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۲۰۲۰ تابستان )آلمان(، کلکتیوگروه 

نیما صبوریرجمه: ت

 با چی--دم چی--دملی،۲۰۲۰ متن حاضر ترجمه ی گفتگویی ست که گروه کلکتیو )آلمان( در تابستان توضیح کارگاه:

( در ترکیه انجام داده اس--ت. مح--ور اص--لی این گفتگ--وHalkevleriیکی از اعضای سابق جنبش »خانه های مردم« )

چالش ها و امکانات بازیابی و توسعه ی رویکردی جدید به سوسیالیسم در عصر حاضر است. رفی-ق چی-دم،  ک-ه فعال در

، 199۰دهه ی از ابتدای جنبش فمینیستِی ترکیه فعال است، در پرتو تجربیات اش در جنبش های مردم بنیاد )توده ای( 

ایده های در خور توجهی در این زمینه طرح می کند. انتشار ترجمه ی این مصاحبه با ه-دف دامن زدن ب-ه بحث جمعی

حول بدیل سوسیالیستی و مبارزه ی سوسیالیستی در فضای چپ ایران انجام می گیرد؛ بحثی که با گس--ترش خ--یزش

1۴۰1آبان   . /ژینا بی گمان موضوعیت بیشتری یافته استانقالبِی 

*   *   *

در ابتدا قدری درباره ی گذشته ی سیاسی تان بگویید؟

( اتفاق افتاد، من در واقع هن--وز بچ--ه ب-ودم، ی-ک ک--ودک دبیرس--تانی19۸۰وقتی کودتای نظامی در ترکیه )

چپ گرا. من عضو هیچ سازمان سیاسی ای نبودم. بلک-ه فق-ط در هم-ان مدرس-ه  ب-ا تع-دادی دیگ-ر از بچه ه-ا

سازمان دهی شده بودیم و در مبارزه ی روزمره علیه نیروهای شبه نظامِی فاشیس-ت مش-ارکت داش-تیم. پس از

کودتای نظامی، به عنوان یک دانشجوی جوان مارکسیست، در ابتدا عضوی از یک سازمان سیاس-ی نب-ودم. در

واقع نوعی واکنش و خشم سیاسی نسبت به مواضع سیاسی سازمان های چِپ آن زمان داشتم. عصبانی بودم،

چون مقاومت را ادامه نداده بودند؛ چون آن قدر که قبل از کودتا تظاهر می کردند قوی نبودند و نمی توانس--تند

با کودتای نظامی مقابله کنند ]می خندد[. این بدان معناست که عنصر تشکیل دهنده ی ت--اریخچه ی سیاس--ی

من توسط سازمان های سیاسی شکل نگرفته است. سعی کردم راهی برای مبارزه پیدا کنم که فراتر از اشکال

 - ف-ردی ب-ودم ک-ه199۰سازمانی، ایدئولوژیک یا برنامه اِی آن زمان باشد. من در آن زمان - در اوای-ل ده-ه 

(.19۲1 به نام »سیاره ی جدید« )Konstantin Yuon( 1875-1958 اثری ست از )صفحه ی عنوان نقاشی 1
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خواهان پراتیک و سازمان دهی انقالبی بودم، اما فکر می کردم همه  چیز باید با عادات قبلی و اشکال سازمانی و

ایدئولوژیک چپ سوسیالیست به  کلی متفاوت باشد.

آن موقع کجا فعال بودید؟

بخش اصلی زندگی سیاسی سازمان یافته ی من درواقع از زمانی شروع ش--د ک--ه »ب--رادران ب--زرگ« از زن--دان

 من در ی--ک س--ازمان1995بیرون آمدند و نتوانستند کارهایی را که قبال انجام می دادند انجام دهند. از سال 

( وHalkevleriسیاسی فعال بودم که در کنار وظایف دیگر، سعی در راه ان--دازی جنبش »خانه ه--ای م--ردم« )

جنبش کارگران بی ثبات کار داشت. از آن جایی که دیگر عضو این جنبش نیس-تم، اکن-ون به عن-وان ی-ک ف-رد

صحبت می کنم.

من به عنوان یک جوان تازه وارد و دارای روحیاتی متفاوت در آن سازمان شروع به کار ک--ردم. زن ج--وانی ک--ه

فکر می کرد می تواند تأثیری رادیکال داشته باشد و تغییری ایجاد کند - سنت را قبول می کند ام--ا می کوش--د

 سال برای ایجاد ی--ک چ--ارچوب سیاس--ی ای--دئولوژیک -15آن را به روش های جدید تفسیر کند. من حدود 

 ب-رای پیش-برد »ک-ار۲۰1۰نظری برای سازمان یا جریان جدید »خانه های مردم« کار کردم. در آغاز دهه ی 

(، به محله ای در استانبول رفتم. اندکی بعد شورش گزی آغاز شد.Basisarbeit« )۲توده ای

در ترکیه، اعتراضات گزی در واقع یک نقطه ی عط--ف بس--یار مهم ب-رای تم-ام ص--حنه های سیاس-ی و همه ی

( می ک-رد و چ-هbasisorientiertسازمان های چپ بود؛ چه آن هایی که »کار توده ای« ]در ب-دنه ی اجتم-اع[ )

غیر آنها. و البته در زندگی شخصی ما هم نقطه ی عطف مهمی بود. گزی م--ا را مجب--ور ک--رد ک--ه آن ش--رایط

منجمد را زیر سوال ببریم و هنوز هم چنین می کند - همان طور ک--ه در این جمله ی مع--روف م--ارکس بی--ان

« 3شده است: »ما باید شرایط متحجر را با خواندن آهنگی متناسب با خود آنها به رقص درآوریم

برای یک یا دو سال پس از اعتراضات گزی، ما شاهد رشد چشم گیر جنبش های اکولوژیکی و ش--هری ب--ودیم،

که آغاز شکل گیری آن ها به واقع پیش از خیزش گزی بود؛ مانند جنبش دفاع از جنگل های ش--مالی منطقه ی

مرمره، یا جنبش های به اصطالح دفاع از همبستگی در مناطق شهری. من در این جنبش ه--ای اکول--وژیکی و

1۰اجتماعی فعال بودم. اما پس از حمله ی تروریستی دولت ب--ه نیروه--ای مخ--الف در ق--الب بمب گ--ذاری در 

 در آنک-ارا، فع-الیت این جنبش ه-ا نس-بت ب-ه دوره ی اوج گ-یری آن ه-ا ف-روکش ک-رد ی-ا ن-وعی۲۰15اکتبر 

عقب نشینی رخ داد. تنها جنبشی که از خیابان ها و مبارزات اجتماعی و سیاسی کن--ار ن--رفت و ت--داوم ی--افت،

جنبش زنان یا جنبش فمینیستی بود. من همیشه در همراهی با زنان محله ها فعال ب-وده ام. همچ-نین س-عی

کردم نوعی سنت فمینیستی را در سازمانی که عضو آن بودم ایجاد کنم، چرا که تا آن زم--ان هن--وز موض--عی

فعالیت »، که به معنای این گفتگوستمحورییکی از مفاهیم ( grass-root work)معادل انگلیسی  Basisarbeit  اصطالح آلمانی۲
پیون1د »سیاس6ت از پ6ایین« رویکرداست و با عه« )نظیر فعالیت سیاسی سازمان ده در محالت فقیرنشین شهری(  بطن جامازسیاسی 

در ت6رجمه ی این متن به ج6ای آن چپ وج6ود ن6دارد، ادبی6ات سیاسی در  این مفهومبرای از آنجا که معادل فارسِی سرراستی .دارد
استفاده شده است. یا »کار مردم بنیاد«  »کار مردمی« ،به تناوب از اصطالحات متعارف تر »کار توده ای«

[: Dietz Verlag، ناشر 381. برلین، ص. 1 جلد MEW. ]مقدمه(: در نقد فلسفه ی حق هگل. 18۴۴ کارل مارکس )3

امعه ی آلم6ان در نظ6ر گ6رفت. بای6د این ش6رایط متحجران6ه را ب6ا»باید هر حوزه ای از جامعه آلمان را به سان لکه ی ننگی بر دامن ج
. با انجام این کار، یک نی66ازبیابندخواندن ملودی خودشان مجبور به رقصیدن کرد! باید به مردم یاد داد که از خود بترسند تا جرات 

 انکارناپذیر مردم آلمان برآورده می شود؛ و نیازهای مردم فی نفسه دلیل نهایی برای رضایت آنهاست.«
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آشکارا فمینیستی نداشت؛ اگرچه این سازمان حتی قبل از کودتای نظامی هم زنان را در محله ها سازماندهی

می کرد. در سه تا چهار سال گذشته ما تالش کرده ایم که یک نوع سازمان مستقل زنان به نام »شبکه ی دفاع

( را ایجاد کنیم. در واقع، طی سه-چهار سال گذشته من عمدتاً درگیر اینKadın Savunma Ağıاز زنان« )

مبارزه بوده ام.

 را بخش مهمی از جهت گ>>یری۴سازمانی که شما در آن فعال بودی>>د، فع>>الیت انقالبی مردم بنی>>اد

 سال بعد از آن زمان، جنبش چپ دوباره از نیاز به »ک>>ار3۰استراتژیک خود می دید. امروز، یعنی 

مردمی« صحبت می کند. تجربیات و نتیجه گیری شما در مورد اهمیت کار مردمی چیست؟

به سوی بازآرایی بنیادیِن»متنی را که شما در گروه کلکتیو منتشر کردید ]وقتی از قضا پیش از این مصاحبه، 

 واقعاً شگفت زده شدم. فکر می کنم بحث ها و سؤاالت محوری آن نوشتار،[ می خواندم«5سیاست چپ رادیکال

بسیار شبیه به موضوعاتی ست که اکنون در اینجا از آن ه--ا بحث می ک--نیم؛ به رغم فاص--له ی جغرافی--ایی و این

واقعیت که شرایط اجتماعی و انضمامی در ترکیه و آلمان مسلما متفاوت اند. با این ح--ال، این س--ؤال ک--ه م--ا

به عنوان چپ باید چه کار کنیم میان همه ی ما مشترک است و این پرسش بنی--ادی نه فق--ط می--ان م--ا و چپ

اروپایی مشترک است، بلکه همچنین با چپ آمریکای التین و ح-تی چپ آمریک-ای ش-مالی. یع-نی در ح-ال

حاضر همه ی این بحث ها در بافتار تاریخی مشابهی انجام می ش--وند. فک--ر می کنم م--ا در ی--ک نقطه ی عط--ف

جدید در تاریخ قرار داریم. در واقع، حتی از پیش از شروع بحران پاندمی، که با سایر بحران های متعدد نظ--ام

سرمایه داری تلفیق شده، در همین نقطه ی عطف قرار داشتیم. ما اکنون در نقطه ای هستیم که این پرسش و

مباحث مربوط به آن به موضوعی برای بقای کل بشریت تب-دیل ش-ده اند، نه فق--ط ب-رای چپ به ط--ور خ-اص.

بنابراین، ما در یک نقطه ی عطف تاریخی هستیم، اما همچنین در یک نقطه ی سوزان ]می خندد[.

از دید من مهم ترین سوال برای نیروهای چپ انقالبی چنین است: پس از شکست سوسیالیسم به عن-وان ی-ک

جنبش تاریخی و به طور کلی، چگونه می توان دوران جدیدی از یک جنبش سوسیالیستی خود-ره--ایی بخش

 این بینش بود ک-ه دوران ت-اریخی سوسیالیس-م199۰را برپا کرد؟ نقطه ی عزیمت سازمان ما در آغاز دهه ی 

به پایان رسیده است. این پایان نه تنه-ا ب-ا فروپاش-ی اتح-اد جم-اهیر ش-وروی، بلک-ه ب-ا اف-ول جنبش جه-انی

سندیکایی، جنبش های سیاسی و همه ی سازمان ها، مفاهیم، ایدئولو ژی  ها و چارچوب های آنها پیوند داشت. ما

در پایان نخستین دوران تاریخی سوسیالیسم قرار گرفته بودیم - دورانی که از قرن نوزدهم ش--روع ش--د و ت--ا

 ادامه یافت - و لذا به بحث و گفتگوی مفصل درباره ی بنیادهایی پرداختیم که بت--وان ب--ر199۰اوایل دهه ی 

پایه ی آنها یک دوره ی تاریخی جدید سوسیالیسم را بنا کرد.

4 revolutionäre Basisarbeit

  ترجمه ی فارسی این متن:5

 - نق66د و چش66م اندازهایی ب66رای س66ازمان دهی و پراتی66ک انقالبی«،به س66وی ب66ازآرایی بنی66ادیِن سیاس66ت چپ رادیک66ال»کلک66تیو: 
. ۲۰17، سپتامبر کارگاه دیاکتیک 
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، ما فکر می کردیم که اگر شکل جدیدی از جنبش طبق-اتی، یع-نی ش--کل جدی-دی از199۰در اوایل دهه ی 

مبارزه ی طبقاتی را بسازیم، دوره ی تاریخی جدیدی از سوسیالیسم می توان-د ب-ر پ-ایه ی آن آغ-از ش-ود. زی-را

مرحله ی قبلی سوسیالیسم بر ش-کل خاص-ی از مب-ارزه ی طبق-اتی بن-ا ش-ده ب-ود. و این م-ا را ب-ه نخس-تین

پرسش های بنیادی مشخص تری هدایت کرد: امروزه طبقه به چه معناست؟ ترکیب درونی طبقه چگونه است؟

امروزه رد طبقه ی کارگر را در کجا می توان پیدا کرد؟ در کارخانه های بزرگ، مثل کارخانه های ف--والد؟ ی--ا در

مناطق شهری؟ یا شاید در جاهای دیگ--ر؟ و اینک--ه نم--ود روزم--ره ی طبقه ی ک--ارگر و مب--ارزه ی طبق--اتی اش

چیست؟ ما به موازات تحوالت اجتماعی، مانند افزایش بی ثباتی مشاغل و خصوصی سازی، به این موضوع فک--ر

می کردیم؛ تحوالتی که در پی آن ها کارخانه های بزرگ برچیده شدند و شکل های کار تغییر یافت.

با نگاهی به تاریخ از منظر امروز، فکر می کنم سؤاالت ما به جا و درست بود. ام--ا چ--یزی ک--ه م--ا در آن زم--ان

(  خاصی از تاریخ از خودم--ان می پرس--یدیم.momentنمی دانستیم، این بود که ما این سؤاالت را در لحظه ی )

یعنی حتی خود سواالتی که آن موقع جرأت کردیم از خودمان بپرس-یم، توس-ط جری-ان ت-اریخ متعین ش-ده

بودند. و این لحظه ی تاریخی نه با پیروزی انقالب ها، که با شکست آنها رقم خورده بود. ح--ال آن ک--ه س--رآغاز

مرحله ی تاریخی نخست سوسیالیسم، در امتداد فاز انقالبی سنتی تکوین یافت-ه ب-ود؛ مثاًل رخ-دادهای دهه ی

 رخ داد و1۸71 که هنوز به شدت تحت تاثیر انقالب کب-یر فرانس-ه بودن-د؛ س-پس کم-ون پ-اریس در 1۸3۰

، ما می باید از نقطه ای شروع می کردیم که199۰تأثیرات خاص خود را برجای گذاشت. در حالی که در دهه ی 

سرشت نمای آن فراگیربودِن حسی از شکست بود. فکر می کنم این موضوع نه تنها خص--لت های ح--رکت م--ا را

( در برزی-ل و غ-یره راMSTتعریف کرد، بلکه وضعیت جنبش های دیگری مانند »جنبش دهقانان بی زمین« )

نیز تعیین کرده بود. طبعا شکست یا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یا شکست مرحله ی قبلی سوسیالیس--م،

همچنین مساله ی انتقاد از این جنبش های گذشته را پیشاروی ما قرار داد. همین انتقاد ما را بر آن داشت ت--ا

بر اهمیت »کار مردمی« ]فعالیت سیاسی س-ازمان ده در بطن جامع-ه[ تاکی-د نم-اییم. ام-ا »ک-ار م-ردمی« را

می توان به دو صورت مختلف تفسیر کرد: به عنوان نقطه ی آغ-ازی ب-رای ی-ک جنبش خ-ود-ره-ایی بخش؛ ی-ا

به عنوان یک هدف فی نفسه. فکر می کنم »کار مردمی« نه می تواند به تنهایی و برای خود اس-توار گ-ردد؛ و ن-ه

به خودِی خود هدف باشد. 

می توان »کار مردمی« انجام داد، اما »کار مردمی« ماهیتا انقالبی نیست. از دل نقد سوسیالیسِم واقعاً موجود،

ما متقاعد شدیم که »کار مردمی« مهم است. تا اینجای کار همه چیز خوب به نظر می رسید. اما معن--ای واقعی

»کار مردمی« را تنها می توان در پس زمینه ی مس--ئله ی خوداتک--ایی ک--ارگران در فرآین--د انقالبی درک ک--رد.

بنابراین، آیا جنبش سوسیالیستی جدید، جنبش انقالبِی خ-ود-ره-ایی بخش اس-ت ی-ا خ-یر؟ آی-ا این جنبش

به میانجی خوداتکایی کارگران، زنان و ... برپا می شود و رشد می یابد؟ آیا سوسیالیسم چیزی س--ت ک--ه بای--د از

بیرون به درون این تحرکات اجتماعی منتقل شود، یا اینکه از طریق فعالیت خود-رهایی بخش توده ها تک--وین

می یابد؟
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گفتید که از پی بازبینی انتقادی در تجارب قبلی سوسیالیسم، »کار م>>ردمی« ب>>رای ش>>ما اهمیت

ویژه ای یافت. اما برجسته شدن این راهکار چه پیون>دی ب>ا ش>رایط عم>ومی آن مقط>ع ت>اریخی

( داشت؟ و تحوالت تاریخِی بعدی چ>>ه ت>>أثیری ب>>ر درک ش>>ما از این۱۹۹۰مشخص )اوایل دهه ی 

رهیافت گذاشت؟

 یافت، همچنین باید نگاهی کرد ب--ه199۰بله، برای درک اهمیتی که »کار مردمی« برای ما در اوایل دهه ی 

بافت تاریخی ای که همه ی این تامالت در فضای آن رخ داد. آن موقع، نئولیبرالیسم در مرحله ای ق-رار داش-ت

که با شکل خاصی از لیبرالیسم]سیاسی[ همراه بود، که منافذ و گشایش هایی در سطح سیاس-ی ایج-اد ک--رد.

حوزه ی سیاسی به گونه ای بود که می شد به محالت ش--هری رفت و در آنج--ا به دنب--ال ابع--اد ُخردت--ر مب--ارزات

طبقاتی گشت. نمودهای روزمره ی مبارزات طبقاتی که ناشی از گسترش بی ثبات کاری، کاالیی شدن، یا به طور

کلی نئولیبرالیسم هستند. پس،  این بینش در میان ما پا گرفت که می توان از طریق راه اندازی »کار م--ردمی«

با مشکالتی نظیر اجاره بها ]مساله ی مسکن[ یا مشکالت مشابه مقابله کرد. و ما فکر می کردیم که اگر ازطریق

»کار مردمی« بر این دست مبارزات متمرکز شویم، امکان ن--وعی سیاسی س--ازی ت--دریجی علی--ه س--رمایه داری

فراهم می گردد؛ و بخشا چنین امکانی را هم فراهم می کرد. همان طور که تجربه نشان داده، می توان ب--ا م--ردم

دور هم جمع شد و پیکارهای جمعِی نیرومندی را برپا کرد،  تا از خالل آن ها بتوان به طور خزن-ده نگرش ه-ای

(، یا سایر اعتراضات وسیعی مثل آن.Dikmen Valley )6سیاسی را تغییر داد؛ مانند اعتراضات دره ی دیکمن

طبعا به میانجی این فعالیت ها موفق شدیم نگرش افراد درگیر در آن ها را نسبت به این ی--ا آن موض--وع، و ن--یز

موضع آنها را نسبت به قدرت سیاسی یا شکل تحرکات شان تغییر دهیم. 

، متوجه شدیم که شرایط و مناسبات تغییر یافته اند. می توان این تغییر۲۰۰۸اما پس از بحران اقتصادی سال 

 نقطه ی عطف مهمی ب--ود؛۲۰۰۸را همچون بازگشت یا پیدایش دوباره ی خوِد سپهر سیاسی تلقی کرد. سال 

زیرا شرایط همه ی مبارزات ذکرشده دست خوش تغییرات زیادی شد. به این اعتبار، می توان از دوران پیش از

، حوزه ی سیاس-ی از م-ا۲۰۰۸[ و دوران مابعد بحران سخن گفت. بعد از سال ۲۰۰۸بحران نئولیبرالیسم ]در 

پیشی گرفت. طی اعتراضات پارک گ-زی دی-دیم ک-ه همه ی این جنبش ه-ای م-ردمِی ک-وچکی ک-ه س-اخته

می شدند، به قدر کافی بزرگ و نیرومند نبودند که بتوانند واکنش ها و خشم م-ردم نس-بت ب-ه نئولیبرالیس-م و

بازیگران سیاسی آن را در خود جذب و بازیابی کنند. سیاست از ما پیشی گرفته بود؛ نه تنها در ترکی--ه، بلک--ه

در برزیل و جاهای دیگر. از جایی به بعد، هیچ یک جنبش های ت--وده ای ]از پ--ایین[ نتوانس--تند در آن مقط--ع

پاسخ مناسبی به بازگشت سپهر سیاسی بدهند. حوزه ی سیاست رس--می از ق--ابلیت ب--االیی ب--رای دس--تکاری

]سیاسی[ برخوردار شد. و همچنین پوپولیسم چپ، مانند پودموس در اسپانیا یا سیریزا در یونان، علی--ه خ--ود

من در نزدیکی آنکارا اخراج شوند تا فضای الزم ب6رای ی6ک پ6روژه ی توس6عه ش6هری درک بود ساکنان دره ی دیبنا ۲۰۰7 در سال 6
 شود. دولت اردوغان قصد داشت این دره را به ی66ک منطقه یمرتبط بود فراهمبا برنامه ی سراسری دولت اردوغان که مقیاس بزرگ 

 ساکنان باقی مانده و حامیان آنها، اولین تالش ب66رای تخلی66ه - دررزمنده یگردشگری تجاری-تفریحی تبدیل کند. اما به دلیل مقاومت 
 بیل مکانیکی برای تخریب سرانجام متوق6ف ش6د. در مجم6وع۴۴ و نیروی ضدشورش 8۰۰۰ به رغم به کارگیری - ۲۰۰7 فوریه اول

 به تعوی6ق بین6دازد. در این م6دت، س6اختارهای خ6ودگردان محلی در ق6الب۲۰۰9جنبش مقاومت موفق شد اجرای پروژه را تا سال 
متأثر از اجتماعی و آموزشی خودسامان ده راه اندازی شد و شبکه ای برای پیوندیابی با سایر مناطق فعالیت های شد، برپامجامع عمومی 

برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به این گزارش: . گردیدپروژه های توسعه ی شهری ایجاد 

Leyla Almufti Karadag and Eren Buglalilar (2008):  Dikmen Valley: A Story of Resistance from Turkey, First
publische by: Monthly Review, 14th Nov. 2008.
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جنبش ها چرخید. جنبش های چپ سوسیالیستی مردم بنیاد فقط ت-ا ج-ای معی-نی می توانس-تند ی-ک ب-دیل

۲۰۰۸رادیکال سوسیال دمکراتیک ارائه دهن-د؛ و این ب-دیل ب-ا تهاجم-ات نظ-ام س-رمایه داری پس از بح-ران 

دستکاری شد. با محروم سازی گسترده ی مردم از وسایل اولیه ی معیش--تی، پرولتریزه س--ازی فع--ال و س--ریعی

به وقوع پیوست. اما نه جنبش های مردمی ]از پایین[ و نه پروژه های سیاسی مانند پودم--وس، س--یریزا و غ--یره

قادر نشدند پاسخ مناسبی برای این وضعیت بیابند؛ و درنتیجه هیچ یک از آنان نتوانس-تند نموده-ای سیاس-ی

انقالبی همه ی این مبارزات را ]در شکل نیرومندی[ متحد سازند.

           بیشتر توضیح بدهید؟ بارهایندر ممکن است لطفا 

،۲۰۰۸ تغییر یافته اس--ت. قب--ل از بح--ران ۲۰۰۸من فکر می کنم شکل اصلی سلطه و حکمرانی پس از سال 

هسته ی حکمرانی سرمایه داری این هدف را دنبال می کرد که م-ردم را اتم-یزه س-ازد و انس-جام س-اختارهای

طبق-اتی پرول-تری  ای ک-ه قبال برپ-ا ش-ده بودن-د را ن-ابود س-ازد. این روی-ه همچ-نین ب-ا ن-وعی گش-ایش ی-ا

 را می ت--وان در۲۰۰۸لیبرالیزه کردن سبک حکومت تکمیل می شد. معادل انضمامی این فضای سیاسی پیشا-

( در ترکی--ه ی--افت: گش--ایش در براب--ر مس--ئله یAKPسال های نخست حکمرانِی حزب »عدالت و توس--عه« )

، زنان و غیره. در این دوره، به واق-ع، از سیاس-ت های هوی-تی ب-رایLGBTIQکوردها، گشایش به روی افراد +

( باIdentitätspolitikادغام بخش های جدید پرولتاریا در بازار کار استفاده می شد. به نظر من، سیاست هویت )

»موفقیت« برای گسترش بازار کار، پیشبرد روندهای پرولتریزه س--ازی و کاالیی س-ازی، و پیوس-تن همه ی این

هویت های متنوع به کل بازار سرمایه داری مورد استفاده قرار گرفته است. نئولیبرالیسم به گونه ای عم-ل ک-رده

است که گویی قادر است مشکالت ت--اریخی موج--ود در م--رحله ی پیش--یِن س--رمایه داری را حل وفص--ل کن--د؛

معضالتی مانند مسئله ی کورد، ستم ب--ر زن--ان و مش--کالت دموکراتی--ک مش--ابه. درعین ح--ال، طی این دوره ،

نولیبرالیسم در نابودسازی اتحاد و انسجامِ  تاریخِی طبقه ی کارگر بسیار »موفق« بوده است.

 حوزه ی سیاسی دگرگون شده است. پشتیبانی از »سیاست هویت« یا به بیان دقیق ت--ر،۲۰۰۸اما پس از سال 

سیاست هویِت نئولیبرال، با چرخش آمرانه ی فرمان از باال لغ-و ش-د و در کش-ورهای متع-ددی ش-اهد ظه-ور

دولت هایی نئولیبرال با گرایشی نئوفاشیستی بوده ایم: از دولت های ترکیه، فیلی--پین و روس--یه، ت--ا دولت ه--ای

بولسونارو و ترامپ در برزیل و ایاالت متحد. هدف همه ی آنه-ا از بین ب-ردن وح-دت پرولتاریاس-ت ک-ه این-ک

جمعیت آن در مقیاسی توده ای افزایش ی--افته  اس--ت. ح--ال آن ک--ه در خالل این چ--رخش ت--اریخی، مجم--وع

فعالیت های سیاسی مردم بنیاد، از جنبش های خودگردانی و دفاع از خود، تا جنبش های مردمی ]از پ--ایین[ از

نظر سیاسی قادر نبودند پاسخ درخوری به این تحوالت سیاسی جدید بدهند.

اما با همه ی این ها، تلقی من این نیست که ما در موقعیتی شکست خورده و مستأصل قرار داریم. یع--نی فک--ر

نمی کنم ما همچنان بخشی از یک شکست تاریخی باشیم. بلکه ترجیح می دهم بگویم ما در آغاز ی--ک دوره ی

تاریخی جدید هستیم. اگر بپذیرید که ساختارهای متعارفی که پیش تر معرف یک چپ سوسیالیستی بودن--د،

شامل مفروضات فکری و اَشکال قدیمی سازمان یابی، همگی فرومرده اند، همان گونه که ما طی اعتراضات گزی

در ترکیه زنده نبودن آن ها را تجربه کردیم، شما هم می توانید موقعیت حاضر را همانند ما ببینید ]می خندد[.
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اما اگر به مصالح خود مبارزات نگاه کنید، در پس زمینه ی بحران ه--ای متع--دد س--رمایه داری، نمی توانی--د هیچ

حوزه ای از زندگی را بیابید که تحت فشار سرمایه داری ق-رار نگرفت-ه باش-د؛ همه ی عرص-ه های مب-ارزه از این

فشار تأثیر گرفته اند: نه فقط مبارزات روزمره ی کارگران،  بلکه مبارزات فمینیستی، جنبش اکولوژیکی و غ--یره.

زیرا نئولیبرالیسم همه  چیز را کاالیی کرده است؛ همه چیز را. و این پاندمی به خوبی نش-ان داده اس-ت ک-ه این

میزان از کاالیی سازی و پرولتریزه شدن با نفس حی--ات انس--ان ناس--ازگار اس--ت. این--ک همه ی این  عرص--ه های

مبارزاتی به شدت تحت فشار مناسبات سرمایه داری هستند. اکنون به سختی می توان اف--رادی را ی--افت ک--ه ب--ه

طریقی با کلیت طبقه ی پرولتاریا پیوندی نداشته باشند. هیچ موضوع روزمره را نمی توان به تص--ور درآورد ک--ه

به سویه ی سیاسی تضاد طبقاتی در کلیت سرمایه داری مرتبط نباشد؛ خواه مسایل معیشتی، و خواه هر جنبه

از امنیت زیستی. به واقع، همه ی عرصه های زندگْی پرولتریزه ش--ده اند و ب--ه نماده--ایی از اَش--کال اجتم--اعی و

سیاس-ِی تض-ادهای طبق-اتی تب-دیل ش-ده اند؛ ام-ری ک-ه ح-اکی از تقاب-ل من-افع اک-ثریت م-ردم ب-ا من-افع

سرمایه داری ست.

ما در موقعیتی قرار گرفته ایم که باید از خود بپرسیم که منافع اساس--ی مش--ترِک همه ی توده ه--ای پرولتاری--ا

( را می طلب--د؟ چ--ه ن--وعOrganisierungچیست و  دنبال کردن آن ها چه شکلی از سازمان یابی/سازمان دهی )

( برای بسط مبارزه الزم است؟ چه فضایی از خودآم--وزیSelbstbildung»کار مردمی«، چه نوع خودآموزی )

سیاسی برای توده هایی که نفس زندگی روزمره   ی آنها با نیازها و منافع پایه ای شان در تض--اد اس--ت، ض--رورت

دارد؟ ما در نقطه ای هس-تیم ک-ه ن-ه مب-ارزات ج-زئی، و ن-ه پروژه ه-ای سیاس-ی پوپولیس-تی چپ، هیچ ی-ک

نمی توانند نیازها و واکنش های واقعی مردم را جذب و بازیابی کنند و به آن ها پاسخ بدهند.

این امر را همچنین می توانیم در شورش های گسترده ای که چندین سال است به طور مداوم در سراسر جه-ان

۲۰ تقریب--اً در ۲۰19رخ می دهند، ببینیم. درست قبل از شروع پاندمی، اگر به خاطر داشته باش--ید، در پ--اییز 

کشور خیزش های توده ای رخ داد. در این خیزش ها، تفاهم های سیاسی یا عقیدتی میان مردم، در خیاب--ان ی--ا

( شکل گرفت. ام-ا پروژه ه--ای سیاس--ی ک--ه از دل این جنبش ه-ای ت-وده ای پدی-دactionدر پروسه ی عمل )

آمده اند، چه از نظر برنامه ی سیاسی و چه شیوه ی سازماندهی  دقیقاً فاقد آن چیزی هستند که مردم طی این

شورش ها به طور جمعی و برپایه ی شور و عواطف شان در خیابان ها پرورش دادند. مش-ابه همین ]دگردیس-ی[،

پیش تر در جنبش سیریزا، جنبش پودموس و غیره رخ داده بود. 

این موضوع از منظر پراتیک سیاسِی »کار مردمی« انقالبی به چه معناست؟

فکر می کنم که ما به دو دلیل به »کار مردمی« نیاز داریم: بدون »کار مردمی« نمی ت-وان ی-ک جنبش خ-ود-

رهایی بخش درجهت خلق بدیل سوسیالیستی ایجاد کرد. زیرا سوسیالیسم فقط یک آرمان شهر، یا ی--ک دگم،

یا یک اندیشه ی روشنفکرانه نیست که بتوان آن را ب-ه م-ردم تلقین ک-رد. طبع-ا م-ا ب-ه ی-ک ح-رکت خ-ود-

رهایی بخش و »کار مردمی« که روی مشکالت روزمره ی مردم تمرکز دارد نیاز داریم. زیرا مشکالت روزمره به

نمادی از تضاد بین کل نظام سرمایه داری و زندگی مردم تبدیل شده اند. اما  هم زم--ان، ی--اد گرف--تیم ک--ه ک--ار

مردمی به خودی خود و به تنهایی نمی تواند ابزار قدرتمندی برای دگرگونی باشد. اگر توضیح برنامه ای و نظری
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درستی نداشته باشیم که امروزه سوسیالیسم به چه معناست و پاسخ های سوسیالیس-تِی پیش-نهادِی م-ا ب-رای

حل بحران های چندگانه ی سرمایه داری چیست؛ و اگر ندانیم که سوسیالیسِم توسط چه کسانی باید بنا شود،

تالش های عملی ما بی ثمر خواهند بود.

این واقعیت که یک دوره ی تاریخی سوسیالیس-م به پای-ان رس-یده، همچ-نین ب-ه این معناس-ت ک-ه ش-یوه ی

مبارزه ی طبقاتی ضدسرمایه داری هم تغییر کرده است. مبارزات طبقاتی آن دوره ی سوسیالیس-تی ب-ر پ-ایه ی

پرولتاریای صنعتی استوار بود؛ سایر مبارزات و جنبش های توده اِی س--تمدیدگان ت--ابع این هژم--ونی ب--ود. ام--ا

امروزه هژمونِی چه کسانی بر گستره ی مبارزات ستمدیدگان برقرار است؟ چش-م انداز سوسیالیس-م ب-رای چ-ه

کسانی ست؟ یا آیا امکانی مادی و واقعی برای هم پیوندِی تمامی گرایش ها و تکانه های ضدسرمایه داری، ک--ه از

جنبش های مردمی مختلف )مانند جنبش فمینیستی، جنبش اکولوژیکی، جنبش دهقانی و سایر جنبش های

ضدسرمایه داری( برمی آیند، وج-ود دارد؟ از چ-ه راهی می ت-وانیم همه ی این نیروه-ا و جنبش ه-ا را در ق-الب

وحدت سوسیالیستِی پرولتاریا یا س--تمدیدگاِن ق--رن بیس--ت ویکمی جهت ب--دهیم؟ من فک--ر می کنم این ام--ر

امکان پذیر است؛ و به همین دلیل است که فکر می کنم ما در یک نقطه ی عطف تاریخی قرار گ-رفته ایم. ش-اید

 امکان پذیر نبود؛ اما امروزه امک--ان این ک--ه ش--اهد آغ--از ی--ک جنبش199۰دست یابی به این هدف در دهه ی 

سوسیالیستی جدید باشیم وجود دارد. منظورم این است که ش-اید ی-ک دوره ی جدی-د پیک-ار سوسیالیس-تی

هم اینک آغاز شده باشد.

اما برای انکشاف پتانسیل های این دوره ی جدید، به نظرم بس--یار ضروری س--ت ک--ه ن--وع جدی--دی از نظ--ریه ی

سیاسِی انقالبی بازسازی شود. این چیزی ست که ما امروز کم داریم. زیرا دانش سیاسی سنتی قرن بیس--تمی

با انقالب روسیه و سپس انقالب های ضداستعماری و شرایط تاریخی مرتبط با آن ها ش--کل گ--رفت. ام--ا ب--رای

بازسازی امروزی دانش انقالبی باید بپرسیم:  سپهر سیاسی امروز  کجاست؟ و چگون--ه می ت--وان ی--ک پراتی--ک

سیاسِی انقالبی را خلق کرد؟ و چگونه می ت-وان بین جنبش ه-ای ت-وده ای و س-طح سیاس-ی ی-ک دیالکتی-ک

انقالبی برقرار کرد؟ دیالکتیکی که انقالب سیاسی از یک سو، و انقالب اجتماعی از سوی دیگر را به هم پیوند

دهد. در قرن بیستم یک سامانه ی سیاسِی تثبیت شده از این دیالکتیک انقالبی بین انقالب سیاس--ی و انقالب

 و لحظه ی مبارزات اجتماعی-طبقاتی وج-ود داش-ت. ولی فک-ر می کنم7اجتماعی، یعنی بین لحظه ی سیاسی

 ناش--ی از همین197۰که ما آن دیالکتیک انقالبی را از دست داده ایم. بح--ران مرک--زِی کلیت چپ در دهه ی 

 نیز همچنان فاقد چنین نظریه ی سیاسی ای بودیم. اما زندگی، و به ویژه199۰مساله بود؛ و البته ما در دهه ی 

خیزش های توده ای در دوره ی حاضر، ما را ملزم ب--ه س--اختن این ش--کل جدی--د از نظ--ریه ی سیاس--ی انقالبی

می کنند. پس، این س--وال پیش می آی--د ک--ه این روزه--ا چ--ه چ--یزی سیاسی س--ت؟ و چگون--ه می ت--وانیم این

دیالکتیک انقالبی را بین جنبش مردمی یا مبارزات از پایین، و خود مبارزه ی سیاسی پرورش دهیم؟

اهمیت این پرسش در این است که اگر در درون جنبش هایی ک-ه ب-ر معض-ل معی-نی تمرک-ز دارن-د تحلی-ل

سیاسی درستی وجود نداشته باشد، آنگاه توان این جنبش ها در موضوعات پراکنده ای مانند مسئله ی کورد یا

مسئله ی زنان واگرایی یافته و زایل می شود. مثاًل جنبش اکولوژیکی در ترکی--ه را در نظ--ر بگ--یریم ک--ه در آن
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مردم برای حفظ جنگل ها، رودخانه ها و دره ها گرد هم آمدند. اگر چنین تحرکاتی خودشان را فقط ب-ه بهب-ود

شرایط زندگی محدود سازند، آنگاه بر سر مسئله ی ک-ورد، مس-ئله ی ملی، مس-ئله ی مه-اجرت و غ-یره دچ-ار

شکاف و واگرایی خواهند شد. این بدان معناست که »کار مردمی« ]از پایین[ و سازمان سیاسی مربوط به آن

باید این اعتبار و باورپذیری را کسب کنند که نه تنها قادرند مشکالت روزمره ی طبقه کارگر را حل کنند، بلکه

به همه ی مشکالت تاریخی مانند مسئله ی کورد، مسئله ی زنان، مسئله ی مهاجرت و غیره نیز توج--ه دارن--د و

قادر به حل آن ها هستند. بنابراین، باید در برپایی آن نوع از »کار م-ردمی« کوش-ید ک-ه ب-ر مبن-ای سیاس-ت 

هویت نولیبرالی چندپاره نشود، و درعین حال به مردم این باور را منتقل سازد که به عن-وان زن-ان کورده-ا ی-ا

هویت های دیگر می توانند ی-ک س-وژه ی سیاس-ی ت-اریخی در درون ی-ک س-ازمان سوسیالیس-تی باش-ند. در

این صورت است که مردم دیگر به دامن رویکردهای متداول آنتی-ایکس ]ضدیت صرف با یک ستم مشخص[

پناه نخواهند برد.   

 

شما به اعتراضات گسترده در سراسر جهان اشاره کردید که قبل از شروع پان>>دمی در واکنش ب>>ه

سیاست های نئولیبرالی رخ دادند. از دیدگاه شما تکرار این گونه اعتراض>>ات ت>>وده ای چ>>ه نقش>>ی

می تواند در توسعه ی دیالکتیک انقالب یا دانش سیاسی انقالبی داشته باشد؟ و اساس>>ًا نیروه>>ای

انقالبی چه وظایف مشخصی در این راستا بر عهده دارند؟  

بسیاری از اَشکال مختلف نارضایتی که در اعتراضات متعدد در سراسر جهان ب--روز یافته ان--د و بی--ان ش--ده اند،

خودشان را به خودی خود کنش ها یا جنبش هایی ضدسرمایه دارانه تلقی نمی کنند. اگ--ر برداش--ت من درس--ت

باشد، این سؤال پیش می آید که چه امکاناتی داریم که چنین کنش ها و جنبش هایی را به سمت بدل شدن ب-ه

جنبش های ضدسرمایه داری سوق دهیم. پس، دغدغه ی من این نیست که این اعتراض--ات ت--وده ای را چگون--ه

باید تفسیر کرد؛ بلکه به این فکر می کنم که خود آنها چه درکی از خودشان دارند. من کاماًل با ش--ما م--وافقم

که ما باید شکل جدیدی از سیاست انقالبی را توسعه دهیم، اما مبنای مادی این ام--ر چیس--ت؟ می دانیم ک--ه

بسیاری از مردم ناراضی هستند و در موقعیت ه-ای مخ-اطره آمیزی زن-دگی می کنن-د. ام-ا ذه-نیت این اف-راد

چیست؟ من شخصاً فکر می کنم این اعتراضات توده ای ماهیتاً ضدسرمایه داری هستند، اما بسیاری از مردم در

خیابان ها حتی از این مساله آگاه نیستند. آنها در بطن مبارزه هستند، به شرایط زندگی س--رمایه دارانه واکنش

نشان می دهند؛ اما خود را سوژه های ضدسرمایه داری و سوسیالیستی، یا س--وژه های ت--اریخی-سیاس--ی ای ک--ه

بتوانند در مسیر تاریخ دخالت کرده و آن را تغییر دهند نمی دانند. آنها فکر نمی کنند ک-ه علی-ه س-رمایه داری

به پا خاسته اند. و حتی اگر آنها کنش های خود را علیه سرمایه داری تلقی کنند، از حض--ور در کالن روای--تی ب--ه

نام سوسیالیسم اجتناب می کنند. زیرا از چنین رویکردهایی واهمه دارند و به ط-ور کلی از سیاس-ت گریزانن-د.

بنابراین، فکر می کنم در حال حاضر این بزرگ ترین مساله است. سوسیالیسم یا ضدیت آگاهانه با سرمایه داری

( بود که خ-ود توده ه-ا بی-ان می کردن-د.narrative. سوسیالیسم روایتی )۸نوعی خویش روایت گری توده هاست
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البته من شخصا از مصالح نظری الهام گرفته ام، اما سوسیالیسم در معنایی که در آن زمان واقعاً وجود داش--ت،

.9انقالبی و خود-روایت گر بود: روایتی از خویش رهانِی توده ها

نمی دانم چگونه می توان چنین روایتی را نوسازی کرد؛ پاسخ های آماده ای ندارم؛ اما باور دارم که باید با آزمون

(  جدید الزم است: آموزش در موردpolitische Bildungو خطا پیش برویم. به نظرم نوعی آموزِش سیاسِی )

محتوای واقعی سوسیالیسم، نه در مورد اَشکال تاریخی انضمامِی آن، نه در مورد اَش-کاِل آن در ق-رن بیس-تم؛

بلکه در مورد جوهر واقعی سوسیالیسم. یعنی تفسیری امروزی از م-اهیت درونِی سوسیالیس-م الزم اس-ت، ت-ا

توده ها در مورد نفس سوسیالیسم آموزش ببینند و خودآموزی کنند. چ--نین امک--انی، ب--رای مث--ال، در خالل

( و یا مبارزه برای قانونی شدِن سقطni una menos« )1۰جنبش های فمینیستی، مانند جنبش »نه یکی کمتر

جنین و نظایر آن ها وجود دارد. چون آنچ--ه در این ن-وع جنبش ه-ا، مثاًل در جنبش »ن-ه یکی کم--تر«، قاب-ل

مشاهده است، صرفا پیکاری علیه زن ُکشی نیست، بلکه به واقع جنبشی از زنان پرولتریزه شده و دارای مشاغل

و معیشت بی ثبات است که بحران های متعدد تولی--د و بازتولی--د را تجرب--ه می کنن--د و به دنب--ال پرک--ردن این

شکاف در جنبش طبقاتی هستند. جنبش اکولوژیکی، جنبش دهقانی، جنبش فمینیس--تی و س--ایر مب--ارزات

اجتماعی روزمره را طبعا باید از منظر جوهر سوسیالیس-م نق--د ک--رد. ام--ا سوسیالیس--م ن-یز بای-د توس-ط این

جنبش ها مورد نقادی قرار گیرد؛ به ویژه در رابطه با رویکردهای س-ازمانی اش، و در رابط-ه ب-ا این مس-ئله ک-ه

هژمونی چه کسی و به چه شیوه ای در درون جنبش سوسیالیستی برقرار می شود. و ی--ا این ک--ه آی--ا می ت--وان

اَشکال جدیدی از هژمونی را یافت؟

فکر می کنم ما کاماًل در دنیایی گرفتار شده ایم که اَشکال تاریخِی جزم گرایانه  ب--ه م--ردم اج--ازه نمی دهن--د ت--ا

روای--ات خودش--ان را در درون سوسیالیس--م بس--ازند، ی--ا تجربی--ات خ--اص خودش--ان را ب--ا واژه ه--ا و مف--اهیم

سوسیالیستی بازگو کنند. این شکل  های جزم گرایانه هم شامل احزاب و سازمان های کمونیستِی به جامان--ده از

دوره ی قبلی می ش--ود، و هم اَش--کال جدی--دی از س--ازمان  یابی و جنبش ه--ای پس--ت مدرن، ک--ه از هرگون--ه

کالن روایت  روگردان هستند. فکر می کنم در حال حاضر ما در چنین مرحله ای گرفتار هستیم. بر این اس--اس،

تص-ور می کنم م-ا ب--ه ن-وع جدی-دی از جنبش لنینیس--تی ق-رن بیس--ت ویکمی نی--از داریم؛ ن-وع جدی-دی از

 به تص--ور درآوریم و۲1سازمان دهی لنینیستی. ما باید چنین سازمانی را متناس--ب ب--ا بافت--ار مناس--بات ق--رن 

پرورش دهیم، و آن را برپا سازیم. ]شرایط انضمامی[ تاریخ مسیر این کار را به م--ا نش--ان خواه--د داد. من در

این گفتگو سواالتی را مطرح کردم، اما این بدان معنا نیست که خودم برای آنها پاسخ های روشنی دارم. آنچ-ه

ما نیاز داریم آموزش انقالبی و یادگیری متقابل بین سوسیالیسم و جنبش های توده ای-طبقاتی ست.

بسیار ممنونیم که وقت و تجارب تان را در اختیار ما قرار دادید! 

*   *   *
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1۰ Ni una menosنه یک ]زن[ کمتر«( یک جنبش فمینیستی موج چهارم در آمریکای التین است که علیه خشونت مبتنی بر«( 
 چندین کشور آمریک6ای التین گس66ترش ی66افت.به در آرژانتین آغاز شد و به سرعت ۲۰15جنسیت مبارزه می کند. این جنبش ژوئن 

(ویکی پدیا)
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