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خرداد ١٣٩٨
١

امروز مداخله نظري در امر سازماندهي سياسي ،بدون اشاره به جنبش جليقه زردها ،بسيار دشوار است .از آنجايي كه
من بخشي از اين جنبش نيستم و قطعاً كمتر از ديگران از آن آگاهم ،تحليلي مستقيم از آن ارائه نميدهم .با اين
حال ،اين جنبش در پسزمينهاش بازتابهاي نظري و انديشههايي را نشان ميدهد ،كه من آنها را دنبال ميكنم.
مسئلهي اصلي تئوريك براي من اين است :چگونه ميتوان بهصورت متكثر و چندگانه تصميم گرفت و در عين
حال از نظر سياسي عمل كرد؟ تاريخ انديشه سياسي يا دستكم سنت غالبِ آن ،به ما ميآموزد كه تنها يك حاكميت
ميتواند تصميم بگيرد و از نظر سياسي عمل كند؛ يعني پادشاه ،شورا ،حزب يا مردم .با اين حال بر خﻼف آن،
جنبشهايِ الهامبخش و قدرتمند سياسي دهههايِ اخير ،بر كثرت خود اصرار داشتهاند .از ديدگاه سنت غالب ،اين
حركات ممكن است محكوم شوند :اگر آنها ميخواهند نيروي سياسيِ پايدار و موثري باشند ،بايد چندگانگيِ خود را
رها كنند و بهجاي آن ،سوژگيِ سنتي و يكپارچه را ،مثﻼً از طريقِ مكانيسمهاي نمايندگي و ساختار تصميمگيري
متمركز اتخاذ كنند .اگر ميخواهم يك آلترناتيو احتمالي را امتحان كنم ،يعني اين امكان وجود دارد كه يك چندگانگي
سياسي را بتوان بهگونهاي تنظيم كرد كه بدون نياز به كاهش كثرت داخلي آن ،موثر باشد .توجه داشته باشيد كه در
حال حاضر ،مسئله اين نيست كه بگوييم اين كثرتي كه در سالهاي اخير شاهد بودهايم ،از جمله جنبش جليقه زردها،
براي ايجاد تغيير اجتماعي كافي است؛ بلكه ]موضوع[ اين است كه آنها ميتوانند آن را از طريق پروژهاي
سازماندهيشده انجام دهند.
براي بررسي اين امكان ،ميخواهم دو جنبش را ] بهموازات هم[ بررسي كنم :اولين جنبش كه از طبقه تا
مالتيتود پيش ميرود و دومي از مالتيتود تا طبقه .اين فرمول در ابتدا حركتي پاندولي ،يك رفت و برگشت ساده بهنظر
ميرسد .اما برعكس من ميخواهم نشان دهم كه اين پيشرفت نظري و سياسي است .به اين معنا كه طبقه بهعنوان
نقطهي شروع ،همان چيزي نيست كه ميتوان آن را در انتها بهدست آورد .در حقيقت ،عبورِ طبقه از طريق مالتيتود،
معناي آن را دگرگون ميكند .فرمول كلي سازمانيابي در ذهن من اين است :C-M-C’ :طبقه – مالتيتود –
طبقه .(١)′براي ماركس ،اهميت اين فرمول در تحوﻻت و دگرگونيهايي است كه در اين فرايند رخ ميدهد .طبقه`
بايد يك »طبقه – مالتيتود« باشد ،طبقهاي متقاطع و اينترسكشنال.
اولين جنبش :از طبقه تا مالتيتود
پيش از بررسي مستقيم پرسش دربارهي طبقه ،بايد اعتراف كنم كه امروزه چندگانگي به افق تخيلِ سياسي ما تبديل
شده است و فعاﻻن و جنبشهاي اجتماعي اين واقعيت را بهوجود آوردهاند .اغلب بهويژه از طريق رسانهها ،عدموجود
رهبري ،بهعنوان ويژگي متمايز اين جنبشهاي قدرتمند معرفي شده است كه از سال  ٢٠١١آغاز شد و دامنه آن به
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شورشها عليه رژيمهاي اقتدارگرا در تونس و مصر تا جنبش »جان سياهان اهميت دارد«) (٢در آمريكا و عبور از
جنبشهاي ضدرياضت اقتصادي در يونان و اسپانيا ،به جنبش اشغال وال استريت و اعتراضات پاركگزي تركيه نيز
ميرسد .جنبش جليقه زردها در بسياري از رويكردها ،كامﻼً با اين مجموعه تناسب دارد .با وجود اينكه تمام اين
جنبشها ،اشكال سنتي اقتدار متمركز را رد ميكنند ،اما براي تشخيص بهتر نقاطقوت و چالشهايي كه با آن روبرو
هستند ،به جاي اينكه بگوييم وجه مشخصه همهي آنها عدم وجود رهبري است ،بهتر است آنها را بهعنوان
مبارزههاي مالتيتود تشريح كنيم.
براي اينكه بتوانيم آنها را بهعنوان مبارزههاي مالتيتود بهشمار آوريم ،بايد با مفهوم مالتيتود بهطور منفي با دو
امتناعي كه با آنكامﻼً مرتبط هستند ،مواجه شويم .امتناع از تقليل مالتيتود به وحدت )از اين رو اصرار بر كثرت دروني(
و رد اصل بازنمايي )كه تاييد مشاركت است(.
پيش از هر چيز ميتوان گفت كه تقليل آن به وحدت ،آن را از جمعيت ،توده و مردم متمايز ميكند .سنت
نظري ديرينهاي كه شامل نظرات گوستاو لوبون ) (٣و گابريل تارد ) (٤ميشود ،بر اين باور است كه تفاوتهاي
ظاهري كه جمعيت را تشكيل ميدهند ،به شكل يكپارچه و واحدي تقليلپذير هستند .به عبارتي دقيقتر ،جمعيت،
واحد نيست ،اما تفاوتهاي ظاهري آن بياهميت است .جمعيت متكثر عبارتي نادرست است .اين اولين ويژگي متمايز
مالتيتود را كه هنوز به آن نياز ندارم ــ كه بايد در ادامه آن را بسط دهم ــ به دست ميدهد ،يعني پايداري
تفاوتهايي كه آن را تشكيل ميدهند.
مهمترين جنبهي نظريهي رد وحدت مربوط به جدايي مفهوم مالتيتود از مردم است .در واقع اين همان ادعاي
توماس هابز است :مردم ميتوانند تصميم بگيرند ،ميتوانند از لحاظ سياسي عمل كنند ،چرا كه يك واحد هستند؛ در
حالي كه مالتيتود چنين كاركردي ندارد ،زيرا متكثر است .نظريههاي اخير دربارهي پوپوليسم و تقدم سياسيِ مردم،
مانند آراي ارنستو ﻻكﻼئو ،شايد بيشتر به بحث ما مربوط باشند .بهواقع از نظر ﻻكﻼئو عرصه اجتماعي اساساً ناهمگون
است و اين يعني يك سوژهي اجتماعيِ يكپارچه مانند كارگر صنعتي وجود ندارد كه بتواند به نمايندگي يا با رمزگذاري
ساير سوژههاي اجتماعي ،صحبت كند .دراينباره از جهاتي ديگر پيوند عميقي بين نظريهي ﻻكﻼئو و مفهوم موردنظر
ما از مالتيتود وجود دارد .اما با وجود تصديق اين ناهمگوني ،ﻻكﻼئو ميپندارد كه سياست بهصورت واقعي آغاز
نميشود مگر با برساختن مردم تحتنظارت يك محور هژمونيك .بنابراين پوپوليسم كه در اينجا بهعنوان ساختوساز
مردم شناخته ميشود ،از سوي ﻻكﻼئو بهعنوان پايه و اساس ناگزيرِ تحققِ سياست ارائه شده است .استدﻻل و
جهتگيريهاي سياسي هابز و ﻻكﻼئو قطعاً بسيار متفاوت هستند ،اما هر دويِ آنها چالش مشابهي در برابر مفهوم
مالتيتود ايجاد ميكنند :آيا ممكن است مالتيتود قادر به تصميمگيري باشد و در نتيجه بهصورت سياسي اقدام كند،
بدون آنكه به يك امر واحد تقليل يابد؟
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اين دو تقابل مفهومي ــ اينكه مالتيتود در يك طرف با جمعيت يا با دگر يعني مردم همپوشاني ندارد ــ
ميتوانند منجر به دو خطري شوند كه مبارزات مالتيتود هميشه با آن روبرو است ،و اين از جمله مواردي است كه امروز
شاهد آن هستيم .خطر نخست اين است كه مالتيتود بهسادگي به يك جمعيت تبديل شود كه قادر به سازماندهي
فرآيندهاي تصميمگيري و اقدامات سياسي نيست و در اثر ناكارآمدي يا دستكاري نيروهاي خارجي سقوط ميكند.
خطر ديگر اين است كه جمعيت به مردم فروكاسته ميشود يا شايد در يك حزب سياسي جذب ميشود و تكثر آن را
متوقف كند و به يك پروژه نمايندگيِ ماهيتاً پوپوليستي تقليل يابد.
اكنون بايد روشن شود كه جنبش از طبقه به مالتيتود ،متناظر با بهدست آوردن يك آگاهي كلي است .در چند
دههي گذشته ،طبقهي كارگر بايد از لحاظ چندگانگي و تكثر ،همزمان در داخل و خارج از مرزهاي خود درك شود .در
حقيقت اين تغيير چشمانداز به افولِ ادعاهاي احزاب و نهادهاي نمايندگي كارگران مربوط ميشود .طبقهي كارگر
بهعنوان يك شكل تجربي ،بهوضوح هرگز متوقف نشده است .اما تركيببنديِ داخلي آن تحتفشار اشكال جديد كار،
شرايط كاري جديد و روابط جديد دستمزد تغيير كرده و به همين دليل ﻻزم است بررسيهاي جديد دربارهي
تركيببندي طبقات انجام شود .اما مسئلهي مهمتر به نظر من اين است كه تفاوت ميان كارگران ،كه هميشه وجود
داشته است ،در حال حاضر به شكل فزايندهاي از سوي اصل نمايندگيِ واحد رد ميشود :تفاوت بين بخشهاي كاري،
كار پرداختي و كار رايگان ،كارهاي پايدار و بيثباتكاري ،كارگران قانوني و كارگران بدون اوراق شناسايي ،و نيز
تفاوتهاي جنسيتي ،نژادي ،مليتي ،به طرق خاصي به اين تفاوتها در وضعيت حرفهاي افزوده ميشوند .هرگونه
بررسي تركيببندي طبقاتي و هر پيشنهاد براي پروژههاي سياسي مبتني بر طبقه ،ميبايست بهطور كامل شامل
تجزيه و تحليل اينترسكشنالي باشد .ميتوان گفت كه اگر براي طبقه يك ذات و سوژگي يكپارچه از درون تعيين كنيم
يا آن را نمايانگر و بازنمايي يك كل يكپارچه بدانيم ،آنگاه ما به طبقه نميپردازيم؛ منظور ما مالتيتود است ،در حقيقت
يكي از كثرتهاي غيرقابلتقليلِ آن.
مبارزههاي كارگران و نيز مبارزههاي ضدسرمايهداري بايد كامﻼً درهمبياميزند و در همان سطحِ مبارزه با انواع
ديگرِ سلطه قرار داشته باشند .يعني مبارزات فمينيستي ،مبارزه عليه نژادپرستي و بسياري ديگر .در اين معنا مفهوم
مالتيتود ،مفهومي بسيار نزديك و مرتبط ــ و در واقع عميقاً مديون ــ تجزيه و تحليل عمل اينترسكشنالي و
دستاوردهاي نظريهي سياسيِ فمينيسمِ سياه آمريكايي است.
بهطور بنيادي ،اينترسكشنالي ماهيت پيچيدهي نژاد ،طبقه ،جنس ،جنسيت و سلسلهمراتب ملي را تأييد ميكند
و با آن دسته از تحليلهاي سياسيِ سنتي مخالف است كه بر يك محورِ واحد تسلط تمركز دارد؛ به آن معنا كه
هيچيك از عناصرِ تشكيلدهندهي ساختارهاي سلطه ]بهلحاظ منطقي[ نخستين و ]از نظر زماني[ مقدم نيست،
برعكس ،آنها نسبتاً مستقل هستند ،اهميتي مشابه دارند و متشكل از يكديگر هستند :سلطهي طبقاتي همزمان
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وابسته است و از سلسلهمراتب نژادي و جنسيتي تشكيل شده است ،همانطور كه سلطهي نژادي به سلسلهمراتب
طبقاتي وابسته است .دوم اينكه به همان شيوهاي كه ساختارهاي سلطه بهوسيلهي چندگانگي مشخص ميشوند،
سوژههايي كه با آنها ارتباط دارند نيز چنين هستند .بنابراين اينترسكشناليتي به معني رد هويت و مفهوم جمعي
نيست ،بلكه برعكس نيازمند بازانديشي سوبژكتيويته در پرتو تكثر است.
شايد بهتر باشد رويكرد ديگري در اينجا اتخاذ كنيم و گذر از طبقه به مالتيتود را بهواسطهي مفهوم بيثباتي به
دو روشِ متفاوت درك كنيم .اولين مفهوم كه بيشتر ميان فعاﻻن و متفكران اروپايي گسترش دارد ،عمدتاً از منظر
دستمزد و روابط كار است .بيثباتكاري و تزلزل در اين معنا در مقابل كار با قرارداد پايدار و تضمينشده است كه در
اقتصاد فورديستي نيمهي دوم قرن بيستم بهعنوان يك ايدهي نظارتي و تنظيمكننده وجود داشت .اما واقعيت اين است
كه روند يادشده فقط براي تعداد محدودي از كارگران و بهطور كلي كارگرانِ صنعتيِ مرد در كشورهاي حاكم ]مركز[
بود .با اين وجود ،در خﻼل چند دههي گذشته ،قراردادهاي پايدار و تضمينشده با قوانين حمايتي از كارگران بهتدريج
روبهزوال است ،از جمله براي جمعيت كارگران محدودي كه در باﻻ ذكر شد .كارگران مجبور به پذيرش بيشتر و بيشتر
شرايط غيررسمي ،موقت و غيرتضمينشده هستند .بديهي است كه اين شرايط كار هميشه بهلحاظ نژادي مشخص و
متصل به ديدگاه جنسيتي خواهد بود .شرايط كاري زنان و كارگران رنگينپوست در كشورهاي مركز ،بسيار سختتر از
كارگران سفيدپوست فعال در صنعت ،است .اما با اين وجود ،بخشهاي حرفهاي تحتتأثير اين روند بيثباتي قرار
دارند ،هرچند در جوانب گوناگون و با درجاتي مختلف .اين تحول سازمان كار به سﻼحي مرگبار در زرادخانهي بزرگ
نئوليبرالي تبديل شده است.
تعبير ديگري از بيثباتكاري كه خيلي بيشتر در اياﻻت متحده گسترش يافته است ،مكمل مفيدي براي اين
ديدگاه فراهم ميكند .در اينجا بيثباتي همچون يك چالش در برابر نئوليبراليسم عمل ميكند ،اما از چشماندازي بسيار
پيچيدهتر .جوديت باتلر مينويسد» :شرايط سياسي ايجادشده كه به موجب آن برخي افراد با از دست دادن شبكههاي
پشتيباني اقتصادي و اجتماعي بيشتر از ديگران رنج ميبرند و به شكلي متفاوت در معرض جرم ،خشونت و مرگ قرار
ميگيرند (٥)«.عدم قطعيت كار ،بيشك در اين تعريف گنجانده ميشود ،اما مفهوم زندگي بيثبات از درك تغييرات
قانوني ،اقتصادي و دولتي فراتر ميرود و تشديدكنندهي شرايط وجودي بخش بزرگي از مردمي است كه قبﻼً وابسته
بودهاند ،مانند زنان ،رنگينپوستان ،همجنسگرايان ،مهاجران ،افراد معلول و بسياري ديگر.
بنابراين ،مفهومي از بيثباتي وجود دارد كه در واژگان طبقاتي ،دستهبندي ميشود .رويكردي كه نيازمند رويكرد
اينترسكشنال است و رويهمرفته ،پايهاي محكم براي تفكر دربارهي مالتيتود فراهم ميكند .جنبش از طبقه تا مالتيتود
)يا از مردم تا مالتيتود( ،بهعنوان يك رمز عبور ،بيفايده است ،زيرا اين يك عملِ انجام شده است .من متوجه هستم
كه بسياري افراد اين گذار تاريخي از طبقه به مالتيتود را كه سالها شاهد آن بودهايم ،نوعي كاهش و از دست دادن
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نيرو كه منجر به افت قدرت و بزرگي سنديكاها و احزاب سياسي كارگري شده ،در نظر ميگيرند؛ اما بايد در اين فرآيند
به همان ميزان ،يك افزوده را نيز به رسميت بشناسيم :فضيلتي به نام افزايش قدرت تجزيه و تحليل سياسي؛ زيرا
بهرسميت شناختنِ كثرت ساختارِ سلطه بهعنوان برساخت مشترك يكي از ديگري ،منشور بهتري براي فهم واقعيت
اجتماعي و نيز رشد كنشهاي مبارزاتي است .امروزه نميتوان يك پروژهي سياسي مبتني بر طبقه داشت كه مؤثر و
پايدار باشد ،اگر كه همزمان يك پروژهي فمينيستي و ضدنژادپرستي نباشد .اعتراف ميكنم كه بسيار دشوار است ،اما
در درون خود ،پروژهاي بالقوه و صحيحتر را حمل ميكند.
دومين جنبش :از مالتيتود تا طبقه(C’) ′
نظريهپردازيِ كثرت و بهرسميت شناختن تفاوتهاي وجودي بهتنهايي كافي نيست ،بهويژه اگر به معني شكستگي و
جدايي باشد .در واقع سازماندهيِ موثر از لحاظ سياسي ،ضروري است ،و هنگامي كه كثرتهاي سادهاي پيش
ميآيد ،ضرورت سازماندهي ،فوريت بيشتري مييابد .پاسخ به پرسش اوليهي من )چگونه ميتوان چندگانه
تصميمگيري كرد و بهصورت سياسي عمل كرد؟( با اين ادعا كه بايد خودمان را سازمان دهيم ،شايد درست باشد،
اما در عين حال اين پاسخ چيز زيادي براي گفتن ندارد.
بهوضوح اعتراضي نسبت به جنبشِ از مالتيتود تا طبقه وجود دارد؛ چراكه تمام مزاياي سياسي كه من در باﻻ
برجسته كردم ،يعني عبور از مفهوم سياسي امر واحد )بهخصوص پيرامون يك محور منحصربهفرد :سرمايه( به
چندگانگي كه شامل مبارزه عليه پدرساﻻري ،برتري سفيدپوستان و بسياري چيزهاي ديگر است ،را لغو ميكند .با اين
حال ،هدف من اين است كه مفهومي از طبقه را بسط دهم كه فقط به طبقهي كارگر اشاره نميكند ،بلكه در خودش
يك كثرت است ،يعني يك صورتبندي سياسي كه وعدههاي مالتيتود را حفظ ميكند.
پيش از هر چيز بايد به نويسندگاني اشاره شود كه از مفهوم طبقه فراتر از ارجاعِ آن به طبقهي كارگر استفاده
ميكنند تا بتوانند سلطهي نژادي و جنسيتي را بهعنوان مسائل مبارزاتي مربوط به آنها در نظر بگيرند؛ مثﻼً ،آكيله
امبمبه فيلسوف كامروني) ،(٦وي روشهايِ امروزينِ كنترل آفريقاييهايي را كه به اروپا مهاجرت كردهاند از منظر
»طبقهي نژادي« تجزيه و تحليل ميكند» .در واقع بدن آفريقايي ،هر فرد آفريقايي بهتنهايي و همه
آفريقاييها يك طبقهي نژادياند كه در حال حاضر مرز اروپا را تشكيل ميدهند .اين نوع جديد
بدنِ انسان نه تنها پوست بدن و بدن مجرمانهاي براي راسيسم است بلكه مرز ـ بدن است ،كه
خطي را بين آنهايي كه ما هستند و كساني كه از ما نيستند ،ترسيم ميكند و ما ميتوانيم با
مصونيت از مجازات ،از آنها سوءاستفاده كنيم (٧)«.واضح است كه در اينجا براي امبمبه ،مفهوم طبقه
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بهتنهايي يك طبقهي اجتماعيـ اقتصادي نيست .برعكس ،مفهومِ مدنظر او ابزاري است براي تفكر دربارهي تفاوت
نژادي ،بدون آنكه بنياني سادهشده از رنگ پوست باشد» ،طبقه نژادي« از ساختارها و نهادهاي نژادپرستانهيِ اروپا
بهوجود ميآيد .مراجعه به آرايِ امبمبه ما را با مفهومي بسيار توسعهيافته و بسيط از طبقه مواجه ميكند كه نزد
كريستين دلفي ) (٨در دهه  ١٩٧٠مييابيم .او از مفهوم »طبقه جنسي« براي درك حاكميت پدرساﻻرانه و نشان دادن
پايه و اساس احتمالي مبارزهي فمينيستي ،استفاده ميكند .در حالي كه فمينيستهاي ديگر با استفاده از اصطﻼح طبقه
براي نشان دادن سلطهي جنسيتي ،اختﻼفنظر دارند ،مفهوم طبقه در پاسخ دلفي ،بهتر از هر مفهوم ديگري ،اجازه
ميدهد تا شيوهاي كه در آن سوژههايِ اجتماعي تحتتسلط و بهوسيلهي روابط سلطه توليد ميشوند؛ درك شود.
دلفي از چشمانداز مفهوم طبقه مينويسد» :ما نميتوانيم هر گروه را جدا از يكديگر در نظر بگيريم ،زيرا
آنها را رابطهي سلطه متحد ميكند ...گروهها قبل از برقراري روابط ،تشكيل نميشوند .برعكس،
رابطهي آنهاست كه آنها را زير اين عنوان گرد هم ميآورد .بنابراين ،مسئلهي كشف شيوههاي
اجتماعي و روابط اجتماعي است كه تقسيم جنسيتي را ميسازد و گروههايي به نام "جنس" را
بهوجود ميآورد(٩)«.
همانطور كه گفتم ،عﻼقه من به تحليل امبمبه و دلفي ،بيشتر براي اين ايده است كه مفهوم طبقه براي
درك اثرات سوءاستفادهشده توسط روابط سلطه ،مفيد است و نهتنها دربارهي سرمايه ،بلكه همچنين در درك
پدرساﻻري و برتري سفيد نيز مفيد خواهد بود ،نه فقط طبقهي كارگر بلكه طبقه نژادي ،جنسي و غيره .عﻼوه بر اين،
اهميت مفهوم طبقه در اينجاست كه نهتنها بهعنوان يك تاكيد تحليلي ،بلكه بهعنوان يك درخواست ،پرسش سياسي
براي مبارزه با هم تحت لواي يك طبقه ،به همهي كساني كه تحتسلطهي پدرساﻻري يا سلسلهمراتب نژادي قرار
دارند ،ارائه ميشود .اما اگرچه در نهايت بهرسميت شناختن تكثر مبارزاتي گامي به جلوست ،اما كافي نيست و اين
مشكلترين عنصر در اين ميان است .مفهوم »طبقه ـ مالتيتود« يا طبقه اينترسكشنال كه سعي ميكنم آن را بسط
دهم ،نيازمند يك گذار اضافي براي مفصلبندي داخلي اين سوبژكتيويتههاي متفاوت در مبارزه است) .طبقهي كارگر،
طبقهي جنسي و طبقهي نژادي(.
تحليل اينترسكشنالي اغلب به نيازِ مفصلبندي سوبژكتيويتههاي تابع در مبارزات از منظر همبستگي و ائتﻼف
)يا اتحاد يا همگرايي( پاسخ ميدهد .اما گاهي اين استراتژي ،زائد بهنظر ميرسد .مبارزهي كارگران بهعﻼوهي مبارزه
فمينيستي ،بهعﻼوه مبارزه عليه نژادپرستي ،بهعﻼوه مبارزهي  + LGBTQIو بهعﻼوهي ...را در نظر بگيريد .يكي از
نقاطضعف مفهوم اضافيِ »ائتﻼف« اين است كه روابط همبستگي نسبت به يكديگر خارجي باقي ميمانند و

٧

همبستگيِ خارجي در اين معنا نيروي اخﻼقي ندارد .در عوض ،آنچه ﻻزم است ،پيوندهاي داخلي همبستگي و به اين
معني شيوهاي متفاوت از مفصلبندي است كه از تفاسير سنتي از مفهومِ ائتﻼف فراتر رود.
در اينجا اين نكتهي اساسي ــ روابط داخلي همبستگي در »طبقه -مالتيتود« ــ را با سه مثال نظري ،توضيح
ميدهم .پيش از همه ]مورد [رزا لوكزامبورگ :پس از شكست قيام روسيه در سال  ،١٩٠٥لوكزامبورگ ،پرولتارياي
آلمان و حزب سياسياش را بهدليل اينكه فقط »همبستگي بينالمللي خود را با پرولتارياي روسيه« بيان ميكنند،
موردانتقاد قرار ميدهد .او از ابراز همدردي و حمايت آلمانيها از همپيمانان خود در روسيه كه گويا بايد همواره به
شكل قدرداني و تحسين تام و تمام باشد ،خودداري ميكند .بديهي است در انتقاد از تظاهرات همبستگي ،لوكزامبورگ
از اين ايده دفاع نميكند كه آلمانيها بايد همدردي يا توجه كمتري به مبارزات روسيه داشته باشند .بهعكس ،به نظر
او مشكل اين است كه بيانات مشابه همبستگي فقط يك رابطهي خارجي ]با آنها[ ميسازد .انقﻼبيون آلماني بايد به
اين نكته پي ببرند كه رويدادهاي روسيه درون مبارزهيِ خود قرار دارند يا همانطور كه لوكزامبورگ ميگويد،
رويدادهاي روسيه »يك بخش در تاريخ سياسي و اجتماعي آنهاست«.
مثال دومِ تئوريك من ،انعكاس انتقاد لوكزامبورگ از روابط بيرونيِ همبستگي اما مربوط به روابط بين
جنبشهاي كارگري و مبارزات فمينيستي است .در اوايل دههي  ،١٩٨٠آيريس ماريون يانگ) ،(١٠براي مردان
سوسياليستي كه همبستگي خود را با جنبش فمينيستي اعﻼم ميكردند ،چالشي مطرح كرد» :سوسياليستها
مبارزه عليه ستم بر زنان را بهعنوان يك جنبهي اصلي مبارزه عليه سرمايهداري در نظر
نميگيرند «.توجه داشته باشيد كه آيريس يانگ نه به مردان سوسياليست زنستيز و ضدفمينيستي كه حتماً
تعدادشان زياد هم بود ،بلكه به همتايان مردي مراجعه ميكند كه حمايت و ابراز همبستگي خود را با فمينيستها
اعﻼم كردهاند اما مبارزات آنها را بهعنوان متحداني جدا از هم در نظر ميگيرند .يانگ نيز همچون لوكزامبورگ ،اين
اشكال همبستگي را كه كافي نيست ،متهم ميكند ،اما با سطح مرزهاي ملي مقايسه نميشود ،بلكه با عطف توجه به
تقسيم جنسيتي بيان ميشود .در واقع او ،مردان سوسياليست را تشويق ميكند تا مبارزات فمينيستي عليه پدرساﻻري
را بهعنوان يك فصل در تاريخ سياسي و اجتماعيِ آنها تشخيص دهند .نميتوان ضدسرمايهداري بود بدون اينكه
فمينيست بود.
مثال سوم ،اين بار به ما نزديكتر است :كينگا تيلور) (١١نيز همين استدﻻل را در خصوص فعاﻻن جنبش
»جان سياهان مهم است« در اياﻻت متحده مطرح ميكند كه اغلب به گفتهي او ،فقط بر سلطهي نژادي تمركز دارند.
تيلور از آنها ميخواهد اين مسئله را بهرسميت بشناسند كه در مبارزهي خود عليه برتري سفيد بايد عليه سرمايه نيز
مبارزه كنند .اين ،فقط مسئلهاي ]ساده[ براي پذيرش مشاركت متحدان سفيدپوست در مبارزه و همبستگي با
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جنبشهاي ضدسرمايهداري نيست .فعاﻻن ضدنژادپرستي بايد خود و نيز با كمك ديگران با سرمايه مبارزه كنند ــ
البته به همين منوال ،فعاﻻن ضدسرمايهداري نيز بايد بدانند كه مبارزه عليه برتري سفيد ،درون مبارزهيِ خود آنها
است.
شايد پاسخ شما اين باشد كه بله بدون شك بايد با هم مبارزه كنند؛ زيرا همهي آنها در دو حوزهاي كه قبﻼ
ذكر كردم ،دچار تزلزل و بيثباتي هستند ،اما طرح چنين شباهتي كمك بزرگي نميكند چرا كه هركدام راههاي مربوط
به خود را دارند .ما بايد ايدهي چندگانگي و تكثر را حفظ كنيم :سلطهي سرمايهداري همانند سلطهي جنسيتي يا نژادي
نيست و نميتوان يكي را به ديگري تقليل داد .بهجاي كاهش آنها به يك چيز ،پيشنهاد من نياز به يك مفصلبنديِ
بيناسوژگاني در مبارزه است.
به همين دليل است كه به نظر من ،طبقه ــ »طبقه ـ مالتيتود« ــ بهجاي ائتﻼف ،مفهوم مناسبتري خواهد
بود .اين مفهومي از طبقه است كه نهتنها از چندگانگي تشكيل شده است ،بلكه نشان ميدهد كه پيوندهاي درونيِ
همبسته و متقاطع بين مبارزات بهرسميت شناخته شده است كه به تعبيرِ رزا لوكزامبورگ »فصلي در تاريخ سياسي و
اجتماعي خود هستند«.
در اينجا حالت بيان و مفصلبنديِ آنها حالت گردهم آمدن ]مجامع[ آنهاست .اين مفهوم تبديلِ طبقه
]گردهم آمدن[ را »طبقهي اول« ميناميم :به اين ترتيب ،بهجايِ ]همبستگيِ بيروني[ طبقه ــ مالتيتود ــ طبقه،′
جنبشي كه سعي ميكنم آن را براي نشان دادن تحولي توضيح دهم كه در فرآيند خود اتفاق ميافتد ،طبقه ــ مالتيتود
ــ طبقه ′يا ’ C-M-Cاست.
بنابراين نخستين پاسخ تئوريك به سوال اول من اين است :آيا چندگانگي ميتواند عملي سياسي انجام دهد؟
بله .ميتواند اين كار را بهعنوان طبقهي اول انجام دهد ،بهعنوان كثرتي از درون به سمت مبارزه عليه سرمايه،
پدرساﻻري ،برتري سفيد و ساير اشكال سلطه .درست است كه اين پاسخي صرفاً رسمي و مفهومي است ،اما شايد
طرحي ممكن براي تفكر و پيشبرندهي پروژههاي سياسي مشابه باشد.

*اين يادداشت متن سخنراني مايكل هارت در دانشگاه پاريس هفت )ديدرو( است كه در تاريخ  ٢٨فوريه  ٢٠١٩در كنفرانسي درباره جنبش
جليقه زردها ارائه شده است .با اين توضيح كه عبارات داخل ] [ و پانويسها همگي از مترجم فارسي است .نوشتهي حاضر ترجمهاي است از متن
ايتاليايي:
 C-M-C’: CLASSE – MOLTITUDINE – CLASSE APICE UNOكه در لينك زير قابلدسترسي است:
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http://www.euronomade.info/?p=١١٨٠٠&fbclid=IwAR١LpGDMq٧YDfNNHqh٤P٩VoMusesHcvh
u٦lVdUVbHhxsftrdFUxhklxIm٢c
پانوشتها:
) :(١مايكل هارت از چرخهي كاﻻ – پول – كاﻻ در آثار ماركس بهعنوان استعارهاي براي فرآيند سوبژكتيواسيون بهره ميگيرد .در طبقه
– مالتيتود – طبقه ′آنچه بهعنوان نتيجه از خﻼل اين فرآيند ظاهر ميشود ،يك تغيير در فرآيند مبارزات چندگانه است .طبقه – مالتيتود
دگرگونياي است كه رخ ميدهد و حاوي تكثري غيرقابلتقليل و بازنمايي به/با وحدت حول امر واحد و مركزي است و آگاهي از آن اهميت
دارد؛ دگرگوني از طبقه  -مالتيتود به طبقه ′نيازمند سازماندهي براي همبستگي دروني و مفصلبندي آنها بر اساس تعريف بسيط از »طبقه« در
عصر نئوليبراليسم است .اين موضوع در ادامهي بسط مفهوم »كار« و »بيثباتكاري« ،همچون ذهنيت ،زبان ،عواطف ،جنسيت و ...در
سرمايهداري متاخر در آثار مايكل هارت و با همكاري آنتونيو نگري مطرح بوده است.
) Black Lives Matter :(٢يا »جان سياهپوستان مهم است« يك جنبش بينالمللي است كه از جامعه سياهپوستان آمريكا آغاز شد و
براي مقابله با خشونت و نژادپرستي عليه سياهپوستان فعاليت ميكند .اين جنبش بهصورت منظم به سازماندهي اعتراضات مردمي به كشته شدن
سياهان به دست نيروهاي پليس و نژادپرستي سازمانيافته در سيستم قضايي ميپردازد .در سالهاي اخير دامنهي فعاليتهاي اين جنبش به بيش از
 ٣٠شعبه محلي در سراسر آمريكا گسترش يافته است .اين جنبش به شكل غيرمتمركز فعاليت ميكند و هيچگونه ساختار سلسلهمراتبي و رسمي
ندارد.
) Charles-Marie Gustave Le Bon :(٣فيلسوف ،مورخ و جامعهشناس محافظهكار فرانسوي كه در نظريهي پوپوليسم و
تكوين نظريههاي مربوط به جمعيت و روانشناسي تودهها نقش مهمي ايفا كرد .مهمترين اثر او The Crowd: A Study of the
 Popular Mindاست كه در سال  ١٨٩٥منتشر شد.
) Gabriel Tarde :(٤جامعهشناس فرانسوي در قرن نوزدهم كه به روانشناسي ذهنيت تودهها و مطالعات جمعيت ميپرداخت .از ديگر
حوزههاي پژوهشي وي روانشناسي اقتصادي و اجتماعي بود .وي تحتتاثير تكامل علم شيمي ،مطالعات اجتماعي را بر اساس تعامﻼت روانشناختي
كوچك در ميان افراد ،پيش ميبرد .در قرن بيستم برخي از نظرات وي از سوي اقتصاددانان نئوليبرال از جمله در مدرسه شيكاگو بهكار گرفته
ميشد.
(٥) : J. Butler, L’alleanza dei corpi, Milano, Nottetempo, ٢٠١٧, p.٥٧
) Achille Mbembe :(٦فيلسوف سياسي و نظريهپرداز اهل كامرون است .وي تحتتاثير نظريات پسااستعماري و متفكراني چون
ماركس ،فوكو و فرانتس فانون بود .آخرين كتاب وي اثر مهم  Politiques de l'inimitiéاست كه در سال  ٢٠١٦منتشر شد.
(٧): A. Mbembe, Vu d’Europe, l’Afrique n’est qu’un grand Bantoustan
) Christine Delphy :(٨نويسنده ،جامعهشناس و فمينيست فرانسوي .او بنيانگذار موسسه Women's Liberation
 Movementدر سال  ١٩٧٠و مجله  Nouvelles questions feministsدر سال  ١٩٨١به همراهي سيمون دوبووار است.
(٩) : C. Delphy, L’ennemi principal, Paris, Syllepse, p.٢٩
) Iris Marion Young :(١٠فمينيسيت ،استاد علوم سياسي دانشگاه شيكاگو و نظريهپرداز آمريكايي كه بر ماهيت عدالت و تفاوت
اجتماعي تمركز داشت .او بر اهميت بيرون رفتن از محيط آكادميك براي درك انضمامي سياستهاي تبعيض جنسيتي و طبقاتي تاكيد ميكرد.
) Keeanga-Yamahtta Taylor :(١١استاد و نويسنده آفريقاييتبار در دانشگاه پرينستون و نويسندهي كتاب From
 .BlackLivesMatter to Black Liberationعمده تمركز وي بر زندگي و تجربيات سياهپوستان است.
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