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كه  نجاييبسيار دشوار است. از آبدون اشاره به جنبش جليقه زردها، ، نظري در امر سازماندهي سياسيامروز مداخله 
 اين با دهم.  ارائه نمي از آن مستقيم تحليلي، گاهمن آاز آ ديگرانتر از كم جنبش نيستم و قطعاًاين من بخشي از 

  .كنم  دنبال ميها را  آنمن كه  ،دهد  نشان مي را  هايي  و انديشه نظري هاي  بازتاب اش زمينه پس درجنبش اين  حال،
در عين و  گرفت  ت متكثر و چندگانه تصميمصور هتوان ب  مي چگونهتئوريك براي من اين است: اصلي  ي لهئمس

 حاكميت يك تنها كه آموزد  مي ما به آن، غالبِ سنت كم دست يا سياسي انديشه تاريخ از نظر سياسي عمل كرد؟حال 
 ،آن خالف بر حال اين با .مردم يا حزب شورا، پادشاه، يعني ؛كند عمل سياسي نظر از و بگيرد تصميم تواند  مي

 اين غالب، سنت ديدگاه از .اند هداشت اصرار خود كثرت بر ،اخير هايِ  دهه سياسي قدرتمند و بخش الهام هايِ  جنبش
 را خود چندگانگيِ بايد ،باشند يموثر و پايدار سياسيِ نيروي خواهند  مي ها آن : اگرشوند محكوم است ممكن حركات

 گيري تصميم ساختار و نمايندگي هاي مكانيسمطريقِ  از مثالً را، يكپارچه و سنتي سوژگيِ جاي آن، به و كنند رها
 چندگانگي يك كه دارد وجود امكان اين يعني كنم، امتحان را احتمالي آلترناتيو يك خواهم  مياگر  كنند. اتخاذ متمركز
 در كه باشيد داشته توجه .باشد موثر ،آن داخلي كثرت كاهش به نياز بدون كه كرد تنظيم اي گونه به بتوان را سياسي

 ،جنبش جليقه زردها جمله از ايم، بوده شاهد اخير هاي  سال در كه كثرتي اين بگوييم كه نيستاين  لهئمس ،حاضر حال
 اي پروژه طريق از د آن راتوانن  مي ها آن اين است كه[موضوع]  بلكه ؛است كافي اجتماعي تغيير ايجاد براي

  .دهند انجام شده سازماندهي
 تا طبقه از كه جنبش اولين :كنم بررسيموازات هم]  ه[ ب را جنبش دو خواهم  مي امكان، اين بررسي براي

نظر  رفت و برگشت ساده به يك پاندولي، يحركت ابتدا در فرمول اين طبقه. تا مالتيتود از رود و دومي   ميپيش  مالتيتود
عنوان  هطبقه ب كه اين معنا . بهاست سياسي و نظري پيشرفت اين كه دهم نشان خواهم مي من برعكس اما .رسد مي

طبقه از طريق مالتيتود،  عبورِ ،در حقيقت د.آور دست هبدر انتها  را آنتوان  مي كه نيست چيزي همان ،شروع ي نقطه
 –مالتيتود  –طبقه  :C-M-C’ :است ذهن من اين در يابي سازمان كلي فرمول كند.  مي معناي آن را دگرگون

 `طبقه .دهد رخ مي فرايند اين در كه ستا هايي  تحوالت و دگرگوني در فرمول اين اهميت ماركس، براي .)١(′طبقه
  .اينترسكشنالمتقاطع و  اي طبقه باشد، »مالتيتود –طبقه « يك بايد

  

  مالتيتود : از طبقه تااولين جنبش
 تبديل ما سياسي تخيلِ افق به چندگانگي امروزه كه كنم اعتراف بايد طبقه، ي درباره پرسش مستقيم بررسي از پيش
وجود  عدم ،ها از طريق رسانه ويژه هباغلب  .اند وجود آورده هب را واقعيت اين اجتماعي هاي جنبش و فعاالنو  است شده

 و دامنه آن به شد آغاز ٢٠١١ سال از كه معرفي شده است ي قدرتمندها  جنبش اين متمايز ويژگي عنوان به ،رهبري
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 ازعبور و مريكا ) در آ٢( »جان سياهان اهميت دارد« جنبش تا مصر و تونس در اقتدارگرا هاي  رژيم عليه ها  شورش
نيز  گزي تركيه ستريت و اعتراضات پاركجنبش اشغال وال ابه هاي ضدرياضت اقتصادي در يونان و اسپانيا،   جنبش

 اين تمامبا وجود اينكه  دارد. تناسب مجموعه اين با كامالً رويكردها، از بسياري جنبش جليقه زردها در .رسد مي
 روبرو آن با كه هايي چالش و قوت نقاط بهتر تشخيص براي اما كنند،  مي رد را متمركز اقتدار سنتي اشكال ها،  جنبش
 عنوان به را هاآنبهتر است  ،ستاوجود رهبري   ها عدم  نآي  همهوجه مشخصه  اينكه بگوييم جاي به ،هستند
  .كنيم تشريح مالتيتودهاي  همبارز

با دو طور منفي  هبايد با مفهوم مالتيتود ب ،وريمشمار آ بهمالتيتود  هاي هعنوان مبارز هها را ب نبراي اينكه بتوانيم آ
دروني)  كثرت بر اصرار رو اين مالتيتود به وحدت (از تقليلامتناع از  ، مواجه شويم.كامالً مرتبط هستندآن امتناعي كه با

  .بازنمايي (كه تاييد مشاركت است) اصل ردو 
سنت  .كند متمايز مي توده و مردم ،را از جمعيت آن ،آن به وحدت توان گفت كه تقليل پيش از هر چيز مي

 هاي  تفاوت كه شود، بر اين باور است  مي )٤( و گابريل تارد )٣( لوبون گوستاو نظرات كه شامل اي ديرينهنظري 
 جمعيت، ،تر به عبارتي دقيق .هستندپذير  تقليل ييكپارچه و واحد شكل به دهند،  مي تشكيل را جمعيت كه ظاهري

 متمايز ويژگي اولين اين است. نادرستمتكثر عبارتي  جمعيت اهميت است. هاي ظاهري آن بي  اما تفاوت ،واحد نيست
 پايداري يعني دهد،  دست ميه ب  ــ را بسط دهم نكه بايد در ادامه آ ــ  ندارم نياز آن به هنوز مالتيتود را كه

  .دهند  مي تشكيل را آن كه هايي  تفاوت
در واقع اين همان ادعاي  .است مردم از مفهوم مالتيتود جدايي به مربوط وحدت رد ي  نظريه ي ترين جنبه مهم 

 در ؛هستند يك واحد كه چرا كنند، عمل سياسي لحاظ از توانند  مي بگيرند، تصميم توانند  مي توماس هابز است: مردم
 مردم، سياسيِ تقدم و پوپوليسم ي درباره اخير هاي  نظريه است. متكثر زيرا ،چنين كاركردي ندارد مالتيتود كه حالي
 نوناهمگ اساساً اجتماعي عرصه الكالئو نظر ازواقع  به د.نباش مربوط ما بحث به بيشتر شايد الكالئو، آراي ارنستو مانند
با رمزگذاري  كه بتواند به نمايندگي يا ندارد وجود صنعتي كارگر مانند يكپارچه اجتماعيِ ي سوژه يك يعني اين و است

موردنظر  مفهوم و الكالئو ي هنظري بين عميقي از جهاتي ديگر پيوند باره ايندر ، صحبت كند.هاي اجتماعي  ساير سوژه
صورت واقعي آغاز  هد كه سياست بپندار  الكالئو مي ما با وجود تصديق اين ناهمگوني،ا دارد. وجود مالتيتود از ما

 وساز ساخت عنوان به اينجا در كه پوپوليسم بنابراين هژمونيك. نظارت يك محور ساختن مردم تحتبرشود مگر با   نمي
 و استدالل .است شده ارائه سياست تحققِ ناگزيرِ اساس و پايه عنوان به الكالئو از سوي ،شود مي شناخته مردم
 مفهوم مشابهي در برابر چالش ها  يِ آندو هر اما ،هستند متفاوت بسيار قطعاً الكالئو و هابز سياسي هاي  گيري جهت

 ،داقدام كن سياسي صورت به نتيجه در و باشد گيري تصميم مالتيتود قادر به است ممكن : آياكنند مالتيتود ايجاد مي
  بدون آنكه به يك امر واحد تقليل يابد؟ 
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  ــ ندارد همپوشاني مردم يعنيدگر  يا با جمعيت با طرف يك مالتيتود دراينكه  تقابل مفهومي ــاين دو 
 امروز كه ستا مواردي جمله ازاين  و ،است روبرو آن با هميشه مالتيتود مبارزات كه شوند خطري دو به منجر توانند مي

 دهي سازمانكه قادر به شود تبديل  جمعيت يك به سادگي به مالتيتود كه است اين نخست خطر .هستيم آن شاهد
 كند. ميسقوط  خارجي نيروهاي دستكاري يا ناكارآمدي اثر در و نيست سياسي اقدامات و گيري تصميم يندهايفرآ

 تكثر آن را و شود مي جذب سياسي حزب يك در شايد يا شود ميفروكاسته  مردم به جمعيت كه است اين ديگر خطر
  .يابد  تقليل پوپوليستي اًماهيت نمايندگيِ پروژه يك به و كند متوقف

 چند در .است كلي آگاهييك  وردندست آ هب متناظر با ،مالتيتود به طبقه از جنبش كه شود روشن بايد اكنون
در  .شود درك خود مرزهاي از خارج و داخل در زمان هم چندگانگي و تكثر، لحاظ از بايد كارگر ي طبقه گذشته، ي دهه

 كارگر ي طبقهشود.   ادهاي نمايندگي كارگران مربوط ميادعاهاي احزاب و نه افولِانداز به  حقيقت اين تغيير چشم
 كار، جديد اشكال فشار تحت آن داخلي بنديِ تركيب اما .است نشده متوقف هرگز وضوح به تجربي، شكل يك عنوان به

 ي بارهدر جديد هاي  بررسي است الزم دليل همين به و كرده تغيير دستمزد جديد روابط و جديد كاري شرايط
 وجود هميشه كه ،انكارگر ميان تفاوت كه است اين من نظر به ترمهمي  مسئله اما .شود انجام طبقات بندي تركيب
هاي كاري،   تفاوت بين بخش: شود مي رد واحد نمايندگيِ اصل از سوي اي فزاينده شكل به حاضر حال در است، داشته

و نيز ، ي و كارگران بدون اوراق شناسايين، كارگران قانويكار ثبات بيرايگان، كارهاي پايدار و كار پرداختي و كار 
 هرگونه شوند.  افزوده مي اي وضعيت حرفه ها در به اين تفاوت به طرق خاصي ،تيهاي جنسيتي، نژادي، ملي  تفاوت
شامل  كامل طور به بايست مي طبقه، بر مبتني سياسي هاي  پروژه براي پيشنهاد هر و طبقاتي بندي تركيب بررسي
 كنيم تعيين ذات و سوژگي يكپارچه از درون يك براي طبقهاگر  كه گفت توان  مي .باشد اينترسكشنالي تحليل و تجزيه

ت قيقدر ح ،مالتيتود است ما منظور ؛پردازيم  نمي آنگاه ما به طبقه ،بدانيميكپارچه  كل نمايانگر و بازنمايي يك را آن يا
  آن. تقليلِ غيرقابل هاي كثرت از يكي

انواع  با مبارزه سطحِ همان در و ميزندبيا درهمكامالً  بايد داري ضدسرمايههاي  نيز مبارزه و كارگرانهاي  همبارز
در اين معنا مفهوم  ديگر. بسياري و نژادپرستي عليه مبارزه فمينيستي، مبارزات يعني د.نباشقرار داشته  سلطهديگرِ 

 عمل اينترسكشنالي و تحليل و تجزيه ــ مديون واقع عميقاً در و ــ و مرتبط نزديك بسيار يمفهوم مالتيتود،
  .ستا آمريكايي سياه فمينيسمِ سياسيِ ي نظريه دستاوردهاي

كند  مي   تأييد را ملي مراتب سلسله و جنسيت جنس، طبقه، نژاد، ي پيچيده ماهيت اينترسكشنالي بنيادي، طور به
 كه امعن تمركز دارد؛ به آن تسلط واحد محورِ يك بر كه است مخالف سنتي سياسيِ هاي  تحليلاز  آن دسته باو 

 نيست، مقدم ]از نظر زماني[ و نخستين ]لحاظ منطقي هب[ ساختارهاي سلطهي  دهنده تشكيل يك از عناصرِ هيچ
 همزمان طبقاتي ي سلطه: هستند يكديگر از متشكل و دارند مشابه ياهميت هستند، مستقل نسبتاً ها  آن برعكس،
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 مراتب سلسله به نژادي ي سلطه كه طور همان ، است شده تشكيل جنسيتي و نژادي مراتب سلسله است و از وابسته
 شوند،  مي مشخص چندگانگي ي وسيله به سلطه ساختارهاي كه اي شيوه همان بهدوم اينكه طبقاتي وابسته است. 

 جمعيبنابراين اينترسكشناليتي به معني رد هويت و مفهوم  دارند نيز چنين هستند. ارتباط ها آن با كه هايي سوژه
  تكثر است. سوبژكتيويته در پرتو بلكه برعكس نيازمند بازانديشي ،نيست

به  ثباتي بي مفهوم ي واسطه به را مالتيتود به طبقه از گذر و كنيم اتخاذ اينجا در ديگري رويكرد باشد بهتر شايد
 منظر از عمدتاً ،دارد گسترش اروپايي متفكران و فعاالن ميان بيشتر كه مفهوم اولين متفاوت درك كنيم. دو روشِ
 در كه است شده تضمين و پايدار قرارداد با كار در مقابلو تزلزل در اين معنا  كاري ثبات بي است. كار روابط و دستمزد
واقعيت اين است اما كننده وجود داشت.  نظارتي و تنظيم ي ايده يك عنوان به بيستم قرن دوم ي نيمه فورديستي اقتصاد

 [مركز]مرد در كشورهاي حاكم  صنعتيِ رگرانِطور كلي كا هو ب كارگران ي ازمحدود تعداد برايكه روند يادشده فقط 
 تدريج به كارگران از حمايتي قوانين با شده تضمين و پايدار قراردادهاي گذشته، ي دهه چند خالل در ،وجود اين با بود.
 بيشتر و بيشتر پذيرش به مجبور كارگران ذكر شد.در باال كارگران محدودي كه  معيتج براي جمله از زوال است، روبه

لحاظ نژادي مشخص و  هب هميشه كار شرايط اين كه ستا بديهي هستند. شده غيرتضمين و موقت غيررسمي، شرايط
 از تر سخت بسيار ،مركز كشورهاي در پوست رنگين كارگران و زنان كاري شرايط .خواهد بود جنسيتي ديدگاهمتصل به 

 قرار ثباتي روند بي اين تأثير تحت اي حرفه هاي  بخشبا اين وجود،  . اما، استصنعت درفعال  پوست سفيد كارگران
 بزرگ ي زرادخانه در مرگبار يسالح به سازمان كار تحول . اينمختلف يدرجات با و گوناگون جوانب درهرچند  دارند،

   .است شده تبديل نئوليبرالي
 اين براي مفيدي مكمل ،است يافته گسترش متحده اياالت در بيشتر كه خيلي كاري ثبات بي از ريديگ تعبير

 بسيار يانداز چشماز  اما كند،  مي عمل نئوليبراليسم در برابر چالش يك همچون ثباتي در اينجا بي .كند مي فراهم ديدگاه
 هاي شبكه دادن دستاز  با افراد برخي آن موجب به كه ايجادشده سياسي شرايط«: نويسد مي باتلر جوديت .تر پيچيده

 قرار مرگ و خشونت جرم، معرض در متفاوتشكلي  به و برند مي رنج ديگران از بيشتر اجتماعي و اقتصادي پشتيباني
 تغييرات درك از ثبات بي زندگي مفهوم اما ،شود مي گنجانده تعريف اين در شك بي كار، قطعيت ) عدم٥(».گيرند مي

 وابسته قبالً كه ي استمردم از بزرگي بخش وجودي شرايط ي كننده تشديد رود و فراتر مي دولتي و اقتصادي قانوني،
  .بسياري ديگرافراد معلول و پوستان، همجنسگرايان، مهاجران،  مانند زنان، رنگين ،اند بوده

يازمند رويكرد ن رويكردي كه شود.  مي بندي ، دستهثباتي وجود دارد كه در واژگان طبقاتي مفهومي از بي ،بنابراين
 مالتيتود تا از طبقه جنبش د.كن  مالتيتود فراهم مي ي بارهدرمحكم براي تفكر  اي پايه، رفته هم روياينترسكشنال است و 

متوجه هستم من  .است شده انجام عملِ يك اين زيرا ،فايده است بي ،عبور رمز يك عنوان به ،)تا مالتيتود مردم از يا(
 كاهش و از دست دادن نوعيايم،  بوده آن شاهد   ها سال مالتيتود را كه تاريخي از طبقه به رااين گذ افراد كه بسياري
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بايد در اين فرآيند  اما ؛گيرند  در نظر مي ،شدهكه منجر به افت قدرت و بزرگي سنديكاها و احزاب سياسي كارگري  نيرو
زيرا  يه و تحليل سياسي؛تجزقدرت : فضيلتي به نام افزايش بشناسيمرا نيز به رسميت  يك افزوده ،ميزانبه همان 

براي فهم واقعيت  يمنشور بهتر ،مشترك يكي از ديگري عنوان برساخت هسلطه ب ساختارِ كثرت رسميت شناختنِ هب
 و مؤثر كه داشت طبقه بر مبتني سياسي ي پروژه يك توان نمي امروزه است. مبارزاتي هاي كنش و نيز رشد اجتماعي

است، اما كه بسيار دشوار  كنم  اعتراف مي .نباشد ضدنژادپرستي و فمينيستي ي پروژه يك زمانهم هك اگر باشد، پايدار
  كند.  ا حمل مير تر و صحيح بالقوه اي  پروژه ،درون خوددر 

  )’C( ′از مالتيتود تا طبقه :دومين جنبش
 و گيشكست به معني اگر ويژه به تنهايي كافي نيست، هاي وجودي به  رسميت شناختن تفاوت به و كثرت پردازيِ نظريه
اي پيش  هاي ساده هنگامي كه كثرت و است، ضروري سياسي، لحاظ از موثر سازماندهيِدر واقع  باشد. جدايي

 چندگانه توان مي چگونه( من ي اوليه پرسشپاسخ به  .يابد ميبيشتري  فوريت ،سازماندهي ضرورت آيد، مي
 شايد درست باشد، ،بايد خودمان را سازمان دهيم ادعا كه اينبا  )كرد؟ عمل سياسي صورت به و كرد گيري تصميم

  .براي گفتن نداردچيز زيادي  پاسخ اين حال عين در اما
چراكه تمام مزاياي سياسي كه من در باال  ؛از مالتيتود تا طبقه وجود دارد به جنبشِ نسبت ياعتراضوضوح  به

به سرمايه) : فرد منحصربه محور يك پيرامون خصوص (به يعني عبور از مفهوم سياسي امر واحد ،برجسته كردم
 اين با كند.  را لغو مي ،است ديگر چيزهاي سياريبو  پوستانچندگانگي كه شامل مبارزه عليه پدرساالري، برتري سفيد

 شخود در بلكه كند،  نمي اشاره كارگر ي طبقه به فقط كه دهم بسط را طبقه از يمفهوم كه است اين من هدف حال،
  .كند  مي حفظ را مالتيتود هاي  وعده كه سياسي بندي صورت يك يعني است، كثرت يك

 استفاده كارگر ي طبقه به آن ارجاعِ از فراتر طبقه مفهوم از كه شود اشاره نويسندگاني بهپيش از هر چيز بايد 

آكيله  ،؛ مثالًدر نظر بگيرند ها  آن به مربوط مسائل مبارزاتي عنوان بهرا  تيجنسي و نژادي ي سلطه بتوانند تا كنند  مي

منظر از اند  كرده به اروپا مهاجرتكه  را هايي  امروزينِ كنترل آفريقايي هايِ روشوي  ،)٦(كامروني فيلسوف امبمبه

 همه و تنهايي به آفريقايي فرد هر آفريقايي، بدن واقع  در« كند.  تجزيه و تحليل مي» نژادي ي طبقه«

 جديد نوع اين .دنده مي تشكيل را اروپا در حال حاضر مرز كهاند  نژادي ي طبقه يك ها آفريقايي

 كه ،بدن است ـ است بلكه مرز براي راسيسم اي مجرمانه بدن و بدن پوست تنها نه انسان بدنِ

با  توانيم  مي ما و دكن مي ترسيم نيستند، از ما كه كساني و هستند ما كه هايي آن بين را خطي

 طبقه مفهوم ،امبمبه براي اينجا در كه است ) واضح٧»(.يمكن استفاده ها سوء از آن ،مجازات مصونيت از
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تفاوت  ي درباره تفكر براي ستا ابزاري او مدنظر مفهومِ ،برعكس .نيست اقتصادي  ـ اجتماعي ي طبقه يك تنهايي به
 اروپا يِ  نژادپرستانه هاي  نهاد و ساختارها از »نژادي طبقه«، رنگ پوست باشد از شده نكه بنياني سادهبدون آ ،نژادي

 نزد كه كند  از طبقه مواجه ميو بسيط يافته  توسعه مفهومي بسيارما را با  امبمبه آرايِ به مراجعه .آيد  مي وجود هب
نشان دادن  وپدرساالرانه  حاكميت درك براي »جنسي طبقه« او از مفهوم .يابيم مي ١٩٧٠ دهه ر) د٨( كريستين دلفي

اصطالح طبقه  از استفاده با ديگر هاي فمينيست كه حالي در كند.  ، استفاده ميفمينيستي ي مبارزه احتمالي اساس و پايه
 اجازه ديگري، مفهوم هر از بهتر ،دلفي پاسخ بقه درط دارند، مفهوم نظر اختالف ،جنسيتي ي سلطه دادن نشان براي
 .؛ درك شودشوند  مي توليد سلطه روابط ي وسيله هو ب تسلط تحت اجتماعي هايِ  سوژه آن در كه اي شيوه تا دهد  مي

 زيرا بگيريم، نظر در يكديگر جدا از را گروه هر توانيم نمي ما« :نويسد  مي طبقه مفهوم انداز چشم از دلفي

 برعكس، .شوند نمي تشكيل روابط، برقراري از قبل ها  گروه ...دكن مي متحد سلطه ي رابطهرا  ها ن آ

 هاي شيوه كشف ي مسئله بنابراين، .آورد گرد هم مياين عنوان  زير را ها آن كه هاست آن ي رابطه

را  "جنس" نام به هايي گروه و سازد  را مي جنسيتي تقسيم كه است اجتماعي اجتماعي و روابط

  )٩(».آورد وجود مي هب

 براي طبقه مفهوم كه است ايده اينبيشتر براي  ،دلفي و امبمبه تحليل به من عالقه ،گفتم كه طور همان
 درك همچنين در بلكه سرمايه،ي  بارهدر تنها نه و است مفيد سلطه، روابط توسط شده استفاده سوء اثرات درك

 ،اين بر عالوه غيره. و يجنس نژادي، طبقهبلكه  كارگر ي طبقه فقط نه ،نيز مفيد خواهد بود سفيد برتري و پدرساالري
 سياسي پرسش درخواست، يك عنوان به بلكه تحليلي، تاكيد يك عنوان به تنها نه كه ستاينجا در طبقه مفهوم اهميت

 قرار نژادي مراتب سلسله يا پدرساالري ي سلطه تحت كه كساني ي همه به طبقه، يك تحت لواي هم با مبارزه براي
اما كافي نيست و اين  ،مبارزاتي گامي به جلوست رسميت شناختن تكثر به نهايت در اما اگرچه .شود  مي ارائه دارند،

 بسطرا  آنكنم   يا طبقه اينترسكشنال كه سعي مي »مالتيتود ـ طبقه«مفهوم  است. در اين ميانترين عنصر  مشكل
كارگر،  ي . (طبقهاست هاي متفاوت در مبارزه بندي داخلي اين سوبژكتيويته مفصلبراي ر اضافي انيازمند يك گذ ،دهم
  .نژادي) ي طبقه و جنسي ي طبقه

 ائتالف و همبستگي منظراز  در مبارزات هاي تابع سوبژكتيويته بندي مفصل نيازِ به اغلب اينترسكشنالي تحليل
 مبارزه ي عالوه به كارگران ي مبارزه .سدر  نظر مي هب زائد ،استراتژي اين گاهياما  دهد.  مي پاسخ) همگرايي يا اتحاد يا(

 از يكي .را در نظر بگيريد ...ي عالوه به و + LGBTQI ي مبارزه عالوه به نژادپرستي، عليه مبارزه  عالوه به ،فمينيستي
 مانند و  مي باقي يخارج نسبت به يكديگر همبستگي روابط كه است اين »ائتالف« اضافيِ مفهوم ضعف نقاط
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 به اينو  همبستگي داخلي پيوندهاي است، الزم آنچه عوض، در ندارد. اخالقي نيروي معنا اين در خارجي همبستگيِ
  رود.فراتر  ائتالف مفهومِ سنتي از  اسيرتف از كه ستا بندي مفصل از متفاوت اي شيوه معني

 توضيح ،سه مثال نظري را با ــ »مالتيتود - طبقه« در همبستگي داخلي روابطــ  اساسي ي نكته ايندر اينجا 
 پرولتارياي ،لوكزامبورگ ،١٩٠٥ سال در روسيه قيام شكست از : پسزامبورگرزا لوك[مورد] از همه  پيش دهم. مي

 كنند،  مي بيان» روسيه پرولتارياي با را خود المللي بين همبستگي«فقط  اينكه دليل به را اش سياسي حزب و آلمان
كه گويا بايد همواره به  روسيه در خود پيمانان هم از ها آلماني حمايت و همدردي او از ابراز .دهد  مي قرار موردانتقاد

 لوكزامبورگ همبستگي، تظاهرات انتقاد ازدر  است بديهي .كند  خودداري مي شكل قدرداني و تحسين تام و تمام باشد،
 نظر به ،عكس  به .روسيه داشته باشند مبارزات كمتري به توجه يا همدردي بايد ها  آلماني كند كه  نمي دفاع ايده ايناز 
 به بايد آلماني انقالبيون .سازد مي ها] [با آن خارجي ي رابطه يك فقط مشابه همبستگي بيانات كه است اين مشكل او

 گويد، مي لوكزامبورگ كه طور همان يا دارند قرار خود يِ  مبارزه درون روسيه رويدادهاي كه ببرند پي نكته اين
   ».هاست آن اجتماعي و سياسي تاريخ در بخش يك« روسيه رويدادهاي

 بين روابط به مربوط اما همبستگي بيرونيِ روابط از لوكزامبورگ انتقاداس انعك ،من تئوريك دومِ مثال
 مردان براي ،)١٠(يانگ ماريون يريسآ ،١٩٨٠ ي دهه لياوا در .است فمينيستي مبارزات و كارگري هاي جنبش

 ها  سوسياليست: «مطرح كرد چالشي، كردند  مي اعالم فمينيستي جنبش با را خود همبستگي كه سوسياليستي

 نظر در داري سرمايه عليه مبارزه اصلي ي هجنب يك عنوان به را زنان ستم بر عليه مبارزه

 حتماً كه ضدفمينيستي و ستيز زن سوسياليست مردان بهنه  آيريس يانگ كه باشيد داشته توجه ».گيرند  نمي
 ها  فمينيست را با خود همبستگي ابراز و حمايت كهكند   مي مراجعه مردي همتايان به بلكه ،بودهم زياد  تعدادشان

 اين لوكزامبورگ، همچون نيز يانگ گيرند.  مي نظر هم در از جدا يمتحدان عنوان به را ها آن مبارزات اما اند كرده اعالم
 به توجهعطف  با بلكه شود،  نمي مقايسه ملي مرزهاي سطح اما با كند،  مي متهم نيست، كافي كه را همبستگي اشكال
 پدرساالري عليه فمينيستي مبارزات تا كند  مي تشويق را سوسياليست مردان واقع او، در .شود  بيان مي جنسيتي تقسيم

 اينكه بدون داري بود ضدسرمايه توان نمي دهند. تشخيص ها آن اجتماعيِ و سياسي تاريخ در فصل يك عنوان به را
  .فمينيست بود

جنبش  فعاالن در خصوص را استدالل همين نيز )١١(كينگا تيلور تر است: نزديك ما به بار اين ،سوم مثال
 .دارند تمركز نژادي ي سلطه بر فقط ،او ي گفته به اغلب كه كند  مي مطرح متحده اياالت در »مهم است انجان سياه«

نيز  سرمايه عليه بايد سفيد برتري خود عليه ي مبارزه دركه  رسميت بشناسند هب را مسئلهاين خواهد   مي ها آناز  تيلور
 با همبستگي و   مبارزه در سفيدپوست متحدان مشاركت پذيرشبراي  [ساده] اي ئلهمس فقط ،اين .كنند مبارزه
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 ــ كنند مبارزه سرمايه اب ديگران كمك بانيز  و خود بايد پرستي ضدنژاد فعاالن .نيست داري ضدسرمايه هاي جنبش
آنها   خود يِ  مبارزه درون سفيد، برتري عليه مبارزه كه بدانند بايد نيز داري ضدسرمايه فعاالن ،همين منوالبه البته 
  است.

 قبال كه اي حوزه دو در ها آن ي همه زيرا د؛نكن مبارزه هم با بايد شك بدون بله كه شما اين باشد پاسخ شايد
 مربوط هاي راههركدام  كه چرا كند نمي بزرگي كمكاما طرح چنين شباهتي ، هستند ثباتي و بي دچار تزلزل كردم، ذكر

 نژادي يا جنسيتي ي سلطه همانند داري سرمايه ي سلطهكنيم:  حفظ را چندگانگي و تكثر ي ايده بايد ما دارند. را خود هب
 بنديِ مفصل يك به نياز من پيشنهاد يك چيز، به ها آن كاهش جاي به .تقليل داد ديگري يكي را به توان نمي و نيست

  .است بيناسوژگاني در مبارزه
خواهد  يتر  مناسب مفهوم ائتالف، جاي به ــ »مالتيتود ـ طبقه« ــ طبقه من، نظر به كه است دليل همين به

درونيِ  پيوندهاي كه دهد  مي نشان بلكه ،است شده تشكيل چندگانگي از تنها نه كه است طبقه مفهومي از . اينبود
 و سياسي تاريخ در فصلي« رزا لوكزامبورگ كه به تعبيرِ شناخته شده است رسميت به مبارزات بين متقاطعو  همبسته
 ».هستند خود اجتماعي

ها آن بنديِ مفصلبيان و  در اينجا حالت طبقه  تبديلِ مفهوم اين ست.ها آن مع]ا[مج گردهم آمدن حالت
 ،′طبقه ــمالتيتود  ــطبقه  بيروني] [همبستگيِ جايِ هب ،به اين ترتيب: ناميم  مي »اول ي طبقه« را[گردهم آمدن] 

مالتيتود  ــ طبقه ،افتد كه در فرآيند خود اتفاق مي توضيح دهم براي نشان دادن تحوليكنم آن را   جنبشي كه سعي مي
  است. C’-M-C يا ′طبقهــ 

تواند عملي سياسي انجام دهد؟   چندگانگي ميآيا  :است اين من اول سوال به تئوريك پاسخ نخستينبنابراين 
 سرمايه، عليه مبارزه سمت به درون از كثرتي عنوان به دهد، انجام اول ي طبقه عنوان به را كار اين تواند بله. مي

 شايد اما است، مفهومي و رسمي صرفاً يپاسخ اين كه است درست .سلطه اشكال ساير و سفيد برتري پدرساالري،
  هاي سياسي مشابه باشد. پروژه ي رندهب پيش و تفكر براي ممكن يطرح

 

  

درباره جنبش در  كنفرانسي  ٢٠١٩فوريه  ٢٨*اين يادداشت متن سخنراني مايكل هارت در دانشگاه پاريس هفت (ديدرو) است كه در تاريخ 
متن  اي است از اضر ترجمهح ي تهنوشها همگي از مترجم فارسي است.  جليقه زردها ارائه شده است. با اين توضيح كه عبارات داخل [ ] و پانويس

 :ايتاليايي

CLASSE APICE UNO –MOLTITUDINE  –CLASSE   :C’-M-C ست:ا يدسترس كه در لينك زير قابل  
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  :ها  پانوشت
گيرد. در طبقه   اي فرآيند سوبژكتيواسيون بهره ميبر اي عنوان استعاره هاال در آثار ماركس بك –پول  –كاال  ي از چرخه : مايكل هارت)١(

مالتيتود  –است. طبقه  مبارزات چندگانهفرآيند يك تغيير در  ،شود  ميظاهر  عنوان نتيجه از خالل اين فرآيند هآنچه ب ′طبقه –مالتيتود  –
ن اهميت گاهي از آو آ است و مركزي وحدت حول امر واحد /بابه و بازنمايي تقليل و حاوي تكثري غيرقابل دهد رخ مي ست كها اي گونيگرد

در  »طبقه«ها بر اساس تعريف بسيط از  بندي آن و مفصل گي درونيبراي همبست نيازمند سازماندهي ′مالتيتود به طبقه - طبقه دگرگوني از  ؛دارد
در و... ، جنسيت هنيت، زبان، عواطفهمچون ذ ،»كاري ثبات بي«و  »كار«بسط مفهوم  ي اين موضوع در ادامه است. عصر نئوليبراليسم

  ست.امطرح بوده آنتونيو نگري  يمايكل هارت و با همكار در آثار داري متاخر سرمايه
)٢( :Black Lives Matter  آغاز شد و ن آمريكا پوستا  سياه جامعهكه از  المللي است يك جنبش بين »پوستان مهم است جان سياه«يا

كشته شدن صورت منظم به سازماندهي اعتراضات مردمي به  جنبش به اين .كند پوستان فعاليت مي  عليه سياه پرستينژاد براي مقابله با خشونت و
بيش از به هاي اين جنبش  فعاليت ي دامنهاخير هاي  در سال .پردازد يافته در سيستم قضايي مي سازمان ستينژادپر به دست نيروهاي پليس و انسياه

رسمي  ي ومراتب ساختار سلسله گونه كند و هيچ غيرمتمركز فعاليت مي شكلبه  اين جنبش .است يافتهشعبه محلي در سراسر آمريكا گسترش  ٣٠
  .ندارد

)٣( :Marie Gustave Le Bon-Charles پوپوليسم و  ي نظريهكار فرانسوي كه در  محافظه شناس فيلسوف، مورخ و جامعه
 The Crowd: A Study of theترين اثر او  نقش مهمي ايفا كرد. مهم ها شناسي توده به جمعيت و روان طوهاي مرب تكوين نظريه

Popular Mind منتشر شد.  ١٨٩٥در سال  است كه  
)٤( :Gabriel Tarde از ديگر  .پرداخت  ها و مطالعات جمعيت مي هروانشناسي ذهنيت تودشناس فرانسوي در قرن نوزدهم كه به  جامعه

مطالعات اجتماعي را بر اساس تعامالت روانشناختي تاثير تكامل علم شيمي،  تحتوي  .وي روانشناسي اقتصادي و اجتماعي بودهاي پژوهشي  حوزه
كار گرفته  بهاقتصاددانان نئوليبرال از جمله در مدرسه شيكاگو  از سوياز  نظرات وي  در قرن بيستم برخي .برد پيش مي ،كوچك در ميان افراد

  .شد مي
(٥) : J. Butler, L’alleanza dei corpi, Milano, Nottetempo, ٢٠١٧, p.٥٧ 

)٦( :Achille Mbembe تاثير نظريات پسااستعماري و متفكراني چون  ست. وي تحتاكامرون اهل پرداز  سياسي و نظريه فيلسوف
 منتشر شد. ٢٠١٦است كه در سال  Politiques de l'inimitiéخرين كتاب وي اثر مهم بود. آ فوكو و فرانتس فانونماركس، 

(٧): A. Mbembe, Vu d’Europe, l’Afrique n’est qu’un grand Bantoustan  

)٨(: Christine Delphy ،گذار موسسه  شناس و فمينيست فرانسوي. او بنيان جامعه نويسندهWomen's Liberation 

Movement  و مجله  ١٩٧٠در سالNouvelles questions feminists  به همراهي سيمون دوبووار است. ١٩٨١در سال  
(٩) : C. Delphy, L’ennemi principal, Paris, Syllepse, p.٢٩ 

)١٠( :Iris Marion Young پرداز آمريكايي كه بر ماهيت عدالت و تفاوت  فمينيسيت، استاد علوم سياسي دانشگاه شيكاگو و نظريه
  .كرد ميهاي تبعيض جنسيتي و طبقاتي تاكيد  كادميك براي درك انضمامي سياستآبر اهميت بيرون رفتن از محيط او . تمركز داشتاجتماعي 
)١١( :Yamahtta Taylor-Keeanga  كتاب  ي نويسندهو  در دانشگاه پرينستون تبار ريقايينويسنده آفاستاد وFrom 

BlackLivesMatter to Black Liberation پوستان است. زندگي و تجربيات سياهبر . عمده تمركز وي  
  
  

  https://wp.me/p٩UZ-vUft»:  نقد«كوتاه شده در سايت لينك 


