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:سیاست از پایین

سوژه گی و سازمان دهی

: امین حصوری1ترجمه و تدوین

بننه بسیاری از فعالین  چپ گرا و افراد دگراننندیش«(، سیاست از باال»سیاست رسمی یا « )سیاست حاکمان»در برابر 
باور دارند؛ سیاستی که به واسطه ی تاکید بننر پیکننار« سیاست از پایین»ستم دیدگان یا /َاشکالی از سیاست محکومان

علیه سازوکارهای سلطه و ستم، علی االصول سیاستی رهایی بخش تلقی می شود، با این حال، بنا بننه تجننارب تنناریخِی
 آن به هیچ رو اتفنناقتحقق یابیمتنوع و عمدتا ناکام، درباره ی چندوچون چنین سیاستی و ملزومننات گسننترش یننا 

در این نوشتار موقتًا از زمینه های تاریخی و دالیننل سنناختاری تقابننِل دو نننوع سیاسننِت یادشننده. نظری وجود ندارد
 و چشننم اندازها و بننرخی از موانننِع آن متمرکننز«سیاسننت از پننایین»درمی گذریم و تا جای ممکن توجه خود را بننر 

می کنیم؛ با این توضیح که این موانع بنا به محدودیت این متن، صرفًا برخی موانننع به اصننطالح »ذهنننی« و »درونِی«
موجود نزد نیروهای چپ رادیکال را شامل می شوند، نه موانع عینی تر »بیرونی«، یعنننی شننرایط و سنناختارهای نظم
مسلط؛ گواینکه این  دسته ی دوِم موانع، »شرایط داده شده «ای هستند که هر نقادی و راه جویی درخصوص سیاسننت
رهایی بخش با فرض وجود و حضور مسلط آن ها آغاز می شود. و البته واقفیم که با این محدودسازِی اجبارِی دامنه ی
بحث، عماًل تعامالت این دو دسته موانع، و به ویژه تأثیرات دومی بر اولی را نادیده می گننیریم و این بی گمننان یکی از
نارسایی های تحلیلی این متن خواهد بود. افزون بر این، باید خاطرنشان کنیم که این نوشتار صرفًا بحثی مقدماتی را

. پیش می کشد که گسترش و تعمیق آن وابسته به مشارکت انتقادی دیگر کوشندگان است

. متن پیش رو را نه می توان ترجمه نامید و نه تالیف. حتی »ترجمه وتدوین« هم گویای خاستگاه و فرآیند نگارش این متن نیست؛1

به  همین خاطر ذکششر این توضششیح را ضششروری می دانم کششه این متن ماحصششل یادداشششت  برداری ها و برداشششت های من از رشششته ای از

به سششوی« است که حول برخی از بازخوردهای انتقادی به انتشششار مانیفسششِت گششروه )»گروه کلکتیوهم اندیشی  ها و بحث های جمعِی »

«( انجام گرفت؛ بازخوردهایی که عمدتا در جریان مباحثششات مسششتقیم میششان گروه هششای چپبازآرایی بنیادیِن سیاست چپ رادیکال

رادیکال بر سر مساله ی استراتژی مبارزاتی )در آلمان( طرح می  شدند. در این هم اندیشششی های پسششینی، کوشششش بششر آن بششوده کششه

هسته ی نظری برخی از شاخص ترین اختالفات در رویکردهای استراتژیک مورد کنکاش و بازاندیشی قرار گیرد، تا یک جمع بنششدی

گروهی از آن ها فراهم گردد. بدین اعتبار، این متن را به واقع می توان نوعی تالیف جمعی تلقی کرد؛ به ویژه آن که نسخه ی اولیه ی این

جمع بندی مورد بازبینی و تأیید رفقا قرار گرفت و به زودی به زبان آلمانی منتشر می گردد. 
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بننه همننراه- گیریم بننا نام گننذاری های مختلف- حداقل دو مفهوم بنیادی را « سیاست از پایین»هر تفکری درباره ی 
ادامه ی نوشننتاِر پیش رو تالشننی اسننت بننرای. یکی سوژه گی و دیگری سننازمان یایی و سننازمان دهِی سننوژه گی: دارد

. درروشنی افکندن بننر سنویه هایی از این دو مقولنه و پیوننند میننان آن هننا در بافتنناِر ملزومنناِت »سیاسننت از پننایین«
همین راستا، همچنین برخی رهیافت های رایج نزد نسل های متاخر چپ رادیکال و »اقتدارستیز«، از منظر انکننار یننا

نادیده گرفتن قابلیت های پرورش و بسط سوژه گی ستم دیدگان، مورد بررسی انتقادی قرار می گیرند.

. سوژه گی۱

برای شروع بحث درباره ی مفهوم نخست، بگذارید خطر کنیم و برای مفهوم پیچیده و پرسابقه ی سننوژه گی تعننریفی
محدود و متناسب با بحث این نوشتار عرضه کنننیم. بننرای این کننار سنننتزی از سننوژه ی فلسننفی در معنننای »فاعننل
شناسایی«، و سوژه ی جامعه شناختی در مقام »فاعل کنش گر«، که انتخنناب کم خطرتننری به نظننر می رسنند، را پیش

می نهیم، ولی در عین حال تلویحا آن را در بافتار مناسبات متعارف جهان سرمایه داری  قرار می دهیم: 

( دریننا یننک جمع)تحوالت در شناخت و گرایش های عملی یک فرد فرآیند جایگاهی در (نن subjectivityسوژه گی )
به ( یننا گننروهی از افننراد)است که به میانجی  آن فرد رویارویِی زیستی با موقعیت ها و ساختارهای اجتماعِی پیرامون 

درکی »انتقادی« از وضعیت زیستی خود در گستره ی اجتماع می رسد و در صدد تغییر بنیننادین آن بننر می آینند؛ در
این معنا، سوژه گی قابلیتی -توامان ذهنی و عینی- است برای پیکار در جهت تغییر ساختارها و موقعیت هننای سننتم

در این صورت با این پرسش مواجه می شویم کننه چننه چننیزی سننوژه گی را از مفهننوم. 2در زیسِت سرمایه دارانه ی ما
متمایز می کند؟ عاملیت در سطوح و حوزه های مختلف آن، عمدتا مداخله ای آگاهانه برای( agency)متداول عاملیت 

و در هوشننیارانه ترین( محننافظت و بقننا و پیشننرفت)انطباق هرچه بهتر با شرایط و امکانات محیط پننیرامونی اسننت 
اگننر چنه. نمودهای خود نیز نهایتًا دفاع یا کاربستی از حقوق تثبیت شده یا هنجارهایی کمابیش پذیرفته شننده است

، امننا سننوژه گی به واسننطه ی بینِش(و دیوار چینی میان آن  ها وجود ننندارد)سوژه گی در امتداد فاعلیت قرار می گیرد 
ژرِف انتقادِی هم بسته ی آن، گسست از وضعیت موجود و دستیابی به آن چننیزی را هنندف قننرار می دهنند کننه تحت

بنننا بننه تننوع سننازوکارهای سننتم، و پیچینندگی ها و. شرایط و سنناختارهای اجتمنناعِی موجنود دسننت یافتنی نیست
ناهمگنی های ساختاری جوامع امروزی، روشن است کننه سننوژه گی در حوزه هننا و اشننکاِل مختلفی تجلی می یابنند. و
مهم تر این که حتی در یک حوزه ی معین نیز بنا به عوامل هم  پیونِد مختلف در ساحت های فردی و اجتماعی، سطوح

.  باید خاطرنشان کرد که سوژه گی علی االصول همواره مترقی نیست، یعنی به رغم حمل عناصر بیزاری از وضعیت و عششزم تغیششیر2

آن، لزومًا رو به سوی مناسبات بهتری ندارد:  یا از منظری ارتجاعی بششه ضششرورت تغیششیر می رسششد، و یششا به رغم اینکششه از خاسششتگاه

ستمدیده به ضرورت تغییر می رسد، چشم اندازی ارتجاعی را هدف قرار می دهد. بششر این اسششاس، تنهششا درصششورتی می تششوان بششرای

سوژه گِی تعریف شده در باال خصلتی رهایی بخش قایل شد که جهت گیری ایجششابی این سششوژه گی یششا مناسششبات بششدیِل مطلششوب آن،

مناسباتی رهایی بخشش باشد. در متن حاضر همین معنای مثبت و مترقی سوژه گی مد نظر است. پشتوانه ی این محدودسازِی مفهششوم

فرد )یا گروهی از افراد(  …عام سوژه گی به وجه مترقی آن، معنای ژرف نهفته در مفهوم »انتقادی« در تعریف ارایه شده است: »   

 ...«.به  درکی انتقادی از وضعیت زیستی خود در گستره ی اجتماع می رسد
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:و درجات متفاوتی از سوژه گْی بروز می یابد )یا دسننت کم قابننل تصننور اسننت(. شنناخص تریِن این عوامننل عبارتننند از
، چگننونگی(وضعیت اقتصادی و جایگققاه طبقققاتی)زیست مادی و محیطی تاریخچه ی زیسته ی فرد، شرایط 

اکتساب و پرورش بینش انتقننادی و عمننق و گسننتره ی آن، سننطح تنناریخی مبننارزات رهننایی بخش در یننک پهنه ی
اجتماعی  معین، و نهایتا میزان آمادگی )ذهنی و مادی( برای گسست از وضعیت موجود و مشننارکت در فرآیننندهای

. معطوف به این گسست

تحقق گننرِی یننک-به بیان دیگر، در سطح واقعیت اجتماعی با تحقق مضمون واحدی از یک سوژه گی معین یننا خننود
روبرو نیستیم، بلکه با درجات مختلفی از سننوژه گی در( چنان که لوکاچ می گفت)سوژه ی جمعی واحد در طی تاریخ 

تاریخِی معین مواجهیم که در حوزه های متنوعی از گستره ی سازوکارهای سننلطه و سننتم، در-یک پهنه ی اجتماعی
. قالب کنش ها و پراتیک های معطوف به دگرگونی تجلی می یابند

که همگی تحت نظام سرمایه داری)شاید همه ی ما در این باره توافق نظر داشته باشیم که مناسبات اجتماعی سلطه 
بخش وسیعی از جامعه را در موقعیت های پررنج و( درآمیخته شده و تغییرشکل  یافته و تشدید و بازتولید می گردند

حال اگر بپذیریم که رهایی از آن ها جز با گسست از وضننعیت موجننود ممکن نیسننت، در. ناعادالنه ای قرار می دهند
: این صورت توامان دو نکته ی هم بسته زیر برای ما آشکار می شود

به درجات مختلفی در جایگاه سوژه گی قننرار گننیرد؛« می تواند»یکی اینکه بخش بزرگی از جامعه علی االصول  (الف
کسننب و پننرورش« قابلیت»ابژه های ستم بنا به هستی اجتماعی و تجارب بی واسطه ی زیستی شان به طور بالقوه هم 

بننر این اسنناس، می تننوان از. برای رویننارویی بننا آن« آمادگی»نگرشی انتقادی نسبت به موقعیت خود را دارند و هم 
از فراروی به مننرحله ی- به هردلیل- سخن گفت، که در عمل « سوژه گی های بالقوه»وجود بالقوه گی های سوژه گی یا 

فهم زمینه های اجتماعی و سازوکارهای ساختارِی این بازدارننندگی)سوژه گِی بالفعل بازمی مانند یا محروم می گردند 
در یک شرایط تاریخی مشخص، خود یکی از مهم تننرین چالش هننای پیش ِ روی هننر تحلیننل اجتمنناعِی معطننوف بننه

(. مبارزه ی رهایی بخش است

و دوم آن که سیاست حاکمان در یک معنا چیزی نیست جز تنندارک و اجنرای فرآیننندها و سننازوکارهایی بننرای (ب
.، و نننیز بننرای مهننار و سننرکوب سننوژه گی های بالفعل(به سننمت فعلیت یننابی)جلوگیری از رشد سوژه گی های بالقوه 

ترین دولت ها را«دموکرات » به ویژه عام ترین جنبه های ماهیت دولت در نظام سرمایه داری، که می توان نشان داد که
نیز شامل می شود، در فرآیند یادشده دخیل اننند: به منوازات اینکنه مناسننبات کنناالیی در نظننام سنرمایه داری روابننط
انسان ها را میانجی گری می کنند، نهاد دولت ضمن تضمین شرایط بنیادی بازتولینند این مناسننبات، به کمننک همه ی
دستگاه های ایدیولوژیک و اجرایی اش درک انسان ها از آنها را دستکاری می کننند، تننا اشننکال موجننود و مسننلِط نظم

از چشم انداز ستم دیدگان خننارج( به مثابه ی امری غیرواقعی) تغییراجتماعْی بدیهی و جاودان به نظر برسند و امکان 
درنتیجه، انسان ها بدین سو گرایش می یابند که قابلیت های خودتنظیم گرِی زننندگی فننردی و جمعی شننان را. گردد

. هرچه بیشتر به دستگاه های اجرایی دولت و اجزای جانبی آن واگذار کنند
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:باز می گردیم تا اندکی در امکانات و موانع آن دقیق شویم« سیاست از پایین»با این توضیحاِت مختصر، به مقوله ی 

در واقع چیزی نیست جز فرآیندی جمعی از رشد بالقوه گی های سننوژه گی در جهت فعلیت یننابی« سیاست از پایین»
زیستی و سنناختارهای اجتمنناعِی مولنند-از یک سو، مناسبات مادی: آنها، که بر یک بستر مادی دوگانه گام برمی دارد

بالقوه گی های سننوژه گی  قننرار دارننند؛ و از سننوی دیگننر، سننازوکارهای فعننال در جهت بازدارننندگِی فعلیت یننابی این
هننای مننادی و اقتصننادِیاز بنیان : این سننازوکارهای بازدارنننده، گسننتره ی متنننوعی را در بننر می گیرند. ]بالقوه گی ها

بت واره گی)شننیءوارگی یننا بازتاب ذهنننی وارونه ی مناسننبات اجتمنناعی تحت نظننام کنناالیی )ازخود(بیگانگی و نیز 
به سان)، تا سازوکارهای سرکوب گِر هم بسته با ایدیولوژی مسلط و نهادهای دولتی (کاالیی، همچون عاملی ساختاری

 ناایمنی مفرط و اضطراب فزآینده ی شرایط کاری و زیسننتی در سننرمایه داری متنناخر(؛ ازمکمل آن عامل ساختاری
،(که فراغت و امکانات خودپروری و زمینه ی تعامالت سازنده ی جمعی و انسانی را از اکثریت جامعه سننلب می کنند)

که فرودستان را به واسننطه ی هویت یابی هننای)تا رشد ایدیولوژی های ارتجاعِی مذهبی و ناسیونالیستی و نژادپرستانه 
(.[کاذب از یکدیگر جدا ساخته و در برابر هم قرار می دهند

فرآیندی از پیکار است از دل امکانات مادی موجود، برای تحقق سوژه گی های معلق« سیاست از پایین»از این منظر، 
یا گسیخته شده و دگردیسی یافته، فرآیندی که همه ی موانع اجتماعی و تنناریخی پیِش روِی خننویش را پیش فننرِض

فرآیننندی از مبننارزه اسننت در جهت درگننیرکردن هرچننه وسننیع تر« سیاست از پایین»به طور مشخص تر،  خود دارد.
ستم دیدگان در نوع دیگری از سیاست، که: الف( از نیازهای ملموس و فهم انتقادِی موقعیت زیستی خود آن ها آغنناز
می شود؛ ب( با افزایش همبستگی میان آنان حول ضرورت های بهزیستی شان نیرو می گیرد و رشد می کند؛ و ج( بننه

 و عزم و هویت جمعیتوانمند سازی از خالل پیکار مشترک، و نیز شکل گیری و رشد آگاهی انتقادِی جمعی-خود
پس، این سیاست آشکارا در تقابل با سیاست رسمی است که: الننف( در امتننداد سننازوکار سنناختاری. منجر می گردد

شننیءوارگی مناسننبات اجتمنناعی و بت واره گی کنناالیی، در جهت تثننبیت تصننویر وارونه ای از واقعیت هننای زیسننتی
ستم دیدگان عمننل می کننند؛ ب( به منندد سننازوبرگ های دسننتکاری اینندیولوژیْک دامنه ی امکانننات و بالقوه گی هننای
دگرگون ساز آنان را تنگ و محدود، و ساختارهای نظم موجود را ابدی جلوه می دهد؛ و ج( با »هدایت« ستم دیدگان
به سمت درونی سازِی هنجارهای نظام مسلط، آنان را به تطبیق دایمی با موقعیت رنج بارشان دعوت می کننند. به طننور
خالصه، سیاست رسمی با محروم سازی ستم دیدگان از شکل دادن سیاسننت واقعی خودشننان، آنننان را بننه فردهننایی

.مجزا، منفعل، ناتوان و فاقد چشم انداز رهایی بدل می کند

، به خننودی خننود پدینندار«سیاست از پایین»اما تحت استیالی سازوکارهای فراگیر بازدارندگی و سرکوب سوژه گی، 
روننند روینندادهای تنناریخ قننرن گذشننته تننا امننروز. نمی شود، به جز برخی درخشش های کوچک و موقتی و پراکنننده

پس به نظننر! به روشنی بر این امید الهیاتی مهر باطل زده است که رشد ستم و استثمار به رشد سننوژه گی می انجامد
این تصننور کمننابیش. می رسد با دور بسته ای مواجهیم که مجالی برای تحقق و گسترش سوژه گی بنناقی نمی گننذارد
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: رایج و یاس آور از دو پیش انگاشِت عمده ناشی می شود، که می توان آن ها را به چالش کشید

پیش انگاشت نخست، قدرِت ساختارهای نظام مسلط در تعیین ِ چگونگی زیسننت انسننان ها و ِاعمننال کنننترل و (یک
، تمامیتی همه جننا حاضننر اسننت کننه همه چننیز را تحت«سیستم»گویی : سرکوب را نامحدود و مطلق فرض  می کند

درحالی که نظام سرمایه داری در عمننْل سرشننار از. کنترل خود دارد و منفذی برای گریز از سیطره ی آن وجود ندارد
تضادها و ناهمگنی ها و شکاف ها و حفره های درونی است، که در نگاه کالن هم از تضادهای درونی سننازوکار پننویش
مادی سرمایه، و هم از تالقی منطق سرمایه با سازوکارهای غیراقتصادی در بستر انبوهی از تصادفات و نا هم ارزی هننا

وانگهی، نظننام سننرمایه داری به رغم گننرایِش. و تفاوت های تاریخی و عاملیت ها و سوژه گی های انسانی ناشی می شود
متکی بر انبننوهی از مجریننان و(، شی واره سازی مناسبات انسانی در مسیر خودارزش افزایی ارزش)شی واره ساِز ارزش 

است، که دوام پویش تاریخی و کارویژه های آن، بننه( شامل سطوح و اشکالی از سوژه گی فعلیت یافته)عامالن انسانی 
درسننت از همین رو، این(. به ویژه طبقه ی کننارگر در معنننای وسننیع آن)کارکردهای این عامالن انسانی وابسته است 

. نظام به رغم سیطره ی مخوف و فراگیِر آن، به شدت آسیب پذیر هم هست

تصور مطلق بودگی قدرت سیستم، همچنین ناشی از فرض انتزاعِی همگن دیدِن دایره ی امکانات تحقق سوژه گی  دو(
.در برابننر موانننع سنناختاری و محنندودیت های بازدارنننده ی تحمیل شننده توسننط نظننام مسننلط )سننرمایه داری( است
درحالی کننه در هننر محیطی، در کنننار حجم عظیمی از سننوژه گی های بننالقوه و معلق مانننده و انحراف یافتننه، سننطوح

یعنی ناهمگنی های عینی موجننود در جامعننه، در. مختلفی از سوژه گی های بالفعِل معطوف به رهایی نیز وجود دارند
باید در نظر داشت که اگرچه سازوکارهای مولد ستم. همچنین، حوزه ی امکانات تحقق سوژه گی هم بازتاب می یابند

و نابرابری در سطح نظرْی گستره ی ستم دیدگان را به حوزه های مختلفی تقسیم کرده و درنتیجه برخی شننکاف های
اجتماعِی ناب را خلق می کنند )یا دامن می زنننند(، امننا تننوع و همزمننانی این سننازوکارها در عمننْل همپوشننانی های

. قابل توجهی میان این حوزه ها را موجب می شوند

بر روی ابژه های انسانی، بر بستر ناهمگنی ها و تفاوت های موجود 3درعین حال، تالقی همزماِن سازوکارهای متنوع ستم
در ساحت فردی و الیه مندی های جامعه، این همپوشانی ها را به لحاظ اجتماعی چنان توزیع می کننند کننه در سننطح

در سننطحی. کالن موجب ایجاد و بازتولیِد تنوع و ناهمگنِی درونِی بارزی در گستره ی انبوه ستم دیدگان می گردد
تاریخی معین ابژه ی سازوکارهای ستم مشخصننی واقننع-ُخردتر، حتی طیفی از انسان هایی که در یک پهنه ی اجتماعی

نیز حامل تفاوت ها و ناهمگنی های درونی چشم گیری هستند )به رغم اینکننه آنننان( نظیر زناِن مهاجِر کارگر)می شوند 
تحت نفوذ اثراِت گرایشی ساختاری واقع اند که معطوف بننه همگن سننازی شننرایط زیسننت مننادِی آن هننا و در نتیجننه

چرا که سازوکارهای مولد ستم لزومًا تأثیرات یکسانی بننر روی ابژه هننای. همگن سازی الگوهای کالن زیستی شان است(
بلکه در سطح تحلیل انضمامی، زندگی فردی و جمعِی این طیننِف معین از. انسانِی مستقیم خود به جای نمی گذارند

ساختارهای تفاوت آفرین اسننت؛-انسان ها نیز در یک بستر اجتماعی ناهمگن شکل می گیرد که حامل بسیاری از ُخرده
همه ی آن عوامل متنوعی که در مقایسه با  نظم و قانونمندی واحِد دخیننل در یننک سنناختار معین، می تننوان آن هننا را

3. intersectionality
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رده-و ُخرده 4«تصادفات» تفاوت هننا، در مواجهننه بننا-تفاوت های زیستی و تاریخچه ای نامید. تننأثیرات همه ی این ُخنن
اجتماعننا»ساختارهای کالِن سلطه و ستم، در قالب تنوعاتی در مضمون آگاهی و نوع و سننطح عنناملیت انسننان های 

.پدیدار می گردد«، و میزان و جهت تحقق بالقوه گی های سوژه گی آنان همانند

بر اساس آنچه گفته شد، می توان دید که حتی در میان ستم دیدگانی که ابننژه ی سننازوکارهای سننتم معینننی واقننع
می شوند نیز َاشکال و درجات مختلفی از تاثیرپذیری و لذا َاشکال و درجات متفاوتی از فعلیت یابِی سننوژه گی وجننود

بننا هننر درجه ای از)وجود این تنوعات عینی و مادی به نوبه ی خننود مننانع از آن اسننت کننه سنناختارهای سننتم . دارد
بتوانند سوژه گی ستم دیدگان را به طور عام به سطح یکسننانی از انفعننال و تعلیننق و مهارشنندگی( گستردگی و شدت

سننوژه گی سننتم دیدگان، فننارغ از هننر نننوع« تحقننق امکاننناِت»، این تنننوع درونی در سنناحت . در نتیجه5فروبکاهند
ارزش گذاری، درعین حننال می تواننند مصننالحی مننادی و تنناریخی بننرای تنندارک پیکنناری منوثرتر علیننه سنناختارها و

غفلت از این مساله یا انکار آن در پهنه ی مبارزات سیاسی، ناخواسننته کننار. سازوکارهای سرکوب  و ستم فراهم سازد
در ادامه، به این. سرمایه داری در انقیاد کامل سوژه گی ستم دیدگان را تسهیل و تکمیل می کند( و دشواریاِب)ناتمام 

.موضوع باز خواهیم گشت

. سازمان یابِی سوژه گی۲

از آنچه گفته شد، شاید تا حدی روشن شده باشد که مساله ی اصلْی فعال شدن و پیوندیابِی این سوژه گی های بننالقوه
به رشد فرآیند فعلیت یققابیو پراکنده در جهت ایجاد یک فرآیند پیکننار جمعی اسننت؛ فرآیننندی کننه بتواننند 

 در سطح وسیع تری یاری برساند؛ فرآیندی که با گسترش دامنه ی امکانات و بسترهای تحقننقسوژه گی های بالقوه
شکل گیری این فرآیند بنا به ماهیت آن نیازمننند ایجنناد اننواعی از سننازمان ها و تشنکل های. سوژه گی هم بسته است

 در وهله ی نخست حننول نیازهننا و:  الف(است که دو جنبه ی بنیادی و هم  پیوند زیر را تلفیق کنند مردمی و از پایین
شکل گیرند؛ و در گام دیگر،  ب( در هر سطح و حننوزه ای از گسننتره ی( یا گروه های افراد)ضرورت های زیستی افراد 

تننرکیب این دو مولفننه در ظننرف و بسننتر. عمل خود، سازوکارهایی برای رشد و گسترش نگرش انتقادی خلق کنند
تاریخی مناسننب می تواننند در برابننر فردگننرایِی افننراطی و نفع طلبننانه ی متننداوِل نظم بننورژوایی و سیاسننت گریزی و

جمع گننرایی، حس همبسننتگی، و حس: دیگری هراسِی تحمیلِی آن، خصال اجتماعی بدیلی پننرورش دهنند؛ از جمله
این گونه فرآیندها و تجربه های جمعی که با درک انتقادی نسبت بننه. تعهد به مشارکت در تعیین سرنوشت مشترک

4.  contingencies

. این به معنای آن است که به رغم سیطره ی شکل بت واره  گی کاالیی و گرایش شی واره کننده ی سششرمایه  بشه همگن سششازی عششامالن5

انسانی، منطق سرمایه نمی تواند در سطح تاریخی )سطحی به شدت پیچیده و نششاهمگن و نششیز متششأثر از سششازوکارهای غیراقتصششادی(

جامعه  ای یک دست و تمامًا شی واره شده برپا کند. هرچند، متقابال دایره ی عمل سایر ساختارهای ستم )در حششوزه ی جنسششیت، نششژاد،

د می گردد و اشکال و مضامین این سازوکارهایا نیازمندی های منطق سرمایه، محدومذهب و غیره( نیز بسته به نوع ارتباط آن ها ب

غیراقتصادِی ستم دگردیسی می یابند؛ یعنی در ابعاد و اَشکال مختلْف مهرونشان تردد در قلمرو حششاکمیت سششرمایه بششر آنهششا حششک

می گردد. 
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وضعیت مستقر، حس هم سرنوشتی در برابر ساختارهای غیرانسانِی مسلط، و پای بندی به آرمان هننای زیسننِت بنندیل
انسانی هم پیوند است، همان تجربه ی رهننایی بخش و دگرگون سنناِز سیاسننت )در معنننای سیاسننت از پننایین( اسننت؛

، همواره به طور نظام مننند«سیاست رسمی»تجربه ای که اکثریت مردم به میانجی َاشکال و شیوه های مختلف تحمیل 
. از آن محروم بوده اند

می نامیم، هر آن جایی اسننت کننه اکننثریت« سیاست از پایین»مکان چنین تجربه ای از سیاست، که آن را به اختصار 
مکان های) 6محیط های کار و محله های شهری: ستم دیدگان عمر مفید و توان زیستی خود را در آن سپری می کنند

سکونت کارگران و فرودستان و ستم دیدگان، و همه ی کسانی که در وضعیت زیستی شکننده و ناایمن قننرار دارننند،
، به حاشیه رانده شدگان و غیره( است، که مناطق حواشی کالن شهرها و نیز روسننتاها را هم دربننر«خارجی ها»شامل 

اگر سرمایه داری ضرورت ها و انضباط محیط کار را از کارخانه ها و شرکت ها، به مکان های زیسننت عمننومی. می گیرد
ستم دیدگان امتداد داده است، پس این مکان ها و محله ها هم می توانند علی االصول محل مقاومت و پیکار علیننه این

در پس( نظیر آلمننان)اهمیت این مساله در آن است که در اغلب جوامع سرمایه داری پیشرفته . نظام سلطه گر باشند
جهانِی چپ رزمنده، کنش گری در محیط های کار هر چه بیشتر به تصاحب انحصاری اتحادیه هننای-هزیمت تاریخی

در آمده اسننت و پیشننبرد سیاسننت رادیکننال و( 7«همکاری اجتماعی: »در آلمان)زرد و نهادهای هم پیمان بورژوازی 
محله ها همچنننین محننل سننکونت و: اما مساله بسی فراتر از این می رود. رزمنده در آن محیط ها را دشوار ساخته است

زیست و کار دایمی زنان اند، که اکثریت آنان بار سنگین کار بی مزد و پست انگاشته ی خننانگی را به دوش می کشننند
کاری که بخشی ضروری از فرآیند پرورش و بازتولید نیروی کار و بازتولید اجتماعی است، اما سرمایه به رغم)

محالت عالوه بنر این کنه سنکونت گاه کارگران اننند،؛ (بهره کشننی نظام مننند از آن، آن را به رسنمیت نمی شناسد
همچنننین محنل سننکونت بیکاران اننند و نننیز محنل سننکونت کسننانی هسننتند کننه تحت سننازوکارهای بننازار کنناِر

 دارند و منندام تغیننیر شننغل می دهننند و دوره هننای مکننرر8، وضعیت کاری موقتی و مقطعی و شکننده«منعطف شده»
را تجربننه می کنننند؛ محالت محننل زیسننت( یا آماده سازی خود برای کسب قابلیت فروش نننیروی کارشننان)بیکاری 

دوگانه و پررنج مهاجران و به حاشیه رانده شدگان و طردشدگان هستند؛ محالت به ویژه مکان هندسی تالقی دیگننر
(زن ستیزی و جنسیت زدگی، نژادپرستی، ناسیونالیسم، بنیادگرایی مننذهبی و غننیره)انواع سازوکارهای سلطه و ستم 

هستند، که در چارچوب سرمایه داری شکل بندی های ویژه و سیالی یافته اند و به طرز تشدید شونده ای با فقر و
خالصه ی کالم آنکه محالت مکان های زیست نسننبتًا دایمی سننتمدیدگان اند،. محرومیت های اقتصادی مفصل بندی شده اند

.پس می توانند و می باید یکی از مکان های کانونِی مبارزه ی هم بسته ی آن ها نیز باشند

بننه میننان)اما بنابه دالیلی تاریخی، امروزه نزد فعاالن و نظریه پردازان چْپ سیاست از پننایین در معنننای گفته شننده 
به هیچ رو جایگنناهی متناسننب بننا( توده  هننا رفتن و سننازمان دادن فرآیننندها و ظرف هننای مبننارزه از بطن اجتمنناع

بخشننی از این دالیننل تنناریخی در قننالب برداشننت ها و. ضرورت های تاریخی بنیننادین آن در شننرایط حاضننر ننندارد

. برای سهولت کالم، از این پس آن را »محله ها« می نامیم. 6
7.  Sozialpartnerschaft
8.  Prekärarbeit
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و به ویننژه نقش و نحننوه ی مننداخله ی نیروهننای چپ رادیکننال در آن« کار توده ای»پیش داوری هایی منفی نسبت به 
در اینجان درکی ضمنی از مقوله ی سوژه گی وجود دارد کننه به مننوجب آن خواه ننناخواه نیروهننای چِپ. تجلی می یابند

 از باال،بیرونیهمچننون دخننالت گری « کننار تننوده ای»می یابند و درنتیجننه « توده ها»رادیکال جایگاهی بیرون از 
چنین درکی، بخشا واکنشننی اسننت بننه. به نظر می رسد« توده ها» در رویکرد سیاسی دست کاری کنندهو ( آمرانه)

اغلب«، که در رهیافت های پراتیِک کار توده ای»سوابق برخی رویه های سازمانی هیرارشیک و اقتدارگرایانه نسبت به 
احزاب و سازمان های بزرگ چپ گذشته مشهود بود؛ بر مبنای خوانش های انتقادِی یک سویه از این تجارب تاریخی،

 از توده هنننا قلمنننداداستفاده ی سیاسی ابزاری فی نفسه «کار توده اْی»و با نیت پرهیز از آن آفت ها، امروزه عمدتا 
. تاجایی کننه بننه موضننوع این نوشننتار مربننوط راه می بننردپوپولیسم چپحالت اش به « موفق ترین»می شود، که در 

یک دلیل مهم برای برجسته شدن چنین پیش فرض ها و جمع بست هایی آن اسننت کنه اغلِب نیروهننای چپمی شود، 
رادیکال تفاوت های عینِی موجننود در سننطح و درجه ی فعلیت یننابی سننوژه گی در افننراد و اقشننار مختلننف جامعننه را

رشد بینش انتقننادی افننرادآنان تفاوت های موجود در میزان تفاوت هایی ذاتی و رفع ناپذیر می پندارند؛ بدین معنا که 
آمادگی آنننان بننرای مشننارکت و مننداخله گری در روننندهایتفاوت ها در میزان نسبت  به وضعیت اجتماعی شان، و یا 

.پیکار علیه این وضعیت را تفاوت هایی صرفًا برخاسننته  از هسننتی  های اجتمنناعِی یک سننره دیگرگننون تلقی می کنند
برهمین اساس، این طیف از نیروهای چپ، وضعیت کمابیش متفاوِت فعالین چپ - به لحاظ سننطح دانش انتقننادی و
میزان مداخله گری سیاسی- را ناشی از »جایگاه اجتماعِی کاماًل متمایِز« آن ها می انگارند و لذا میان »فعننالین چپ«
و »ستم دیدگان« شکافی هستی شناسانه قایل می شوند. بنابراین، آنان خوه ننناخواه همانننند پیشننینیان »ارتنندوکِس«
مورد انتقادشان، نوعی دوگانگی میان »فعالین چپ« و »توده  ها« می سننازند، یعنننی بننه تحلیننل یکسننانی از جایگنناه
اجتماعی فعالین چپ رادیکال می رسند. تنها وجه  تمننایزبخش رویکردهننای نسننل های متننوالی چپ در این موضنوع
مشننخص آن اسننت کننه بخش بننزرگی از نسننل امننروز چپ بننرخالف آن پیشننینیاِن ارتنندوکس، »فعننالین چپ« را
»پیشاهنگ« نمی خواند و مهم تر اینکه پیوند میان »فعننالین چپ« )»پیشنناهنگ«( و »تننوده« را ننناممکن یننا حننتی

درحالی که تحلیل باال به ما نشان می دهد کننه بخش عمننده ای از نیروهننای چپ رادیکننال خننودنامطلوب می انگارد. 
در)اجزای پراکنده ای از گستره ی وسیع ستم دیدگان هستند، که ضمن متأثربودن از بخشننی از سننازوکارهای سننتم 

از این« تصننادفًا»، بنا به ناهمگنی های موجود در اجتماع و تنوعننات درونی سننتم دیدگان، (سطوح و درجات مختلف
اینک امننا. امکان برخوردار شده اند که بالقوه گی سوژه گی خود را به درجات بیشتری به سمت فعلیت یابی رشد دهند

آنها با این واقعیت سرسخت روبرو می شوند که هرگونه فرآیند انقالبی برای دگرگونی رهننایی بخش جامعننه نیازمننند
وجود پیکره ی بزرگی از سوژه گی جمعی است؛ پیکره ی ناموجودی که به ویژه در عصننر هننزیمت بننزرگ چپ، موانننع

 و ماهیتننًا(بنابراین، آن ها خواسته و ناخواسته این موقعیت بالفعل )اکتویل. بزرگی در برابر شکل گیری آن وجود دارد
.گذرا را از فرایند تاریخِی برسننازنده  اش انننتزاع می کنننند و آن را همانننند واقعیننتی هستی شننناختی تعبننیر می کنند
نتیجه ی چنین نگرشی همان طور که پیشتر گفته شد آن است که میان خود و بدنه ی عظیم سننتم دیدگان دیننواری

از چنین درکی تا این رویکننرد نخبه گرایانننه کننه اکننثریت جامعننه به واسننطه ی. عبورناپذیر تصور )و ترسیم( می کنند
درونی سازی و بازتولید هنجارها و سازوکارهای ستم اساسًا هم دست سیستم محسوب می شود، فاصله ی زیادی بنناقی
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. نمی ماند

از همین رو، بخش بزرگی از چپ رادیکاِل امروز، خننواه پیکننار در درون و همننراه توده هننا را ننناممکن بداننند و خننواه
«تننوده ی عننوام»خننود را بننر فننراز (  پارادوکسیال)ولینامطلوب، در مشی سیاسی اش به طور تلویحی یا حتی صریح 

رد می انگارد؛ و متأثر از چنین منظری می کوشد در گستره ی توان و امکانات »درونِی« خود، َاشننکالی از مبننارزات ُخنن
علیه سیستم را پی بگیرد؛ مبارزاتی که به رغم اهمیت و تننأثیرات تنناریخی بننرخی از آن هننا در ایجنناد مننانع در برابننر

، تنندافعی و بخشننا(ولونتاریستی)پیشروی تهاجمی نظام سرمایه داری، می توان آن ها را مبارزاتی نمادین، اراده گرایانه 
هویت گرایانه تلقی کرد. این گونه مبارزات که به گستره ی فعالین چپ )و نهایتا بخشننی از جننامعه ی مندنی( محنندود
می شوند و عمدتا کارزارهایی دفاعی در واکنش به تهاجمات و دست اندازی های فزاینده ی سیستم هسننتند، نه فقننط
آشکارا برای امر دگرگونی اجتماعی ناکافی اند، بلکه مشکل اساسِی آن ها این است که به رغم انرژی هننای ارزشننمندی
که صرِف برپایی و تداوم آن ها می شود، با گذشت زمان هرچه بیشننتر بننه رویه هننای روتیِن اکتیویسننم سیاسننی بنندل
می شوند و درنتیجه قابلیت اثرگذاری معموِل خود را از دست می دهند. به همین دلیل، چنین مبننارزاتی اغلب حامننل
این گرایش اند که در سازوکارهای نمادین نظم مستقر  جذب و ادغام گردند؛ به بیننان دیگننر، چارچوب هننای رسننمِی
نسبتًا انعطاف پذیر سیاست ورزی در سطح جامعه ی منندنی، رادیکالیسننِم آن هننا را فننرو می بلعنند یننا خنننثی می کننند.

که وسیع ترین و پیوسته ترین آن ها -در آلمننان- حننول)طیف های چپ رادیکال در چنین مبارزات ُخرد و پراکنده ای 
حتی در موفق ترین کارزارهای خود عمدتا توجه دیگر فعننالین چپ و( مقوله ی نژادپرستی و فاشیسم جریان می یابد

اقشار متمایل به چپ را به خود جلب می کنند؛ گو اینکه خود آنها نیز اغلب در هدف گذاری  واقع بینانه ی فعالیت ها و
کارزارهای  شان صنرفا جلب همنراهی یننا گسننترش دامنه ی همین اقشننار متننوع چپ یننا متماینل بننه چپ را آمنناج

 تکرار برخی از روش ها و نمادهای سنت های مبننارزاتی متننداول)ازطریقروشنگری های اعتراضی خود قرار می دهند 
را برنمی انگیزننند،« خننواب زده»در نتیجه، از آنجا که چنین مبارزاتی عمدتا توجه و همراهی جامعه ی (. در این حوزه

ننناممکن بننودن تاثیرگننذاری بننر تننوده ی مننردم در چنننین»دیدگاه متداول نزد فعالین این طیف  از چپ، مبنی بننر 
. به پرسش گرفته شود« توده ی مردم»تقویت می گردد، بی آنکه شیوه ی برقراری پیوند سیاسی با « جامعه ای

نظری یادشده، و یا از تلفیق-این  نوع جهت گیری  در تعیین استراتژی مبارزه علیه نظم مستقر، صرفًا از درک تحلیلی
ناشی نمی شود. بلکننه چنننین بینش و رویکننردی، این درک با هراس از پوپولویسم چپ و میل به پاک دستی هویتی

عموما با واکنش های سیاسی متداول چپ رادیکال نسبت به شکسننت های تنناریخی چپ مفصننل بندی می شننود، یننا
سیاسننی کردِن« توده ها»از آنجا که رفتن بننه میننان توده هننا بننرای . از منظر این گرایش، حامل چنین گرایشی است

-از یک سو در تقابل با اصل خود-سازمان  دهی و خود  به معنای تالش در جهت آموزش و سازماندهی آنهاست،الجرم
تعین بخشی یا به طور کلی خودانگیختگِی سیاسِی توده ها قرار می گننیرد؛ و از سننوی دیگننر، نشننان نگر آن اسننت کننه

. قایل اند« )یا همان »پیشاهنگ«( آوانگارد»یا « پیشرو»نیروهای سیاسی مبتکر این تحرکات برای خود نقش 

 اسننتراتژی تغیننیر« )به مثننابه یسیاسننت از پننایین»بنابراین، اگر سننازماندهی سننوژه گْی الزمه ی تنندارک و پیشننبرد 
،«سیاسی سننازی»سه مقننوله ی هم پیونننِد  با این فرآیند( باشد، در اجتماعی، نه صرفًا کارهای پراکنده  و موقت محلی
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مواجه می شویم؛ مقوله هایی که به ظنناهر در تقننابلی تنش آمننیز بننا بننرخی 9«نیروهای ابتکار عمل»و « سازمان دهی»
چرا که از دینند آنننان و متننأثر از. و نیز عادت های هنجاری فعالیِن آن قرار دارنداقتدارسیتز آموزه های بنیادین چپ 

، تجربیننات تنناریخی چْپ مخرب بننودن10متعارفی که نفی گذشته را جایگزیِن نقد آن کننرده است« رادیکاِل»ادبیات 
اینکننه چنننین و سیاستی که بر پایه ی این مفاهیم و رویکردها بنا گردد را یک بار برای همیشه اثبننات کننرده اسننت؛

سیاستی دیر یا زود به بازتولید َاشکالی از ساختارهای سیاسِی اقتدارگرا و سرکوب گر می انجامد، چرا که  اساسننًا بننر
. هنجاری نادرستی بنا شده است-پایه های فکری

9.  Politisieren, Organisieren und  Initiativkräfte

. خاستگاه های نظری متاخِر این ادبیات رادیکال را می توان بخشا در سطح گرایش های نظری چپ آکادمیک در نیمه ی دوم قرن10

بیستم ردیابی کرد، که فشرده ای از آن چنین است: واکنش به تناقض های درونی و تقلیل گرایی های مارکسیسم رسمی و جزم گرایی

و اقتدارطلبی کمونیسم روسی و پیامدهای سیاسی مخرب آنها، گرایش به دیدگاه های چپ نو و نئومارکسیسم را تقویت کرد. حضور

مسلط گفتمان مارکسیستی )لنینیستی و مائوئیستی( و نئومارکسیستی در جنبش های اجتماعی و به ویژه در تحلیل های سیاسی-نظری

مرتبط با این جنبش ها، و درعین حال ناتوانی این گفتمان در مفصل بندی نظری پاره های مختلششف این جنبش هششا )در کنششار نششاتوانی و

امتناع احزاب مارکسیستی در به رسمیت شناختن »دیگران«(، به سهم خود گرایش به دیدگاه های نظری پساساختارگرایی را تقششویت

کرد؛ دیدگاه هایی که نقطه ی عزیمت نظری خود را در رسمیت بخشی و وزن دادن به تفاوت ها )در برابر همگن سازِی وحدت بخش(،

نسبی گرایی شناختی )در برابر مطلق نگری(، تصادف )در برابر قطعیت و قانون مندی(، اجزاء )در برابر کلیت(، هم ارزی عوامششل افقی

)در برابر روابط علی عمودی و حامل »اقتدار«(، خودویژگی هششای تعین بخش زبششان و غششیره می نهادنششد و در سششاحت کاربسششت های

سیاسی عمدتا در گرایش به: میکروپولیتیک )در پرهیز از تقلیل گرایِی سیاست کالن نگر(، سیاست هویتی و جششدانگر )در واکنش بششه

سیاست  همسان ساز و حذفی(، و فعالیت خودآیین و فردمحور )در نفی اقتدارگرایی نهفته در سششازمان یششا کششار جمعی سششازمان یافته(

نمود می یافتند. و همه ی این ها در بستر تاریخی ویژه ای جریان داشت که شششاید مهم تششرین خطششوط آن  طی رونششد تششاریخی حششدوداً

سی ساله  اش را بتوان به اجمال )بدون اشاره به پیوندهای درونی آنها( چنین برشمرد: رواج گفتارهای تقلیل گرای مقارن جنگ سرد از

جانب هر دو سوی منازعه، آشکارشدن هرچه بیشتر ضعف ها و تناقضات فاحش سوسیالیسم موجود و احزاب سیاسی نماینده ی آن،

سر خوردگی شمار کثیری از روشنفکران چپ از پروژه ی سوسیالیسششتی و حششتی روی گششردانی از بینش سوسیالیسششتی و مارکسیسششتی،

پیروزی سرمایه داری و افول چشم گیر جنبش های اعتراضی طبقه ی کارگر و دیگر جنبش های اجتماعی و بسط دامنه ی نفوذ هژمونی

ایدئولوژیِک سرمایه دارِی نئولیبرال. در چنین فضایی دور از انتظار نبود که نیروهایی که هنوز به ضرورت مبارزه با سیستم بر مبنای

بدیل سوسیالیستی باور داشتند، بدان سو گششرایش یافتنششد کششه مبنششای این تناقضششات و شکسششت ها را در اختالفششات نظششری دیششرین

مارکسیسم و آنارشیسم جستجو کنند و در روند آشکارشدن فزآینده ی »شکست جهانی مارکسیسم«، راه حل را در آن ببیننششد کششه

آن اختالفات دیرین را با وزن دهی هرچه بیشتر به آموزه ها و الگوهای آنارشیستی رفع کنند. شاید از همین روست که امششروزه نششزد

اغلب گرایش های آنارشیستی و خودگردانی طلب )آوتونوم(، آمیزه ای از نظریات مختلف پساساختارگرا از محبششوبیت و نفششوذ بششاالیی

برخوردار است؛ حتی در مواقعی که آگاهی صریحی نسبت به خاسششتگاه های نظششری-تششاریخی و فلسششفِی آن هششا وجششود نششدارد، و این

آموزه ها صرفًا ترجمان بدیهی باورها و هنجارهای آنارشیستی و آوتونومیستی تلقی می شوند. ذکر این نکته به معنای آن نیست کششه

نمی توان از سنت های نظری آنارشیستی و آوتونومیسششتی درس هششا و آموزه هششای زیششادی بششرای بششازبینی نقششادانه ی رونششد مبششارزات

سوسیالیستی و غنی سازی آن آموخت. نکات ذکرشده همچنین به معنای آن نیست که شکست سوسیالیسششم موجششود و روایت هششای

مارکسیسم رسمی هم بسته ی آن، بازخوانی نقادانه در آرای مارکس و مبانی مارکسیسششم را ضششروری نمی سششازد. از قضششا رونششدها و

 در واکنش به تناقضات مارکسیسم رسمی در نقاط1940گرایش های مختلف معطوف به چنین بازخوانی ای حداقل از اواخر دهه ی

مختلفی از جهان شکل گرفته اند و تا امروز جریان داشته اند. در این معنا، پساسششاختارگرایی و به طششورکلی پست مدرنیسششم هم کششه از

بازخوانی انتقادی مارکس به نفی آرای مارکس رسیدند نیز به واقع از دل چنین روندهایی زاده شدند و رشششد یافتنششد؛ درعین حششال،

دالیل و زمینه های تاریخی یادشده بخشا نشان می دهند که گفتمان هششای نظششری و سیاسششی برآمششده از نحله هششای پساسششاختارگرا و

پست مدرنیستی، در مقایسه با دیگر گرایش های بازخوانی مارکس، نفوذ و تأثیرات به مراتب وسیع تری در حلقه هششای سیاسششی چپ

رادیکال و اقتدارستیز )دست کم در اروپای غربی( بر جای گذاشته اند. 
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 و پرسابقه، بلکه صننرفًا بنندین منظوری ورود به این بحث پیچیده ی دامنه دارروشن است که ذکر این پس زمینه نه برا
در ساحت فکننری نیروهننای)، برخی از موانع درونی آن «سیاست از پایین»است که در بررسی موانع رشد گسترش 

اهمیت این مساله از آن روست که متن حاضر اساسًا تالشی است برای گفتگوی درونی مورد اشاره قرار گیرند؛( چپ
. با نیروهای چپ رادیکال حول همین دسته از موانع

. سوژه ی سازمان دهنده ۳

 در عمل عمدتا با تقویت گرایش های پوپولیستی راست گرا11اینکه افزایش پتانسیل های مادی رشد سیاست از پایین
مقارن بوده است، طبعا پرسش  های بزرگی را پیش روی فعالین چپ گرا قرار می دهد؛ یکی از آن ها مساله ی چگونگی

همننه می دانیم کننه. بازسازمان دهی چپ به مثابه ی نیروی بدیل سیاسی در روند تحوالت اجتماعِی خطننیر آتی است
یکی از ملزومات مهم بازیابی قوای اجتماعی چپ رادیکال، متناسب با تجارب گذشته و شرایط و نیازهننای تنناریخی
امروز، غلبه  بر پراکندگی ها و واگرایی های غیرضروری در میان طیف  های بسیار متنوع نیروهای چپ  رادیکننال اسننت

طبعا نه در معنای دست یافتن به وحدت ایدئولوژیک و تشکیالتی، بلکه پیش از هر چیز در معنای خلننق بسننترها و)
از(. فضاهایی برای به رسمیت شناسی هم و گفتگوی انتقادی درخصوص تدوین و پیشبرد اسننتراتژی  کالن مبننارزاتی

جمله عوامل بازدارنده برای غلبه بر این واگرایی ها، وجود طیفی از مفاهیم است که بسیاری از عناصر آن پیشنناپیش
:تابو  یا شیءواره شده اند و امکانات بحث خالقانه حول عالیننق مشننترک را به شنندت محنندود می سننازند( به هر دلیل)

از این نظننر، هرگونننه. مفاهیمی مانند سازمان، سازمان دهی و نیروهای آوانگارد، سیاسی سازی، کننار تننوده ای و غننیره
بررسی جمعی دقیق تر موقعیت امروزی چپ برای عبور از واگرایی های کنونی، نیازمند فاصله گیری از تابوسننازی ها و

درعننوض، باینند ضننرورت های مرزبندی های هویتِی رایج پیرامون این قبیننل اصننطالحات و مفنناهیم سیاسننی اسننت؛
بنننا بننه. تاریخی ای را شناسایی کرد که این مفاهیم در زمان خود برای پاسخ گویی به آن ها وضننع شننده اند-اجتماعی

: اهمیت این موضوع، بگذارید قدری در آن دقیق شویم

درخصوص زمینه ها و دالیل )کمابیش ذهنِی( وضعیت آشفته ی امروز نیروهای چپ رادیکال، بی گمان از میان علننل
مختلف می توان همچنین ردپای غفلت تاریخی این نیروها از ضننرورت رویننارویی نظننری بننا مننیراث گذشننته را نننیز

به طورکلی، هنگامی که مسیرهای مبارزاتی گذشته مورد بازخوانی انتقادی قرار نگیرند و دستاوردهای. شناسایی کرد
آن ها بازیابی و مدون نشوند، پذیرش نوستالژیک و مطلق مسیر گذشته از یک سو، و نفی پاک دستانه ی مطلنق آن در

«زمانه ی حننال»سوی مقابل، دو گرایش اصلِی محتمل در دل جهت گیری ها و رویارویی های سیاسی درونی چپ در 
، و بخشننا به واسننطه ی امکانننات مننادی و حمایت هننای« دولت های مدعی سوسیالیسماقتدار»در دوران . خواهند بود

سازمان یافته و دستگاه های تبلیغنناتی عظیم آنهننا، پننذیرش مطلنق و غیرانتقننادِی رویکردهننای »سوسیالیسننم واقعننًا

. کافی است برای مثال اروپای پس از افول دولت های رفاه را در نظر بگیریم، که اکنون در امتداد پیامدهای آن به سر می بششریم؛11

مش با خشونت تمام اغلب دستاوردهای اجتماعی مبارزات گذشته را نششابود سششاخت و اکششثریت مششردم ایندورانی که توفان نولیبرالیس

ت. جوامع را در معرض ناامنی های اقتصادی و زیستِی فزآینده قرار داده اس
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گرایشی غالب در فضای فعالیت های چپ گرایانه در سراسر جهان بود، کنه در شننکل هنواداری و پننیروی از، موجود«
نظاِم باورهای نظری و جهت گیری های سیاسی- اینندئولوژیِک دولت هننا و سننازمان های شنناخِص نماینننده ی آن نننوع

 نشانه های شکست ناگزیِر الگویی که بننا نننام سوسیالیسننم و بننه۱۹۸۰»سوسیالیسم« نمود می یافت. از اوایل دهه ی 
زبان آتش و فوالد سخن می گفت ولی بر پاهای چوبین راه می سپرد هرچه بیشتر در افننق تنناریخِی نزدیننک نمایننان
می شد؛ تا این که سرانجام شکستی که پیش تر کمتر کسی مایل بود حتمیت آن را بپننذیرد یننا اعالم کننند، در ابعنناد
رسننمی و روینندادِی خننویش از راه رسننید. به مننوازات قطعیت یننافتن هرچه بیشننتر این شکسننت تنناریخی و متننأثر از
پیشروی های ظفرمندانه  و مرعوب ساِز سرمایه داری در سپهرهای سیاسی و گفتمانی )ازجملننه، ازدواج ناخواسننته امننا

(، فضای فعالیت های چپ گرایانه نننیز در همه جننای جهننان دچننار رکننودی12»موفق« پست مدرنیسم و نئولیبرالیسم
تاریخی شد که گسترش ناامینندی و سننر خوردگی و رخننوت شنناخص ترین عالیم آن بننود. در مسننیر عقب نشننینی و

بننه سننمت نفی« طننبیعی»چرخش های نظرِی ناشی از این هزیمت جهانی-تاریخی، بسیاری از چپ گرایننان به طننور 
مطلق گذشته گرایش یافتتد تا گسست قطعی خود را از میراث آن اعالم کنند. حننال باینند اذعننان کننرد کننه به رغم

(، ما هنوز کمابیش در هوای همین دوران پسا-۲۰۰۸تکانه های سیاسی مثبت سال های اخیر )به ویژه پس از بحران 
شکست و پیامدهای آن نفس می کشیم، چراکه بخش قابل توجهی از چپ رادیکال کنونی صرفًا در بستر نفی  گذشته

اما این گننرایش عمننومی بننه نفی مطلننق گذشننته در سننال های مقننارن بننا. هویت  سیاسی خود را پرورش داده است
و پس از آن، لزومننًا از طریننق رویننارویی بی واسننطه بننا پایه هننای نظننری« سوسیالیسم واقعًا موجود»فروپاشی نهایی 

، بلکه گرایش عمننومْی( انجام نشدمارکسیسم )به ساِن چارچوب فکری مسلِط کنش سوسیالیستی نزِد نیروهای چپ
نوعی روگردانی صرف از مارکسیسم )به سننان امننری کهنننه و سپری شننده( بننود کنه در قننالب روی آوردن وسننیع بننه

 و۷۰ و ۶۰نظریه هایی جایگزین تجلی یافت؛ نظریه هایی که در دل دهه های بحران سیاسی مارکسیسننم )دهه هننای 
 میالدی(، عمدتا با بازاندیشی شنتاب زده ی مبننانی مارکسیسننم، بننه نفی آن و فاصننله گیری پرهینناهو از مننارکس۸۰

 اندیشننه های پست مدرنیسننتی و)به طور عام 13رسیدند و افق های نظری متفاوتی را برای کنش سیاسی پیش نهادند
 آنچنه وزن و اهمیت بیشننتری داشننت، ضنرورت نفی مطلنق(. در این فرآیند،به طور خاص نظریه های پساساختارگرا

بنندین ترتیب، آموزه هننای پست مدرنیسننم همچننون »منطننق فننرهنگیبود، نه مضمون نظریه  های جننایگرین.  گذشته
سرمایه داری پسین« بیش از همه در میان نیروهای چپ و به واسطه ی آنان تکثیر شنند، و بنناز بیش از همننه در میننان
خود آن ها درونی شد؛ بدین ترتیب، سنگرهای مقاومت سیاسننی و اجتمنناعی در برابننر روننند تهدینندآمیز گسننترش و
استقرار نولیبرالیسم فروریخت و مسیر کاربست سیاست های اجتمنناعی-اقتصننادی و تثننبیت هنجارهننای فکننرِی آن

 در این میننان، بسننیاری ازهموار گردید؛ تا سرانجام، عصر نولیبرالیسم همچون واقعیت مسلط تنناریخی از راه رسننید.
فعالین چپ گرای سابق متأثر از همان  گرایش نفی مطلق گذشته، به تنندریج بننه جننانب گفتمان هننای نظننری راسننت

سرمایه داری و یا به فعالین پرشوِر حقننوق بشننر بنندل« انسانی»غلطیدند و به  هواداران نظریه های رنگارنگ بازسازی 
جذب و ادغام شدند؛ طوری که -برای مثننال-« نظم نوین»شدند و در انبوه سازمان ها و نهادهای رسمی و غیررسمی 

 به طور فزآینده ای فراهم می گردید. 1970. پیوندی که زمینه های نظری و فلسفی آن به واقع از اواخر دهه ی 12

. این نظریه های »بدیل«،  که نه فقط ضرورت سازمان دهی توده ای، بلکه حتی ضرورت برپایی سازمان سیاسی را نفی می کردنششد،13
از قضا در ساحت اکتیویسم چپ به راحتی با برخی گرایش های فکری-سیاسی ای که از دیرباز منتقد یا رقیب مارکسیسم محسششوب

می شدند، مفصل بندی شدند و ضمن گسترش یابی وسیع تر، مدت مدیدی نفوذ و اعتبار باالیی یافتند. 
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چپ های سابق یا اصالح شده با گسست  از فعالیت های سازمانی، به مهم تننرین سننتایندگان و همراهننان فعالیت هننای
باب روِز »ان. جی. او.« ها مبدل شدند. 

بر اساس آنچه گفته شد، اگر بپذیریم که هننر نسننلی از باورمننندان بننه پیکارهننای رهننایی بخش می باینند بننر اسنناس
دستاوردها و تجربه های تاریخِی گذشته، به طور خالقانه و مسیوالنه به پرسش های بنیادین پهنه ی مبننارزه در عصننر
خویش پاسخ دهد، آنچه از دید امروزی ما پاسخ های ناقص یا حتی نادرست پیشننینیان بننه ضننرورت های عصرشننان

، قاعدتًا نباید موجب گنردد(که در مفاهیم و نظریه ها و رویکردهای سیاسی آنها بازتاب داشته است)ارزیابی می شود 
در پیوند با. که کنکاش در زمینه های مادی برخی پرسش های  مشترک )و داللت های امروزی آنها( را نادیده بگیریم

از منظننر چپ اقتدارسننتیِز امننروز چنننان بننا سنناختارهای« آوانگارد»بحث حاضر، مشخصًا مفاهیمی مثل »کادر« یا 
هیرارشیک و بوروکراتیک در سیاست های حزبی گذشته و برخی سنت های اقتدارگرایانه ی سازمان های متعارف چپ

از این مفنناهیم را در پی دارننند و در« پرنسننیپی»قرن بیستمی درهم تنیده انگاشته می شوند که بی درنگ روگردانِی 
نتیجه، نه تنها زمینه های مادی و تاریخی برجسته شدن این مفاهیم در آن عصر عمدتا از دیده ها پنهان می ماند، بلکه
داللت های مادی امروزی آن نیز به سادگی مورد غفلت یا انکار قرار می گیرند. برای نمونه، با نظر به ملزومننات ادامه ی

بحث حاضر، بگذارید کمی در مفهوم آوانگارد دقیق شویم: 

به نظر می رسد مفهوم آوانگارد پیش از هر چیز بر واقعیت ناهمگونی های موجود در فضای زیست اجتماعی و سننطوح
متفاوِت فعلیت یابِی سوژه گی ستم دیدگان داللت داشته است؛ درعین حال، این مفهوم در پیوندیابی با ساختار حزبی
هیرارشیک و سنت های سیاسی و تجارب تاریخی برآمده از آن، به تدریج به معنایی فراتر و مستقل از خاستگاه مادی

بیش)از این منظر، مفهوم آوانگارد در خاستگاه بنیادین خود برآمده از این پرسش بنیادین است . خویش دست یافت
که نیروهای سیاسی فعال و جویای دگرگونی چگونه می توانند بر بستر تضادهای( از آنکه پاسخی قطعی به آن باشد

حاد اجتماعی و فضاهای زیستِی متورم از ستم و نارضایتی، با بدنه ی اجتماعی ستم دیدگان ارتباط برقرار کنننند؟ در
این معنا، این پرسش هم اینک نیز پرسشی زنده و اکتوئل است، و به ویژه در عصر سیاست ُزدایی گسترده و نظام مند و
هژمونِی فراگننیر نظم سننرمایه دارانه ی نئولیننبرال و صننورت بندی های اینندیولوژیک آن، اهمیت تنناریخی این پرسننش

اگننر در چنننین. به مراتب بیش از دوره های شکوفایی و رونِق جنبش های وسیع توده ای و احزاب آوانگننارد چپ است
با این پرسش بنیادی مواجه می شود که مشخصًا چنه نقش و کننارکردی« چپ رادیکال»چارچوبی به مساله بنگریم، 

برای خویش در فرآیندهای معطوف به دگرگونی اجتمنناعی قایننل اسننت؟ پس، پرسننش از مفهننوم سنناده و به ظنناهر
»منحط« آوانگارد و واکاوی در تبار آن، بی درنگ ما را به پرسش مهم تری روبرو می کند و آن این کننه نیروهننای چپ
رادیکال در چارچوب چشم انداز خویش از مبارزه ی رهایی بخش، چه جایگاه اجتماعی و چه نوع نقش سیاسی  بننرای
خویش قایلند؟ روشن است که استراتژی مبارزاتی چپ رادیکال نمی تواند مستقل از نحوه ی پاسخ گویی آنان بننه این
پرسش باشد )گیریم پاسخی ضمنی و تلویحی(. چنین پرسشی تنها از سوی نیروهایی جدی گرفته خواهد شد، کننه
اساسًا هنوز هم دگرگونی ژرف در نظم اجتماعی مسننلط را ضننروری و ممکن بدانننند و نننیز حننرکت در آن جهت را
مهم ترین دغدغه ی نظری و سیاسی خود بشمارند. علی االصول نیروهایی این پرسش را پرسشننی محننوری در مسننیر
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تلقی خواهند کرد که سه مسنناله ی زیننر را مننورد تصنندیق قننرار بازنگری  و بازتدوین استراتژی های مبارزاتی خویش
پراکندگی قوای چپ رادیکال به رغم پتانسیل های افزون تر آن؛ نابسنده بودن تالش های ارزشمند امننا محنندود: دهند

کنونی و رهیافت های نظری و استراتژیک ناظر بر آنهننا؛ و سننرانجام، ضننرورت و امکننان بسننط  و گسننترِش سننوژه گی
 ستم دیدگان.

آیا آنچننه گرامشننی از ضننرورت کارکردهننایدر راستای بازاندیشی در این پرسش کلیدی ازجمله می توان پرسید که 
 حزبی یا احزاِب سانترالیستدر نظر داشت، لزومًا تنها در فرآیندهای متعارف« روشنفکران ارگانیک طبقه ی کارگر»

گذشته تحقق می یابد؟ بی گمان نه، اما آنچه در عمل )در بازنگری های شتابزده  ی گذشته( رخ داد آن بود که بننا نفی
«روشنننفکران ارگانیننک پرولتاریا»آن سننارختارهای حننزبی هیرارشننیک، در پهنه ی مفهننومی هم کارکردهننای 

اما اگننر مفهننوم پردازی گرامشننی در منورد روشنننفکران ارگانیننک طبقننات،. به خودِی خود فاقد اعتبار قلمداد شده اند
مایه ای از حقیقت داشته باشد، در این صورت، باید اذعان کرد کننه اکننثریت نیروهننای چپ اروپننایی خالف ملزومننات
شرایط تنناریخی خننویش عمننل کننرده اسننت. درحالی کننه اکننثریت چپ به همننراه نفی کارکردهننای پیشننین مفهننوم

را نننیز وانهنناده ، بازاندیشی در این مفهوم برای تنندوین کارکردهننای نننوین آن«روشنفکران ارگانیک طبقه ی کارگر»
است )به موازات غفلت از بازاندیشی در مفاهیم دیگری مثل آگاهی طبقاتی و مبارزه ی طبقنناتی(، طبقه ی بننورژوازی
دایره ی روشنفکران ارگانیک خود را وسیعا گسترش بخشیده است و به کارکردهای آن هننا در جهت بسننط و تقننویت
هژمونی اش، در اشکال تازه  ی حکمرانی اش، انسجام و گستره ی عمل بیشننتری داده اسنت )بننرای مثننال، و صنرفًا در
سطح آموزه های اقتصاِد سیاسی، کافی است نگاهی کنیم به تاریخ شکل گیری و رشد مکتب فکننری هایننک و مسننیر

. تهاجمِی هژمونی یابی آن در سپهرهای آکادمیک و سیاسی(

پس اگر بتوانیم از پیش داوری های بازدارنده حول مفنناهیم سیاسننی گذشننته فاصننله بگننیریم، شنناید بتننوان مفهننوم
 نیروهننایی تلقی کننرد کننه درعین  ( ننناظر بردرنگاهی بسط یافته به مفهوم پرولتاریا)روشنفکران ارگانیک پرولتاریا را 

اینکه به لحاظ مناسبات مننادی و اجتمنناعی در گسننتره ی سننتم دیدگان جننای دارننند، ولی بنننا بننر آنچننه دربنناره ی
، قادرننند در بسننتر(ازجمله در حوزه ی امکانات و درجات فعلیت بخشی سننوژه گی)گفته شد  ناهمگنی های اجتماعی

پیکارهای ضدهژمونیک علیه بورژوازی کارکردهای مهمی را در جهت تقویت انسجام نظری و سیاسی ستم دیدگان و
انتقننال دانش و تجننارب مبننارزاتی در بسننتر زمننان تنناریخی، تنندوین: حفننظ و سازمان یابی آنان ایفا کنننند؛ ازجمله

بننر)پرسش های کلیدی و استراتژیک در مسیر پراتیک مبارزه، سنتز پویا و خالقانه ی دستاوردهای نظری و مبارزاتی 
، و مفصل بندی همه ی اینها با ملزومات گسننترش امکاننناِت(اساس نیازهای عرصه ی پراتیک و پرسش های زمان حال

سننازماندهی پیکارهننای جمعی حننول تمننامِی مشارکت فعننال در اجتماعِی فعلیت یابِی سوژه گی ستم دیدگان: یعنی
شکاف ها و تضادهای اجتماعی موجود. 
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«۱۴. در نقد رویکرد »سیاسِت اول شخص۴

بننه فضننای مبننارزات روزمننره ی« چپ رادیکال»یکی از درک های رایجی که همچون مانعی بازدارنده برای بازگشت 
اول شخص»اجتماعی عمل می کند،  )سیاست ورزِی   »politik der Ersten Person فعالین. است(ن از  بسیاری  نزد 

باینند« من»باور دارند، تصور بر این است که « چپ گرا که به لزوم مبارزه ی اجتماعی حول »مسایل زیستی و روزمره
 با حیات شخصی ام در پیوند باشند، یعنی حول مسایلمستقیمًاصرفا در آن حوزه هایی از مبارزه مشارکت کنم که 

چندی در توجیه این رویکرد عرضه می شوند، که بخشننی. دالیل  در معرض آنها باشممستقیمًاو مشکالتی که خود 
من تنهننا از مشننکالتی به قنندر( ۱: از پیش فرض های اساسی این رهیافت پراتیکی محسوب می شوند؛ از جمله این که

در( به عنننوان یننک فعننال چپ)دخننالت من ( ۲کافی مطلع ام که خود مستقیمًا به لحاظ زیستی درگیر آن ها هستم؛ 
مبارزات مربوط به حوزه هایی که از زیست مادی من فاصله دارننند، خواسننته  یننا ناخواسننته مصننداقی از دسننت کاری

 دخالت گری در مبننارزات حننول( نگرشی که۳: پیکارهای دیگران است؛ و در همین رابطه(نن manipulative)سیاسی 
مسایل زیستی روزمره  را مشروط به تماس مستقیم با آن مسایل نمی داند، خواه ناخواه متکی بر این تصور اسننت کننه

. می توانم شرایط خود آن ها را درک تحلیل کنم و درنتیجه برای مبارزات شان مفید باشم« دیگران»من بهتر از 

: حال به اختصار نگاهی انتقادی به این پیش فرض ها بیندازیم

همچننون)این انگاره که آگاهی از تجربه ی مستقیم برمی خیزد، نننه فقننط بننر یننک معرفت شناسننی تجربه گرایانننه ( ۱
متکی است، بلکه با بنیادهای نحوه ی شننکل گیری شننناخت( مولفه ای بنیادی از معرفت شناسی مسلط پوزیتیویستی

چنننین درکی همچنننین. ما در مواجهه با بسیاری از نیازها و کارکردها و مسننایل زننندگی روزمره مننان منافننات دارد
را صرفًا به راهکار کمک ها و حمایت های اخالقی« دیگران»به ناچار هرگونه امکان همبستگی خودآگاهانه با مبارزات 

 درک« به دلیننل ننناتوانی درما»تنزل می دهد )که از معنای »پیکار مشترک« به دور است(؛ چرا که از چنین منظری، 
مساله بر سننر بیش وکم بننودن. از حقوق انسانی عام آن ها دفاع می کنیم( و می باید) صرفًا می توانیم «،آنان»موقعیت 

آگاهی های موجود تا یک کمیت مشخص نیست، بلکه مساله تلفیق سازنده ی آگاهی ها، برای شکل گیری یک آگاهی
مشننخص را به قنندر کننافی/معضننل زیسننتی جوانب مختلف هر مساله (الفانتقادی کلی تر و جامع تر است که بتواند: 

مبننارزه در آن حننوزه ی (پ مشخص را در بافتار اجتماعی  و تاریخی اش قرار دهنند؛ معضل زیستی هر  (ببشناسد؛ 
از دل (تمشخص را با سابقه ی تجارب مبارزات مننردمی در آن حنوزه و دسننتاوردهای تنناریخی آن پیوننند بزننند؛ و 

در اینجننا همچنننین این پیش فننرض. تنندوین کندمعضل رفع آن  همه ی این ها استراتژی جمعی موثری برای حل و
 هننر. حال آن کهنادرست در میان است که -گویا- سازوکارهای ستم اجتماعی کارکردی مجزا، گسسننته و افقی دارند

در. در معرض ستم های برآمده از ساختارهایی الیه مند، هم پوشان و مکمننل قننرار داریم یک از ما به درجات مختلف
بر »دیگری« اعمال می کند، نه فقط بننه درجنناتی شنناید« را مستقیم»این معنا، آن سازوکار علیتی که شکلی از ستم 

کم تر یا در اشکالی »غیرمستقیم «تر بر من نیز ستم وارد می کند )برای مثننال، دنباله  هننا و پیامنندهای متنننوع سننتم
برآمده از مردساالری و نیز استثمار برآمده از رابطه ی سرمایه را درنظر بگیرید(، بلکه خود به واسطه ی درهم تنینندگِی

14. Politik der “Ersten Person”
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بننر« مسننتقیِم»نظام مند ساختارهای بازتولیدگر نظم سرمایه دارانه، زمینه ساِز آن می شود که اشکال دیگری از سننتم 
پس به لحنناظ مننادی )نننه صننرفًا در ُبعنند اخالقی( مبننارزه ی آن. من وارد گردند، یا ِاعماِل آن هننا را تسننهیل می کند

هم هست. اهمیت این مساله در آن است که کنش سیاسی  و به ویژه همبستگی سیاسننی« من»مبارزه ی « »دیگران
 در عین حال، مشکل آنجاسننت کننه در سننطح« نجات می دهد.انسان دوستی»را از اتکای صرف به پایه ی اخالقی یا 

پدیداری، مسایل و معضالت اجتماعی غالبا مجزا و جداافتاده به نظر می رسند، طوری کننه هننر گننروهی بننا مشننکالت
خود تنها می ماننند؛ و ازقضننا اهمیت و ضننرورت رویکننرد »انتقننادی« نننیز دقیقننًا فننراروی از یک سننویگی و« خاِص»

. گمراه کنندگِی ساحت پدیدارهاست

ترس از دست کاری سیاسِی اندیشه های دیگران یا ستم دیدگان یا اصطالحا »مردم عادی«، بخشا واکنشی اسننت( ۲
به شیوه های اقتدارگرایانه و ابزاری بسیاری از سننازمان های سیاسننی چپ گننرای گذشننته در برخننورد بننا( قابل فهم)

توده ی مردم ستم دیده، شیوه هایی که دست کم از این جنبه ی مشخص همپوشانی هایی بننا سیاسننت حاکمننان و یننا
همچنین ترس یادشده به طور ضمنی بر این فرض متکی است که جننایی کننه یننک کنش گننر. سیاست قدرت داشت

»عادی« یا »غیرسیاسی« از بدنه ی اجتماع پیوند برقرار می کند، لزومًا رابطه ی یک سننویه ای چپ با فردی به اصطالح
رخ می دهد، چون روشن اسننت کنه این دو بنه لحنناظ دانش و« دانش یا جهت گیری سیاسی»برای انتقال هدف مند 

نیستند. بدین ترتیب، درسننت از منظننر بنناور بننه »برابننری«، وجننود این »نننابرابری« عینننی و« برابر»آگاهی سیاسْی 
کننه اما به رغم واقعی بودن این مانع، می توان نشان داد گریزناپذیر، به مانعی جدی برای تعامل سیاسی بدل می شود.

 واقعیت آنخاستگاه و ماهیت آن اساسًا ذهنی است و در درک مغشوشی از مفاهیم »برابری« و »سلطه« ریشه دارد:
هیچ دو عنصری از جامعه به لحاظ تجارب و دانسته ها و عالیننق اجتمنناعی و جهت گیری هننای  سیاسی شنناناست که 

نیستند؛ برعکس، حامل تفاوت های مهم و انکارناپذیری هستند. اما وجننود این تفاوت هننای عینننی« برابر»هم سان یا 
طبعا نافی ارزش برابری نیست، خواه از این حیث کلی کننه همه ی انسننان ها به صننرف انسننان بودن از شننان و حقننوق
انسانی یکسانی برخوردارند، و خواه از این نظر که انسان ها به لحاظ توانایی فهم و قابلیت شناخْت »برابر«اند؛ هرچند
در عمْل پیش زمینه های اجتماعی و تاریخی موانع بسیاری در برابر تحقق این توانایی برابری ایجنناد می کنننند. پس،
این برابری ناظر بر یک بالقوه گی مادی است و نافی فعلیِت نابرابری هننا در چگننونگی فهم و مضننمون شننناخت آنننان
نیست. از منظر رهیافت فلسفی روی باسکار )فیلسوف هندی تباِر بریتانیایی(، این تناقض ظاهری را می توان این گونه
توضیح داد که جهان واقعی تنها شامل فعلیت ها )پدیده ها و فرآیندهای بالفعل( نیست، بلکه بالقوه گی هننای مننادی و
پتانسیل های برآمده از آن هننا نننیز بخشننی از واقعیت جهننان هسننتند، و از قضننا دسننت مایه و پشننتوانه ی دگرگننونی
رهایی بخش نیز همین سویه ی منفی واقعیت یا »امر منفی« )در برابر امننر مثبت و ایجننابی سننطح فعلیت( اسننت. از
سوی دیگر، و در پیوند با موضوع مشخص مورد بحث ما، بسیاری از روابط و مناسبات انسانی به رغم و حتی به دلیننل

انسننان ها در طی این روابننط می توانننند درک  هننا و؛ جایی کننه نابرابری هننای موجننود )بالفعننل( شننکل می گیرند
 در، تانیت مندی های شان را به اشتراک بگذارند و حول تفاوت های ناگزیرشان تأمننل کنننند یننا بحث و گفتگننو کنند

-ارتبنناطیصورت نداشتن منافع مننادی اساسننًا متعننارض بننه افق هننای فننردی یننا جمعی ای فراتننر از مننرحله ی پیشا
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نابرابری افراد در موقعیت  ارتباطی اولیه نه فقننط بخشننی از واقعیت  مننادی(. از این منظر، دست یابند )آموزش متقابل
. یعنننیهر رابطه است، بلکه لزومًا این سرنوشت را رقم نمی زند کننه رابطننه منناهیت سننلطه گرانه و  اقتنندارآمیز بیابد

رابطه ی دو موجودی که از برخی جنبه هننا )در اینجننا دانش انتقننادی نسننبت بننه سنناختار کالن جامعنه( متفنناوت و
»نابرابر«ند، لزومًا و به طور خودبه خود موجنند سننلطه و اقتنندار نیسننت. ]از قضننا درکی کننه ظهننور سننلطه در چنننین
ارتباطاتی را امری خودبه خودی و گریزناپذیر می داننند، هم تلویحننا دانسننته های شخصننی و قننابلیت فهم و شننناخت
اصطالحًا »مردم عادی« را انکار می کند، و هم صریحا برای آنان در چنین رابطه ای نقشی انفعالی )در برابننر سننویه ی

 خننود، ناخواسننته نگنناهی رو به پننایین و15آگاه تر رابطه( قایل اسننت و از این نظننر به رغم انگارهننای اقتدارسننتیزانه ی
نخبه گرایانه به توده ی ستم دیدگان دارد[. اما درعین حال، خودبه خودی نبودِن بننروز سننلطه در رابطه ای کننه طننرفین
به لحاظ سطح آگاهِی انتقادی »نابرابر«ند، به معنای انکار خطر اقتدارگرایی نهفته در این رابطه نیست )و این خطری

هشننیاری و حساسننیتاست که اساسًا هر رابطه ای را به درجات مختلف تهدید می کند(. بننرای پرهننیز از این خطننر، 
سیاسی نسبت  به سازوکارهای مولد اقتداِر سرکوب گر، ضرورتی انکارناپذیر در هرگونه تعامل انسانی و کنش سیاسی

. رهایی بخش است

به واسننطه ی تننرس از تکننرار مناسننبات)در واقع، روی گرداندن فعال سیاسی چپ از برقراری پیوند با بدنه ی اجتماع 
است و« توده»تلویحا به معنای نفی امکاِن برقراری ارتباطی بدیل با ( سلطه گرانه و اقتدارآمیز و یا رویکرد ابزارانگارانه

همین امر مانع از جستجوگری برای شناختن و از آِن خود کردِن تجارب و دستاوردهای مبارزاتی ای است که حامننل
امکانات بدیلی برای آموزش دوجانبه ی رهایی بخش هستند؛ تجربیات و امکاناتی که باید گردآوری و مدون گردند تا
در قالب دانش مبارزاتی نوین، به طور موثرتر و گسترده تری به کار بسته شوند )برای مثال، تجارب مبننارزاتی  بننرخی

 را خالقانننه به کننار گرفتننند،16جنبش های توده ای در برزیل و آرژانتین که شیوه ی پداگوژیک معروف پننایولو فریننره
.  فعالین سیاسی با توده های تحت ستم عرضه می کنند(تعامل بدیِلچشم اندازهای بسیار مثبتی از امکانات 

در مقابل رویکردی که از وجود نابرابری های بالفعل در سطح آگاهی انتقادی به ساختارهای کالن جامعه، دچننار( ۳
هراس می شود و برای پرهیز از اقتدارگرایی، از توده ی منردم فاصننله می گننیرد )فننارغ از کسننانی کنه به همین دلیننل
توده ی مردم »ناآگاه« را به طور ذاتی حامل گرایش های ارتجاعی و حتی فاشیستی می دانننند و از چنننین منظننری از

همه ی انسان ها را به لحاظ فهم انتقادیتوده ی مردم فاصله  می گیرند(، پنداشت یا پیش فرض دیگری وجود دارد که 
تننوان»موقعیت های پرتناقض و پیچیده ی زندگی اجتماعی در جایگاه یکسانی قرار می دهد؛ یعنی، برابری بالقوه در 

را با همسانی بالفعل در مضمون نگرش های افراد در سطح واقعیت اجتماعی درهم می آمیزد و درواقع، صننورت« فهم
مساله را پاک می کند )این رویکرد، به دلیل برخی هنجارمندی های رایج در ادبیات سیاسی رادیکننال دوره ی متنناخر،

( را نیز می توان کالبدشکافی کرد: اینکه انواع اقتششدار چیسششت و آیششا مفهششوم اقتششدار بششا سششلطه Authorität. خود مفهوم اقتدار )15
(dominion( یا سرکوب )suppressionاین همان است و آیا لزومًا به سلطه و سرکوب منجر می شود: و اینکه اقتدار چه نسبتی بششا )

اقتدار طبیعی ]گریزناپذیر[ و اقتدار جمعی دارد. در اینجا برای کوتاهی کالم از بحث درمی گششذریم، بششا این اشششاره کششه فراگیرشششدن
( در میان نسل های متاخر نیروهای چپ گرا، به دلیششل مبهم مانششدن مفهششوم اقتششدار و بسششطAntiauthoritärرویکردهای اقتدارستیز )

بی مهابای آن، واجد پیامدهای بازدارنده ای است که بررسی انتقادی این مفهوم را ضروری می سازد. 
16  .Paulo Freire (1921-1997).»پژوهش گر و فعال سیاسی برزیلی و مولف کتاب معروف »آموزش ستم دیدگان 
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در ساحت واقعیْت الیه بندی های متنوع و متعننارض اجتمنناعی، جایگاه هننای(. حال آن که خوش آهنگ به نظر می رسد
زیستی و وجودِی متنوع و متعارض، و نیز دریافت های متنوع و متعارضی از کلیت جامعه و مناسننبات اجتمنناعی بننه
انسان ها می دهند. از آنجا که این الیه بندی های اجتماعی، مسیر تجننارب زیسننته  ی انسننان ها در بسننتر سنناختارهای
اجتماعِی موجود را شکل می دهند، تأثیرات چشمگیری بر نحوه ی رویننارویی آن هننا بننا منناهیت  بت واره ی مناسننبات

شننناخت انتقننادی واقعی. بر این اساس، دارند( و تشدید کننده ی آن)اجتماعی و ایدیولوژی بورژوایی هم بسته با آن 
از مناسبات اجتماعْی محصول مشارکت در فرآیندهای مبارزه ی اجتماعِی ضدسیستم و بسترهای جمعی شکل یافته
در بافتار چنین فرآیندهایی است. در همین راستا، فهم انتقادی از وضعیت کنونی جامعه عمدتا از طریق پیوننندیابی
با دستاوردهای گذشته ی رویارویی انتقننادی بننا  نظننام اجتمنناعی مسننلط شننکل می گننیرد. )این مسنناله از جملننه در
پیشینه های شخصی ما و فرآیندهایی که به واسطه  ی آنها شناخت انتقادی ما و هویت »چپ بودن« ما شننکل گننرفت،
مشهود است؛ به این موضوع بازمی گردیم(. باز به بیان روی باسکار، فرآیند شننکل گیری شننناخت از ُبعنند ناگننذرای )

intransitive( واقعیت اجتماعی، متکی بر دستاوردهای جمعی و تنناریخِی ُبعنند گننذاری )transitive.شننناخت اسننت )
( تجننربه ی مسننتقیم)و متکی بربسندگی -بنابراین، این تصور که دانش انتقادی از وضعیت های اجتماعی حاوی خود

در عین حننال، تحلیننل دقیق تننری از جایگنناه. ، یک خوش بینی متکی بر هنجارهای سیاسی و ایدیولوژیک استاست
 این دسته بندی و نام گننذاری اغلب بننه این)بگذریم کهاجتماعی نیروهایی که آن ها را تلویحا چپ رادیکال می نامیم 

می انجامد که گویی این طیف از جایگاه اجتماعی مستقل و ویننژه ای- به ویژه برای خود این افراد-درک گمراه کننده 
، نشننان می دهنند کنه آن هننا به رغم بسننیاری از(برخوردارند که »قشر« آنان را از تننوده ی سننتمدیده مجننزا می سننازد

اشتراکات  مادی و وجودی بننا تنوده ی سننتم دیدگان، بنننا بننر پنناره ای از تصننادفات و موقعیت هننا در فرآیننند تجننارب
(، یعنننی در اثرتصادفات و موقعیت هایی برآمده از ناهمگونی های ناگزیر حیات اجتمنناعی سننرمایه دارانه)زیستی شان 

پیوندیابی با برخی بسترها و فرآیندهای جمعی، توانسته اند با برخی تجننارب نظننری و عملی مبننارزات رهننایی بخش
آشنایی بیشتر و متمرکزتری حاصل کنند؛ آنها به واسطه ی این پیوندها بیش وکم قادر شده اند تأثیرات »همگون ساز«

حاصنل این. و افسون گر ایدیولوژی بورژوایی مسلط را پس بزنند، تا سطح باالتری از نگرش انتقننادی را کسننب کنند
روند آن بوده است که آنان عمدتا آمادگی و قننابلیت بیشننتری دارننند تننا از سنناحت پدیننداری سننازوکارهای سننتم و
رخ دادها و وضعیت های ظاهرًا مجزا عبور کننرده و بننه درجنناتی از فهم انتقننادی نسننبت بننه سننازوکارهای بنیننادی و
هم بسته ی آن ها برسند. درنتیجه، آن ها علی االصول قادرند بر مبنای آشنایی نسبی با تجارب و دستاوردهای نظننری
و عملی مبارزات گذشته، پیکار علیه پیامدهای منفرد وضعیت  مسلط را به طور موثرتری با پیکننار علیه  سننازوکارهای

به بیان دیگر، آن ها به واسطه ی قننرار گننرفتن در موقعیت هننایی کننه کسننب فهم. واقعی برسازنده ی آن ها پیوند بزنند
انتقادی از مناسبات ستمگرانه ی موجود را برای  آنان تسهیل کرده است، علی االصول می توانند به تننداوم و گسننترش

به رسمیت شناسی چنین نقشی به ویژه از این رو اهمیت دارد. دانش مبارزاتی تاریخی علیه این مناسبات کمک کنند
که تمامی دستگاه  ایدیولوژیک عظیم بورژوازی با همه ی ابزارهای متنوع و فراگیرش می کوشد آگاهی تحریف شده ای
از واقعیت اجتماعی، سازوکارهای برسازنده ی موقعیت های ستم، و امکانات و قابلیت های ستم دیدگان برای غلبه بننر

این درک تحریف شده و(. از نخستین سنین کودکی تا پایان حیات فردی)این ساختارها را در انسان ها درونی سازد 
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،17فراگیر از ماهیت و سازوکارهای ستم و نیز امکانننات و قابلیت هننای سننتم دیدگان در مبننارزه ی جمعی علیننه آن ها
نهایتًا انسان ها را بی دفاع و خلع سالح می سازد. عنندم فننراروی از چنننین درک نهادینه شننده ای، حننتی جوشننش های
پیکارهای خودانگیختننه علیننه وضننعیت های مشننخص  را عمنندتا بننه تالش هننایی مقطعی، منننزوی و بی سننرانجام و

. دلسردکننده بدل می کند

در چنین شرایطی، ضرورت مداخله گری نیروهای چپ رادیکننال در وضننعیت، از ضننرورت تقننویت نننیروی مبننارزاتی
طبعا می توان و می باینند. جمعی در برابر همه ی عوامل ساختاری محدودکننده و بازدارنده  و سرکوب کننده  برمی آید

نسبت به خطر دخالت  گری های مبتنی بر اقتدار سرکوب  نگران و هشیار بود؛ اما اینکه برخی نگرش ها بننا تأکینند بننر
را غیراصولی و حتی مخرب تلقی می کنند، رویکردی است« دیگران»چنین دغدغه ای نفس دخالت گری در مبارزات 

جایی کننه کنش سیاسننی بیشننتر عرصننه ای اسننت بننرای تننأمین؛ بننه سیاست« پاک دسننتانه»از سنننخ رویکردهننای 
رضایت مندی اخالقی فردی و نیازمندی های هویتی، که آکنده از خطرات مین هننای به جننای مانننده از گذشننته تلقی

بر مبنای جستجوگری و نقادی)می شود، نه همچون ؛ پهنه ای برای پرورش و رشد پیکاری جمعی، پویا و بهبودپذیر 
 تاریخی و معاصر بی شماری وجننود دارد کننه نیروهننای ارتجنناعی(. تجاربو پرسش گری و یادگیری در حین حرکت

راست گرا همراهی توده ها را عمدتا در همان حوزه هننایی به دسننت آوردننند کننه نیروهننای چپ به هننر دلیننل آن هننا را
. وانهاده اند، و اینکه نادیده گرفتن این مشاهدات تاریخی و عدم درس آموزی از آن ها همواره فاجعه بار بوده است

: . جمع بندی۵

حتی نزد بسیاری از گرایش های هوادار »سیاست  از پایین« رویکرد رایج آن است که عمدتا تنها به توصیف شننکل ها
ر سننطح واقعیت  پیکارهننای. حال آنکه دو هنجارهایی می پردازند که مناسبات جمعی باید بر آن اساس سازمان بیابد

موضننوع اساسننی آن: اجتماعی مساله بسیار فراتر از توصیف و تجویز این شکل ها و هنجارهای خودسازماندهی است
است که در مقیاس اجتماعی چه موانع و ساختارهای بازدارنده ای در برابر خلق آن اشکال بدیل زیست جمعی وجود
دارد )مساله ی شناخت تحلیلی( و چگونه می توان به رغم این موانع، یک فرآیند سیاسی واقعی و رشدیابنده در جهت
بنا کردن آن ساختارها و شکل های بدیل خلق کرد و در امتداد آن گام هننای مننوثری در سننطح اجتمنناعی برداشننت

وضعیت واقعی و موانع موجود و عدم تحلیل و چاره اندیشننی نادیده گرفتن )یا تأکید ناکافی بر((. مساله ی استراتژی)
همه جانبه ی آن ها، در واقع بخشی از آن رویه ی رایج در فضای اکتیویستی چپ رادیکال است که می توان آن را گریز

نامید؛ رویه ای که پیکار سیاسی را به مقوله ای معطوف به اخالق فردی فرومی کاهد، و« سیاست تجویزی»به ساحِت 
پیشاپیش در برابر مساله ی اساسی گسترش اجتماعی مبننارزه ی رهننایی بخش شننانه خالی می کننند و اغلب بننه خلننق

.  جزیره های بسیار کوچک و پراکنده ای در دل مناسبات موجود دل خوش می کند

. در این خصوص، برای مثال، پایولو فِریره )هم صدا با بسیاری از اندیشمندان رهایی طلب( بر اهمیت نقش بازدارنششدگِی تصششویری17
که ستمدیده از خود می سازد  تأکید می کند؛ تصویری که به واقع چیزی نیست جز درونی سازی تصویری کششه سششتمگر از سششتمدیده
برمی سازد و به طور ایدیولوژیک رواج می دهد. و این البته یادآور آموزه ی هگلی مناسبات ذهنی ارباب و بنده است ]خود فریره بششه

تاثیرپذیری اش از این آموزه اشاره می کند[.  
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برمبنای آنچه در این نوشتار گفته شد، پاسخ فشرده ی متن حاضر به پرسش مربوط به جایگنناه و کننارکرد نیروهننای
نیروهننای چپ رادیکننال به طننور میننانگین، بخشننی از: چپ رادیکننال در مقننوله ی سیاسننت از پننایین چنننین است

نیروهای ابتکار»سوژه گی های ستم دیدگان هستند، و از این نظر خواه ناخواه ( در معنای نسبی کلمه)فعلیت یابی هاِی 
محسوب می شوند؛ اما آنان بدین اعتبار جایگاهی برتر از سایر ستم دیدگان، و یا جنندای از(نن initiativkräfte« )عمل

آنها کسب نمی کنند، بلکه صرفًا بخشی از ناهمگنی های این پیکره ی عظیم را بازتاب می دهننند؛ بنندین معنننا، آن هننا
تصمیم نمی  گیرند، بلکه تنها به ملزومات سوژه گی خننود وفننادار می مانننند و در همین راسننتا از طریننق« توده»برای 

پیوندگیری فعال و خالقانه با ستم دیدگان و کنش های پراکنده ی آنان، می کوشند بر مبنای امکانننات و قابلیت  هننای
خود بسترها و فرآیندها و امکانات اجتماعی فعلیت یابی سوژه گی های بالقوه  را بسط و گسترش دهند و همزمان خود

درعین حال، عدم آمادگی نیروهای چپ رادیکال برای بازبینی انتقننادی. و امکانات مادی مبارزه را نیز دگرگون کنند
، عمومننا یکی(درکنار رویارویی انتقادی چندجانبه با تجارب و دستاوردهای مبارزاتی گذشته)بنیان های نظری خود 

از عوامل بازدارنده برای تصدیق و پذیرش چنین نقش و کارکردی از سوی این  نیروها بوده است، و درنتیجه امکانات
.پیوندیابی آن ها با بدنه ی جامعه و مشارکت خالقانه ی آنان در روندهای سیاست از پننایین را محنندود سنناخته است
برای گسست از این وضعیت، و به جای راه سهل و مرسوم پاک کردن صورت مساله، باید این دشواری را به جان خرید
که متناسب با شرایط و ضرورت های امروزی و بر پایه ی دستاوردها و تجارب گذشننته، پاسننخ های خالقننانه ای بننرای

یعنی در مسیر بازتدوین استراتژی مبارزه، به ِاشکال و فرایننندهای خالقننانه ای از.  امروز تدارک دیدپرسش های باز
خواه در میان نیروهای چپ رادیکال و خواه در بسترهای وسیع تری که با مشننارکت فعنناِل)کار جمعی سازمان یافته 

پرهننیز از: اندیشید، که توامان دو دغدغه ی اساسننی را تننأمین کنند( گستره ی وسیع تری از ستم دیدگان همراه است
اشتباهات و ناکامی های گذشته، و تاثیرگذاری و ثمربخشی درجهت پرورش و رشد سننوژه گی جمعی سننتم دیدگان و

از این منظر، پرسش بنیادین دیگننر این اسننت کنه چنه الگوهننای. درنتیجه، گسترش و تعمیق مبارزات رهایی بخش
ممکنی برای کار سازمان یافته ی دموکراتیک و مستمر و رشدیابنده در سطح جامعه قابل تصور است، کننه تضننادهای

به کار گیرند؟ قطعًا متناسب با الیه های( رشد سوژه گی جمعی)سرمایه داری را در جهت تقویت امکانات براندازی آن 
مختلف مبارزات اجتماعی سطوح مختلفی از سازمان دهی مورد نیاز است که لزومننًا از الگوهننای یکسننانی برخننوردار

تعننیین الگوهننای سننازمان یابی و/نیستند؛ ضننمن اینکننه شنرایط تنناریخی هننر جننامعه ی معین بی شننک در انتخنناب
رد و. سازمان دهی نقش مهمی دارد از این نظر، مساله ی اساسی یافتن الگوهایی برای مفصل بندی مؤثر مبننارزات ُخنن

( بننهparticularپراکنده  در جهت تدارک دگرگونی اجتماعی در معنای کالِن آن است؛  یعنی پیوند زدن امر خنناص )
(؛ پیوند زدن تصادف به ضرورت؛ و نهایتًا غلبه بننر گسسننت های تحمیلی در جهتuniversalامر کلی و جهان شمول )

.    ایجاد پیوستگی و پویایی رهایی بخش

باید اذعان کرد که از این نظر، به رغم انبوه تجارب ارزشمندی که به طور نظری جمع بندی و مدون نشننده اند، یننا در
بنابراین، عرضننه ی هننر گونننه. سطح وسیعی به بحث های مربوط به استراتژی راه نیافته اند، ما هنوز در ابتدای راهیم

می ماند تنها تکرار و برجسته سازی پرسشننی کننه. راهکار مشخص از سوی متن حاضر نیز داعیه ی گزافی خواهد بود
بننا)در وضعیت مشخص کنننونی : بیان شده است( و متن های مشابه دیگر)پیش تر در قالب های دیگری در این متن 
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می توانننند بسننترهایی عینننی و گام هننایی عملی بننرای« سازمان دهی»چه اشکالی از ( همه ی موانع و امکانات موجود
در متن پیکارهای رهایی بخش فراهم سازند؟ « سیاست از پایین»پرورش و رشد 

بننه«. راه حل نمی باید و نمی تواند انتخاب گردد؛ بلکه راه حل می باید خلق گننردد: »سارتر زمانی به درستی گفته بود
راه حل باید به طور جمعی خلق گردد و برای خلق آن تمننامی تنناریخ مبننارزات گذشننته: این گزاره  ی بدیع باید افزود

. همچون کتاب راهنمایی پیش روی ماست

*   *  *
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