

سوژهگي ستمديدگان.

در راستاي بازانديشي در اين پرسش کليدي ازجمله ميتوان پرسيد که

آيا آنچه گرامشي از ضرورت کارکردهاي «روشنفکران ارگانيک طبقهي
کارگر» در نظر داشت ،لزومًا تنها در فرآيندهاي متعارف حزبي يا احزاب

سانتراليست گذشته تحقق مييابد؟ بيگمان نه ،اما آنچه در عمل (در

بازنگريهاي شتابزدهي گذشته) رخ داد آن بود که با نفي آن

سارختارهاي حزبي هيرارشيک ،در پهنهي مفهومي هم کارکردهاي

«روشنفکران ارگانيک پرولتاريا» بهخوديخود فاقد اعتبار قلمداد شدهاند.

اما اگر مفهومپردازي گرامشي در مورد روشنفکران ارگانيک طبقات،

مايهاي از حقيقت داشته باشد ،در اينصورت ،بايد اذعان کرد که اکثريت

نيروهاي چپ اروپايي خالف ملزومات شرايط تاريخي خويش عمل کرده

است .درحاليکه اکثريت چپ بههمراه نفي کارکردهاي پيشين مفهوم

«روشنفکران ارگانيک طبقهي کارگر» ،بازانديشي در اين مفهوم براي

تدوين کارکردهاي نوين آن را نيز وانهاده است (بهموازات غفلت از
بازانديشي در مفاهيم ديگري مثل آگاهي طبقاتي و مبارزهي طبقاتي)،

طبقهي بورژوازي دايرهي روشنفکران ارگانيک خود را وسيعا گسترش
بخشيده است و به کارکردهاي آنها در جهت بسط و تقويت هژمونياش،

در اشکال تازهي حکمرانياش ،انسجام و گسترهي عمل بيشتري داده

است (براي مثال ،و صرفًا در سطح آموزههاي اقتصاد سياسي ،کافي است
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نگاهي کنيم به تاريخ شکلگيري و رشد مکتب فکري هايک و مسير

تهاجمي هژمونييابي آن در سپهرهاي آکادميک و سياسي).

پس اگر بتوانيم از پيشداوريهاي بازدارنده حول مفاهيم سياسي گذشته
فاصله بگيريم ،شايد بتوان مفهوم روشنفکران ارگانيک پرولتاريا را

(درنگاهي بسطيافته به مفهوم پرولتاريا) ناظر بر نيروهايي تلقي کرد که

درعين اينکه به لحاظ مناسبات مادي و اجتماعي در گسترهي ستمديدگان

جاي دارند ،ولي بنا بر آنچه دربارهي ناهمگنيهاي اجتماعي گفته شد

(ازجمله در حوزهي امکانات و درجات فعليتبخشي سوژهگي) ،قادرند
در بستر پيکارهاي ضدهژمونيک عليه بورژوازي کارکردهاي مهمي را

در جهت تقويت انسجام نظري و سياسي ستمديدگان و سازمانيابي آنان

ايفا کنند؛ ازجمله :حفظ و انتقال دانش و تجارب مبارزاتي در بستر زمان

تاريخي ،تدوين پرسشهاي کليدي و استراتژيک در مسير پراتيک
مبارزه ،سنتز پويا و خالقانهي دستاوردهاي نظري و مبارزاتي (بر اساس
نيازهاي عرصهي پراتيک و پرسشهاي زمان حال) ،و مفصلبندي همهي

اينها با ملزومات گسترش امکانات اجتماعي فعليتيابي سوژهگي
ستمديدگان :يعني مشارکت فعال در سازماندهي پيکارهاي جمعي حول

تمامي شکافها و تضادهاي اجتماعي موجود.
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ت اولشخص
 .۴در نقد رويکرد سياس ِ

14

يکي از درکهاي رايجي که همچون مانعي بازدارنده براي بازگشت «چپ
راديکال» به فضاي مبارزات روزمرهي اجتماعي عمل ميکند،

«سياستورزي اول شخص» است .نزد بسياري از فعالين چپگرا که به
لزوم مبارزهي اجتماعي حول «مسايل زيستي و روزمره» باور دارند ،تصور

بر اين است که «من» بايد صرفا در آن حوزههايي از مبارزه مشارکت کنم

که مستقيمًا با حيات شخصيام در پيوند باشند ،يعني حول مسايل و

مشکالتي که خود مستقيمًا در معرض آنها باشم .داليل چندي در توجيه

اين رويکرد عرضه ميشوند ،که بخشي از پيشفرضهاي اساسي اين

رهيافت پراتيکي محسوب ميشوند؛ از جمله اينکه )1 :من تنها از

مشکالتي بهقدر کافي مطلعام که خود مستقيمًا بهلحاظ زيستي درگير

آنها هستم؛  )۲دخالت من (بهعنوان يک فعال چپ) در مبارزات مربوط

به حوزههايي که از زيست مادي من فاصله دارند ،خواسته يا ناخواسته

مصداقي از دستکاري سياسي ( )manipulativeپيکارهاي ديگران است؛
و در همين رابطه )3 :نگرشي که دخالتگري در مبارزات حول مسايل

زيستي روزمره را مشروط به تماس مستقيم با آن مسايل نميداند،

خواهناخواه متکي بر اين تصور است که من بهتر از «ديگران» ميتوانم
شرايط خود آنها را درک تحليل کنم و درنتيجه براي مبارزاتشان مفيد
باشم.

”14. Politik der “Ersten Person
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حال به اختصار نگاهي انتقادي به اين پيشفرضها بيندازيم:
 )1اين انگاره که آگاهي از تجربهي مستقيم برميخيزد ،نه فقط بر يک

معرفتشناسي تجربهگرايانه (همچون مولفهاي بنيادي از معرفتشناسي
مسلط پوزيتيويستي) متکي است ،بلکه با بنيادهاي نحوهي شکلگيري

شناخت ما در مواجهه با بسياري از نيازها و کارکردها و مسايل زندگي

روزمرهمان منافات دارد .چنين درکي همچنين بهناچار هرگونه امکان

همبستگي خودآگاهانه با مبارزات «ديگران» را صرفًا به راهکار کمکها
و حمايتهاي اخالقي تنزل ميدهد (که از معناي «پيکار مشترک» بهدور

است)؛ چرا که از چنين منظري« ،ما» بهدليل ناتواني در درک موقعيت

«آنان» ،صرفًا ميتوانيم (و ميبايد) از حقوق انساني عام آنها دفاع

ميکنيم .مساله بر سر بيشوکم بودن آگاهيهاي موجود تا يک کميت
مشخص نيست ،بلکه مساله تلفيق سازندهي آگاهيها ،براي شکلگيري

يک آگاهي انتقادي کليتر و جامعتر است که بتواند :الف) جوانب مختلف
هر مساله/معضل زيستي مشخص را بهقدر کافي بشناسد؛ ب) هر معضل

زيستي مشخص را در بافتار اجتماعي و تاريخياش قرار دهد؛ پ) مبارزه

در آن حوزهي مشخص را با سابقهي تجارب مبارزات مردمي در آن
حوزه و دستاوردهاي تاريخي آن پيوند بزند؛ و ت) از دل همهي اينها

استراتژي جمعي موثري براي حل و رفع آن معضل تدوين کند .در اينجا

همچنين اين پيشفرض نادرست در ميان است که -گويا -سازوکارهاي

ستم اجتماعي کارکردي مجزا ،گسسته و افقي دارند .حالآنکه هر يک
از ما به درجات مختلف در معرض ستمهاي برآمده از ساختارهايي
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اليهمند ،همپوشان و مکمل قرار داريم .در اينمعنا ،آن سازوکار عليتي

که شکلي از ستم «مستقيم» را بر «ديگري» اعمال ميکند ،نهفقط به درجاتي
شايد کمتر يا در اشکالي «غيرمستقيم»تر بر من نيز ستم وارد ميکند (براي

مثال ،دنبالهها و پيامدهاي متنوع ستم برآمده از مردساالري و نيز استثمار
برآمده از رابطهي سرمايه را درنظر بگيريد) ،بلکه خود بهواسطهي

درهمتنيدگي نظاممند ساختارهاي بازتوليدگر نظم سرمايهدارانه ،زمينهساز

آن ميشود که اشکال ديگري از ستم «مستقيم» بر من وارد گردند ،يا
اعمال آنها را تسهيل ميکند .پس بهلحاظ مادي (نه صرفًا در بُعد

اخالقي) مبارزهي آن «ديگران» مبارزهي «من» هم هست .اهميت اين مساله

در آن است که کنش سياسي و بهويژه همبستگي سياسي را از اتکاي

صرف به پايهي اخالقي يا «انساندوستي» نجات ميدهد .در عين حال،

مشکل آنجاست که در سطح پديداري ،مسايل و معضالت اجتماعي غالبا

مجزا و جداافتاده بهنظر ميرسند ،طوريکه هر گروهي با مشکالت

«خاص» خود تنها ميماند؛ و ازقضا اهميت و ضرورت رويکرد «انتقادي»
نيز دقيقًا فراروي از يکسويگي و گمراهکنندگي ساحت پديدارهاست.

 )۲ترس از دستکاري سياسي انديشههاي ديگران يا ستمديدگان يا

اصطالحا «مردم عادي» ،بخشا واکنشي است (قابل فهم) به شيوههاي

اقتدارگرايانه و ابزاري بسياري از سازمانهاي سياسي چپگراي گذشته
در برخورد با تودهي مردم ستمديده ،شيوههايي که دستکم از اين جنبهي

مشخص همپوشانيهايي با سياست حاکمان و يا سياست قدرت داشت.
همچنين ترس يادشده بهطور ضمني بر اين فرض متکي است که جايي
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که يک کنشگر چپ با فردي بهاصطالح «عادي» يا «غيرسياسي» از بدنهي
اجتماع پيوند برقرار ميکند ،لزومًا رابطهي يکسويهاي براي انتقال

هدفمند «دانش يا جهتگيري سياسي» رخ ميدهد ،چون روشن است

که اين دو به لحاظ دانش و آگاهي سياسي «برابر» نيستند .بدينترتيب،
درست از منظر باور به «برابري» ،وجود اين «نابرابري» عيني و گريزناپذير،

به مانعي جدي براي تعامل سياسي بدل ميشود .اما بهرغم واقعي بودن

اين مانع ،ميتوان نشان داد که خاستگاه و ماهيت آن اساسًا ذهني است
و در درک مغشوشي از مفاهيم «برابري» و «سلطه» ريشه دارد :واقعيت آن

است که هيچ دو عنصري از جامعه بهلحاظ تجارب و دانستهها و عاليق

اجتماعي و جهتگيريهاي سياسيشان همسان يا «برابر» نيستند؛
برعکس ،حامل تفاوتهاي مهم و انکارناپذيري هستند .اما وجود اين

تفاوتهاي عيني طبعا نافي ارزش برابري نيست ،خواه از اين حيث کلي
که همهي انسانها بهصرف انسانبودن از شان و حقوق انساني يکساني
برخوردارند ،و خواه از اين نظر که انسانها بهلحاظ توانايي فهم و قابليت
شناخت «برابر»اند؛ هرچند در عمل پيشزمينههاي اجتماعي و تاريخي

موانع بسياري در برابر تحقق اين توانايي برابري ايجاد ميکنند .پس ،اين
برابري ناظر بر يک بالقوهگي مادي است و نافي فعليت نابرابريها در

چگونگي فهم و مضمون شناخت آنان نيست .از منظر رهيافت فلسفي
روي باسکار (فيلسوف هنديتبار بريتانيايي) ،اين تناقض ظاهري را

ميتوان اينگونه توضيح داد که جهان واقعي تنها شامل فعليتها (پديدهها

و فرآيندهاي بالفعل) نيست ،بلکه بالقوهگيهاي مادي و پتانسيلهاي
برآمده از آنها نيز بخشي از واقعيت جهان هستند ،و از قضا دستمايه و
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پشتوانهي دگرگوني رهاييبخش نيز همين سويهي منفي واقعيت يا «امر
منفي» (در برابر امر مثبت و ايجابي سطح فعليت) است .از سوي ديگر ،و

در پيوند با موضوع مشخص مورد بحث ما ،بسياري از روابط و مناسبات

انساني بهرغم و حتي بهدليل نابرابريهاي موجود (بالفعل) شکل ميگيرند؛

جاييکه انسانها در طي اين روابط ميتوانند درکها و نيتمنديهايشان

را به اشتراک بگذارند و حول تفاوتهاي ناگزيرشان تأمل کنند يا بحث

و گفتگو کنند ،تا در صورت نداشتن منافع مادي اساسًا متعارض به

افقهاي فردي يا جمعياي فراتر از مرحلهي پيشا-ارتباطي دستيابند
(آموزش متقابل) .از اين منظر ،نابرابري افراد در موقعيت ارتباطي اوليه

نهفقط بخشي از واقعيت مادي هر رابطه است ،بلکه لزومًا اين سرنوشت

را رقم نميزند که رابطه ماهيت سلطهگرانه و اقتدارآميز بيابد .يعني

رابطهي دو موجودي که از برخي جنبهها (در اينجا دانش انتقادي نسبت
به ساختار کالن جامعه) متفاوت و «نابرابر»ند ،لزومًا و بهطور خودبهخود
موجد سلطه و اقتدار نيست[ .از قضا درکي که ظهور سلطه در چنين

ارتباطاتي را امري خودبهخودي و گريزناپذير ميداند ،هم تلويحا
دانستههاي شخصي و قابليت فهم و شناخت اصطالحًا «مردم عادي» را

انکار ميکند ،و هم صريحا براي آنان در چنين رابطهاي نقشي انفعالي (در

برابر سويهي آگاهتر رابطه) قايل است و از ايننظر بهرغم انگارهاي

اقتدارستيزانهي 15خود ،ناخواسته نگاهي رو بهپايين و نخبهگرايانه به
 .۴1خود مفهوم اقتدار ( )Authoritätرا نيز ميتوان کالبدشکافي کرد :اينکه انواع اقتدار چيست و آيا
مفهوم اقتدار با سلطه ( )dominionيا سرکوب ( )oppressionيکي است و آيا لزومًا به سلطه و

سرکوب منجر ميشود :و اينکه اقتدار چه نسبتي با اقتدار طبيعي [گريزناپذير] و اقتدار جمعي دارد .در
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تودهي ستمديدگان دارد] .اما درعينحال ،خودبهخودينبودن بروز سلطه

در رابطهاي که طرفين بهلحاظ سطح آگاهي انتقادي «نابرابر»ند ،بهمعناي
انکار خطر اقتدارگرايي نهفته در اين رابطه نيست (و اين خطري است که

اساسًا هر رابطهاي را بهدرجات مختلف تهديد ميکند) .براي پرهيز از اين

خطر ،هشياري و حساسيت سياسي نسبت به سازوکارهاي مولد اقتدار

سرکوبگر ،ضرورتي انکارناپذير در هرگونه تعامل انساني و کنش
سياسي رهاييبخش است.

در واقع ،رويگرداندن فعال سياسي چپ از برقراري پيوند با بدنهي

اجتماع (بهواسطهي ترس از تکرار مناسبات سلطهگرانه و اقتدارآميز و يا

رويکرد ابزارانگارانه) تلويحا بهمعناي نفي امکان برقراري ارتباطي بديل

با «توده» است و همين امر مانع از جستجوگري براي شناختن و از آن

خود کردن تجارب و دستاوردهاي مبارزاتياي است که حامل امکانات

بديلي براي آموزش دوجانبهي رهاييبخش هستند؛ تجربيات و امکاناتي

که بايد گردآوري و مدون گردند تا در قالب دانش مبارزاتي نوين ،بهطور
موثرتر و گستردهتري به کار بسته شوند (براي مثال ،تجارب مبارزاتي

برخي جنبشهاي تودهاي در برزيل و آرژانتين که شيوهي پداگوژيک

معروف پائولو فريره 16را خالقانه بهکار گرفتند ،چشماندازهاي بسيار
اينجا براي کوتاهي کالم از بحث درميگذريم ،با اين اشاره که فراگيرشدن رويکردهاي اقتدارستيز
( )Antiauthoritärدر ميان نسلهاي متاخر نيروهاي چپگرا ،بهدليل مبهمماندن مفهوم اقتدار و بسط

بيمهاباي آن ،واجد پيامدهاي بازدارندهاي است که بررسي انتقادي اين مفهوم را ضروري ميسازد.
 .۴۲پائولو فريره ( )Paulo Freire /1921-1997پژوهشگر و فعال سياسي برزيلي و مولف کتاب
معروف «آموزش ستمديدگان».
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مثبتي از امکانات تعامل بديل فعالين سياسي با تودههاي تحت ستم عرضه

ميکنند).

 )3در مقابل رويکردي که از وجود نابرابريهاي بالفعل در سطح آگاهي

انتقادي به ساختارهاي کالن جامعه ،دچار هراس ميشود و براي پرهيز

از اقتدارگرايي ،از تودهي مردم فاصله ميگيرد (فارغ از کساني که بههمين

دليل تودهي مردم «ناآگاه» را بهطور ذاتي حامل گرايشهاي ارتجاعي و

حتي فاشيستي ميدانند و از چنين منظري از تودهي مردم فاصله

ميگيرند) ،پنداشت يا پيشفرض ديگري وجود دارد که همهي انسانها

را بهلحاظ فهم انتقادي موقعيتهاي پرتناقض و پيچيدهي زندگي اجتماعي
در جايگاه يکساني قرار ميدهد؛ يعني ،برابري بالقوه در «توان فهم» را با

همساني بالفعل در مضمون نگرشهاي افراد در سطح واقعيت اجتماعي
درهمميآميزد و درواقع ،صورت مساله را پاک ميکند (اين رويکرد،
بهدليل برخي هنجارمنديهاي رايج در ادبيات سياسي راديکال دورهي

متاخر ،خوشآهنگ بهنظر ميرسد) .حالآنکه در ساحت واقعيت

اليهبنديهاي متنوع و متعارض اجتماعي ،جايگاههاي زيستي و وجودي

متنوع و متعارض ،و نيز دريافتهاي متنوع و متعارضي از کليت جامعه

و مناسبات اجتماعي به انسانها ميدهند .از آنجا که اين اليهبنديهاي

اجتماعي ،مسير تجارب زيستهي انسانها در بستر ساختارهاي اجتماعي

موجود را شکل ميدهند ،تأثيرات چشمگيري بر نحوهي رويارويي آنها

با ماهيت بتوارهي مناسبات اجتماعي و ايديولوژي بورژوايي همبسته با

آن (و تشديد کنندهي آن) دارند .بر اين اساس ،شناخت انتقادي واقعي از
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مناسبات اجتماعي محصول مشارکت در فرآيندهاي مبارزهي اجتماعي

ضدسيستم و بسترهاي جمعي شکليافته در بافتار چنين فرآيندهايي

است .در همين راستا ،فهم انتقادي از وضعيت کنوني جامعه عمدتا از
طريق پيونديابي با دستاوردهاي گذشتهي رويارويي انتقادي با نظام

اجتماعي مسلط شکل ميگيرد( .اين مساله از جمله در پيشينههاي

شخصي ما و فرآيندهايي که بهواسطهي آنها شناخت انتقادي ما و هويت

«چپبودن» ما شکل گرفت ،مشهود است؛ به اين موضوع بازميگرديم).

باز بهبيان روي باسکار ،فرآيند شکلگيري شناخت از بُعد ناگذراي

( )intransitiveواقعيت اجتماعي ،متکي بر دستاوردهاي جمعي و تاريخي

بُعد گذاري ( )transitiveشناخت است .بنابراين ،اين تصور که دانش
انتقادي از وضعيتهاي اجتماعي حاوي خود-بسندگي (و متکي بر

تجربهي مستقيم) است ،يک خوشبيني متکي بر هنجارهاي سياسي و

ايديولوژيک است .در عينحال ،تحليل دقيقتري از جايگاه اجتماعي
نيروهايي که آنها را تلويحا چپ راديکال ميناميم (بگذريم که اين

دستهبندي و نامگذاري اغلب به اين درک گمراهکننده -بهويژه براي خود

اين افراد -ميانجامد که گويي اين طيف از جايگاه اجتماعي مستقل و
ويژهاي برخوردارند که «قشر» آنان را از تودهي ستمديده مجزا ميسازد)،

نشان ميدهد که آنها بهرغم بسياري از اشتراکات مادي و وجودي با

تودهي ستمديدگان ،بنا بر پارهاي از تصادفات و موقعيتها در فرآيند
تجارب زيستيشان (تصادفات و موقعيتهايي برآمده از ناهمگونيهاي

ناگزير حيات اجتماعي سرمايهدارانه) ،يعني در اثر پيونديابي با برخي
بسترها و فرآيندهاي جمعي ،توانستهاند با برخي تجارب نظري و عملي
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مبارزات رهاييبخش آشنايي بيشتر و متمرکزتري حاصل کنند؛ آنها
بهواسطهي اين پيوندها بيشوکم قادر شدهاند تأثيرات «همگونساز» و

افسونگر ايديولوژي بورژوايي مسلط را پس بزنند ،تا سطح باالتري از

نگرش انتقادي را کسب کنند .حاصل اين روند آن بوده است که آنان

عمدتا آمادگي و قابليت بيشتري دارند تا از ساحت پديداري

سازوکارهاي ستم و رخدادها و وضعيتهاي ظاهرًا مجزا عبور کرده و به

درجاتي از فهم انتقادي نسبت به سازوکارهاي بنيادي و همبستهي آنها

برسند .درنتيجه ،آنها علياالصول قادرند بر مبناي آشنايي نسبي با

تجارب و دستاوردهاي نظري و عملي مبارزات گذشته ،پيکار عليه

پيامدهاي منفرد وضعيت مسلط را بهطور موثرتري با پيکار عليه

سازوکارهاي واقعي برسازندهي آنها پيوند بزنند .بهبيان ديگر ،آنها
بهواسطهي قرار گرفتن در موقعيتهايي که کسب فهم انتقادي از مناسبات

ستمگرانهي موجود را براي آنان تسهيل کرده است ،علياالصول ميتوانند
به تداوم و گسترش دانش مبارزاتي تاريخي عليه اين مناسبات کمک

کنند .بهرسميتشناسي چنين نقشي بهويژه از اين رو اهميت دارد که

تمامي دستگاه ايديولوژيک عظيم بورژوازي با همهي ابزارهاي متنوع و

فراگيرش ميکوشد آگاهي تحريفشدهاي از واقعيت اجتماعي،

سازوکارهاي برسازندهي موقعيتهاي ستم ،و امکانات و قابليتهاي

ستمديدگان براي غلبه بر اين ساختارها را در انسانها دروني سازد (از

نخستين سنين کودکي تا پايان حيات فردي) .اين درک تحريفشده و

فراگير از ماهيت و سازوکارهاي ستم و نيز امکانات و قابليتهاي
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ستمديدگان در مبارزهي جمعي عليه آنها ،17نهايتًا انسانها را بيدفاع و

خلعسالح ميسازد .عدم فراروي از چنين درک نهادينهشدهاي ،حتي
جوششهاي پيکارهاي خودانگيخته عليه وضعيتهاي مشخص را عمدتا
به تالشهايي مقطعي ،منزوي و بيسرانجام و دلسردکننده بدل ميکند.

در چنين شرايطي ،ضرورت مداخلهگري نيروهاي چپ راديکال در
وضعيت ،از ضرورت تقويت نيروي مبارزاتي جمعي در برابر همهي عوامل

ساختاري محدودکننده و بازدارنده و سرکوبکننده برميآيد .طبعا

ميتوان و ميبايد نسبت به خطر دخالتگريهاي مبتني بر اقتدار سرکوب
نگران و هشيار بود؛ اما اينکه برخي نگرشها با تأکيد بر چنين دغدغهاي

نفس دخالتگري در مبارزات «ديگران» را غيراصولي و حتي مخرب تلقي

ميکنند ،رويکردي است از سنخ رويکردهاي «پاکدستانه» به سياست؛
جاييکه کنش سياسي بيشتر عرصهاي است براي تأمين رضايتمندي
اخالقي فردي و نيازمنديهاي هويتي ،که آکنده از خطرات مينهاي

بهجاي مانده از گذشته تلقي ميشود ،نه همچون ؛ پهنهاي براي پرورش

و رشد پيکاري جمعي ،پويا و بهبودپذير (بر مبناي جستجوگري و نقادي

و پرسشگري و يادگيري در حين حرکت) .تجارب تاريخي و معاصر

بيشماري وجود دارد که نيروهاي ارتجاعي راستگرا همراهي تودهها را

عمدتا در همان حوزههايي بهدست آوردند که نيروهاي چپ بههر دليل
 .۴3در اينخصوص ،براي مثال ،پائولو فريره (همصدا با بسياري از انديشمندان رهاييطلب) بر اهميت
نقش بازدارندگي تصويري که ستمديده از خود ميسازد تأکيد ميکند؛ تصويري که بهواقع چيزي
نيست جز درونيسازي تصويري که ستمگر از ستمديده برميسازد و به طور ايديولوژيک رواج ميدهد.
و اين البته يادآور آموزهي هگلي مناسبات ذهني ارباب و بنده است [خود فريره به تاثيرپذيرياش از
اين آموزه اشاره ميکند].
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آنها را وانهادهاند ،و اينکه ناديدهگرفتن اين مشاهدات تاريخي و عدم
درسآموزي از آنها همواره فاجعهبار بوده است.

 .۵جمعبندي

حتي نزد بسياري از گرايشهاي هوادار «سياست از پايين» رويکرد رايج
آن است که عمدتا تنها به توصيف شکلها و هنجارهايي ميپردازند که

مناسبات جمعي بايد بر آن اساس سازمان بيابد .حالآنکه در سطح
واقعيت پيکارهاي اجتماعي مساله بسيار فراتر از توصيف و تجويز اين

شکلها و هنجارهاي خودسازماندهي است :موضوع اساسي آن است که
در مقياس اجتماعي چه موانع و ساختارهاي بازدارندهاي در برابر خلق

آن اشکال بديل زيست جمعي وجود دارد (مسالهي شناخت تحليلي)؛ و

اينکه چگونه ميتوان بهرغم اين موانع ،يک فرآيند سياسي واقعي و

رشديابنده در جهت بناکردن آن ساختارها و شکلهاي بديل خلق کرد

تا در امتداد آن گامهاي موثري در سطح اجتماعي برداشت (مسالهي

استراتژي) .ناديدهگرفتن (يا تأکيد ناکافي بر) وضعيت واقعي و موانع
موجود و عدم تحليل و چارهانديشي همهجانبهي آنها ،درواقع بخشي از

آن رويهي رايج در فضاي اکتيويستي چپ راديکال است که ميتوان آن

را گريز به ساحت «سياست تجويزي» ناميد؛ رويهاي که پيکار سياسي را

به مقولهاي معطوف به اخالق فردي فروميکاهد و پيشاپيش در برابر

مسالهي اساسي گسترش اجتماعي مبارزهي رهاييبخش شانه خالي
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ميکند؛ و درنتيجه ،اغلب به خلق جزيرههاي «وارسته»ي بسيار کوچک
و پراکندهاي در دل مناسبات موجود دل خوش ميکند.

برمبناي آنچه در اين نوشتار بيان شد ،پاسخ فشردهي متن حاضر به

مسالهي جايگاه و کارکرد نيروهاي چپ راديکال در مقولهي سياست از

پايين چنين است :نيروهاي چپ راديکال بهطور ميانگين ،بخشي از
فعليتيابيهاي (در معناي نسبي کلمه) سوژهگيهاي ستمديدگان هستند،
و از ايننظر خواهناخواه «نيروهاي ابتکار عمل» ()initiativkräfte

محسوب ميشوند؛ اما آنان بديناعتبار جايگاهي بر فراز ساير ستمديدگان
و يا جداي از آنها کسب نميکنند ،بلکه صرفًا بخشي از ناهمگنيهاي

اين پيکرهي عظيم را بازتاب ميدهند؛ بدينمعنا ،آنها براي «توده»ي

ستمديدگان تصميم نميگيرند ،بلکه تنها به ملزومات سوژهگي خود وفادار

ميمانند و در همينراستا از طريق پيوندگيري فعال و خالقانه با  -ساير-

ستمديدگان و کنشهاي پراکندهي آنان ميکوشند بر مبناي امکانات و

قابليتهاي خود ،بسترها و فرآيندها و امکانات اجتماعي فعليتيابي
سوژهگيهاي بالقوه را بسط دهند؛ بدينترتيب آنها  -علياالصول-

ميتوانند ضمن ارتقاي قابليتهاي خويش ،امکانات مادي مبارزه را نيز
گسترش دهند .درعينحال ،عدم آمادگي نيروهاي چپ راديکال براي

بازبيني انتقادي بنيانهاي نظري خود (درکنار رويارويي انتقادي چندجانبه
با تجارب و دستاوردهاي مبارزاتي گذشته) ،عموما يکي از عوامل

بازدارنده براي تصديق و پذيرش چنين نقش و کارکردي از سوي اين

نيروها بوده است؛ و همين امر امکانات پيونديابي آنها با بدنهي جامعه و
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مشارکت خالقانهي آنان در روندهاي «سياست از پايين» را محدود ساخته
است .براي گسست از اين وضعيت و بهجاي راه سهل و مرسوم پاککردن

صورت مساله ،ميبايد اين دشواري را بهجان خريد که متناسب با شرايط
و ضرورتهاي امروزي و بر پايهي دستاوردها و تجارب گذشته،

پاسخهاي خالقآنهاي براي پرسشهاي باز امروز تدارک ديد .يعني در
مسير بازتدوين استراتژي مبارزه ،بايد به اشکال و فرآيندهاي خالقانهاي

از کار جمعي سازمانيافته (خواه در ميان نيروهاي چپ راديکال و خواه
در بسترهاي وسيعتري که با مشارکت فعال گسترهي وسيعتري از

ستمديدگان همراه است) انديشيد که توامان دو دغدغهي اساسي را تأمين

کنند :يکي پرهيز از اشتباهات و ناکاميهاي گذشته؛ و ديگري،

تاثيرگذاري بر روند پرورش و رشد سوژهگي جمعي ستمديدگان (و
درنتيجه ،بر گسترش و تعميق مبارزات رهاييبخش) .از اين منظر ،پرسش
بنيادي ديگر اين است که چه الگوهاي ممکني براي کار سازمانيافتهي

مستمر و رشديابنده در سطح جامعه قابل تصور است که تضادهاي

سرمايهداري را در جهت تقويت امکانات براندازي آن (رشد سوژهگي

جمعي) بهکار گيرند؟ قطعًا متناسب با اليههاي مختلف مبارزات اجتماعي،
سطوح مختلفي از سازماندهي مورد نياز است که لزومًا از الگوهاي

يکساني برخوردار نيستند .ضمن اينکه شرايط تاريخي هر جامعهي معين
بيشک در انتخاب/تعيين الگوهاي سازمانيابي و سازماندهي نقش مهمي

دارد .از اين نظر ،مسالهي اساسي يافتن الگوهايي براي مفصلبندي مؤثر

مبارزات خُرد و پراکنده در جهت تدارک دگرگوني اجتماعي در معناي
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کالن آن است؛ يعني پيوندزدن امر خاص ( )particularبه امر کلي و

جهانشمول ()universal؛ پيوندزدن تصادف به ضرورت؛ و نهايتًا غلبه بر
گسستهاي تحميلي در جهت ايجاد پيوستگي و پويايي رهاييبخش.

بايد اذعان کرد که از ايننظر ،بهرغم انبوه تجارب ارزشمندي که بهطور

نظري جمعبندي و مدون نشدهاند ،يا در سطح وسيعي به بحثهاي مرتبط
با استراتژي راه نيافتهاند ،ما هنوز در ابتداي راهيم .بنابراين ،عرضهي

هرگونه راهکار مشخص از سوي متن حاضر نيز داعيهي گزافي خواهد
بود .ميماند تنها تکرار و برجستهسازي پرسشي که پيشتر در قالبهاي

ديگري در اين متن (و متنهاي مشابه ديگر) بيان شده است:

در وضعيت مشخص کنوني ،با همهي موانع و امکانات موجود ،چه

اشکالي از «سازماندهي» ميتوانند بسترهايي عيني و گامهايي عملي براي
پرورش و رشد «سياست از پايين» در متن پيکارهاي رهاييبخش فراهم

سازند؟

سارتر زماني بهدرستي گفته بود« :راهحل نميبايد و نميتواند انتخاب

گردد؛ بلکه راهحل ميبايد خلق گردد» .به اين گزارهي بديع بايد افزود:

راهحل بايد بهطور جمعي خلق گردد و براي خلق آن تمامي تاريخ

مبارزات گذشته همچون کتاب راهنمايي پيش روي ماست.

.۷

سياست پيکار طبقاتي در آلمان :در محل کار يا در محالت
شهري؟

نويسنده« :گروه کلکتيو»  -آلمان

1

تعجبي که در نگاه کارگران بود ،زمانيکه مقابل در ورودي کارخانهي

ايکس تراکتها را از ما ميگرفتند (حتي وقتيکه صرفًا با کنجکاوي ما

را برانداز ميکردند و رد ميشدند) ،به ما خاطرنشان ميکرد که دستکم
سه دهه از زماني ميگذرد که سنتهاي سياسي رزمندهي چپ در

محيطهاي کاري آلمان بسيار کمرنگ شدهاند؛ اگر نگوييم از بين رفتهاند.

در اين يادداشت کوتاه به اين پرسش بنيادي ميپردازيم که آيا مبارزهي

طبقاتي از جامعهي آلمان رخت بربسته است؟ اگر نه ،اين مبارزه در کجا

جريان دارد؟ و چگونه ميتوان آن را در جهت خلق چشماندازي
رهاييبخش تقويت کرد؟ و سپس در ادامه ميکوشيم بهاختصار توضيح

دهيم که چرا (از ديد ما) در شرايط کنوني جامعهي آلمان ،فعاليت سياسي

 .1مترجم در تدوين اين متن جمعي مشارکت داشته است .نسخهي آلمانی اين متن در سال ۲018
نشريهي »تحليل و نقد» ( )Analyse & Kritikانتشار يافته است.
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در محالت محروم شهري واجد پتانسيلي جدي براي کمک به ارتقاي

مبارزهي طبقاتي در جهت خلق چشماندازي رهاييبخش است.

.1پايان ناگزير عصر آشتي طبقاتي

دربارهي پرسش مقدماتي نخست نياز به کنکاش زيادي نيست .نظام

سرمايهداري نميتواند از تضادهايش بگريزد ،هرچقدر هم بر آنها

سرپوش بگذارد يا بهطور مقطعي و بهگونهاي کمابيش «موفقيتآميز» آنها

را به «بيرون» [ ]Externalitiesانتقال دهد يا ماهيت آنها را در حيطهي

بازنمايي تحريف کند .از اينمنظر ،اقتصاد صنعتي-صادراتي آلمان هم
نميتواند تضادها و تنشهاي برآمده از رابطهي سرمايه 2را بهتمامي

مديريت و مهار کند .فرمول طاليي «همکاري اجتماعي»

( ،)Sozialpartnershaftکه از دههي پنجاه ميالدي تاکنون در مهار
پيکارهاي طبقاتي اين جامعه موفق عمل کرده است ،مرزها و
محدوديتهاي خود را دارد :از يکسو ،اين راهکار همنوايي اجتماعي

نميتواند همگام با تحوالت مناسبات جهاني و ملزومات رقابت در بازار

جهاني ،نيازمنديهاي پوياي سرمايه را تأمين کند؛ خواه با توجه به

امکانات وسيعي که رشد شتابناک فناوري در پرورش ابعاد اجتماعي
نيروهاي مولد ايجاد کرده است3؛ و خواه در مصاف پويشهاي اقتصادي
2 . Kapitalverhältnis

 .3از جمله تأثيرات آن بر نظام اطالعرساني ،نظام ارتباطات اجتماعي ،نظام نيازها و هنجارها ،سطح
مهارتها و آگاهيها و غيره.
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درونزاد سرمايهداري ،بهويژه بحرانهاي ادواري آن .از سوي ديگر،

چپستيزي برآمده از مقتضيات جنگ سرد ديگر نميتواند مانند گذشته
شکاف طبقاتي را بهنفع «وحدت ملي» پنهان سازد يا انکار کند .از اين رو،

با اينکه بيترديد جامعهي آلمان  -دستکم در اروپاي غربي -از نظر

نازلبودن سطح آگاهي طبقاتي جايگاه «يگانهاي» دارد ،4ولي اين وضع

بهلحاظ تاريخي رو به زوال است و دوام چنداني نخواهد داشت :هماينک

پيامدهاي بيش از سه دهه جايگزيني دولت رفاه با مناسبات نوليبرالي از
مرزهاي انکار و چشمپوشي عبور کردهاند :از يکسو سطح خدمات

اجتماعي و کيفيت زندگي محرومان و فرودستان جامعه بسيار افت کرده

است و بيکاران و مستمريبگيران دولتي هرچه بيشتر به حاشيهي جامعه
و فضاي زيرطبقه ( )Unterklasseرانده ميشوند؛ و از سوي ديگر،

منعطفسازي فزآيندهي بازار کار به افزايش عظيم مشاغل بيثبات

( )Prekährarbeitانجاميده است ،درحاليکه بار مصايب و آسيبهاي اين

پروژهي «شوکدرماني» را فرودستترين اقشار جامعه بهدوش ميکشند؛
همانهايي که با گذشت زمان هرچه بيشتر به اسارت شرکتهاي
واسطهاي کاريابي ( )Leiharbeitfirmenدرآمدهاند .از اين منظر ،اجراي

پروژهي جنجالي «رفوجي ولکام» 5از سوي دولت آلمان در تحليل نهايي
 .4در اين متن کوتاه مجالي براي ارائهي استدالل و فاکت براي اثبات اين گزاره نيست ،و البته نيازي
هم به آن نخواهد بود ،اگر تنها به واکنش مطلقًا انفعالي طبقهي کارگر آلمان به مصوبهي افزودن
يکبارهي پنج سال به سن بازنشستگي (تا  67سالگي) توجه کنيم (در مقايسه با موارد مشابه در ديگر
کشورهاي اروپايي).
« .5پناهجويان خوش آمديد!» ( .)Refugees Welcomeآلمان بهداليل متعدد چند دهه از رقابت جهاني
کانونهاي غربي سرمايهداري در جذب نيروي کار متخصص يا نيمهماهر فراملي جامانده بود .جنگ
اخير خاورميانه (و بيثباتيهاي امپرياليستي شمال آفريقا) فرصت مناسبي براي جبران ضربتي اين
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چيزي نيست جز شيوهاي رياکارانه براي فراهمسازي تضمين مادي الزم
براي تندادن طبقهي کارگر آلمان به منعطفسازي تحميلي بازار کار

(براي مثال ،ازطريق افزايش درازمدت ارتش ذخيرهي بيکاري و گسترش
شکافهاي دروني طبقهي کارگر) .اما موفقيت فني در اجراي دقيق اين

ابر-پروژه ،لزومًا دولت آلمان را از عوارض اجتماعي جانبي آن معاف

نميکند ،ازجمله رشد مبارزهي طبقاتي و ظهور گرايشهاي نو و راديکال

در طبقهي کارگر.

با اين اوصاف ،روشن است که تغيير معادالت کالن در سطح

سياستگذاريهاي اقتصادي ،نميتواند فاقد بازتاب در مناسبات کار و
سرمايه باشد .پس ،شکاف طبقاتي در جامعهي آلمان نيز بهرغم همهي

تمهيدات نهادين و ايدئولوژيک رشد بيشتري خواهد يافت و الجرم زبان

سياسي خاص خود را کسب خواهد کرد :ستمديدگان اين جامعه بهزودي

خواهند آموخت اصطالح «طبقهي کارگر» را بدون شرم به زبان آورند؛ و
فضاي عمومي جامعه هم بهناچار خواهد آموخت از شنيدن مکرر نام

«پيکار طبقاتي» و حتي ترم ظاهرا منسوخ سوسياليسم و طنين سياسي

عقبماندگي فراهم ساخت ،طوريکه دولت مرکل قادر شد بهرغم همهي موانع و مخالفتها و تنشها
در سطوح مختلف جامعه و سياست آلمان ،همصدا با اعالم نياز صاحبان سرمايه (که با تأکيد بر باال
رفتن ميانگين سني جامعه آلمان ضرورت جذب نيروي انساني «تازهنفس» را برجسته ميساختند) ،اين
دستورالعمل درماني دردناک و تاريخي را اجرا کند .البته از حدود يکدههپيشاز شروع پروژهي ضربتي
جذب پناهجويان (از تابستان  ۲01۴تا اواخر سال  )۲017نيز کارزار بزرگ ديگري براي جذب
نيروهاي تخصصيتر کليد خورده است که محور اساسي آن گشايش دانشگاهها به روي دانشجويان
خارجي ،با ارائهي رشتههاي انگليسيزبان و تبليغات گسترده و خدمات حمايتي مختلف (نظير رشد
زيرساختهاي آموزش زبان آلماني به خارجيها) بوده است.
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آنها برآشفته نشود .6اين امر بخشي از همان منطقي است که به کاالها و

مناسبات کااليي امکان «فتح ديوار چين» را ميدهد؛ و ميدانيم که
کاالهاي آلماني شتاب و انگيزهي ويژهاي براي اينگونه جهانگرديها و
فتوحات جهاني دارند.

 .۲سازوکارهاي مهار پيکارهاي طبقاتي در جامعهي آلمان

با اين همه (و در پيوند با پرسش دوم) بايد گفت مبارزهي طبقاتي بيگمان

پيش از اين هم (طي دهههاي گذشته) در جامعهي آلمان همواره جريان

داشته است[ .بهعنوان مثالهايي شاخص ،از ميان انبوهي از اعتراضات و

اعتصابات کارگري در دهههاي اخير آلمان ميتوان از موارد زير ياد کرد:

اعتراضات گستردهي کارگران کشتيسازي در سال  ،1983اعتصابات

کارگران خودروسازي اُپل ( ،)Opelاعتصابات کارگران لجستيک در بندر
برمرهافن ( ،)۲009اعتصابات کارگران ماشينسازي بوش ( )Boschدر

سال  ،۲01۴اعتصابات لوکوموتيو رانان در سال  .]۲016اما مساله بر سر
نحوهي تجلي سياسي آن و يا ميزان مهار و هدايت آن به درون مرزهاي

سياست مسلط است .کما اينکه کمابيش همهي اين اعتصابات و

اعتراضات کارگري نهايتا بهواسطهي سازوکارهاي مسلط سنديکايي و
 .6افول دولت رفاه به موازات رشد مناسبات نوليبرالي در آلمان ،طليعهي روندي بود که با تصويب
برنامهي ( Agenda 2010در امتداد و بسط قوانيني مثل  ) Hartz-IVتجلي بيشتري يافت؛ قانوني که
البته مختص آلمان نيست و ظهور همزمان آنها در کشورهاي غربي را ميتوان تالشي براي احياي
«قوانين بينوايان»  - Relief Acts-در انگلستان قرنهاي  17و  18تلقي کرد) .و اين روندي است که
پس از بحران اقتصادي  ۲008شدت و ابعاد بيشتري گرفته است.
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مداخالت دولت مهار و سرکوب و خنثي شدند .بهواقع ،در آلمانغربي

پساجنگ ،سازوکار «همکاري اجتماعي» ،با مشارکت مستقيم برخي
احزاب رسمي (بهويژه حزب پرنفوذ سوسيالدموکرات  )SPDو چترهاي
بزرگ اتحاديهاي ،تاکنون -جز در مواردي معدود -اين مبارزات را از

مسير طبيعي خود يا از گسترش راديکال بازداشته است و به کانالهاي
سازگار با چارچوب متعارف ترکيب دولت-سرمايه هدايت کند.7

سياستهاي کالن تحميلي اين بهاصطالح «چترهاي هماهنگکننده» و
بوروکراسي عظيم حاکم بر سازمانهاي بزرگ اتحاديهاي و سلطهي

سرکوبگر آنها بر استقاللعمل کارگران و اتحاديههاي مستقل و

کوچک را بهخوبي ميشناسيم8؛ يعني همهي آنچه اين نهادها را به
امتدادي از دستگاه دولت (و دستکم مکمل آن) بدل ساختهاند ،تا

مطالبات و مبارزات کارگري از مسيرهاي قابل مهار خارج نشوند .و
ضمنًا ميدانيم که دولت آلمان از ديرباز تا جزئيترين و خُردترين سطوح

مناسبات اجتماعي مردم را مديريت ( )Verwaltungميکند و بهموازات

منطق کااليي ،همچون عاملي مسلط در ميانجيگري روابط اجتماعي عمل

ميکند .با اين اوصاف ،بايد اذعان کرد بهرغم برگهاي درخشان تاريخ

 .7طبعا نبايد ناديده گرفت که بخشي از اين رهيافت «همکاري ملي» مبتني بر جلب رضايت نسبي
بخشهايي از طبقهي کارگر است ،خواه بهواسطهي اشکالي از سياستبازتوزيع سود سرمايه ،و خواه
بهويژه -از طريق ارائهي خدمات اجتماعي دولتي .حل اختالفات باقيمانده ،به نهادها و سازوبرگهايايدئولوژيک واگذار ميشود.
 .8بهعنوان يک نمونهي متاخر ،اعتصاب درخشان لکوموتيورانان و پايان تراژيک آن را به ياد داريم و
نيز مصوبههاي بعدي براي محدوسازي سفتوسخت امکان اعتصابات خودانگيخته و ابتکارعملهاي
اعتراضي کارگران.
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جنبش کارگري آلمان پيش از اوجگيري ناسيونال سوسياليسم ،9ابتکار

عمل ديرين صدراعظم بيسمارک در آشتيدادن اجباري و مصنوعي دو

قطب شکاف کار و سرمايه بار ديگر در فضاي پس از جنگ جهاني دوم

احياء شده است؛ و در اينميان ،بيگمان سهم نازيها بهواسطهي

درهمشکستن سازمانها و جنبشها و سنتهاي عظيم کارگري چشمگير
بوده است .و شگفت آنکه اين معجون غريب «آشتي ملي» يا «وحدت

طبقاتي» با سقوط نازيها از ميان نرفت ،بلکه در دورهاي که «آلمانغربي»

زير پروبال اياالت متحد آمريکا پرورش مييافت و هدايت ميشد ،با
کيفيت پيچيدهتر و کاراتري گسترش يافت و تثبيت گرديد( 10و ميدانيم

که اياالت متحد پساجنگ در نگراني از رشد «خطر کمونيسم» و بنا به

مالحظات ژئواستراتژيک در پيوند با حريف شرقياش هيچ انگيزه و
جديتي در زدودن ميراث نازيسم از بافت جامعهي آلمان نداشت).

از سوي ديگر ،افول جهاني چپ از ميانهي دههي هشتاد ،در جامعهي

آلمان نيز تأثيرات آشکاري برجاي گذاشت .در امتداد همين روند ،با
فروپاشي شوروي دستکم چپي که تضاد طبقاتي را در سرلوحهي

سياست خويش قرار ميداد در جامعهي آلمانغربي بيش از گذشته به
 .9با وجود همهي نقدهايي که بر تاثيرات نفوذ گستردهي حزب سوسيالدموکرات و حزب کمونيسم
همپيمان شوروي بر جنبشهاي کارگري آن زمان وارد است.
 .10در اين زمينه دو رويداد در دهههاي پساجنگ اهميت سمبوليک ويژهاي دارند :يکي انصراف رسمي
حزبسوسيالدموکرات آلمان از هرگونه چشمانداز سوسياليستي (در کنگرهي حزبي  )1956براي
هموارسازي هرچه بيشتر مسير آشتي طبقاتي؛ و ديگري تصويب «قوانين وضعيت اضطراي» بهرغم
اعتراضات گستردهي دانشجويي ،با ابتکارعمل دولتي که صدراعظم آن کورت کيزينگر ( Kurt G.
 ) Kiesingerزماني از اعضاي بلندپايهي حکومت نازي بود.
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محاق رفت و هماناندک سازمانها و پيوندهاي اجتماعي خويش را نيز
از دست داد .اين مساله خود يکي از داليل توضيحدهندهي آن است که

چرا بازتابهاي سياسي و طبقاتي رشد مناسبات نوليبرالي در آلمان چنين

اندک و يا مقاومت در برابر آن چنين کُندآهنگ بوده است .اما همانطور

که اشارهشد اين افول نميتواند هميشگي باشد ،زيرا در کنار

ملموسترشدن پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي سياستهاي نوليبرالي ،دو
فاکتور عمده به موازات هم عمل ميکنند :از يکسو ،پيامدهاي بحران

اقتصادي جهاني  ۲008و معضالتي چون بيتوجهي قدرتهاي بزرگ
اقتصادي-سياسي به مسالهي گرمايش زمين و نيز تداوم جنگهاي

خاورميانه و ديگر روندهاي بحرانزاي اخير (از جمله تشديد شکاف ميان
فقرا و ثروتمندان در سطوح ملي و جهاني) بار ديگر نگاههاي انتقادي را

به سوي سرمايهداري برگرداندهاند؛ و از سوي ديگر ،در دهههاي اخير

ديگر خطر نفوذ «شبح سرخ» يا همسايهي شرور شرقي وجود خارجي
ندارد ،تا بتوان هرگونه موضعگيري و جهتگيري يا سازمانيابي سياسي

عليه سرمايهداري را بهراحتي تخطئه و از مدار نفوذ اجتماعي خارج کرد؛

اينک تنها «خطر خارجيان» و «خطر تروريسم» بهجاي مانده است ،که
بهرغم همهي مانورهاي تبليغاتي و ايدئولوژيک تمرکزيافته حول آنها

(نظير دامنزدن به خارجيستيزي و اسالمهراسي) دشوار بتوانند درخت
ناسيوناليسم را بهقدري تغذيه کنند که شکافهاي طبقاتي و سازوکارهاي

استثمار  -همچنان -در سايهي آن پنهان بمانند.11

 .11هرچند سياستهاي کنترلي دولتها نيز بهواسطهي بسط و نشر گفتارهاي ايدئولوژيک حول
خطرات فوق ،و بهموازات رشد فناوري افزايش چشمگيري داشته است .بهواقع ،تنها راه پيش روي
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 .۳جستجوي پهنهاي براي بسط پيکارهاي طبقاتي

اگر وجود شکاف طبقاتي در جامعهي آلمان نقش مسلطي در پوياييهاي

کالن جامعه دارد و  -هنوز هم -اتخاذ سياست طبقاتي را در اين جامعه

موجه ميسازد ،پرسش بعدي اين است که زمين بازي مناسب براي فعالين

چپ فراپارلماني درجهت پرورش رويکرد نويني به مبارزهي طبقاتي
کجاست؟ طبعا هرکسي در محيطکارياش ميبايد ترکيبي از روشنگري
انتقادي و سازماندهي خُرد (محلي) حول مطالبات و مشکالت ملموس

را پي بگيرد؛ اما دربارهي مازاد و ماحصل اين تالشهاي فردي نميتوان

مبالغهکرد؛ چون موانع ساختاري عظيمي در برابر آنها قرار دارد .شايد
از آنچه گفته شد روشن شده باشد که در جامعهي آلمان هر آنجا که

زمين بازي براي سيطرهي اتحاديههاي بزرگ رسمي مساعد باشد،

نميتواند آغازگاه مناسبي براي شکوفايي سياستي بديل حول شکاف
طبقاتي باشد .چرا که سيطرهي ديرين بوروکراسي اتحاديههاي بزرگ

رسمي  -بهموازات دستگاه ايدئولوژيک مسلط -کارگران آلمان را

درمجموع سياستزُدايي کرده است؛ وانگهي ،همين سازوکارهاي نهادين

تحرکات و مطالبات موجود در محيطهاي کار را بهانحصار خود درآورده
و تحرکات مستقل را منزوي ميسازد .اينکه کارگران چندين دهه

ابتکارعمل خويش را به اين ماشين شبهدولتي واگذار کردهاند ،مانع از آن

ميشود که بتوانند بهطور بيواسطه در چنين محيطهايي سياستي مستقل
دولت (در کنار تالش هميشگي براي ادغام ايدئولوژيک شهروندان در گفتار رسمي) تشديد کنترل
سازمانيافتهي جامعه است ،کنترلي که نيازمند کاربست فزآيندهي فناوريهاي پيشرفته است و نام
دقيقتر آن پليسيسازي يا امنيتيسازي سپهر اجتماعي است.
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(با گرايشهاي ضمني راديکال) را در پيش بگيرند ،بهويژه آنکه در
محيطهاي کاري جامعهي آلمان  -در نبود جنبش مترقي کارگري-

شکافهاي قومينژادي و پديدهي ناسيوناليسم و سلسلهمراتبهاي مبتني
بر نوع قرارداد کاري نقشهاي بازدارندهاي ايفاء ميکنند .مسالهي

فرادستي چترهاي بزرگ اتحاديهاي و دشواري ابتکار عملهاي مستقل

در محيطهاي کاري آلمان  ،حتي شامل بسترهاي حقوقي و امکانات

مادي حداقلي براي تدارک کار جمعي هم ميشود؛ چرا که بنا بهتعريف

اين ظرفها و امکانات در اختيار و انحصار اتحاديههاست و توان مالي و
نفوذ اداري آنها جاي چنداني براي «رقابت»جويي افراد و جمعهاي

مستقل باقي نميگذارد .به اين مساله بايد اليهبنديها و شکافهاي دروني
کارگران در محيط کار و پديدهي اتميزهشدن فزايندهي کارگران را نيز

افزود که هم امکان همگرايي صنفي-سياسي آنان را کاهش ميدهد و هم
وابستگي فردي آنها به تنها نهاد موجود براي دفاع از حقوق

حداقليشان را بيشتر ميکند؛ و درنتيجه ،رويارويي با نهاد شبهکارگري
مسلط را برايشان دشوارتر ميسازد .وانگهي ،شرايط و مناسبات کاري

در عصر توليد پسافورديستي تحت قواعد نوين نوليبرالي ،امکانات بسيج
صنفي-سياسي يا سازمانيابي طبقاتي خودانگيختهي نيروي کار را

بهشدت تقليل دادهاند؛ ويژگيهايي نظير :بيثباتکاري ،تمرکززدايي از

محيطهاي کار ،مقطعيبودن کارها ،تغيير اجباري مشاغل يا دستکم
محيطهاي کاري و تشديد رقابتهاي معطوف بر خودارتقايي مداوم و

بازدهي فردي باالتر .به همهي اينعوامل بايد خصلتهاي عام و غالب

عصر حاضر را نيز افزود ،ازجمله و بهويژه سياستزدايي مداوم و نظاممند

 .7پيکار طبقاتي :در محل کار يا در محالت شهري؟ | 261

از عرصهي عمومي و نيز کاهش چشمگير خدمات اجتماعي و بهتبع آن

رشد اضطراب و ترسهاي فردگرايانه .12با اين اوصاف ،دشوار بتوان

تصور کرد در جامعهي کنوني آلمان محيطهاي متعارف کار بهطور

بيواسطه سکوي جهش مناسبي براي بهچالشکشيدن مناسبات کار و

سرمايه (و از جمله ،شکستن هژموني نهادهاي کارگري محافظهکار سنتي)
باشند .اما اين حرف بههيچرو بهمعني انکار اهميت و اولويت محيطهاي

کار  -بهويژه اعتصابات کارگري -براي بسط مبارزات عليه هستهي

اصلي نظم سرمايهدارانه (يعني رابطهي سرمايه) نيست؛ برعکس ،مساله بر

سر پيداکردن آغازگاهي مناسب براي احياي مبارزات طبقاتي راديکال،

خصوصا در محيطهاي کار ،بهرغم موانع نظاممند موجود است.

 .۴محالت شهري :آغازگاهي براي پيونديابي سپهرهاي مبارزه

در همينراستا ،از نظر ما مناطق و محالت محروم شهري ميتوانند بديل

مناسبي براي يافتن چنين آغازگاهي در اختيار ما قرار دهند ،چرا که در

مقايسه با وضعيت حاکم بر محيطهاي کاري در جامعهي آلمان

دسترسپذيرتر و انعطافپذيرترند و به روي بسترسازيهاي سياسي

گشودهترند؛ ضمن اينکه درنهايت مکملي ضروري براي پيشبرد مبارزات
 .12اگر صرفًا وضعيت کارگران مهاجر و آنهايي که با وضعيت اقامتي نامطمئن و دانش زباني محدود
وارد بازار کار شدهاند را در نظر بگيريم ،روشن است که براي اين طيف دشوار بتوان در محيط کار (و
مستقل از اتحاديهها) حتي پروسههاي آموزشي متناسب با مبارزهي طبقاتي تدارک ديد ،چه رسد به
سازماندهي پيکار طبقاتي.
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طبقاتي در محيطهاي کار و بهطور کلي بسيج سياسي عليه رابطهي

سرمايه و سازوکارهاي همبستهي آن هستند .13پيش از آنکه در امتداد
بندهاي قبلي داليلي براي اين برداشت ارائه کنيم ،ميبايد سه مالحظهي

کلي را بهاختصار بيان نماييم :نخست آنکه ،از نظر ما گسترهي مفهومي

طبقهي کارگر بسيار وسيعتر از آن است که بتوان آن را به مشاغلي با

محوريت کار يدي يا کارهايي در محيطهاي صنعتي و توليدي کالسيک
محدود کرد .دوم آنکه ،نظام سرمايهداري صرفًا متشکل از «رابطهي

سرمايه» نيست ،بلکه بهگونهاي ادغامگر و توامان تاثيرپذير و منعطف

سازوکارهاي غيراقتصادي (نظير جنسيت و مذهب و مليت) را نيز در بر

ميگيرد ،که البته در اين مسير همواره نيازمند بسترسازيها و

دخالتگريهاي و تنظيمات «قانوني» نهاد دولت است .سوم آنکه ،تداوم
و بازتوليد خود رابطهي سرمايه و نظم فراگير سرمايهدارانه صرفًا متکي

بر خلق ارزش اضافي و تحقق ارزش کاالها و تضمين و حراست حق

مالکيت از جانب دولت نيست ،بلکه همچنين وابستگي عميقي به بازتوليد
نيروي کار و بازتوليد اجتماعي و ملزومات مادي آنها دارد.

عالوهبر آنچه در بندهاي قبلي پيرامون وضعيت خاص جامعهي آلمان

گفته شد ،از ديد ما سرمايهداري متاخر واجد خصلتهايي است که به

 .13شايد سادهترين و ملموسترين مثال انضمامي و تاريخي از وجه مکمل محالت براي پيکارهاي
کارگري ،در تجارب جنبشهاي کارگري در برخي از کشورهاي آمريکاي التين نمايان گردد :در
بسياري از اعتراضات و اعتصابات کارگري ،از جمله جنبشهاي اعتراضي دهههاي اخير عليه پيامدهاي
نوليبراليسم (نظير جنبش اشغال کارخانهها در آرژانتين) ،مبارزات کارگران در محيط کارخانه ،عمدتا
با حمايت فعال محالت محروم همراه ميشوند ،جاييکه خانوادههاي کارگران سکونت دارند و نقش
مهمي در بسيج سياسي محالت ايفا ميکنند.
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ضرورت تدارک مبارزات سازمانيافته در محالت محروم شهري راه

ميبرند .براي جمعبندي نوشتار حاضر اين خصلتهاي عام را در پيوند
با برخي رهيافتهاي نظري (که هر يک سويهاي از مناسبات متاخر را

برجسته ميکنند) بهطور فشرده برميشماريم تا نشان دهيم که چرا ميبايد

فعاليت سازمانيافته در محالت محروم شهري را مکملي ضروري براي

تقويت و بسط پيکار جمعي عليه رابطهي سرمايه و کليت نظام
سرمايهداري تلقي کنيم.

الف) بازتوليد اجتماعي :نظريهپردازان بسياري (از جمله سيلويا فدريچي)

کوشيدهاند پيوستگي سرمايهداري با ضرورت بازتوليد نيروي کار را
برجسته سازند؛ پيوندي ساختاري که بهويژه با کارکرد مناسبات جنسيتي

و از جمله نقش ويژهي زنان در کار خانگي و کارهاي تربيتي و مراقبتي

مالزمت دارد .برمبناي اين رهيافت ميتوان چنين استنتاج کرد که محالت

شهري از آنرو که کانون تجميع بسياري از اين مناسبات بازتوليدي و

تضادهاي مربوط به آنها هستند ،اهميت ويژهاي براي گسترش
عرصههاي مبارزه دارند؛ چراکه مناسبات بازتوليدي و تضادهاي برآمده

از آنها بسياري از افراد و گروههاي اجتماعي ساکن محالت محروم

(بهويژه زنان) را حامل بالقوهگيهاي سوژهگي سياسي ميسازد.

ب) فضاهاي شهري :در دهههاي اخير انديشمنداني نظير ديويد هاروي

اهميت تصاحب فرادستانه و دگرديسي مستمر فضاهاي شهري را در تداوم

فرآيند انباشت سرمايه و بسط مناسبات کااليي برجسته ساختهاند .در
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اينجا نه فقط تغيير الگوهاي زيستي و مصرفي پيوندي تنگاتنگ مييابند،
بلکه با مسالهي تشديد فشارهاي نظاممند سرمايه براي تسخير فضاهاي

عمومي و امکانات زيست فردي و جمعي مواجهيم .براي مثال ،اين رويه
به محدودسازي شرايط پيونديابي اجتماعي ميانجامد که تأثيرات منفي

چشمگيري بر روند سوسياليزهشدن و امکانات پرورش سوژهگي سياسي
بر جاي ميگذارد .معضل تجاريشدن و اعيانيشدن ()Gentrifizierung

محالت شهري و بيرونراندن يا درتنگنا قراردادن ساکنان پيشين تنها يکي

از پيامدهاي ملموس اين فرآيند است .چنين روندي علياالصول محالت

شهري را توامان به يکي از موضوعات و پهنههاي پيکار عيله سرمايهداري
و رابطهي سرمايه بدل ميکند.

پ) سوسيال فابريک :در دهههاي اخير برخي انديشمندان (نظير آنتونيو

نگري) در بررسي روندهاي پويش سرمايه اين مساله را برجسته ساختهاند

که سرمايهداري در روند توسعهي تهاجمي خود فضاي معمول تجلي

رابطهي کار و سرمايه را از محيطهاي متعارف کار (تلويحا کارخانه) به
سراسر جامعه بسط داده است يا بهعبارتي سرمايه آشکارا بدينسو
گرايش دارد که کل سپهر جامعه را از آن خود سازد .بهبيان ديگر ،بسط
دايمي گسترهي کاالييسازي نيروي کار و تحوالت مستمر در ملزومات

و سازوکارهاي توليد و تحقق ارزش (از جمله در حيطهي دانش و

فناوري) ،انسانهاي هرچهبيشتري را مستقيمًا وارد مدار رابطهي سرمايه

ميسازد؛ از جمله ،بديندليل که در دهههاي اخير شمار هرچهبيشتري از
افراد ميبايد کل مسير زندگي خود را درجهت آمادهسازي دايمي خويش
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صرف کنند تا با ارتقاي مستمر مهارتهاي کاريشان بتوانند امکان

«جذبشدن» در بازار کار را بيابند (يا تحت شمول سازوکارهاي استثمار
قرار گيرند) .بدينترتيب ،فرآيند کار بهلحاظ زماني و مکاني از گسترهي

ال کارخانه) فراتر ميرود ،و کل زندگي فردي و ساحت
محيط کار (مث ً
جامعه را تسخير ميکند .درواقع ،بسياري از شاخصهاي عصر
نوليبراليسم تجلي آشکار چنين گرايشي هستند .آنچه در اين رهيافت
نظري برجسته ميشود بيان ديگري است از پيشبيني معروف مارکس

مبني بر گرايش نظاممند سرمايهداري به پرولتريزهکردن هرچهبيشتر

جامعه .در اينمعنا نهفقط کارگران و فروشندگان نيروي کار ،بلکه خيل
بيکاران و نيمهبيکاران و بخش وسيعي از محصالن و دانشجويان نيز

مشمول رابطهي سرمايه ميشوند .با توجه به اين روند کلي و يا

منعطفسازي نوليبرالي بازار کار ،روشن است که محالت شهري مکان

هندسي تجميع انبوه ابژههاي انساني سرمايه هستند؛ کسانيکه بخش

قابلتوجهي از آنها علياالصول ميتوانند به سوژههاي پيکار عليه

مناسبات سرمايهداري ارتقا يابند.

شايد نيازي به تاکيد نباشد که موضوع پيوند دروني ميان سپهرهاي

مبارزهي ضدسرمايهدارانه در محالت شهري و محيطهاي کاري را

ميتوان از منظرهاي مهم ديگري هم مطرح ساخت .ازجمله از منظر
رهيافتي که در برابر فرهنگ فردگرايي رقابتجويانهي بورژوايي و
همنوايي سياسي پيامد آن ،بر ضرورت پرورش فرهنگ بديل همبستگي،

يا بهطور کلي فرهنگ انتقادي و انقالبي ،تأکيد ميگذارد .تدارک بسترها
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و محيطهاي اجتماعي الزم براي پيريزي اين فرهنگ بديل و پيگيري

چنين هدفي نيازمند توجهي ويژه به سياستورزي در محالت محروم
شهري و شناخت و پیريزي ملزومات آن است .مسالهي ضرورت
سياستورزي انقالبي يا ضدسرمايهدارانه در محالت محروم شهري را

همچنين ميتوان از منظر پديدهي روبهرشد مهاجرت و پناهجويي استنتاج

کرد ،که با گرايش کلي سرمايهداري به سيالسازي مکاني نيروي کار و

پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي آن پيوند دارد .در اينجا محالت محروم

شهري بهسان کانونهاي زيست «خارجيان»ي ظاهر ميشوند که عمدتا

بهدليل زيستن در حاشيهي اجتماع و تحمل درجات مضاعفي از تبعيض

و استثمار و سرکوب ،نيازهاي ملموسي براي «رفع» اين مناسبات دارند و

علياالصول ميتوانند سوژههاي بالقوهي چنين پيکاري باشند .ضمن

اينکه بخشي از آنها بهواسطهي راندهشدن اجباري از سرزمينهايشان
و تجارب زيستي و سياسي گذشتهشان ،حامل درکهاي ملموستري از

کارکردها و پيامدهاي سرمايهداري معاصر هستند .بر اين اساس ،آنها -
براي مثال -بيش از هر گروهي در جامعهي آلمان به احياي

انترناسيوناليسم نياز دارند و سازمانيابي سياسي رهاييبخش آنها

ميتواند اهرم بسيار مهمي در مبارزه با راسيسم و ناسيوناليسم نهادينهشده
در جامعهي آلمان باشد.14

 .14وجود گرايشهاي مشهود ناسيوناليستي يا دينگرايي افراطي نزد اين اقشار را بايد بيشاز همه
پيامدي از زندگي دايمي تحت شرايط تبعيض ساختاري تلقي کرد .بديهي است که سازمانهاي راستگرا
در هر دو حوزهي فوق ميکوشند از نيازهاي برآمده از چنين وضعيت مزمن و فراگيري براي گسترش
اجتماعي و سياسي خويش بهرهبرداري کنند؛ همچنان که ناسيوناليسم رسمي و نئوفاشيسم آلماني نيز
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همهي آنچه در رابطه با اهميت و جايگاه اجتماعي و سياسي محالت

محروم شهري گفته شد ،صرفا تالش ديگريست براي برجستهسازي يکي

از دستاوردهاي نسبتًا فراموششدهي جنبشهاي رهاييبخش ،که تعدد و

تنوع نمونههاي تاريخي آن ما را از برشمردن مصاديق آنها معاف ميکند.
بدينترتيب ،هدف اين متن برجستهسازي يک بالقوهگي مادي درجهت

گسترش مبارزهي جمعي سازمانيافته عليه سرمايهداري است .روشن

است که گامبرداشتن درجهت تحقق اين بالقوگي نيازمند ملزومات مهمي
است؛ ازجمله و بهويژه عزم جمعي نيروهاي چپ راديکال براي خروج

از «فضاهاي مانوس چپ» و بردن مبارزاتشان به درون جامعه؛ و يا
دقيقتر ،مشارکت فعال در مبارزات جاري پنهان در بطن جامعه.

از ديرباز ميکوشند بر بستر نيازهاي زيستي و اجتماعي بيپاسخ و تحريفشدهي اکثريت جامعهي
آلمان ،پايههاي عمارت ناسيوناليستي-راسيستي خويش را حفظ کنند يا گسترش دهند.

.8

چگونه ميتوان يک شبکهي همبستگي برپا کرد؟
نويسنده « :شبکهي همبستگي»  -آلمان

1

 .1ايدهي شبکههاي همبستگي

در سراسر آلمان آدمهاي زيادي را ميبينيم که منافع و مشکالت يکساني
دارند .ايدهي شبکهي همبستگي آن است که اين مردم را کنار هم بياورد
و مبارزات مشترک عليه تأثيرات سرمايهداري را پيش ببرد .چيزي که

ال روشني
در اين کشور غايب است سازماني است که خود را بهطور کام ً
در سمت کارگران ،در سمت زنان و مردان و مهاجران قرار دهد و براي

دفاع از حقوق آنان و بهبود شرايط زندگيشان پيکار کند .بهاينخاطر ،ما

با مشکالتي روبرو هستيم که از بيعدالتيهاي بنيادي زندگي کنوني ناشي

ميشوند .براي مثال ،اضافهکاريهاي پرداختنشده ،مزدهاي معوقه،
کاهش دستمزد ،آزار و اذيت ادارهي کار يا ادارهي خارجيها ،لغو قرارداد
اجارهي مسکن و حکم تخليه ،و نظاير اينها .بنابراين ،ريشهي چنين

مشکالتي بهاصطالح «بادهاي سرنوشت» شخصي نيست ،بلکه اين

مشکالت ناشي از موقعيتي هستند که ما بهدليل کارگربودندر آن واقع
? 1. Solidaritätsnetzwerk: Wie man ein Solidaritätsnetzwerk aufbaut
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شدهايم .ما ميخواهيم عليه همين مشکالتي که ما را به هم پيوند ميدهند
بهطور مشترک مبارزه کنيم.

براي ما مهم است که شبکهي همبستگي صرفًا نوعي مرکز مشاوره يا

ابتکار عملي در جهت «تضمين حق و حقوق» 2نباشد :براي مثال هدف ما
در وهلهي اول اين نيست که شماري از موارد اخراجهاي غيرقانوني را

به دادگاه بکشانيم .ما متقاعد شدهايم که ميبايد خودمان از همان موقعيتي

که در آن قرار داريم به هم ياري برسانيم و نميبايد به نمايندگاني براي

پيگيري وضعيتمان اعتماد کنيم .بههمين منظور ،ما کنار هم ميآييم تا

مشترکا عليه هر چيزي که مقابل منافع ما قرار دارد پيکار کنيم.

قوانين در آلمان فقط جانب صاحبان شرکتها ،مالکان خانهها و يا حتي
دولت را ميگيرند؛ اغلب براي پيگيري يک دعواي حقوقي طوالني و

پرتنش ،با کمبود پول مواجه ميشويم :يعني موفقيت صاحبان شرکتها
و مالکان خانهها از پيش برنامهريزي [و مقدر] شده است .بنابراين،

رويکرد ما چيز ديگري است .ما رو بهسوي کساني برميگردانيم که

ميخواهند در برابر بيعدالتيهايي که با آنها مواجهاند ،از خود دفاع
کنند.

در اين مسير ،شبکهي همبستگي اين هدف را تعقيب ميکند که

عزيمتگاهي براي اين سازمانيابي جمعي باشد .اين شبکه سازماني
نيست که خود را صرفا به پيگيري شرايط بد کاري ،پشتيباني از بيکاران
2. Rechtsversicherung
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يا اختالف و تنش با مالکان خانهها محدود کند .درست بههميندليل ،ما

ميخواهيم با مشکالت بيواسطه در همسايگيمان و در محله[ي شهري]

محل سکونتمان روبرو شويم تا آنها را بهطور جمعي رفع کنيم .آن
چيزي که ما بر آن تکيه ميکنيم ،دولت ،دادگاهها و نهادهاي دولتي ديگر
نيست ،بلکه نيرو و توان مشترک خود ماست.

در اين شبکه ما تنها نميمانيم ،بلکه در کنار افراد ديگري هستيم که در
وضعيت يکسان يا مشابهي مثل ما قرار دارند .ما در شهرها و مناطق

مختلفي از آلمان فعال هستيم و ميتوانيم بهطور فرامنطقهاي از يکديگر

پشتيباني کنيم.

در برخي کشورها ،از سالها پيش شمار زيادي از تجارب مثبت در

زمينهي شوراها و گردهماييهاي محالت شهري وجود دارد که در قالب
آنها ساکنين يک محلهي شهري خود را بهطور جمعي سازمان ميدهند

تا مشکالتشان را بهدست خودشان رفع کنند .بنابراين ،اين ايده بيانگر
رهيافتي است که تاکنون موفقيت [عملي] خود را نشان داده است؛ اينک،
بر عهدهي ماست که اين تجربيات مثبت را بهطور خالقانه براي شرايط

جامعهي آلمان بهکار ببنديم.

خوانندهي عالقمند به اين رويکرد را به مطالعهي ايدههاي اساسيمان
درخصوص اين رهيافت دعوت ميکنيم.
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 .۲براي بناکردن يک شبکهي همبستگي به چه چيزي نياز داريم؟

تجربيات کشورهاي ديگر نشان ميدهند که ملزومات بنانهادن يک

شبکهي همبستگي بسيار کمتر از آن چيزي است که در ابتدا بهنظر

ال تنها نباشيم .يک گروه کوچک
ميرسد .درهرحال ،خوب است که کام ً

از افرادي که به درستي اين ايده باور دارند ،مهمترين پيشنياز است (حتي
دو تا سه نفر براي شروع کافي است) .مسلمًا بايد بسيار صبور و باحوصله
و نسبت به سرخوردگيها مقاوم باشيم .چون همهچيز در شروع کار

چندان خوب و موفقيتآميز پيش نخواهد رفت .همچنين در اين مسير

ميبايد مصمم به ايجاد تغييراتي در رابطه با مناسبات سرکوب و استثمار
باشيد.

چيزهاي که در مقابل ،لزوما نيازي بهآنها نداريم به اين قرارند:
مقادير زياد پول! براي مثال ،ما در اجراي طرحمان قرار گذاشتيم که هر
کسي که مايل به همکاري در شبکهي همبستگي است ،مبلغ اندکي حق
عضويت بپردازد؛ هنگاميکه اين مبالغ بهطور منظم گردآوري شوند ،پول
الزم براي اجراي نخستيناکسيونها و فعاليتهايمان را خواهيم داشت؛

مکاني از آن خودمان! کمابيش در هر شهري مکانها و ساختمانهايي

وجود دارد که ميتوانيم براي شروع فعاليتمان از آنها استفاده کنيم.
براي نمونه ،ميتوان به مراکز [فرهنگي] محالت يا مراکز جوانان محالت

اشاره کرد .براي شروع کار ميتوان هم از مکانهاي عمومي استفاده کرد
و هم از خانهها و آپارتمانهاي شخصي.
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دانش حقوقي و دانستههاي تخصصي مشابه! طبعا ما به مشکالتي برخورد

خواهيم کرد که در اثر آنها با سؤاالتي روبرو ميشويم که بايد به آنها
جواب بدهيم تا بتوانيم گامهاي بعدي حرکتمان را تعيين کنيم .اما اين

امر بهمعناي آن نيست که ما در گروهمان لزومًا به متخصصان و

کارشناسان نياز داريم؛ بلکه اطالعات پايهاي در زمينههاي ضروري ،مثل

قوانين اجاره ،حقوق کار ،مستمري اجتماعي ماهانه )Herz-IV( 3و غيره

را ميتوان با جستجويي در اينترنت بهسرعت کسب کرد ،ضمناينکه در

بسياري از اين موارد مشاورههاي رايگان يا ارزان قابل دسترسي است.

ما نميتوانيم و نميخواهيم [از طريق برپاييشبکهي همبستگي]
جايگزيني براي چنين امکانات موجودي ايجاد کنيم.

 .۳چرا کارگران ،زنان ،مهاجران و جوانان؟

درست در ابتداي منشور توافقات 4گروهمان چنين آمده است:

 .3اين پرداخت ماهانه در راستاي حمايت کمينهي اجتماعي از محرومان ،شامل حال کساني ميشود
که درآمد آنها کفاف هزينههاي حداقل معيشت در جامعهي آلمان را نميدهد .با اينحال ،ميزان بسيار
اندک اين مستمري تنها جوابگوي نازلترين نيازهاي زيستي و اجتماعي است .درواقع ،چنين
سياستهايي که نمونههاي مشابه متعددي (مصوبههاي قانوني نظام پرداخت اعانه به مستمندان) در
تاريخ سرمايهداري اروپا دارد ،بخشي از رويهي بازتوزيع دولتي ثروت براي کمک به بازتوليد کارگران
و ارتش ذخيرهي بيکاري است/ .م.
4. Selbstverständnis
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«شبکهي همبستگي مکان گردآمدن کارگران ،بيکاران ،زنان ،مهاجران و
جواناني است که ميخواهند بهطور مشترک از حقوق و عاليقشان دفاع
کنند و آنها را محقق سازند».

شايد اين پرسش براي مخاطبان مطرح شود که چرا چنين ترکيبي را

هدف قرار دادهايم؟ پاسخ ما اين است :مهمترين خصلت نظام
سرمايهداري ،تقسيم جامعه به طبقات است :اقليتي از جامعه ،يعني

شرکتهاي و بنگاههاي بزرگ اقتصادي ،صنعت و تجارت را کنترل

ميکند و از اينطريق تقريبًا تمامي بخشهاي ديگر جامعه [يعني اکثريت
باقيمانده] را استثمار ميکند .بخش بزرگي از جامعه از کارگران زن و

مرد تشکيل شده است :کسانيکه مجبورند براي ديگران کار کنند تا
بتوانند معيشت 5خود را تأمين کنند .اين دو طبقه منافع و اهداف مخالفي

دارند و هدف شبکهي همبستگي آن است که ما ميخواهيم منافع و عاليق
طبقهي خودمان را پيش ببريم :بهبيان ديگر ،ميخواهيم پيکارهاي طبقاتي

موفقي را برپا کنيم.

اما در حال حاضر استثمار شکلهاي مختلفي بهخود ميگيرد و ما به
شيوههاي مختلفي سرکوب ميشويم.

بهعنوان کارگران يا کارمندان زن و مرد ،ما براي دستمزد کار ميکنيم.

ال روشني دارند :مزد کمتر ،زمان کار
کارفرمايان عاليق اقتصادي کام ً

بيشتر و اينکه ما سريعتر و فشردهتر کار کنيم .عاليق و منافع ما نيز
5. Lebensunterhalt
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بهعنوان کارگر و مزدبگير روشن است :مزدهاي باالتر ،زمان کار کمتر،

لغو اضافهکاري و استرس و فشار رواني هرچه کمتر در محيط کار .اين
بهمعناي آن است که محيط کاري ما مکان مهمي است که در آن مبارزهي
طبقاتي جريان دارد.

اما اينها تنها مشکالتي نيستندکه با آنها مواجهيم :بسياري از کارگران

بيکار ميشوند؛ برخي فقط براي چند ماه ،ولي برخي ديگر براي سالها.
بهعنوان بيکار بهسرعت با مشکالت ديگري وراي محيط کار روبرو

ميشويم :چگونه دوباره کار پيدا کنيم؟ چگونه از فشارها و تنبيهات

«قانوني» ادارهي کار اجتناب کنيم؟ چگونه ميتوانيم با مبلغ مستمري

اجتماعي از پس هزينههاي زندگيبر بياييم؟ پس ،ادارهي کاريابي 6هم

مکان ديگري براي پيکار طبقاتي است.

طبعا اکثر زنان نيز بهعنوان کارگر يا کارمند استثمار ميشوند .اما استثمار

آنان بهطور خاصي شديدتر است ،چون در آلمان هنوز هم زنان بهطور

ميانگين  ۲3درصد کمتر از مردان [براي کار برابر] مزد ميگيرند .وقتي

زنان بخواهند از خودشان در برابر اين اين وضعيت دفاع کنند ،اغلب
اوقات ،نخست ميبايد مبارزهاي را در درون چهارديواري منزل خود آغاز

کنند :چراکه کار خانگي و مراقبت و تربيت کودکان هنوز هم بهعنوان

«کار زنانه» نگريسته ميشوند؛ درنتيجه ،زنان پس از پايان روز کاري [در

کارخانه ،شرکت يا اداره] ،اغلب تازه ميبايد براي همسران خود کار
6. Jobcenter
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کنند .اين بهمعناي آن است که زنان عالوهبر تحمل استثمار در محيط

کارشان ،متحمل يک سرکوب ويژهي ديگر [يعني سرکوب جنسيتي] هم

ميشوند .آنها در تمامي حوزههاي زيست و زندگيشان مورد تبعيض و

نيز مورد توهين و آزار [جنسي] و تهاجم قرار ميگيرند .درنتيجه ،زنان

ميبايد عليه اين سرکوب مشخص کنار هم بايستند و از خودشان دفاع
کنند.

مهاجران [و پناهجويان] ،و نيز فرزندان و نوههاي آنان با پديدهي راسيسم

[نژادگرايي] در آلمان روبرو هستند .چراکه با رشد و تقويت

جنبشدستراستي ،آنان بهطور روزافزوني در معرض تبعيض و تعرض و
تهاجم قرار ميگيرند ،که دامنهي آن از ارعاب و احساس وحشت و خطر

آشکار ،تا جراحتهاي شديد و حتي قتل را در بر ميگيرد .عالوهبراين،

مزد مهاجران [«خارجيها»] اغلب پايينتر است و برمبناي شواهدي
روشن ،يافتن امکانات آموزش کاري ،7شغل و مسکن اجارهاي براي آنان
بهمراتب دشوارتر است .برخي از مهاجران مشکالت ويژهي ديگري هم

دارند ،چراکه آنان در معرض تهديد بازگرداندن اجباري 8به

کشورهايشان قرار دارند .بنابراين ،آنها نيز بايد اَشکال ويژهي مبارزاتي
و سازماندهي خودشان را پرورش دهند.

7. Ausbildungsstellen
8. Abschiebungen
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اکثر جوانان هم هنوز مورد استثمار قرار ميگيرند .پيشبرد شعار معروف

«سالهاي آموزش سالهاي سروري نيستند[ »9از جانب دولت] براي

بسياري از آنها با اين پيامد همراه بوده است که در حولوحوش خط

فقر زندگي کنند .دانشآموزان و دانشجويان ميبايد راه [پيشرفت] خود

را از خالل نظام آموزشي بيابند و باز کنند ،که اين امر براي کودکان و
فرزندان برآمده از طبقهي کارگر چيزي نيست جز يادگيري نحوهي

پرکردن برگهي تقاضاي مستمري اجتماعي ماهانه .نوجوانان و جوانان

بخش بزرگي از اوقات خود را متفاوت با کارگران بالغ سپري ميکنند؛ و
بنابراين ،منطقي است که خود آنان عاليق و خواستههايشان را در

مدرسه ،محل کارآموزي ،محيط کار ،محله و دانشگاه نمايندگي کنند.

ما يک طبقه هستيم ،اما زندگي و مشکالت ما بخشا بسيار متفاوت هستند؛
بخشي از مسايل ما آنقدر متفاوتاند ،که برخي ادعا ميکنند که امروز

ال ديگر طبقهي کارگري در کار نيست .اين ادعا از نظر ما چرند است.
اص ً

همهي ما درنهايت در اين نظام سرمايهدارانه استثمار ميشويم و از ايننظر
دشمن مشترکي داريم؛ تنها ،شکلهايي که ما پيکار طبقاتي را پيش

ميبريم متفاوت خواهند بود .از اينرو ،چشمانداز ما برپايي يک شبکهي
همبستگي است؛ شبکهاي در ميان بخشهاي مختلف مردماني که استثمار

و سرکوب ميشوند ،ولي براي مبارزه در جهت عاليقو منافع مشترکشان

!9. Lehrjahre sind keine Herrenjahre
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گردهم ميآيند ،و درعينحال بهطور همبسته از يکديگر پشتيباني ميکنند
و هرگز فراموش نميکنند که همهي ما بخشهايي از يک طبقه هستيم.

 .۴اکسيونها و کارزارهاي همبستگيمان را کجا سازمان بدهيم؟

پاسخي ساده به اين پرسش چنين است :هر جايي که الزم باشد! تجارب

جنبش کارگري نشان ميدهند که ما همواره نيازمند سازمانهايي هستيم

تا بتوانيم از منافع و عاليقمان دفاع کنيم .بههمين دليل ،شبکهي همبستگي
در اينزمينه بسيار انعطافپذير است :اين شبکه ميتواند در محيطهاي

کار ،در کمپهاي پناهندگي ،در مدارس و در دانشگاهها فعال گردد.

ما هنوز در ابتداي اين راه قرار داريم ،بههميندليل بر اين باوريم که در
گام نخست ميبايد شبکههاي همبستگي را در همهجا ،يعني هرجايي که
در آن زندگي و کار ميکنيم ،برپا سازيم .هماينک در شهرهاي بزرگ

شايد معقولتر باشد که فعاليتهاي خود را در محالت يا مناطق شهري

معيني متمرکز سازيم؛ براي مثال ،محالت و مناطقي که در آنها انسانهاي
زيادي در شرايط مشابهي همانند ما تحت استثمار و ستم و تبعيض زندگي

ميکنند.

 .۵از کجا آغاز کنيم؟

ما در اينجا نميتوانيم يک راهحال عمومي معتبر يا يک نسخهي

دستورالعمل عام عرضه کنيم .بستهبه اينکه در محل زيست و کار شما
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چه شرايطي برقرار است ،ممکن است راهکارهاي متفاوتي قابل دسترسي
باشند .يک حالت ممکن آن است که شما عضو يک گروه هستيد ،گروهي

که در آن همواره تالش ميکنيد بههمراه ديگر افراد و گروهها عليه

ال
معضالت و تضادهاي سيستم موجود مقاومت و مبارزه کنيد؛ حالت کام ً
متفاوت ديگر آن است که شما بدينخاطر اين متن را ميخوانيد که

درحال حاضر با يک مشکل مشخص روبرو هستيد که در جستجوي

امکاناتي هستيد که بتوانيد بههمراه ديگران عاليق مشترکتان را پي
بگيريد و پيش ببريد.

 .1.5تحليل وضعيت شهر يا محلهي شهري خودمان
مسلمًا ما در بسياري موارد تجارب مثبتي داشتهايم که نبايد براي گنجاندن
و پيادهسازي آنها تعجيل کنيم ،بلکه در آغاز ميبايد دربارهي شهر،

محلهي شهري ،مدرسه يا محيط کاري که قرار است در آن براي ايجاد
شبکهي همبستگي فعاليت کنيم ،تأمل و تعمق کنيم.

بهعنوان نمونه ،براي تأمل و تحقيق دربارهي يک محلهي شهري ميتوان

اين پرسشهاي کليدي را پيش گذاشت:

ويژگيهاي خاص شهر يا محلهي شهري مورد نظر چهچيزهايي است؟ /

چه محيطهاي کار و توليدي در آن وجود دارد؟  /جمعيت شهر يا محله

از چه ترکيبي بهلحاظ درآمد ،سن ،مشاغل و خاستگاه جغرافيايي تشکيل
شده است؟  /آيا منطقه يا شهري که در آن زندگي ميکنم بهلحاظ
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اقتصادي رو به توسعه است ،يا منطقهايست رو به زوال؟ (مثال ،ناحيهاي

روستايي که وضعيت اقتصادي آن سير نزولي دارد)  /بزرگترين

مشکالت مردم در اين شهر يا محله [يا منطقه] چه چيزهايي هستند؟ چه
چيزي ذهن و آگاهي مردم ساکن اين شهر يا محله را تحتتاثير قرار

ميدهد؟

براي پاسخگويي به اينگونه پرسشها ما تاکنون بيش از همه دو روش

زير را بهکار بستهايم:

الف) جستجوي مشترک
براي جستجوي جمعي ،يک تقسيم کار انجام دهيد و در اينترنت،

کتابخانهو مجالت بهدنبال اطالعاتي براي يافتن پاسخ پرسشهايي که

طرح کردهايد بگرديد .در اينفرآيند مفيد خواهد بود که نگاهي به موارد

زير هم بياندازيد:

 )1دادههاي آماري (که براي بسياري از شهرها در اينترنت قابل دسترسي
هستند)؛  )۲تحول تاريخي و پويشهاي کنوني محلهي شهريتان؛ براي

مثال )3 :نتايج تفکيکي مشارکت انتخاباتي در آن [شهر يا] محلهي
شهري.

ب) نظرسنجي و مصاحبهي برانگيزاننده
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يک نظرسنجي و مصاحبهي برانگيزاننده نخستين گام براي کسب شناخت
بهتري از مشکالت ،حالوهوا ،و وضعيت فکري ساکنين شهر ،محلهي

شهري يا محيط کاري است که آن را براي فعاليتخود مورد بررسي قرار

ميدهيد .ايدهي اصلي اين کار ساده است :تعدادي سؤال پايهاي تهيهو
آماده ميکنيم ،بهسوي مردم ميرويم و از آنها دعوت ميکنيم گفتگوي
کوتاهي با ما داشته باشند .ما اين شيوه را در شهرهاي متعددي آزمودهايم

و اکثرًا از نتايج خوب اين کار متعجب شديم .شمار افرادي که تمايل به

گفتگو نشان ميدادند بيش از حد انتظار ما بود و گفتگوها عمدتا بيش از

مدتيکه ما تصور ميکرديم طول ميکشيدند (آشکارا بهايندليل که

بسياري از افراد طرف گفتگو ميل داشتند درخصوص سؤاالتي که طرح

کردهبوديم -و وراي آنها -بيشتر صحبت کنند) .در موارد زيادي امکان

تبادل شماره تلفن يا نشاني تماس با فرد طرف گفتگو مهيا ميشد ،چراکه
که آنها به کار ما عالقه يافته و ميخواستند در آن مشارکت کنند.

بخشي از پرسشهايي که ما در اين گفتگوها طرح کرديم 10بهقرار زير
بودند:

اهل اين محله هستي؟  /کجا کار ميکني؟ يا کجا به مدرسه ميروي؟ /

وضعيت اين شهر را در مقايسه با ساير شهرهاي آلمان چگونه ميبيني؟ /

در اين محله چه مشکالتي از نظر تو وجود دارد؟  /آيا بهعنوان يک زن
 .10اگر عالقمند به دريافت کل پرسشنامه هستيد ،با اين نشاني با ما تماس بگيريد:
info@soli-net.de
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خودت را تحت فشار و سرکوب حس ميکني؟ (اين سؤال طبعا مختص
زنان است)  /اگر ما بخواهيم عليه اين وضعيت اقدامي تدارک ببينيم ،آيا
مايلي در آن مشارکت کني؟

 .۲.5چگونه ميتوان مشارکت مردم را براي [همراهي در] شبکهي
همبستگي جلب کرد؟

خواه اکنون فقط دو نفر باشيد و خواه گروهي با ده عضو ثابت ،بسيار
معقول خواهد بود که وضعيت خود را دقيقتر مورد بازبيني قرار دهيد.

يکي از بزرگترين دشواريهاي اين فعاليت ،جلب همراهي کساني است

که آمادگي اين را داشته باشند که وارد يک جدال و رويارويي شوند و
از آن بيرون بيايند .بنابراين ،بايد خود ما نخستين گامها را برداريم:

چه ارتباطاتي داريم؟  /کجا کار ميکنيم؟  /خود ما با چه مشکالتي

روبرو هستيم؟  /کجا نياز به کمک داريم؟

اين امر لزومًا بهمعناي آن نيست که ما بهتنهايي بايد يک اعتصاب بهراه

بياندازيم ،بهرغماينکه در محيط کاري ما همه بهواقع راضي هستند .اما

وقتيمشاهده ميکنيم و باور داريم که در شهر ما بيکاران هميشه تحت

فشار و تحقير ادارهي کار قرار دارند ،دراينصورت ميتوانيم مطمئن
باشيم که يکي از ما که خودش بيکار است ميتواند راهي براي طرح اين

موضوع پيدا کند و بهکساني که متأثر از اين مساله هستند (يعني بيکاران)
دسترسي پيدا کند .اما درست از همان ابتدا بايد روشن ساخت که ما

نميخواهيم يک مرکز مشاوره ،يا دفتر خدمات اجتماعي و نظاير آن برپا
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کنيم ،بلکه درصدد تاسيس سازماني هستيم که ازطريق آن بتوانيم براي
دستيبابي به حقوقمشترکمان مبارزه کنيم.

در گزارش مختصري که باالتر دربارهي مصاحبهها و گفتگوهايمان با

مردم ارايه داديم اشاره کرديم که با پرسشهاي طرحشده عاليق زيادي
را برانگيختيم و اين بهتنهايي وسيلهي خوبي بود تا بتوانيم براي برپايي

شبکهي همبستگيمان تعداد اندکي عضو فعال و پشتيبان فراهم سازيم.

مسالهي مهم در اينخصوص آن است که بهلحاظ ارتباطي بهسادگي براي

کساني که عالقمند به اين موضوع هستند قابل دسترسي باشيم ،خواه

ازطريق تلفن موبايل يا شبکههاي اجتماعي ،و خواه بهطور مستقيم در

خيابان.

 .3.5برپايي پيکارها و پيگيري و پيشبرد عاليقمان
در همان ابتداي اين متن نوشتيم که برپايي شبکهي همبستگي اين هدف

را دنبال ميکند که پيکار طبقاتي را تداوم و ارتقا ببخشد ،يعني عاليق و

منافع ما را پيگيري کند و پيشببرد .ما يک اتحاديهي کارگري متعارف

نيستيم که در صندوق اعتصاباش ميليونها يورو ذخيره داشته باشد.

حتي وقتيکه شبکهي هبستگي بهطور پيوسته رشد کند و شهرهاي زيادي
جذب آن شوند ،هنوز بسيار دور از آن خواهيم بود که همراهان و

همرزماني در سراسر آلمان داشته باشيم .ولي اين امر بهمعناي آن نيست

که نتوانيم از خودمان دفاع کنيم .ما با گامها و اهداف کوچک شروع

ميکنيم ،ولي با رشد سازمانيابي ما ،هم مبارزاتمان و هم دامنهي اهدافي
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که در دسترس ما قرار ميگيرند رشد خواهند يافت .درعينحال ،براي ما

روشن است که بسياري از مشکالت امروزي ما تحت سيستم موجود
قابلرفع نيستند .اما آيا اين واقعيت دليلي ميشود که وا بدهيم و کنار
بکشيم و دستهايمان را با بيخيالي تکان بدهيم؟ مسلمًا نه!

با هر مبارزهي موفق ،هرقدر هم کوچک باشد ،آگاهي ما ،سازمانيافتگي

ما ،و شمار فعالين شبکهي همبستگي افزايش مييابد .هر پيروزي که ما

در رويارويي با مالکان مسکن ،روساي شرکتها ،و دولتيها در خالل

فعاليتهايمان در محله کسب کنيم ،گنجينهي تجارب ما را رشد ميدهد
و موجب ميشود تا در مواجهه با چالشهاي جديد بتوانيم بر آنها غلبه

کنيم.

اين امر چطور پيش ميرود؟ مساله بر سر عاليق متعارض و ستيز منافعي
است که ما ميخواهيم در آن پيروز شويم .عاليق و منافع ما مخالف
عاليق روساي شرکتها ،مالکان مجتمعهاي مسکوني ،مديران و

وابستگان دولتي و خود دولت است .براي اينکه بتوانيم در اين ستيز

پيروزمند باشيم ،مسلما نيازمند يک طرحونقشه هستيم .چنين
طرحونقشهاي از نظر ما موارد کلي زير را دربر دارد :هدف ،استراتژي ،و

وسايل و اهرمهاي اعمال فشار .و باالتر از همه ،انعطاف الزم براي تطبيق
با اين طرحونقشه در موارد ضروري.

هدف ما چيست؟
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براي مثال ،ايستادگي در مقابل اخراجاز محل کار (بيکارسازي)؛

جلوگيري از تخليهي اجباري منازل مسکوني از سوي مالکان11؛ ممانعت

از بازگرداندن اجباري پناهجويان 12شويم؛ اينکه سرانجام زنان بتوانند در

يک محيط کار معين دستمزدي برابر مردان بگيرند؛ اينکه دستمزدهاي

مربوط به اضافهکاريها پرداخت گردند؛ اينکه براي کودکان بهقدر کافي

زمين بازي فراهم شود؛ و نيز برپايي سازمانهاي خودگرداني در محالت
شهري از سوي ساکنين و همسايگان.

چه کساني در مقابل ما ايستادهاند [حريفان ما چهکساني هستند]؟
پاسخ اين سؤال وابسته به سؤال ديگريست که چهکسي ميتواند مطالبات
ما را برآورده سازد و چه کسي مسئول وضعيت ماست .در جواب ،اغلب
بهسادگي ميتوان گفت :مالکان خانه ،کارفرمايان ،ادارات دولتي.

چه ابزارهاي فشاري براي دستيابي به اهدافمان در اختيار داريم؟
گاهياوقات صرفًا مطرحکردن يک مطالبه کافي است تا بتوان فشار کافي
براي تحقق آن مطالبه را ايجاد کرد؛ چون اکثر مواقع ،حريفان اميد دارند

که بهاين ترتيب بتوانند قضيه را خاتمه بخشند تا دامنهي مطالبات و

[روشنگريها] و اعتراضات باال نگيرد .براي برخي از شرکتها ،صاحبان

ال
خانه و ادارات دولتي نسبت به تخريب چهرهي ظاهري و بيرونيشان (مث ً
11. Zwangsräumung
12. Abschiebung
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بهواسطهي پخش تراکت و پالکارد و غيره در مقابل محل کارشان)

احساس نگراني ميکنند .درمقابل ،برخي ديگر از شرکتها ،نظير کمپاني

آمازون هزينههاي آگاهييافتن عموم نسبت به نحوهي عملکردشان

[بهويژه رفتار با کارگرانشان] را بهجان ميخرند .طبعا هرچه شمار

افرادي که در اثر رنجبردن از يک مسالهي معين براي رويارويي با آن

گردهم ميآيند بيشتر باشد ،ما قويتر خواهيم بود .شبکهي همبستگي

هيچ مرز و محدوديتي درخصوص اينکه شکل مبارزاتاش بايد چگونه
باشد قايل نميشود .ما در زمينهي يافتن شکلهاي کنشگري و اکسيون

که براي پيشبرد اهدافمان مناسب باشند ،خالق خواهيم بود .چرا يک

اعتصاب را سازماندهي نکنيم؟ چرا جهت مواجههي جمعي يا

مشکالتمان در محله ،شوراهاي همسايگان برپا نکنيم؟

چهکساني را ميتوانيم بهعنوان همرزمان خويش با خود همراه کنيم؟

همراهان و همرزمان ما در وهلهي نخست همهي انسانهايي هستند که
بيواسطه از مشکالت معيني مشترکا رنج ميبرند .همسايگان يک مجتمع

مسکوني ،يک خيابان و يک محله .همکاران در محيط کار ،و
همکالسيهايمان در مدرسه و دانشگاه.

بايد ببينيم آيا پيرامون ما نهادهاي ديگري وجود دارند که در عاليق ما

سهيم باشند يا بتوانند مبارزات ما را بازتاب بدهند و بدينطريق توان

اثرگذاري ما را تقويت کنند (روزنامهنگاران ،انجمنهاي مستقل ،نهادهاي

مردمي و غيره) .کسان يا نهادهايي که بتوانيم از طريق آنها مصالح برپايي
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اکسيونهايمان را تأمين يا قرض کنيم (دستگاه چاپ/پرينت ،ميز،
بلندگوي دستي و غيره)؟

بهمحض اينکه به اين سوالها پاسخ داديم ،ميتوانيم يک برنامهي عمل

13

تدوين کنيم :از کجا شروع ميکنيم؟ در وهلهي نخست بايد بهطور روشن

نام ببريم که چه کساني را ميخواهيم در اين مبارزه همراه سازيم؟

وضعيت روابط عمومي ما چگونه است؟ و در شرايط حاضر چه

اکسيونهايي را ميتوانيم پيش ببريم؟ طرح ما نبايد مبتني بر تهديدات

توخالي باشد ،بلکه ميبايد متکي بر چيزهايي باشد که واقعًا آمادگي انجام
آنها را داشته باشيم ،و نيز اين طرح نبايد اهرم فشار حداکثري ما را
درست در ابتداي راه بهکار گيرد .همچنين ميبايد براي خود روشن سازيم

که در موردي که نتوانيم يک پيکار مشخص را صددرصد بهنفع خودمان

پيشببريم ،تا کجا بايد پيش برويم.

هدف ما در وهلهي نخست لزومًا پيروزشدن در پيکارهاي جداگانهي

مشخص نيست ،بلکه مقصود ما بيشاز هرچيزي آن است که مردم بتوانند
از احساس عجز و درماندگي فراگير گسست حاصل کنند و بهواسطهي
واقعيت زندگي خودشان دست به کنشبزنند و سياسي شوند .هدف ما آن

است که اين مردم به عناصر پايدار شبکهي همبستگي بدل شوند.

13. Schlachtplan
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 .۴.5همبستگي بهمعناي گسستن از تنهابودن 14است
سرمايهداري ما را تنها ميسازد و اغلب اوقات ما را دچار افسردگي

ميکند .مطالعات و پژوهشهاي روانشناختي متعددي اين موضوع را

اثبات ميکنند و بسياري از افراد هم از زندگي روزمرهي خود به اين

مساله آگاهي دارند .تنهابودن و تنهاماندن ما را فلج و ناتوان ميسازد،
بنابراين بخش مهمي از کار ما اين است که با تنهابودن مقابله کنيم و آن

را از ميان برداريم.

همهي مشکالت ازطريق برپايي کارزارهاي کوتاهمدت حلوفصل
نميشوند .درست برعکس! اگر واقعًا ميخواهيم چيزي را براي هميشه

تغيير دهيم ،خواه در محيطهاي کارمان و خواه در وضعيت مناسبات

مربوط به مسکن ،و بهطور کلي در سيستم جامعهاي که در آن زندگي
ميکنيم ،دراينصورت بايد همچنين مناسبات قدرت را بهطور دايمي تغيير
دهيم .يعني بايد کساني را که از مناسبات موجود رنج ميبرند کنار هم
بياوريم ،با سياست درگير کنيم (سياسي کنيم) ،و آنان را بهمثابهي يک
طبقه سازماندهي کنيم.

از اين رو ،اهميت ايدهي شوراهاي محله و حتي «پاتوق»هاي ديدارهاي

منظم جمعي را نبايد دستکم گرفت؛ جاييکه آدمهايي که در وضعيت

مشابهي هستند بهطور منظم گرد هم ميآيند و متقابال بههم مشورت

ميدهند و بههم ياري ميرسانند .بهطور مثال ،براي انجام تبادل نظرهاي
14. Alleinsein
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منظم ميان ساکنين يک محله ،شاغلين يک حرفهي معين (پرستاران،
فروشندگان ،کارگران رستورانها و غيره) ،يا ميتن کساني که وضعيت

زيستي يکساني دارند (بيکاران ،والدين تکسرپرست) .بهرغم اينکه ما
نميبايد به سمت ايفاي نقش خدماترساني اجتماعي بلغزيم ،ولي برپايي

فرهنگ همبستگي جمعي مسلمًا کار ارزشمندي است .توجهنشاندادن
نسبت به مشکالت و بحرانهايي که ديگران درگير آن هستند ،يا فرضًا

کمککردن در اسبابکشي ديگران ،قاعدتًا براي هرکسي که ميخواهد

عضوي از يک گروه بزرگتر انسانها باشد يا به برپايي چنين جمعي

کمک کند ،بديهي بهنظر ميرسد.

 .5.5کار آموزشي15

اين واقعيت که سرمايهداري بهجاي آموزش واقعي ،ما را با افسانهها و

قصهپردازيهايي دربارهي زندگي انگلي ثروتمندان و سلبريتيها سرگرم

ميکند ،نظير آنچه در نشريهي «بيلد تسايتونگ» منتشر ميشود و يا در
شبکههاي تلويزيوني موسوم به «تلويزيون زيرطبقه» 16مثل «آر .تي .ال».و

«پرو-زيبن» 17پخش ميشود ،بخش مهمي از وضعيت واقعي ما را تشکيل

15. Bildungsarbeit
16. Unterschichtfernsehen
17. RTL & Pro7
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ميدهد .بهطور مشخص اين وضعيت بهمعناي آن است که خود ما بايد
راههايي براي آموزشدادن به خودمان خلقوايجاد کنيم.

ما بر اين باوريم که يک کار آموزشي منظم ،ميبايد از همان آغاز بخشي
از کارهاي يک شبکهي همبستگي باشد .در اين زمينه ما هنوز در ابتداي

راه هستيم و بايد بتوانيم در آيندهي نزديک راهکارهاي مناسبي براي

يادگيري و آموزش و تحصيل بديل پرورش دهيم .در اين زمينه ،نبايد

آموزش نظريههاي خشک در مرکز ثقل کارمان باشد ،بلکه بهآموزشي

زنده و شورانگيز نياز داريم که به مردم کمک کند تا بتوانند وضعيت

خويش و نيز سيستمي که در آن زندگي ميکنند را بهتر درک کنند.

اما در حال حاضر ما فکر ميکنيم که سه حوزهي مهم براي کار آموزشي
وجود دارد که بايد آنها را پوشش بدهيم:

تاريخ جنبشهاي کارگري و مارکسيسم :شايد اينطور بهنظر نرسد ،اما

حتي جنبش کارگري آلمان هم تاريخ غني و شگفتانگيزي دارد .جنبش

کارگري آلمان طي دههها پيشروترين و قويترين جنبش کارگري در
سراسر جهان بوده است .حتي تجارب سوسياليسم در شوروي بخشي از
اين تاريخ هستند ،و همچنين مبارزات و تحوالت تاريخي در آلمانغربي
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(جمهوري فدرال آلمان )18و آلمان شرقي (جمهوري دموکراتيک
آلمان.)19

مارکسيسم همواره بنياد نظري شايستهي جنبش کارگري بوده است و

خواهد ماند؛ با اينکه مسلمًا اين نظريهي مارکسيستي باتوجه به شرايط
جهان امروزي بايد رشد و توسعه بيابد.

روندهاي جاري و تحوالت سياسي حاضر :اگر ميخواهيم فعاليت سياسي

کنيم ،ميبايد با واقعيت انضمامي و تحوالت جاري جامعه را بشناسيم ،تا
بتوانيم تصميم بگيريم که چگونه ميتوانيم مداخلهگري کنيم .در شبکهي

ما ،پروژهي رسانهاي «چشمانداز» 20مصالح مقدماتي خوبي براي اين

مقصود فراهم ميسازد .در اين سايت اينترنتي ،بهطور روزانه اخبار و

ديدگاههايي منتشر ميشوند که در برنامههاي توليدي کمپانيهاي بزرگ

رسانهاي جايي ندارند يا کمرنگ ميشوند.

دورههاي آموزشي براي تبادل تجربيات :فارغ از هر نوع راهکار و

برنامهاي که براي شبکهي همبستگي درنظر بگيريم ،در جريان عمل

بهزودي در مييابيم که ما به برخي توانمنديهاي نظري و عملي نياز

داريم تا بتوانيم به اهدافمان دست پيدا کنيم .دامنهي اين توانمنديها

ميتواند از برخي حوزههاي دانش پايهاي باشد تا قابليت طراحي پوستر.

18. BRD
19. DDR
20. www.perspektive-online.net
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و در کنار اينها همچنين اين توانايي که چگونه ميتوانيم با آدمهاي

جديد براي همراهکردن آنان با کار خود وارد گفتگو شويم؛ در اين زمينه،
برگزاري يک دورهي آموزشي ميتواند مفيد باشد ،تا از اينطريق بتوانيم

تجارب و قابليتهايي که هماينک در درون شبکهي همبستگي وجود
دارد را مبادله کنيم و گسترش دهيم.

 .6.5يک شبکهي همبستگي چگونه سازماندهي ميشود؟
هيچ سازمان حرکت سازمانيافتهاي ،با داعيهو هدف توانمندسازي

فرودستان و بيقدرتان ،نميتواند بدون بحثهاي منظم ،بدون يک ساختار

جمعي معين و بدون يک تقسيمکار شکل بگيرد.

ال هنوز تعدادتان بسيار اندک است و
وقتي شروع به کار ميکنيد ،احتما ً

يک جلسهي منظم [هفتگي] با همهي اعضا ،قابلدسترسترين شکل
سازماني است .در اينجا ميتوان تصميمهاي مهم را بهطور جمعي اتخاذ

کرد .براي مثال ،اينکه« :آيا در پيکار براي جلوگيري از تخليهي اجباري

يک خانهي مسکوني [يا يک ساختمان اشغالشده] در فالن محلهي
شهري مداخله ميکنيم يا نه؟» .و يا اينکه« :آيا همهي ما متعهد ميشويم

که دستکم يکماه در مقابل فالن کارخانه يا شرکت محل کار يکي از
رفقايمان [که از سوي روساي آن شرکت تحت فشار و ستم قرار گرفته]،

تراکت پخش کنيم؟

بنا به تجربيات ما ،هنر ما ميتواند در اين باشد که چنين جلساتي را خيلي

سنگين و فشرده [سرشار از موضوعات مختلف] نکنيم .شبکهي
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همبستگي ميبايد به روي کسانيکه حوصله و آمادگي شرکت در

مباحثات چندساعته را ندارند گشوده باشد؛ براي مثال کسانيکه بچه

دارند يا صبح زود روز بعد ميبايد سر کار بروند .بههمينخاطر ،مناسبتر

است که کارگروههايي براي انجام وظايف مشخص (مثل طراحي پالکارد،

تنظيم مکتوب مطالبات) ايجاد کنيم ،که البته حاصل کار اين کارگروهها
و نيز مسير حرکت آنها در جلسات عمومي مورد بررسي و نظارت و

تأييد قرار ميگيرد.

بهاينترتيب ،نظام و ساختاري ايجاد ميشود که بهموجب آن از يکسو

هر کسي با قابليتها و عاليق خودش ،و تاجايي که توان و امکانش را
داشته باشد ،ميتواند در کارهاي جمعي مشارکت کند؛ و ازسوي ديگر

مرزها و موانع براي ورود و همراهي در شبکهي همبستگي هرچه
کمرنگتر و کوچکتر ميشوند.

البته بهموازات توسعه و گسترش کار خود ،ميبايد شيوهاي که خود را
سازماندهي ميدهيم را نيز دايما بهبود بخشيم .در همين راستا ،ازجمله

ميتواند مفيد باشد که کارکردي را هم براي هماهنگسازي فعاليتهاي
محلي شبکهي همبستگي درنظر بگيريم .براي انجام اين کارکرد ،اعضاي
شبکه ميتوانند از ميان خود افرادي را برگزيند که تجارب و تواناييهاي
ويژهاي دارند ،و نيز آمادهاند تا وقت و توان و انرژي بيشتري صرف

فعاليت در شبکهي همبستگي نمايند.
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ال براي کارگران کار
ال قابلتصور است که در آينده کارگروههايي مث ً
کام ً

واسطهاي ،21بيکاران و پدران يا مادران تکسرپرست سازمان بدهيم .ولي

در چنين وضعيتي ،نزديککردن و هماهنگسازي همهي حوزههاي

فعاليتشبکهي همبستگي و برقراري پيوند ميان آنها ضروري خواهد
بود.

درحال حاضر ،در شبکهي همبستگي ،در کنار جلسات هفتگي محلي،

يک شوراي هماهنگسازي در سطح کشوري وجود دارد .در اين شوراي
هماهنگي ،فعالين محالت در شهرهاي مختلف محل فعاليت شبکهي

همبستگي تجربيات و نظراتشان دربارهي فراز و فرود اين حرکت در

شهرهاي مختلف را مبادله ميکنند؛ در کنار تبادل تجربيات ،همچنين

پشتيبانيهاي متقابل در مسايلي فراتر از محدوديتهاي شهري نيز
سازماندهي ميشود.

ما در چه مرحلهاي هستيم و شما کجا ميتوانيد با ما همراهي کنيد؟
شبکهي همبستگي در آلمان هنوز در مرحلهي برپايي و ساختهشدن است.

تجربيات ما هنوز بسيار محدودند و درنتيجه خطراهنمايي که با اين

نوشتار در اختيار شما قرار داديم پيوسته مورد بازبيني و بهبود قرار خواهد

گرفت .اگر ميخواهيد با ما همکاري کنيد ،در برقراري تماس با ما بهخود

21. Leiharbeit
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ترديد راه ندهيد؛ يک شوراي هماهنگي [کشوري] براي فعاليت کل
شبکهي همبستگي وجود دارد که هر شهر جديدي که خواهان شروع اين

مسير باشد ميتواند به آن بپيوندد .بهواسطهي اين شورا بهطور دايمي

تبادلنظر خواهيم کرد و ميتوانيم از شما براي شروع اين کار پشتيباني
کنيم.

