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برگرفته 2از نشریهی The Intercept

درآمد:
سیاست هویتی چیزی است برای هم ه ،ام ا ن ه در مس یری درس ت .در س ال  ۲۰۱۶هیلری کلینت ون در ک ارزار
انتخابققاتیاش ،بققرای جلققب اعتمققاد رایدهنققدگان جققوانن لیققبرال ،بهگققونهای سققطحی بققه مفققاهیم »تلقاققی«
) (intersectionalityو »ارجحیت سفید« ) (white privilegeمتوسل شد .ریچارد اسپنسققر ) (Richard Spencerو
اعضای »راست بدیل« ) (alt-rightنیز خود را »هویتگرا« میخوانند تا آنچقه بهواقاقع هسقتند ،یعنقی برتریطلبقان
سفید ) ،(white supremacistsرا پنهان سازند .و نزد برخی افقراند »بیدارشقده« نیقز پوشقیدن تیشقرتی بققا نشقان
»فمینیست« و افشای سلبریتیها بهدلیل اینکه بهگونهای مبهم »مسالهدار« ]متهم به رفت ار سکسیس تی[ هس تند،
محدودهی مشارکت سیاسی است.
آنچه زمانی بهمنزلهی استراتژیای انقلبی برای بهچالشکشیدن سرکوبهای همپیوسته بود ،اینک بققه لغققتی بققاب
روز و مبهم ،اما اجباری ،در گسترهی فعالین سیاسی بدل شده است .کتاب جدیدی با عنوان »هویت عوضی :نژاد و
طبقه در عصر ترامپ ،« 3به تحلیل موشکافانهی سیاستهای نژادی و تاریخ نژاد در ایالتا متحققد میپققردازد تققا
با رابطهی دگرگونشوندهی میان هویت شخصی و کنش سیاسی مقابله کند.

 .1اسد حیدر از بنیانگذاران نشریهی  Viewpoint Magazineو مؤلف کتاب »هویت عوضی« است.

;2. Rashmee Kumar: How Identity Politics Has Divided the Left: An Interview With Asad Haider
The Intercept, 27 May 2018.
3. Asad Haider: Mistaken Identity: Race and Class in the Age of Trump, Verso, 2018.
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اسد حیدر در کتاب »هویت عوضی« توضیح میدهد که سیاست هویتی معاصققرر نققوعی »خنثیسققازنی جنبشهققای
مخالف سرکوب نژادی« است ،بهجققای اینکققه پیشققرفتی در زمینهی پیکققار اجتمققاعی تققودهای در برابققر نژادگرایققی
)راسیسم( باشد .حیدر که دانشجوی دکترا در دانشگاه کالیفرنیا -سانتا کروز -است ،بر مبنای تجارب شخصیاش از
نژادگرایی و سازماندهی سیاسی] ،در این کتاب[ گفتگویی با آثار کنشگققران و دانشوران سققیاه رادیکققال 4انجققام
سقیاهانه نژادگرایقی و
میدهد .او فرآیندی را ترسیم میکند که طی آن چشماندازهای انقلبقی جنب ش رهقایی  ،5ک
سرمایهداری را همچون دو سوی یک سکه مینگریست ،عمدتا با فهم تنگ و محدودی از هویت جایگزین شدهاند.
حیدر استدلل میکند که ]در رویکردهای متاخر[ هویرت از مناسباتا مادی ما با دولت و جققامعه ،کققه بهواقاققع آن را
واجد اهمیت میسازند ،منتزع ]منفک[ شده است .بدینترتیب ،وقاتی هویت بهمنزلهی بنیانی برای عقایققد سیاسققنی
فرد عم ل کن د] ،ص رفا[ در نگرشه ای ج داییخواهانه و اخلقاگرای انه تجلقی مییاب د ،بهج ای آنک ه زمینهس انز
همبستگی ) (solidarityباشد .او مینویسد:
»چارچوب هویرت سیاست را به آنچه شخص بهعنوان یک فرد هست ،و کسققب بازشناسققی بهعنققوان فققرد،
فرومیکاهد؛ بهجای اینکه سیاست را به تعلق و عضویت شققخص در یققک جمققع ) (collectivityو پیکققانر
جمعی علیه یک ساختار اجتماعنی سرکوبگر پیوند دهد .پیامدی از این رویکققرد آن اسققت کققه سیاسققنت
هویتی بهگونهای متناقاض )پارادوکسیال( به بازتقوینت همان هنجارهایی میانجامد که خود قاصد رویارویی
با آنها را دارد«.

مفهوم سیاست هویتی بهلحاظ خاستگاه 6در سال  ۱۹۷۷توس ط »کلک تیو رودخ انهی کومب اهی« معرف ی و بهک ار
گرفته شد؛ این کلکتیو شامل گروهی از زنان سیاه لزبین با رویکرد فمینیسققت سوسیالیسققتی بققود کققه بهواسققطهی
رویارویی با نژادگرایی در جنبش زنان ،جنسیتزدگی )سکسیسم( در جنبش رهایی سیاهان ،و تقلیلگراینی طبقاتی
]نزد جریانهققای مارکسیسققتی[ ،بققه ضققرورنتا سیاسققتی خودمختققار و از آنن خققود رسققیده بودنققد .محققور سیاسققت
ش این گروه زنان تمرکز بر این مساله بود که چگونه سققرکوبهای اقاتصققادی ،جنسققیتی و نققژادی بهطققور
رهاییبخ ن
همزمان در زندگیهای آنان مادیت مییابنققد .امقا کققار سیاسققی آنهققا در همینجققا پایققان نیققافت .زنققانن »کلکقتیو
رودخانهی کومباهی« ،ضمن برجستهسازی سرکوبهایی که خود ]مستقیما[ از آن رنج میبردنققد ،خواهققان برپققایی
ائتلفاهای همبستگی با دیگر گروههای مترقای بهمنظور ریشهکنسازی همهی انواع سرکوبها بودند.
حیدر شالودهی نقد خویش را بر روندهای تاریخی مشخص و مناسباتا مادی بنققا میکنققد و بققدینطریق رویکقردی
چندوجهی برای واکاوی این مساله اتخاذ میکند که چگونه سیاست هویتی بهطور چشمگیری از ریشههای رادیکال
4. radical black activists and scholars
5. the black freedom movement

 .6مصاحبهگر در اینجا به بیانیهی کلکتیو رودخانهی کومباهی ارجاع میدهد ،که ترجمهی فارسی آن قاابل دسترسی است:
صدایی از »فمینیسم سیاه« :بیانیهی گروه رودخانهی کومباهی؛ ترجمهی امین حصوری ،تارنمای پراکسیس ،آوریل .۲۰۱۴
در مورد مقولهی »فمینیسم سیاه« برای نمونه رجوع کنید به مقالهی زیر:
شارون اسمیت :فمینیسم سیاه و نظریهی تلقای؛ ترجمهی نیما کوشیار ،انتشاراتا پروسه.۱۳۹۳ ،
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خود عدول کرده است .او از خلل شرح فعالیتهایش در سازماندهی ]مقاومت[ علیه افزایش شهریههای تحصققیلی
و خصوصیسازی ،به توصیف گامهای اشتباه جنبشهایی میپردازد که بهغلط مقولتا اقاتصادی و نققژادی را از هققم
تا »سفیند« هویتمحققور ، 7از جملققه در قاققالب مقققولهی »مققردم رنگینپوسققت« )POC:
جدا کرده و آنها را به مقول ن

 ،( Poeple of Colorفرومیکاهند .او در بررسی مفهوم »ارجحیت سفید« ،روند پرورش و گسترش ایدهی نققژاد
سفید در ویرجینیای استعماری قارن هفدهم را مورد تأمل و واکاوی قارار میدهد؛ فرآیندی که طققی آن طبقهی حققاکم
]در این سرزمین[ برای توجیه استثمار اقاتصادی آفریقاییها در هیاتا بردگان و بهمنظور پیشگیقری از اتحقاد میقان
8
ن ) ،(Bacon’s Rebellionدر بس ط و تق ویت ای دهی ن ژاد س فید
کارگران آفریقایی و اروپایی پس از ش ورش بینک

کوشید.
حیدر در فصلی از کتاباش با عنوان »عبور« ) (passingمیکوشد مورد راشل ددنلزال )  (Rachel Dolezalرا بهعنوان
نمونهای از »پیامدهای تقلیل سیاسققت بققه عملکردهققای هویققتی« بققه فهققم درآورد .او همچنیققن آثققار فلیققپ رونث
) (Philip Rothرماننویس و نیز چرخش سیاسنی امیری باراکقا )(Amiri Barakaنی شقاعر را مقورد واکقاوی قاقرار
میدهد .باراکا که از ناسیونالیسم سیاه دههی  ۱۹۷۰اسققتقبال کقرده بقود ،چنقدی بعقد بهنفقع جهانشققمولگراینی
مارکسیستی 9آن را مورد نکوهش قارار داد .و سرانجام ،حیقدر توضقیح میدهقد کقه چگقونه بهواسقطهی اوجگی رنی
نولیبرالیسم در سیاستهای انتخاباتنی دهههای گذشته ،انتخاب و عروج سیاسنی دونالد ترامپ قاابل پیشبینی بققوده
است .او با بهرهگیری از برخقی آثقار اسقتوارتا هقال ) ،(Stuart Hallنظریهپقرداز فرهنگقی بریتانیقایی ،و بقا انجقام
مقایسههای دقایقی با انگلستان دههی  ،۱۹۷۰نشان میدهد که چگونه در آن مقطرع ح زب ک ارگر ب ا دامنزدن ب ه
بحران اقاتصادی و هراس اخلقای ) (moral panicدر جامعهی انگلستان ،راه رسیدن تاچر به قادرتا را هموار ساخت.
کتاب کوتاه اسد حیدر با نگاهی به وجه پارادوکسیانل حقققوقا بهمنققزلهی هققدفا نهققاینی جنبشهققای تققودهای پایققان
مییابد .او درعوض ،از احیاء و بازیابنی »جهانشمولگراینی طققاغی« ) (insurgent universalismدفققاع میکنققد کققه
بهموجب آ رن گروههای تحت ستم ،خود در جایگاه کنشگرانن سیاسی قارار میگیرند ،بهجانی آنکه قاربانیققانی منفعققل
7. identity-based “white” issues
] .8شقورش بیکققن ) ،(Bacon's Rebellionبرگرفتقه از نقام ناتانئیقل بیکقن ) ،(Nathaniel Baconنخسقتین شققورش مسققلحانه در

مستعمرههای آمریکای شمالی بود که به سال  ۱۶۷۶در مستعمرهی ویرجینیا علیه دولت محلققی وقاققت روی داد .خاسققتگاه اولیهی ایققن
شورش نارضایتی برخی از مستعمرهنشینان سفید نسقبت بقه سیاسقتهای دولقت مسقتعمراتی ویرجینیقا )نماینقدهی حکومقتی دولقت
انگلستان( بود ،که در کنار اهدافا اصلیاش ،بعضا اهدافا نژادپرستانهای  -نظیر ضرورتا برخورد هرچقه خش نتر ب ا بومیقان سرخپوسقت
برای مقابله با حملتا گاه و بیگاه آنان -را دنبال میکرد .با اینکه این شورش بهسرعت توسط ناوگان دریایی انگلستان سرکوب شد ،امققا
تبعاتا تاریخی مهمی در بر داشت :نخست ،تصویب و اجرای مصوبههای قاانونی مهمی بود که بهزودی نقش تعیینکنندهای در تحمیل و
تثبیت برخی مناسباتا اجتماع نی میان لیههای مختلف جامعهی نوین آمریکا ایفا کردند )برخی از پژوهشگران بر ایققن باورنققد کققه ایققن
مصوباتا درک تازهای از مقولهی نژاد و تفاوتا نژادی را در سپهرهای قاانونی و سیاسی بنا نهادند و به برتری نققژاد سققفید صققورتا قاققانونی
بخشیده و زمینهی تثبیت آن را فراهم ساختند( .سویهی دیگری که به این شورش اهمیت تاریخی میدهد تلشهایی اسققت کققه از دل
امتدادهای این شورش برای از میانبرداشتنن اختلفاتا و امتیازاتا نژادی و طبقاتی ،و در جهت تقسیم عققادلنه و اسققتفادهی مشققترک از
منابع و ثروتاهای عمومی جامعه انجام شد/ .م[.
9. Marxist universalism
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باشند .کتاب »هویت عوضی« ،که توامان مجذوبکننده و تحریکآمیز است ،از نبردهای توییققتری و گمانهزنیهققای
شخصی پا پس میکشد تا ضمن برجستهسازنی زمینههای ]مادی و تققاریخی[ مبققاحث سیاسققت هویققتی ،چگققونگی
تأثیر مسالهی نژادی در جنبشهای چپ را بازترسیم کند] / .راشمی کومار[
* * *
میتوانید لطف ا توضیح بدهید که چگونه سیاست هویتی از یک پراتیک سیاسیی انقلبی به سییمت یییک
ایدئولوژیی لیبرالیی فردگرایانه چرخش یافت؟
سال  ۱۹۷۷یک نقطهی عطف تاریخی بود .اول از همه ،مقارن با بحرانی در جنبشهای تققودهای بققود کققه سققابقهی
آنها را میتوان در جنبش حقوقا مدنی ،جنبش چپ نوی دههی  ۱۹۶۰و جنبش ناسیونالیسم سیاهان )کقه انقدکی
پس از دههی  ۱۹۶۰شکل گرفت( ردیابی کرد .ایققن بسققیحها و سققازماندهیهای تققودهای از مرزهققای اسققتراتژیک
متعلق به خود عبور کردند ،و با سرکوب دولتی مققواجه شققدند و بققدینترتیب دینامیققک آنهققا سققیر نزولققی یققافت.
همزمان ،پدیدهای وجود داشققت کققه »اسققتوارتا هققال« آن را »بحققران هژمققونی« نامیققده اسققت ،کقه بهمققوجب آن
جهتگیریهای سیاست ایالتا متحد آمریکا بهکلی بازآرایی و بازتنظیم شدند )همین فرآیند در اروپققا هققم جریققان
داشت( ،که در اثر آرن بحران اقاتصادی دههی  ۱۹۷۰به بازسققازماندهی کلققنی محیققط کققار منجقر شققد ،درحققالیکه
اتحادیههای کارگری در موضع دفاعی بودند و جنبشهای تققودهای نیققز در حققال افققول و رو بققه پراکنققدگی بودنققد.
بدینترتیب ،بخشی از چیزی که در این دوره اتفاقا افتاد آن بود که زبان ه ویت و پیک ار علی ه نژادگرای ری ]زب ان و
پیکاری[ فردی شد و به پیشروی منفرند لیهی سیاسنی اوجگیرندهی سیاهان الصاقا شد و نیز به طیفققی از نخبگققان
اقاتصادی که زمانی بهواسطهی نژادگرایی از ]دسترسی به[ مرکز جامعهی آمریکا طرد شده ،و اینک راهی برای ورود
به آن یافته بودند.
فکر میکنم در حال حاضر ما از فقدان یک زبان سیاسی که بتواند از شکافا و جدایی به همبستگی نقب بزنققد رنققج
میبریم ،و این زبا رن چیزی است که همواره مسالهای اساس ی ب رای جنبشه ای ض دنژادگرایی از دههی  ۱۹۵۰ت ا
 ۱۹۷۰بوده است ،و همان چیزی است که »کلکتیو رودخانهی کومباهی« دربارهی آن مینوشت .ما فاقاد زبانی برای
مبارزاتا جمعی مشترک هستیم که بتواند موضوعاتا مربوط به نژادگرایی را در خود جذب کند و جنبشهای بینققا-
نژادی ) ( cross-racialرا در خود بگنجاند و یکپارچه سازد .بنققابراین ،مققن فکققر میکنققم بخشققی از دلیققل اشققاعهی
گستردهی الگوی فردگرایانهی سیاست هویتی در درون فعالین چپگرا )یعنقی کسققانی کقه واقاعقا خواهققان برپققایی
جنبشهایی در جهت بهچالشکشیدن ساختارهای اجتماعی هستند( آن است که م ا چنی ن زب انی را ک ه ره اورد
جنبشهای تودهای بود و میتواند ما را به جستجوی راههای بناسازنی همبستگی برانگیزد ،از دست دادهایم.
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شما در کتابتان مینویسید »:ایدئولوژی نژادی از دل نژادگرایی خلق شد ،نییه برعکییس«؛ منظورتییان
چیست؟
من در این کتاب دربارهی »نژاد« بهطور عام بحث نمیکنم ،چون ما میتوانیم بافتارهای تاریخی بس یار متف اوتی را
بهتصور درآوریم که در آنها بین گروهها جداییها و شکافاهایی ایجققاد میشققود کققه سلسققلهمراتبی )هیرارشققیک(
میشوند و برخی از آنها ممکن است مربوط به رنگ پوست باشند .اما نمونههایی از نققوعی تمایزیققابی و جداسققازنی
گروهی وجود دارد که دخلی به رنگ پوست ندارد ،مانند مورد ایرلند و استعمار انگلستان در ایرلنند قاققرن سققیزدهم،
که در این کتاب به آن ارجاع میدهم .میتوان مثالهای مختلفی از بردگی کشاورزی در منطقهی کارائیب ]جزایققر
دریای کارائیب[ را مورد ملحظه قارار داد ،که در آن ناچاریم )مسالهی نژاد( را بهطور متفاوتا توضقیح بقدهیم ،چ را
که در آنجا نه فقط بردگان آفریقایی ،بلکه همچنین »کولی«هایی ) (cooliesاز هندوستان و چیققن به کققانر اجبققاری
کشانده شده بودند.
من دربارهی تاریخ بسیار خاصی از نژاد بحث میکنم که از کار اجباری در ویرجینی ای مس تعمره در قا رن هفقدهم
پدیدار شد … .استدلل من آن است که نخستین دستهبندی نژادی که ]در ایقالتا متحقد[ شقکل گرفقت مققولهی
»نژاد سفید« بود ،بدینمنظور که آفریقاییهایی که کار اجباری میکردند را از دستهبندیای که اروپاییهقای اسقیر
کار اجباری را در آن جای داده بودند ،متمایز و منزوی سازند؛ بدینترتیب که در مقابقنل دسقتهی اول ک ه آنهقا را
بردگان مینامیدند ،کار دستهی دوم را بیگققاری ) (servitudeمینامیدنقد .همققانطور کقه تئقودور آلقن 10میگویقد،
شیوهی ابداع مقولهی »نژاد سفید« بهگونهای بود که قاوانین با توجه به مسالهی کار اجبققاری تغییققر یافتنققد ،و ایققن
سرآغاز تقسیمبندی مردم به دستههای نژادی در تاریخ ایالتا متحد آمریکا بود .کاری که نژادگرایی در ایققن مققورد
مشخص انجام داد این بود که بین انواع مختلف استثمار اقاتصادی تمایزگذاری کرد ،و سرانجام به شکلی از کنققترل
اجتماعی بدل شد که استثمارشوندگان را از طریق برپ ایی سلس لهمراتبها و قاایلش دنن امتی ازاتی ب رای برخ ی از
مردم ،از یکدیگر تفکیک کرد .این امر مانع از آن شد که استثمارشوندگان علیق مشققترکی در میققان خققود )یعنققی
میان آفریقاییها و اروپاییهای مهاجری که مشمول کار اجباری بودند( ببینند و بتوانند چشمانداز سققتیز مشققترکی
علیه کسانی که آنها را استثمار میکردند را به تصور درآورند.

مواجههی شخصی شما با نژادگرایی و نیز مشاهدات و تجاربتان از اکتیویسیم دانشییجویی در سراسییر
بافت کتاب تنیده شدهاند .هویت و تجارب خییود شییما چگییونه فهییم شییما از مقییولهینییژاد را شییکل
بخشیدهاند؟
من همیشه به گفتهای از استوارتا هال ارجاع میدهم ،با این مضمون که هویت ربطی بققه بازگشققت بققه ریشققههای
خویش ندارد ،بلکه به کنارآمدن ) ( coming to termsبا مسیرهای پیمودهی خویش مربوط است .پس در این معنا،
10. Theodore Allen
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هوی رت ذاتا فرد یا چیزی مربوط به درون وی یا ناظر بر شالوده و دبنمایهی او نیست ،بلکه مربوط به تمام چیزهققایی
است که منجر به آن شدهاند که فرد در جایی قارار گیرد که ]اینک[ در آن واقاع اسققت .بققرای مثققال ،مققن میتققوانم
هویت خودم را تا پیشینیانم که از ایران به هند مهاجرتا کردند ردیابی کنم و سپس از هنققد بققه پاکسققتان )بعققد از
جدایی پاکستان( ،و در نهایت مهاجرتا والدینم به منطقهای روستایی در پنسیلوانیا .این روایتی اسققت از حرکققت و
جابجایی در پهنهی جهان ،که در هر گا رم ترکیب معجونی که در حال حرکت بود را دگرگون ساخته اسققت .آگققاهی
به این مساله همواره مرا نسبت به جهشی از هویت به نوع خاصی از سیاسرت بدبین )  (skepticalساخته است ،چون
هویت را نمیتوان به یک چینز ثابت فروکاست؛ و وقاتی با سیاستی روبرو باشیم کققه چنیققن میکنققد ،ایققن سیاسققت
بیگمان آفتی برای مردم خواهد بود و مغایر همهی تاریچخههای ما که تاریخ ترکیب و سفر و پویایی بودهاند.
درخصوص کنشگری در محیط دانشگاه تجربهی من تجربهی یک فرد رنگینپوست بود که رویکردش بهواسققطهی
یادگیری از جنبش قادرتا سققیاهان ) (Black Power movementو مارکسیسققم )از دل جنبقش قاققدرتا سققیاهان(
رادیکالیزه شد .بنابراین ،من هرگز بر این تصور نبودم که مققردم میققان خودشققان نققوعی سققازگارناپذیری میبیننققد،
بهویژه آنکه در آن زمان مارکسیسم هنوز از نیروی قادرتمندی که در قاققرن بیسققتم داشققت )بهشققیوهای کققه توسققط
دنیای غیرغربی جذب و اقاتباس میشد( برخوردار بود .این مساله چیزی است که امروزه فراموش یا سققرکوب شققده
است .بنابراین ،من بهعنوان فرد رنگینپوستی که هرچه بیشتر در جنبشهای اجتماعی درگیر میشد ،واقاعققا دچققار
این هراس و نگرانی شدم که نژاد میتواند به منبعی برای جدایی و انشقققاقا و شکسققت بققدل شققود ،بهجققای آنکققه
بخشی از یک برنامهی عموم نی رهاییبخش باشد .همین سرخوردگی بود که مرا به تأمل و نوشتن دربارهی مض مون
این کتاب واداشت.

چپ اغلب با این اتهام مواجه بوده که »بیشاز حدد سفید« یا »بیشاز حدد مذکر« )  (too maleاست .چپ
چگونه میتواند بازاندیشی دربارهی پویش نژادی درونیی خویش را آغاز کند؟
وقاتی در سازمان یا جنبشی فعال باشیم که مردان سفید بر آن چیرگی دارند ،با یک معضل سیاسققی و اسققتراتژیک
مواجه هستیم ،که اگر بهعنوان معضلی اخلقای با آن برخورد کنیم ،نخواهیم توانست آن را رفع کنیم .فکر میکنققم
مهم آن است که واقاع ا قاادر به تغییر این وضعیت باشیم .هر کسی که درگیر فعالیت اکتیویستی بوده باشد میدانققد
که در یک جلسه )میتینگ( ممکن است کسی بهعتاب به »وارسی وضعیت مرجح خود« فراخوانده شققود .مقققالهی
جالبی هست که از دل جنبش فمینیستی در آمده ،به قالم جو فریمن ) ،(Jo Freemanکه »به بققاد انتقققادگرفتن

11

] «Trashingسرکوفتزدن[ نام دارد )معادل امروزی واژهی » ،Trashingبهعم رل فراخوان دن« calling out/اس ت(.
نکتهی طنزآمیز دربارهی »بهعم رل فراخواندن« آن است که عمل نمیکند ]جواب نمیدهد[ ،چون  -در اینجا -تمققام
توجهاتا را بر روی مرد سفیدی متمرکز میکند که درگی ر تخطیای ) (transgressionاس ت ک ه بهلح اظ اخلقا ی
11. Trashing
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سرزنش میشود .این روش همچنین فضایی تنشآمیز و پارانوییک ایجاد میکند که در اثر آن حتی کسقانی بهغیقر
از آن مرد سفید هم از تصور سخنگفتن دچار واهمه میشوند ،چرا که آنها نیز ممکن است حرفا نادرستی بزننققد
و »بهباد انتقاد« گرفته شوند .این مسالهای است که نهفقط مققردان سققفید ،بلکققه همهی دیگققر کسققانی کققه درگیققر
فعالیت سازمانیافته هستند هم باید آن را جدی بگیرند.
همانطور که هری نهیوود ) ،(Harry Haywoodکمونیست سیاهپوست ،خاطرنشان کرده ،در خلل مبققارزاتا ضققد
راسیستنی دههی  ۱۹۳۰اصلی در سازماندهی وجود داشت که بر مبنای آن هرکسی میبایست با مس الهی جایگ اه
ملیتی خویش مواجه شود .بر ای ن اس اس ،رفققای س فید میبایس ت ب ا شووینیس م س فید مق ابله ک رده و نق ش
برجستهای در رویارویی با آن ایفا میکردند .همچنین ،رفقای سیاهپوست میبایست نقش پیشققرو و برجسققتهای در
مقابله با ناسیونالیسم ارتجاعی ،که در آن زمان در قاالب گارنوییسققم 12و نظققایر آن نمققود مییققافت ،ایفققا میکردنققد.
نهیوود بر این نظر است که با این تقسیم کار ،که در آن زمان بخشی از جنبشهای تودهانی واقاعی بود ،میتوان بققر
این معضلتا ]مربوط به راسیسم[ غلبه کرد .اما او بعدها اظهار داشت که هنگامیکه حزب ]کمونیست آمریکققا[ بققه
کارزارهای واقاع نی آنها علیه نژادگرایی پایان داد ،افراد شروع به پاییدنن ) (policingزبان یکدیگر کردند و آن تقسیم
کار از میان رفت ،و رویارویی با معضل اصلی ]یعنقی نژادگرایقی[ و هقدفاگیری آن نیقز م ورد غفل ت قاقرار گرفقت؛
طققوریکه آن معضققل هنققوز هققم پابرجاسققت … .مققردان سققفید میبایققد پیشگققامنی رویققارویی بققرای غلبققه بققر
سلسلهمراتبهایی که در تعاملهای اجتماعی تجلی مییابند را برعهده بگیرند؛ اما همچنین افراد رنگینپوست هققم
میباید گام بردارند و بگویند» :ما این تفکیک میان موضوعاتا اقاتصادی و نژادی ،میان نژاد و طبقه را نمیپذیریم؛ و
ش »جنبشی سققفید« اسققت ،ادعقایی نادرسقت میدانیققم،
این ادعا را که این موضوعاتا همگی »سفید« ،یا این جنب ر
چراکه ما اینجاییم و نقش ایفا میکنیم و باور داریم که این مسایل به هم مربوطاند و قاادریم که همگی در کنار هم
بر روی آنها کار کنیم«.

 Garveyism] .12نام یک جنبش فکری و مجموعهای از فعالیتهای سازمانیافته است که از سال  ۱۹۱۴حول اندیشههای مققارکوس
موسیا گارنوی ) (Marcus Mosiah Garveyشکل گرفت .این جنبش در سال  ۱۹۱۴با تاسیس سازمانی به نام »انجمن جهانی رشد و
پیشرفت سیاهان« )  (Universal Negro Improvement Associationموسوم به  UNIAرو به گسترش نهاد .تنه ا اص ل عم دهی
سازماندهندهی این جریان برپایی سازمانی بینالمللی در جهت تاسیس یک »دولت در تبعید« برای همهی سیاهپوستانی بود که به دور
از سرزمینهای خود در کشورهای مختلف پراکنده بودند .بر بستر برآمدنن مشهود پدیدهی ناسیونالیسم در پس جنگ جهانی اول ،اصول
و اهدافا این سازمان برای بخشهایی از طبقهی کارگر سیاهپوست که در جستجوی هویت نژادی روشنتری بودند ،گیققرا و جذبکننققده
بود .درنتیجه ،بهزودی در سطح جهانی میلیونها نفر به عضویت این سازمان در آمدند و در شاخههای محلی آن نیز هزاران نفر عضویت
یافتند .برای مثال ،تا سال  ۱۹۲۰در جنوب شهر شیکاگو این سازمان چندین دفتر محلی تاسیس کرد که اعضاپ و هوادارانن سازمان هر
هفته در این دفاتر گرد هم میآمدند و فعالیتهایی در جهت ستایش سربلندنی گروهی ،همیاری ،و همبستگی جمعققی انجققام میدادنققد.
آنها همچنین کسبوکارهای دخرند متعددی در جنوب شیکاگو راهاندازی کردند .اما بهطور کلی ،این سازمان بهرغم فعالیتهققای محلققی
یادشده از هرگونه دخالت و مشارکت در سیاست ایالتا متحد خودداری میکرد؛ استثنای قاابل ذکر در این زمینه حمایت فعال سققازمان

از یک کاندادای سیاهپوست ]در شهر شیکاگو[ برای ورود به کنگرهی ایالتا متحد بود.
برگرفته و ترجمه از/ The Encyclopedia of Chicago/ Christopher R. Reed :م[.
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لطفا قدری دربارهی ایدههای سازندهی ناسیونالیسم سیاه ) (black nationalismدر دههی  ۱۹۷۰و نیییز
محدودیتهای آن صحبت کنید .ناسیونالیسم سیاه چگونه در سیاست معاصر ایالت متحیید دوام آورده
است؟
پس از سال  ، ۱۹۶۵بعد از اینکه جنبش حقوقا مدنی به ]ایجاد[ تغییراتا عمققدهای در سیاسققتهای نققژادی دسققت
یافت ،روشن نبود که جنبش باید به چه سمتی حرکت کند .حتی چهرههای برجسته و هدایتگر این جنبققش هققم
درگینر این اندیشه بودند که اکنون که سیاست قاققانونی تبعیققض و جداسققازی ) (segregationدیگققر بهطققور رسققمی
تضعیف شده است ،آنها همچنان باید به ایققن واقاعیققت بپردازنققد کققه اکققثریت سققیاهان در فقققر و محرومیتانققد و
درنتیجه ،هنوز ساختارهای بالفعلی برای طرد و حذفا وجود دارند .برای مثال ،مارتین لوترکینگ بهسققمت »کققارزار
مردم فقیر« ) ( Poor People’s Campaignجلب شد ،کارزاری که او در مقطع پایانی حیاتااش در آن فعال بود .اما
رویکرد دیگر در همین مقطع ]پس از سال  [۱۹۶۵آن چیزی بققود کققه برخققی آن را »خیزشهققا« ) (riotsو برخققی
دیگر »شورشهای شهری« ) (urban rebellionsدر شهرهای شمالی نامیدهاند :عصیانی ) (revoltingعلیققه کنققترل
اقاتصادنی صاحبخانهها و کارفرمایانن سفید و غیققره .در بافتققار شققهرنی شققمال آمریکققا ،ناسیونالیسققم سققیاه بهسققان
برنامهای سیاسی در حال برپایی نهادهای بدیل بود ،بهجای آنکه ادغام در جامعهی سفید را مطالبه کند.
پس دو پدیدهی متفاوتا در حال وقاوع بود :در یکسو ناسیونالیستهای سیاه بودند که به برپققایی نهادهققایی بققدیل
اقادام کردند ،و در سوی دیگر ،شاهد ]پیامدهای[ چیرگی بر جداسازنی قاانونی و پیدایش یک طبقهی سیاسی جدیند
سیاهان و نخبگان اقاتصادی سیاهپوست بودیم ،لیههایی که اگرچه پیشتر هم تا حدی وجققود داشققتند ،امققا اینققک
دامنه و ابعاد حضور آنها کام ال تغییر یافته بود .و بدینترتیب ،سازمانهای ناسیونالیستی سیاه در برپایی بسیاری از
کارزارها برای انتخاب یک شهردار سیاهپوست در شهری با اکثریت سیاهان نق ش فع الی داش تند .نم ونهی امی ری
باراکا را در همین بافتار ]در کتابام[ بررسی کردهام .مساله از این قارار بود که پس از آن ک ه بقا پشقتیبانی فعقالین
ناسیونالیسم سیاه )و از جمله خود باراکا( نکننث گیبسون ) (Kenneth Gibsonبهعنوان شهردار نیققوآرک )(Newark
انتخاب شد ،سیاسنت معمونل ) ( politics as usualپیشین همچنان تداوم یافت .و این بخشی از دلیل چرخش باراکا
از ناسیونالیسم سیاه به سمت مارکسیسم بود .من فکر میکنم ناسیونالیسم سیاه در دورهی خودش نقشققی انقلبققی
ک بسیار مهمی بود .اما طی دههی  ۱۹۷۰با صققعود طبقهی سیاسققنی سققیاه
ایفا کرد و پیشرفت سیاسی و استراتژی ن
) (black political classو نخبگان اقاتصادنی سیاه ) ،(black economic elitesاین جنبش دچار تض اد و تن اقاض
گردید.
]سرنوشت[ ناسیونالیسم سیاه با نخبگان سیاسی و اقاتصادنی سیاه گره خورد ،چون حامل ایدئولوژی وحققدتا نققژادی
بود ،و درشرایطی که مردم از اداره و کنترل زندگیهای خویش تماما منع و طرد شده بودنققد ،قاابققل درک بققود کققه
نوعی اتحاد میان این چهرههای نخبه و لیهه ای اقاتص ادی پ ایینتر وج ود داش ته باش د ،چ ون ه ر دو طی ف ب ا
ساختارهای نژادنی طرد و حذفا مواجه بودند .اما با پیشرونی هرچهبیشتنر فرآیند الحققاقا و ادغققام نخبگققان سققیاه بققه
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درون ساختارهای سیاسی و اقاتصادی موجود ،علیق و منافع دو طینف یادشده دیگر همراسققتا نبققود ،بهخصققوص در
دههی  ، ۱۹۷۰یعنی زمانیکه سیاستمداران در هر سطحی شروع به تحمیل ریاضتهای اقاتصادی ،کققاهش شققدید
خدماتا اجتماعی و نظایر آن بر جمعیتهای ساکن قالمروی ]سیاسی[ خود کردند .در ایققن رونققد ،بخشققا نققوبت بققه
سیاستمداران سیاهپوست رسید که چنین سیاسقتهایی را تحمی ل و ناعمقال کنن د و درن تیجه ،تض ادهای میقان
نخبگان سیاه و اکثریت مردم سیاهپوست در این شهرها بسیار نمایان شد .بنابراین ،فکر میکنم آنچه تا امروز پابرجا
مانده ،شکافا میان نخبگان و مردم عادنی کارگر است و پسماندی از یک ایدئولوژنی وحدنتا ن ژادی ک ه اغل ب ب رای
سرپوشنهادن بر شکافا طبقاتی مورد استفاده قارار میگیرد .این مساله تا حد بسیار زیادی در مققورد صققعود بققاراک
اوباما به قادرتا صادقا است.

در پهنهی گفتمانها و سییازماندهیهای سیاسییی معاصییر ،چطییور میتییوان سیاسییت هویییتی رابییه
خاستگاههای رادیکال آن بازگرداند؟
من فکر میکنم ما باید به روی فهم این مساله باز باشیم که هویتهای ما بنیاده ایی ب رای هی چ چی زی نیس تند؛
آنها ناپایدار و متنوع و چندسویهاند؛ و اینکه میتوانند دستخوش درهمریختگی ) (unsettlingو آش فتگی گردنقد.
اما ما بایستی راههایی بیابیم تا با آنها احساس راحتی کنیم ،و بخشقی از کقاری ک ه بقرای بقرآوردنن ایقن مقصقود
میتوان کرد خلق شیوههای جدیدی برای پیوندزدن هویتها با یکدیگر است ،که خود از طریق جنبشهای تودهای
قاابل دستیابی است .راه غلبه بر انشقاقا و گسیختگیای که امروزه هویت بدان منجققر میشققود ،دقایقققا تصققدیق آن
چیزی است که کلکتیو رودخانهی کومباهی پی ش نهادهان د :قا ادربودن ب ه ط رح داعیهی خودمخت اری سیاس ی و
همزمان حضور در ائتلفاهای مترقای .من فکر میکنم این الگو بسیار عملی و مناسب است .اما این چیققزی نیسققت
که از طریق بحثهای بیپایان در توییتر قاابل دسترسی باشد ،بلکه میباید از خلل فعالیت سیاسققی حاصققل شققود.
ص در ائتلفا با دیگققران بهدسققت میآیققد .و ایققن بهنفسققه
این امر از طریق کارکردن بر روی پروژههای عملنی مشخ ر
فرآیندی است که در آن نژادگرایی تضعیف میگردد و افراد سفیدی که در حال فعالیت به همراه افرادرنگینپوست
هستند میتوانند یاد بگیرند که مفروضاتا خود را به چالش بگیرند و بر تکانههای راسیستی ]خود[ غلبه کنند.
من از رشد سریع سازمانهای سوسیالیستی در مقطع کنونی بسیار تحتتاثیر قارار گرفتهام ،امققا گققاهی دچققار ایققن
نگرانی میشوم که ]در این پویشهای جدی رد[ سوسیالیسم با نوعی برنامه برای بازتوزیع اقاتصققادی یکسققان انگاشققته
میشود ،یعنی همان تلقیای که از قارن نوزدهم تاکنون حاکم بوده اسققت .سوسیالیسققتها همققواره درگیققر برپققایی
ائتلفاها بودهاند؛ اصل انترناسیونالیسم همواره وجود داشته است؛ ]اما[ هیچگاه مفهوم ثابتی از انقواع مطالبقاتی ک ه
یک جنبش سوسیالیستی باید پیش بنهد وجود نداشته است .گاهی اوقااتا مطالبهای که مستقیما قاابققل اتصققال بققه
بازتوزیع ثروتا نباشد میتواند بخشی از ]مصالح[ برپایی ائتلفا و بسیج مردم باشد.
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اگر یک سازمان سوسیالیستری پیشقاراونل جنبشی علیقه نژادگرایقی باشقد ،و ایقن مسقلما هقدفا برخقی از اعضقای
سیاهپوست حزب کمونیست آمریکا در دههی  ۱۹۳۰بود ،در اینصورتا مردم به اطرافاشان نگققاه کقرده و خواهنققد
گفت» :چه کسی طرفا ماست؟ همینها هستند .وقاتی با مسالهی خشونت پلیس سروکار داشتیم ،اینها بودند ،این
سازمان بود که برای کمک به ما پا پیش گذاشت .این سازمانی چندنژادی است که اعضایش باور دارند این مسایلی
که ما در زندگی روزمرهمان با آنها روبرو هستیم همانقادر مهماند که هقر خواسقتهی دیگقر اقاتصقادی« .بنقابراین،
سازمانهای سوسیالیستی همچنین باید به روی آزمونگری گشوده باشققند و نیققز انعطافاپققذیر باشققند ،تققا بتواننققد
هویت را بهمثابهی یک منبع شکافا و جداسازی مهار کنند و درعوض ،بهطور پیشگیرانره همبستگی را بنا کنند.

لطفا دربارهی چشماندازتان از چاچوب سیاسی کلیگرا ) (universalistاندکی توضیح بدهید.
نخست میباید نوعی از کلیگرایی/جهانشمولگرایی ) (universalismرا از این بحث کنقار بگقذاریم ک ه پیش اپیش
شکافاها و تفاوتاها را با گفتن اینکه همهی ما از نوعی بنیان کلی/جهانشمول ]  ،[universalمثل سرشت بشری یا
مادهگرایی )از نوع مادهی فیزیکی( ،برخورداریم ندیده میگیرد؛ این نوع ماتریالیسم هیچ ربطققی بققه بحققث مققارکس
دربارهی ماتریالیسم ندارد .این ،آن نوع کلیگرایی که من طرفققدار آن هسققتم نیسققت ،چققون ایققن نققوع کلیگرایققی
بهلحاظ تاریخی گرفتار طرد و حذفا و سلطه ) (dominationبوده است .مانند آنچه از سوی ]پققروژهی[ روشققنگری،
انقلب فرانسه ،انقلب آمریکا و غیره تحمیل شد ،که بهطققور نظاممنققد بققا بققردهداری ،اسققتعمار ،و اشققکال مختلققنف
خشونت همراه بود … .منظور من از کلیگرایی ناظر بر وضعیتی است که در آرن مردم و گروههای اجتماعیای که از
این )تعریف ن اقاص( از کلیگرای ی ح ذفا ش دهاند ،برخیزن د و خودمخت اری خ ود را ب رای خل ق ن وع جدی دی از
کلیگرایی طلب کنند .و این چیزی نیست که از پیش موجود بوده باشد ،بلکه گسستی اسققت بققا وضققعیت موجققوند
ک آ رن انقلب هاییتی است که پس از انقلب فرانسه رخ داد و این مساله را برجسققته سققاخت کققه
امور .مثال کلسی ن
فرانسه همچنان مستعمراتااش را حذفا کرده است؛ مستعمراتی که در آنها ]نظام[ بردهدارری حققاکم بققود ،فققارغ از
همهی رویدادهایی که بهواسطهی انقلب فرانسه در این کشور جریان داشت.
ما قاادر به مشاهدهی ]ظهور[ یک کلیگرایی/جهانشمولگرایی جدید خواهیم بود ،اگقر بت وانیم طقی یقک جنب ش
واقاعی و عملی بر شکافاهای صلنب میان بهاصطلح دستهبندیهای هویتی مانند نژاد و جنسققیت و مقققولهی طبقققه
چیره شویم .اگر میتوانستیم شاهد پیدایش سازمانهایی باشیم که دگرگققونی واقاعققی مشخصققی در جهققت پلزدن
میانن این شکافاها ایجاد کنند ،طوریکه گفتن این حرفا ناممکن باشد که »این یک سازمان سفید است« ،یا »این
سازمانیست که مردان بر آن سلطه دارند« ،در اینصورتا ایققن دسققتاورد ضققرورتا شققامل بهچالشکشققیدن نابرابری
اقاتصادی و ساختارهای طبقاتی جامعهی آمریکا هم میشد .پی دایش ی ک م رحلهی واقاع نی کلیگرای ری من وط ب ه
پیدایش جنبشی است که بر ساختارهای بنیادی نابرابری ،سلطه ،و استثمار در جامعهی آمریکا فایق آید ،بهگونهای
که هویت نتواند بهمثابهی یک نیروی جداکننده وجود داشته باشد.
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