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تورکیل لوازن ،گابریل کون
]برگرفته از نشریهی [Counterpunch
توضیح کارگاه :راب طهی میان پراتیک نظری و پراتیک سیاسی پرسش چالشبرانگیزیست که بسیاری از فعچچالین چچچپ -
دستکم در مقاطعی  -بیشوکم با آن روبرو بودهاند؛ خواه از منظر فردی ،مث ل
ل چگونگی جهتیچچابی نظچچری و سیاسچچی و یچچا
نحوهی برقراری توازن میان این دو حوزه ،و خچچواه از منظچچر ضچچرورتهای جمعچچی مبچچارزه ،مث ل
ل شناسچچایی هرچچچه عمیقتچچر
تحولت جامعه و روندهای تاریخ یی جهان سرمایهداری و یا تدوین استراتژیهای موثر .در مقاطعی که تنشها و بحرانهچچای
جامعه روند حادتری به خود میگیرند ،یا تحولت اجتماعی و سیاسی شتاب بیشتری مییابند ،این گرایش تقویت میشچچود
که وزن غالب این رابطه به وجه پراتیک سیاسی نسبت داده شود .اما درست در همین مقاطع ،اهمیچچت فهچچم دقیقتچچر ایچچن
رابطه بیش از همیشه آشکار میگردد ،برای مثالا ،بهواسطهی انبوه تحلیلهای ناهمسازی کچچه میکوشچچند از خللا بررسچچی
وضعیت انضمامی ،خطوط راهنمایی برای جهتیابی سیاسی یا تدوین استراتژی مبارزاتی ترسیم کنند.
برای تحریریهی کارگاه نیز که بهلحاظ اولویتبندی ،بخش عمدهای از توان محدودش را بر گسترش برخی مبچچاحث نظچچری
معین متمرکز ساخته است ،پرسش رابطهی میان پراتیک نظری و پراتیک سیاسی اهمیت ویژهای دارد ،2بهویژه با نظچچر بچچه
دغدغهی چگونگی پیوندیابیی نهاییی مباحث نظری طرحشده در این خردهرسانه با فضای تحولت تاریخی پرتکاپوی جچچامعه،
یعنی نحوهی کاربستپذیری سیاسی طیفی از مباحث و آموزههای مارکسیستی که عمدتا در سطح بالیی از تجریچچد طچچرح
میشوند .درعین حالا ،بر این باوریم که پروبلماتیزهکردن هرچه بیشتر این رابطه علوهبر کمک بچچه ارتقچچای پچچویش درونچچی
ش رو
کارگاه ،میتواند در پیوند با سپهر مبارزات چپ ایران پرسشهای عام و بنیادینی را برجسته سازد .انتشار ترجمهی پی ی
را نیز تکانهی کوچکی در همین راستا ارزیابی میکنیم؛ گو اینکه این متن ،در بررسی بسیار فشردهی خچچود از ایچچن رابطچچه،
عمدتا منظری اکتیویستی اتخاذ میکند و موفق نمیشود )یا بدین سچچمت پیچچش نمیرود کچچه( رابطهای چنیچچن پیچیچچده و
بغرنج را از زاویهی نظریتری مورد تامل قرار دهد .پیامد اصلی این شتابزدگی آن است که مولفچچان میچچان سچچاحت پراتیچچک
سیاسی و نظریهپردازی رادیکالا رابطهای بیمیانجی قایل میشوند؛ توگویی نظریه ،بازتاب سادهی سپهر واقعیت  -در اینجچچا
پراتیک سیاسی رادیکالا -است؛ )و این یادآور اقبالا مارکسیستهای اوایل قرن بیستم به نظریهی »انعکاس« است ،کچچه بچچر
مبنای آ نن مفاهیم بهطور بیواسطه -در پی مواجهه با واقعیت -در ذهن ما شکل میگیرند( .پیامد دیگر این رویکرد ،انتظچچار

کاربستپذیری مستقیم نظریه ]ی مجرد[ در تفسیر واقعیت انضمامی است … .با این همه ،از دیچچد مچچا متچچن حاضچچر حچچاوی
نکات ارزشمندی است که طرح یا تکرار آنها در فضای چپ ایران بیمناسبت و خالی از فایچچده نیسچچت ،دسچچتکم بهلحچچاظ

برانگیختن بحثهای دقیقتیر انتقادی و تکمیلی .امیدواریم چنین باشد / .تحریریهی کارگاه دیالکتیک – خرداد ۱۳۹۷
1. Radical Theory and Academia: a Thorny Relationship. By Torkil Lauesen and Gabriel Kuhn.
Counterpunch, Feb. 2018.

 . 2در همین بافتار ،دو متن زیر که پیشتر در کارگاه انتشار یافتهاند ،سویههایی از این مساله )یا رابطه( را برجسته میسازند:
فروغ اسدپور» :فقر پراتیک تئوریک در چپ ایران«؛ اکتبر .۲۰۱۶
امین حصوری» :بحران چپ یا کشاکش میان نظریه و پراتیک؟«؛ سپتامبر .۲۰۱۶
و متن زیر هم به برخی از ابهامات طرحشده پاسخ میدهد:
تحریریهی کارگاه دیالکتیک » :نکاتی دربارهی چشماندایز کاری کارگاه دیالکتیک«؛ نوامبر .۲۰۱۶
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نظریهی رادیکال و آکادمی :رابطهای بغرنج
تورکیل لوازن ،گابریل کون
برگردان :امین حصوری

نوشتار پیش رو تاملیست دربارهی نظریهی رادیکالا از منظر رابطهی ویژهی آن با آکادمی .ما نویسندگان این متچچن
سالاهای زیادی درگیر مباحثاتی در این زمینچچه بچودهایم .مچا آمچچوزش آکادمیچچک داشچچتهایم و منچابع و شچچیوههای
آکادمیک را در برخی از آثارمان بهکار گرفتهایم ،اما دارای مشاغل آکادمیک نیسچچتیم .مچچا بچچه پرسچچشهای نظچچری
علقمندیم ،چون خواهان بهبود و ارتقای پراتیک سیاسی هستیم.
اگر یک چشمانداز تاریخی را مد نظر قرار دهیم ،تأثیر آکادمیسچچینها ]شخصچچیتهای آکادمیچچک[ بچچر روی نظریچچنه
حاشیهای بوده است .پرورش و رشد نظریهی رادیکالا توسط نیروهای رزمنده )میلیتانت( انجام شده اسچچت ،یعنچچی
کسانی که در هیات فعالین و سازماندهندگان در پهنهی پیکارها حضور داشتهاند .نیازی به گفتن نیست کچچه ]در
اینخصوص[ مرزهای جداکنندهی قاطعی وجود ندارد :مبچارزانی بودهانچد کچه تحصچیلت یچا خاسچتگاه آکادمیچک
داشتهاند ،و آکادمیسینهایی که در صحنهی پیکارها حضور و مشارکت داشتهاند .اما درحالیکه تجربهی مبچچارزات
رزمند نه عنصر مسلط در شکلبخشیدن به نظریهی رادیکالا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بچچوده اسچچت،
در دورهی حاضر مطالعات و تاملت آکادمیک چنین نقشی را برعهده گرفتهاند.
بهطور کلی ،رابطهی میان مبارزات اجتماعی و آکادمی ،رابطهای بغرنج و پیچیده است .در هر یک از دو سو موانچچع
و بازدارندگیهایی وجود دارند] .برای مثالا[ بههمان اندازه که با نخوت آکادمیک مواجهیم ،بچچا ضدروشچچنفکرگراییی
مبتذلا هم روبرو هستیم .گهگاه چنین بهنظر میرسد که با دو دنیای موازی سروکار داری م ک ه تعچاملت آنه ا و
تعهدات سیاسی مشترکشان بسیار انچدک اسچت .ایچچن درحالیسچت کچه همکاریهچچای میچچان »نظریهپچردازان« و
»فعالین سیاسی« مسلملا به سود جنبشهای رادیکالا خواهد بود .بیگمان بچچدون مشچچارکتهای فچچردی و تجچچارب
دستاولا از پهنهی مبارزه هیچ نظریهی رادیکایلا مانا و موفقی در میان نخواه د ب ود .در هم ان ح الا ،بازاندیش ی
نظری و تحلیل علمی کمک میکند تا بتوانیم شرایط مبارزاتمان را بهتر درک کنیم.
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نگاهی به تاریخ
مارکس یک آکادمیسین بود .او درجهی دکترا در فلسفه داشت .این واقعیت در رویکچچرد وی نسچچبت بچچه نظچچریهی
سیاسی نمایان میشود .نظریهی اقتصادی او برپایهی پژوهشهای علمی و بهمیانجیی نقچچد پارادایمهچچای آکادمیچچک
بنا گردید .کاپیتالا هر رسالهی دکترایی را به شرمساری وا میدارد .اما مارکس عمرش را وقف سیاسچچت کچچرد ،نچچه
کسب مدارج آکادمیک .او خواهان تغییر جهان بود ،نه دریافت عناوین دانشگاهی .بهعنچچوان پیامچچدی از ایچچن امچچر،
مارکس به یک پناهندهی سیاسی بدلا شد ،نخست از آلمان به فرانسه ،و سپس از فرانسچه بچه انگلسچتان رفچت .او
هرگز از امنیت مالیای که یک شغل آکادمیک بههمراه میآورد برخوردار نبود.
لنین به دانشکدهی حقوق رفت و سپس بیشتر وقتاش را در کتابخانهها سپری کرد و اکثر نوشتههایش مبتنی بر
مطالعات آکادمیک است .اما لنین هم هیچگاه بهدنبالا ترقی در یک حرفهی آکادمیچچک نبچچود ،بلکچچه یچچک انقلبچچی
حرفهای بود .موثرترین نوشتههایش ،یعنی »دولت و انقلب« یا »امپریالیسم ،بچچالترین مچچرحلهی سچچرمایهداری« و
غیره ،آشکارا آثاری سیاسی بودند .مهمترین سؤالا برای لنین همواره این بود که» :چه باید کرد؟«.
در اوایل قرن بیستم نظریهی مارکسیستی توسط سیاسچتورزانی برخچوردار از پیشزمینههچای آکادمی ک توسچعه
یافت .رزا لوگزامبچورگ دارای درجهی دکچترا بچود ،همچنچانکه کچارلا کائوتسچکی ،روددل ف هیلفردینچگ ،و ادوارد
برنشتاین .مائو که برای حرفهی معلمی آموزش یافته بود ،بهعنوان یک کتچابدار مش غولا بهکچار ش د و مطالعچات
دانشگاهی را بهطور پارهوقت پی گرفت .تحلیلهای طبقچچاتی و نوشچچتههای فلسچچفی او همچچواره پیونچچد نزدیکچچی بچچا
پراتیک سیاسی داشت.
نظریهی ضداستعماری عمدتا توسط رهبران جنبشهای اس تقللاطلبی ک ه دارای آموزشه ای آکادمی ک بودن د
پرورش و رشد یافت؛ کسانی همچون فرانتس فانون ،قوام نکرومه ،3و امیلکار کاپرالا .4همهی آنها پیش از هرچیز
انقلبیونی بودند که اهداف سیاسیشان اولویت اصلی فعالیتهایشان بود.
بسیاری از چهرههای تاریخ یی شاخص جنب ش آنارشیس م مب ارزانی خودآم وخته بودن د .ش مار ان دکی از آن ان از
پیشینهی آموزشهای آکادمیک برخوردار بودند و هیچ یک از آنان دارای حرفهی دانشگاهی نبود.

 Kwame Nkrumah.3قوام نکرومه )  ،( ۱۹۷۲-۱۹۰۹سیاستمدار اهل غنا که بانی استقللا این کشور بود .نکرومه بیچچن سچچالاهای
 ۱۹۵۷تا  ۱۹۶۰اولین نخست وزیر کشور غنا و از سالا  ۱۹۶۰تا  ۱۹۶۶نخستین رئیس جمهور این کشور بود .دولت نکرومچچه در پچچی
کودتای نظامیان در سالا  ۱۹۶۶سرنگون شد و وی به کشور رومانی پناهنده شد )برگرفته از ویکیپدیای فارسی(/ .م.
 Amílcar Cabral .4امیلکار کبرالا ) ، ( ۱۹۷۳-۱۹۲۴شاعر ،نظریهپرداز و سیاستمدار انقلبی گینهی بیسائو که جنبش ملی این
کشور علیه استعمار را رهبری کرد .کبرالا که به نام مستعار »اابل جاسی« )  (Abel Djassiشناخته میشود ،یکی از پیشگامان جنبش
استقللاطلبی در آفریفا بهشمار میرود .وی در سالا  ۱۹۷۳حدود هشچچتماه پیچچش از اعلم اسچچتقللا گینهی بیسچچائو بچچه قتچچل رسچچید
)برگرفته از ویکیپدیای انگلیسی(/ .م.
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ظهور یک چرخش
از دههی  ۱۹۷۰به بعد ،بهخصوص در اروپا و آمریکای شمالی جابجایی عمدهای رخ داده است .بهعنوان پیامچچدی
از خیزشهای دانشجویی و جنبشهای اعتراضی جوانان ]در اواخر دههی  ،[۱۹۶۰نظریهی رادیکچچالا بچچه مسچچیری
برای دستیابی به حرفههای آکادمیک بدلا شد .دههی  ۱۹۷۰شاهد شکوفایی چشچچمگیری در انتشچچار کتابهچچا و
ژورنالاهای آکادمیک با ویراستاری نویسندگان و پژوهشگران مارکسیست بود .این گرایش طی دههی  ۱۹۸۰نیز
 بهرغم فروکشکردن جذابیت عمومی مارکسیسم در این سالاها  -همچنان تدوام یافت ،که علت آن ورود شچچمارقابلتوجهی از مارکسیستها به مدارج آکادمیک بود .امروزه این مسچچاله در مچچورد آنارشیسچچتها ،کچچه تچچا پیچچش از
دههی  ۱۹۹۰تقریبلا بهطور کامل در صحنهی آکادمی غچایب بودنچد ،نیچچز صچدق میکنچد .دو تچچن از معروفتریچچن
آنارشیستهای حالا حاضر ،یعنی نوام چامسکی و دیوید یگیربر ) ،(David Graeberهچچر دو چهرههچچایی آکادمیچچک
هستند .تنها در »جنویب جهانی« ،وحدت وجوه شخصیی »مبارز« و »نظریهپرداز« همچنان بهچشم میخچچورد ،کچچه
این امر در چهرههایی نظیر معاون فرمانده مارکوس و عبدالله اوجالن نمود مییابد.
در اروپا آخرینبار در اوایل دههی  ۱۹۹۰حولا مسالهی »آکادمیسینهای رادیکالا« جنجالی درگرفت و این مقارن
با دورهای بود که شمار فزآیندهای از دانشجویان از نظریههای بهاصچچطلح پساسچچاختارگرا بهمنچچزلهی بچچدیلی بچچرای
مارکسیسم ارتدوکس )که پس از سقوط شوروی بیاعتبار بهنظر میرسید( استقبالا میکردند .در مواجهه بچچا ایچچن
روند ،آثار میشل فوکو ،ژاک دریدا ،ژیل دلوز ،فلیکس گتاری ،لوسی ایرگاری ،و غیره بهسان تهدیدهایی نسبت بچچه
عقلگرایی ،انسانگرایی ،و سنت روشنگری مورد نکوهش قرار گرفتند .امچچا یکچچی از دلیچچل خصچومتی کچچه بهطچچور
مشترک از جانب آکادمیسینها ،سیاستمداران و مراجع محافظهکار نسبت به نویسندگان فچچوق ابچچزار میشچچد آن
بود که بسیاری از آنان مبارزینی بودند که برای آنها نظریه پیوندی تنگاتنگ با پراتیک سیاسی داشت .بچچدبختانه
شماری از مارکسیستها نیز )شاید ناخواسته( بهواسطهی بهچالشکشیدن اعتبار علمی پساساختارگرایان ،در روند
طرد و بیرونگذاری دغدغههای سیاسی از عرصهی آکادمی مشارکت کردند.
تصادفی نیست که سرانجام نولیبرالیسم این ستیز را با تمایزگذاریی قاطع میان مبارزه و اندیشببیدن دربببارهی
مبارزه خاتمه بخشید .نولیبرالیسم دانشگاهها را از عرصههایی برای رشد فکری ،به پهنههای بچچازایر خچچود-ارتقچچایی
) ( self-promotionمبدلا ساخت .در اینجچچا تچچاریخچهی اقبچچالا آکادمیچک نسچچبت بچه نویسچندگان پساسچچاختارگرا
نمونهی قابل تاملی است .فوکو و نویسندگان همسنخ او از مدتها پیچچش ،بهواسچچطهی کتابهچچا ،درس-رشچچتهها و
کنفرانسهایی که به نامهای آنان اختصاص مییابد در چارچوب کلی آکادمی جذب و ادغچام شچدهاند؛ درحچالیکه
آثار آنها تمامچچلا سیاسچچت دزدایی شچچدهاند و بچچه منبعچچی از جلوهگریهچچای شچچرمآور روشچچنفکرمآبانه یچچا لفاظیهچچای
پیشپاافتادهی آکادمیک تنزلا یافتهاند.
هنگامیکه این رویه ،کنترلا آکادمی را به دست بگیرد ،آثار نظری بهلحاظ فرم و محتوا دچار جابجچچایی میشچچوند.
امروزه واژهی »سیاسی« تقریبچچلا بهعنچچوان متضچچاد واژهی »دانشورانچچه« ،و بچچرای بیاعتبارسچچازی ) (discreditیچچک
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پژوهش بهکار گرفته میشود .آکادمیسینها واهمه دارند که مشچچارکت سیاسچچی ،وجچچه دانشورانهی کچچار آنهچچا را
بهخطر بیاندازد .آنها منحصرا برای حلقهی کوچکی از دیگر آکادمیسینها مینویسند .پرسش »چ ه بای د ک رد؟«
دیگر حتی مطرح نمیشود ،چهرسد بهاینکه تلشهایی در جهت پاسخگفتن به آن انجام شود.
مجتمع آکادمیک-صنعتی
اینکه نهادهای آکادمیک در درون سرمایهداری نئولیبرالا جذب و ادغام شدهاند ،واقعهای نیست که مایهی شگفتی
باشد .واقعییت این امر بهروشنی در چگونگی تأمین مال یی این نهادها و نحوهی مدیریت آنها ،و نیز شیوهای که ایچچن
نهادها اهداف و چشماندازهای خود را تعریف میکنند نمایان میگچچردد .چنیچچن رویهای بهطچچور اجتنابناپچچذیر بچچر
آکادمیسینها و فعالیتهای آنان تأثیر میگذارد .مشاغل دانشگاهی و مدارج آکادمیک با شمار کتابه ا و مق الت
انتشاریافته ،مرتبه و میزان اعتبار ژورنالاها و نهادهای منتشرکنندهی این آثار ،و نیز با تعداد ارجاعات به این آثچچار
در دیگر منابع آکادمیک تعیین میگردند .با این اوصاف ،آکادمیسینها دربچارهی چچه چیچزی مطچالعه میکنن د و
مینویسند؟ این کارها را چگونه انجام میدهند؟ و برای چه کسانی؟
انتشار ]متون[ آکادمیک به یک صنعت پردرآمد تبدیل شده است .شیوههای محدودسازی دسترسی بچچه محتچچوای
مطالب اینترنتی از طریق آبونمان و پرداخت حق اشتراک ) (Paywallطیچچف انحصچچاری مخاطبچچاین آکادمیچچک را از
بقیهی ما جدا میسازند .ما برای خواندن مقالت آکادمیک میباید بهازای دسترسی به هر مطلب ،هزینهی معینی
بپردازیم ) .( pay per viewبهعنوان بدیلی در مقابل این رویه ،مولفین آکادمیک میباید مبلغی تا حدود سههزار
دلر آمریکا بپردازند تا بتوانند متنی از آثار منتشرشدهی خود را برای عموم قابل دسترس سازند .نچچاجوربودن ایچچن
مساله بهویژه هنگامی نمایانتر میشود که درنظر بگیریم حقوق ماهانهی آکادمیسینها و زیرساختهایی که آنها
استفاده میکنند عمدتا ازطریق مالیاتهایی که عموم مردم میپردازند تأمین میشچچوند .پچچس ،درحچچالیکه عمچچوم
مردم از دسترسی به آثچاری ک ه هچزینهی آنهچا را تچأمین کردهان د بازداشچته میش وند ،کمپانیهچای انتشچاراتیی
خصوصی ،ازطریق نشر و فروش بسیار گراین متون آکادمیکی که با هزینههچای نچازنلا تولیچد ش ده و در قفسچههای
کتابخانهها خاک میخورند ،سود هنگفتی میبرنچچد .آکادمیسچچینها بچچرای اینکچچه بتواننچچد در ژورنالاهچچا و نشچچریات
ک معتبر مقاله یا اثری را منتشر کنند ،همچنین میباید به شرایط و مطالباتی تن بدهند که مردم عادی را
آکادمی ی
هرچه بیشتر از دسترسی به این متون محروم میسازند .بنابراین ،جای شگفتی نیست که اکثریت عظیچچم مقچچالت
آکادمیک در بهترین حالت تنها در میان چندصدنفر از متخصصان گچچردش میکننچچد ،و بچچدینترتیب تنهچچا منچچافع
اقتصادی انگل یی کمپانیهای انتشاراتی و نیز امکان بازتولید لیهای از نخبگان فکری که تنها به خودشچچان مشچچغولا
هستند تأمین میگردد.
درعیین حالا ،رشتهای از رویههای فاسد و نابهجچچا بچچه رونچچد فچچوق اضچچافه میشچچوند .بسچچیاری از کتابهچچا برپچچایهی
کمکهزینهها و جوایزی انتشار مییابند که اعطای آنها عمدتا با شبکهسازیی سیاسی ،استعداد ترقیطلبی شغلی،
یا صرفلا تبعیض و پارتیبازی پیوند دارد .مدیران دانشگاهی بیشتر ناچارند به منچافع کمپانیهچایی سچرمایهگذار در
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صنعت انتشارات آکادمیک متعهد بمانند ،تا به خواستههای مالیاتدهندگانی کچچه پولاهچچای پرداخچچتیی آنهچچا را در
اختیار گرفتهاند .برای ویراستاران کتابهایی که در قالب مجموعهمقالت منتشر میشوند ،درجشچچدن نامشچچان بچچر
جلد کتابها بر گزینش هرگونه محتوای کیفی و معنادار در این مجموعهها اولویت یافته است؛ بهنظر میرسد کچچه
حتی نامنسجمترین ترکیب مضمون یی مقالت نیز تا جاییکه ناشری در انتشار آنها سوید آسانیابی ببیند ،میتواند
راه یی چاپخانه شود .در کنار اینها ،میتوان از رویهی نامطبوع حضور فرصچچتطلبانه در کنفرانسهچچا یچچاد کچچرد کچچه
بهموجب آن ،آکادمیسینها از کمکهزینهی سفرهای علمی استفاده میکنند تا در گردهماییهایی شرکت کننچچد
که صرفلا به گسترش شبکهی ارتباطات حرفهای آنها کمک میکنند ،و یا فرصتی برای ملقات دوستان قدیمی یا
سیاحت شهرهای جدیدی فراه م میآورن د ،درحچالیکه مقچالتی ک ه در اینگچونه کنفرانسه ا قرائ ت میشچوند
بهسادگی ازطریق یک تارنمای اینترنتی قابل بارگذاری و اشتراکگذاری در میچچان همکچچاران و پژوهشگچچران یچچک
حیطهی مشخص است.
آکادمیسینهای رادیکال
طرح انتقادات حولا چنین موضوعاتی قدری دشوار است .ما دوستان خوبی در محیط آکادمی داریم .شچچاید آنهچچا
فکر کنند ما بسیار زمخت و یکسویه برخورد میکنیم و فاقد بینش بسندهای در این حوزه هستیم .از قضا ،یکی
از دلیلی که ما در این حیطه آگاهی بسندهای نداریم دقیقلا آن است که چنین پرسشهایی اغلب ]از سچچوی خچچود
آنان[ مورد غفلت یا طفرهروی قرار میگیرند .بهنظر میآید که افرادی که باید به این مسایل بپردازند بیشتر نگران
آن هستند که پا روی دم کسی نگذارند ]کسی را از خویش نرنجانند[ .در هر حلقهی اجتمچچاعی نچچوعی روح تعهچچد
جمعچچی حچچاکم اسچچت ،کچچه حلقههچچای آکادمیچچک هچچم از ایچچن قاعچچده برکنچچار نیسچچتند ،و ایچچن واقعیچچت حچچتی بچچر
آکادمیسینهای رادیکالا هم تأثیر میگذارد .هیچ کسی جرأت نمییابد که سچچنگ نخسچچت را پرتچچاب کنچچد ،چچچون
همگی در خانهی شیشهای مشترکی سکونت دارند .وجه تکاندهندهی ماجرا آن است که کسانیکه در مقابله بچچا
هنجارها و ارزشه ای نولیبرالیس م ،از ]ح ق[ دسترس ی آزادان ه و من ابع همگ انی ) (commonsدف اع میکنن د،
جاییکه به بیواس طهترین محی ط شخصچی خودش ان مربچوط میش ود ،بهناگهچان بس یار واقعبیچن و عملگ را )
 (pragmaticمیشوند.
ما شناخت و اطلعات دقیقی از وضعیت حرفهای و شخصی آکادمیسینهای منفرد نداریم و نمیتچچوانیم دربچچارهی
انتخابهای آنها داوری کنیم .ما نمیدانیم که آنها در کار روزانهی خویش تا چه حد در برابر گرایشهچچایی کچچه
بچالتر گفت ه ش د ایس تادگی و مق اومت میکنن د .ام ا چنی ن بهنظچر میرسچد ک ه تلشهچای مشخصچی ب رای
برجستهسازی ،نقد و نکوهش و تغییر این گرایشها وجود ندارد ،و درنتیجه مقاومت جمعیی علیچچه ایچچن رویچچه هچچم
بسیار اندک است.
ما همچنین درک میکنیم که آکادمیسینها نیز چیزهایی از دست میدهنچچد؛ و اینکچچه امچچروزه بسچچیاری از آنهچچا
تحت شرایطی بیثبات و ناامن ) (precariousکچچار میکننچد .احتمچچالل تصچچادفی نیسچت کچه یکچچی از فچاشگوترین
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]صریحاللهجهترین[ آکادمیسینهای دهههای اخیر ]در دانمارک[ ،یعنی وارد چرچیل ،5سچچرانجام شچچغل خچچود را از
دست داد .درعین حالا ،در سراسر تاری خ مت اخر ،ک ارگران ک ه چیزه ای بهمرات ب بیش تری از دس ت دادهان د و
داعیههای ایدئولوژیک بسیار کمتری هم دارند ،راههایی برای مبارزه پیدا کردهاند .آنها در اتحادیهها گرد آمدنچچد،
کارزارهایی را سازماندهی کردند ،و در جهت خرابکاری ) (sabotagو کنش مستقیم ) (direct actionاقدام کردند.
باید پرسید چرا اینگونه رهیافتها ظاهرا گزینهی مطلوبی برای آکادمیسینهای رادیکچچالا بهشچچمار نمیرود؟ یچچک
پاسخ عام ]از سوی این آکادمیسینها[ به احساسات ضدآکادمیک آن اسچچت کچچه مبچچارزه بایچچد در همهجچچا جریچچان
داشته باشد ،ازجمله در محیط آکادمی .این پاسخ اما تنها تا جایی اعتبار دارد که بهراستی مبچچارزهای در آکچچادمی
وجود داشته باشد.
برخی از آکادمیسینهای رادیکالا بهقدر کافی برجسته شدهاند که بتوانند بهعنوان سلبریتیهای حمایتکننده ،یچچا
حتی سخنگویان غیررسم یی جنبشهای اجتماعی عمل کنند .نوام چامسکی ،دیوید گیربر ،جودیت بچچاتلر ،اسچچلیوی
ژیژک ،و واندانا شیوا ) (Vandana Shivaنمونههایی از این دست هستند .سلبریتیهای رادیکالا به مقاصد درستی
خدمت میکنند ،و ما خرسندیم که رسانهها پلتفرمی برای طچچرح عمچچومی دیدگاههایشچچان در اختیچچار آنهچچا قچچرار
میدهند .اما سلبریتیها بنا به تعریف ،استثناهایی بر قاعده هستند .آنها الگوی کلی را تغییر نمیدهند؛ وانگهچچی
باید اذعان کرد که گهگاه نیز توجهات را از مسایل اصلی منحرف میسازند.
ما بر این باوریم که رویارویی با روندهای یادشده نیازمنچچد خودآگچچاهی و مباحثچچات انتقچچادی بیشچچتری در زمینهی
مشارکت آکادمیسینها در نظریه و پراتیک رادیکالا است و این وظیفهایست که آکادمیسینهای چپگرا باید در
راستای پیونددادن نظریه و پراتیک چپ برعهده بگیرند .ما بهعنوان نیروها و فعالین رادیکچچالا میبایچچد درخصچچوص
جایگاه شخصی خود در مناسبات سیاسی موجود بازاندیشی کنیم؛ مناسباتی که درگیر مبارزه علیه آنها هسچچتیم.
هیچیک از ما از این مناسبات و تاثیراتی که بنا بر پیشزمینههای فردنی بر نحوهی عمل ما بهجچچای میگذارنچچد در
امان نیستیم .این امر بهمعنای آن است که ما باید شکلها و شیوههای مناسبی از مقاومت را در هرجچچایی کچچه در
آن واقع هستیم رشد و توسعه دهیم.
چشمانداز
مایلیم این نوشتار را با برشمردن برخی نکات عملی ،که بهنظر ما میتوانند شکاف موجود میان آکادمی و مبارزات
اجتماعی جاری را کاهش دهند ،به پایان ببریم .برخی از این نکات ممکن است برای خواننده موض وعات جدی د و
بدیعی بهنظر نرسند .این مساله چندان مایهی نگرانی ما نیست؛ چون در هرحالا میباید با تکچچرار و یچچادآوری ایچچن
نکات ،اهمیت آنها را برجسته ساخت.
 (۱هیچ نظریهی رادیکالی بدون تجربهی پراتی ک سیاس ی وج ود ن دارد .ک ار نظ ری را نمیت وان از جنبشه ای
پیکارجو علیه سرمایهداری و امپریالیسم تفکیک کرد .کار نظری میباید به پرسشهایی پاسخ دهچچد کچچه از پهنهی
مبارزات جاری عملی برمیخیزند .ما نمیتوانیم نظریهای غیرکنشگرا ) (non-activist theoryرا بپذیریم.
5. Ward Churchill
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 (۲هیچ پراتیک رادیکالی بدون بازاندیشی نظری وجود ندارد .ما میباید تأثیرات مبارزاتمچچان را ارزیچچابی کنیچچم و
درخصوص تجارب مبارزه بازاندیشی کنیم .ما نمیتوانیم کنشگرایی ضد-نظریچچه ) (anti-theoretical activismرا
بپذیریم.
 (۳نظریهی رادیکالا میباید در پراتیک رادیکالا مشارکت بجوید و سهمی ادا کند .قصد نظریچچه ]صچچرفا[ فهمیچچدن
امور نیست ،بلکه تغییر و دگرگونی امور است .این امر نیازمند پرورش و رشچچد اسچچتراتژی و تاکتیکهچچای مناسچچب
است.
 (۴ما باید دیدگاههایمان را ارتقاء دهیم و مطرح کنیم .فضای بیرون از آکادمی بسیار مهمتر و معنادارتر از فضای
درون آن است .نظریهی رادیکالا نباید به قراردادها ،دیسیپلینها و هنجارهای آکادمیک محدود گردد.
 (۵ما باید بهطور فعالا بهجستجوی منابع غیرآکادمیک برآییم .بسیاری از آنها بهدلیل جغرافیایی ،فرهنگچچی ،یچچا
محدودیتهای زبانی از چارچوب آکادمی طرد و بیرونگذاری شدهاند.
 (۶ما باید محدودیتهای صوری تحمیلشده به کار آکادمیک ]و متون مرتبط[ را بهچالش بکشیم و با آنها پیکار
کنیم ،چون این محدودیتها محتوای پژوهشها و متون آکادمیک را به بند میکشند و محصور میسازند.
 (۷ما باید خوید فضای آکادمی را تغییر دهیم .این محیط باید از یوغ اسارت توامان دولچچت و سچچرمایه رهچچا گچچردد.
آکادمی باید بهمثابهی نهاد قدرتی که به آن دگردیسی ی افته اس ت م ورد ب ازنگری انتق ادی ق رار گی رد .ام روزه
»آزادی آکادمیک« عمدتا همچون مزیتهای نسبی شخصی تعبیر میشود ،نه فضایی معطوف ب ه پ رورش فک ری
آزادانه.
 (۸ما باید نسبت به تاثیراتی که سلسلهمراتب طبقاتی ،جنسیتی ،و نژادی بر نظریهی رادیکالا بهجچای میگذارنچد
آگاه باشیم و با آنها مقابله کنیم .این کوشش باید از سوی کسانی ه دایت ش ود ک ه مس تقیملا از ای ن س ازوکارها
آسیب میبینند و رنج میبرند.
 (۹ما میباید آثچار آکادمیچک را بچرای همگچان دسچترسپذیر سچازیم .بایچد دسترسچی آزادانه و رایگچان افچراد بچه
کتابخانهها و کنفرانسها تأمین گردد ،همچنانکه دسترسی رایگان به مقالت و متون آکادمیک.
 (۱۰ما باید ]در مقابل نهادهای مسلط آکادمیک[ نهادهای بدیلی را برپا کنیم ،یعنی فضاها و شبکههایی که امکان
فعالیت دانشورانه ،فراسوی محدودیتهای آکادمیک ،را فراهم بسازند.

* * *
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دربارهی نویسندگان:
تورکیل لوازن )(Torkil Lauesenچچ از فعالین باسابقهی چپ دانمارک که بهویژه بهواسطهی گرایش ضدامپریالیسچچتیاش
شناخته میشود .او عضوی از گروه موسوم به » 6«Blekingegadeبود ،که طی دهههای  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰ازطریق سرقتهای
حرفهای و برنامهریزیشده ،میکوشید برای جنبشهای آزادیبخش جهانسوم پشچچتیبانی مچچالی فراهچچم کنچچد .لوزن اخیچچرال
نگارش کتابی به نام »چشمانداز جهانی« ) (Global Perspectiveچچ را بهپایچچان رسچچانده اسچچت کچچه در سچچالا  ۲۰۱۸منتشچچر
میگردد.
گابریل کون ) (Gabriel Kuhnنویسندهی اتریشیتبار مقیم سوئد است .او تاریخچهی گروه  Blekingegadeرا در کتابی با
نام »تبدیل پولا به شورش« )  (Turning Money Into Rebellionبه نگارش درآورده است.

* * *
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 .6این گروه که در فضای سیاسی و رسانهای دانمارک با نام  Blekingegadebandenشناخته میشود شامل گروه کوچکی از فعالین
کمونیست مقیم دانمارک بود که دلیل عمدهی شهرت پسینیی آنها تلش برای کمکرسانی به سازمانهای انقلبچچی رزمنچچده در برخچچی
کشچچورهای جهانسچچوم )بهویچچژه  PFLOدر فلس طین( از طری ق اق دام ب ه س رقت مس لحانه )بی ن س الاهای  ۱۹۷۲و  (۱۹۸۹بچچود.
 Blekingegadebandenبرگرفته از نام خیابانیست که در آن آخرین عملیات گروه با ناکامی مواجه شد ،و نامی است که رسانهها پس
از واقعهی فوق به این گروه دادند .در پی شناسایی و ضربهی واردآمده بر گروه ،بسچچیاری از اعضچچاء بچچه حبسهچچای بلندمچچدت محکچچوم
شدند ،از جمله تورکیل لوزن که مدت ده سالا را در زندان سپری کرد] .برگرفته و ترجمه از ویکیپدیا /م[.
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