)Alexandros Kioupkiolis and Giorgos Katsambekis (eds
Radical Democracy and Collective Movements Today: The Biopolitics of the Multitude Versus
the Hegemony of the People
Ashgate, Farnham and Burlington, VT, 2014. 247pp., £65 / $119.95 hb
ISBN 9781409470526

Reviewed by Eduardo Frajman
http://marxandphilosophy.org.uk/reviewofbooks/reviews/2015/1590

راديكال دمكراسي و جنبش هاي كلكتيو معاصر  :بيو پوليتيك انبوه خلق در برابر هژموني خلق
الكساندر كيوپكيوليس و جورجيو كاستامبكيس
برلينگتون247 ،2014 ،ص 119/95 .دالر
ISBN 9781409470526
مرور كننده :ادواردو فراجمن
كتاب مجموعه اي عميقاً متمركز در خصوص مسائل جهان واقعي و رويكردهاي تئوريك مربوط به آن است .مولفين با
استفاده از ابزارهاي آناليتيك پست-ماركسيستي ،به تحليل چالشي سه موجِ بسيجِ توده ايِ اخير -بهار عربي در
خاورميانه و شمال آفريقا ،اعتراضات ضد برنامه رياضتي در يونان و اسپانيا و جنبش اشغال در اياالت متحده -دست
ي تفكر پست ماركسيستي بوده است .در
زده اند .عالقه ويژه يِ مولفين در كتاب به ايجاد تباين ميان جريانات عمده ِ
يك سو ارنستو الكالئو ،فيلسوف آرژانتيني كه كتابش تحت عنوان هژموني و استراتژي سوسياليستي ( كه با
ي پست-ماركسيسم بشمار مي
همكاري چانتال موف در سال  1985منتشر شد) يكي از متون تاثير گذار و عمده ِ
رود و در ديگر سو ،آنتونيو نگري نظريه پرداز آتشين مزاج ايتاليايي و همراه قديمي اش ميشل هاردت آمريكايي كه
پس از انتشار كتاب شان در سال  2000با عنوان امپراتوري ،به ستاره اي در عالم سياست و انديشه تبديل شدند،
قرار دارند .جوهر پست-ماركسيسم را مي توان در نظريات آنتونيوگرامش ،متفكر و فعال ايتاليايي يافت .گرامشي در
يادداشت هاي زندان( كه در دهه  1930به نگارش در آمد و سالها بعد از مرگش ،در دهه  1950منتشر شد) به
موضوعات متنوعي مي پردازد اما مهمترين موضوعي در تحليل ها و نظريه پردازي اش به آن عنايت دارد مسئله
ك كارل ماركس ،فردريك انگلس و ساير روشنفكران هوادارشان،
«هژموني» است .بنا به نظريه ماترياليسم ديالكتي ِ
ساختار جامعه بر اساس رابطهيِ توليد ميان طبقات حكومت كننده و حكومت شونده شكل مي گيرد .از ديد
ي بين المللي
ي طبقه ِ
ماركسيسم ارتدوكس ذات توليد سرمايه داري در هر شكل اش ،تا حاكميت پرولتاريا به مثابه ِ
اجتماعي ،به ناگزير موجب نابودي طبيعت خواهد شد .گرامشي متوجه يك اشكال اساسي در اين ديدگاه شد .از
فرهنگي سلطه را كوچك مي شمارد و آن را به عاملي ثانوي و
نظر گرامشي ،ماركسيسم با اين خوانش ،جنبه يِ
ِ
روبنايي تقليل مي دهد .گرامشي ايده اي را مطرح مي كند مبني بر اينكه ابزار توليد ايده ها و معاني ،به همان
اندازه يِ ابزار توليد كاالها مهم هستند .تحت قدرت هژموني ،پرولتاريا دست به انقالب نخواهد زد زيرا مسير انقالبي
وي به همان اندازه كه با موانع مادي روبرو خواهد شد ،با موانع ذهني و سمبليك هم مسدود خواهد شد .تا زماني
كه كاپيتاليست ها ابزار فرهنگ و معني را در اختيار داشته باشند ،امكان انقالب وجود نخواهد داشت .هژموني
دشمن است.
در ميان پست-ماركسيستها ،چيستيِ هژموني ،موضوعِ بحث هايِ آتشين است :هژموني فرهنگ غالب است؛
هژموني فرهنگِ غلبه است؛ فرهنگِ غالبين است ،يا چيزي از تركيب اينهاست و يا اصال ً هيچكدام از اينها نيست.

كنوني پست-ماركسيسم ،انتظاري غير از
دانش
اين گيج سري در اين كتاب هم مشهود است .با توجه به وضعيت
ِ
ِ
اين نمي رود .شايد بتوان گفت كه هيچ توافقي در خصوص اينكه هژموني ( حاال هر چه كه هست) چگونه موقعيت
سياسي كنوني را شكل مي دهد .آنگونه كه كيوپكيوليس و كاستامبكيس مطرح مي كنند :نتايج سلطه يِ هژمونيك
ت ستم»« ،
ي
ط تح ِ
ي اعمال شده بر طبقات پايين و متوس ِ
دولتي نئوليبرال» « ،نابودي ماد ِ
كنوني شامل« ابزارها ِ
ِ
ضربه ديدن حقوق دمكراتيك و آزادي هايِ اساسي» و « سركوب شديد نارضايتي هايِ مردمي و خود سازماندهيِ
هژموني گرامشي» و « ايجاد بلوك قدرتنمد ضد
ي مخرب« سياست
جمعي» است .براي مبارزه با چنين نيروها ِ
ِ
ن فراگير ِ متحدانه ،تغييرات دولتي ،برنامه يِ راديكا ِ
هژمونيك» مورد نياز است « :سازما ِ
ل اصالحاتي و نيرويِ سياسيِ
يِِ ت وده اي كه قادر باشد از اين برنامه ها دفاع و تعادل قدرت در جامعه را از نو سامان دهد»(.)2
هم بسته ِ
ي مقاومت و اعتراض را خاستگاه و نمود
ي توده ا ِ
ي  ،1990روشنفكران ،جنبش ها ِ
ي  1960و خصوصاً دهه ِ
از دهه ِ
بالقوه يِ ضد هژموني توصيف كرده اند .اين كتاب با شوق و اشتياق ،بهار عربي ،جنبش هايِ ضد رياضتيِ جنوب اروپا
و جنبش اشغال را در زمره يِ جنبشهاي ضد هژموني طبقه بندي مي كند .ساول نيومن ،در فصل  4اذعان مي كند
عمل خودگردان به جايِ توسل به
كه اين جنبش ها « شكل نويني از سياست را كه در آن ايجاد فضاهايِ روابط و
ِ
سياسي سابق و جا افتاده يِ قدرت ،به ميدان آورده اند[ ]...كه امكان ايجاد روابط اجتماعي خودگردان و
هويت هايِ
ِ
حيات سياسي در ورايِ استبداد ورشكسته يِ سيستم مالي و نيز دور بسته و نهيليستيِ سياست پارلمانتاريستي
را در مقابل ديدگان مردم به نمايش مي گذارند» ( .)93كيوپكيوليس در فصل  7اظهار مي كند « :اين جنبش ها با
مقاومت خود جهان دمكراتيك نويني را خلق مي كنند» (  .) 149البته اين نويسندگان كامال ً مي دانند كه انقالب در
آستانه نيست و هژموني هنوز همه جا حاضر و ناظر است« ما هنوز نظم نئوليبرالي را به زانو درنياورده ايم» اين را
كيوپكيوليس مي گويد(.)151
ي شهري به
ي
سياسي
ي
ماركسيستي پرولتاريا ِ
اساسي پست-ماركسيسم ،كه تقريباً بطور كامل از ايده ِ
مسئله ِ
ِ
ِ
ِ
مثابه يِ موتور محرك انقالب عدول كرده ،و به جايِ آن اشكالي از« خود سازماندهيِ افقي و توده اي»( )2را مطرح
كرده ،چگونگي ايجاد بلوك ضد هژمونيك پايدار است .در اين كتاب ،واريانت الكالئو ،مخصوصاً در آخرين اثرش تحت
ك
ن عاليِ پتانسيل هايِ ضد هژموني ِ
عنوان « در باره يِ عقل پوپوليست» و خوانش هارت و نگري ،به مثابه يِ بيا ِ
ي زيادي از پست -ماركسيستها اين مقام افتخارآميز را اليق
بسيج توده اي ،عرضه شده است .بي شك عده ِ
روشنفكران ديگر خواهند دانست.در اين كتاب عالوه بر نظريه پردازان فوق ،از ژاك رانسير فرانسوي ،پلئولو ويرنويِ
ي مشهور اسلووني ،سالوي ژيژك هم نام برده شده است.
ايتاليايي و ستاره ِ
بين دو ديدگاهي كه نويسندگان انتخاب كرده اند تفاوت آشكاري وجود دارد .الكان معتقد است كه هژموني را تنها
هژموني متضاد آن يعني هژموني « مردم» مي تواند نابود كند .در حاليكه هارت و نگري بر اين باورند كه بايد
اجتماعي
ك موجود
سياست هژمونيك در هر شكل از سويِ « توده» نابود شود و به جاي آن « ،بيوپوليتيك»ِ ارگاني ِ
ِ
نامشخص و بي شكلي كه « توده» مي نامند ،جايگزين شود .تمام يازده مقاله موجود در مقاله به همراه مقدمه و
تكرار مكرر اين دو نظريه است .بعضي از نويسندگان موضوع را به جهات مختلف مي كشانند.
خالصه يِ مطالب،
ِ
بعضي از آنها به نظريه پردازيِ صرف مي پردازند و وقايع و رخدادهايِ اخير در جهان را در چارچوب خاص نظري بررسي
ي ما» را بهترين نشانگر پتانسيل ضد
مي كنند .برايِ مثال ،جودي دين (فصل  )3مفهوم « مردم به مثابه يِ بقيه ِ
هژموني محسوب مي كند.
ك رابطه يِ تئوري هايِ موجود ،آنها را با هم درگير مي
تعدادي از فصول كتاب با متا-تئوري سروكار دارند .آنها برايِ در ِ
كنند .اندي نات(فصل ) 9به الكالئو استناد مي كند .دين از هردو رويكرد انتقاد مي كند و به گرايشات و نظريات
فرويدي عالقه نشان مي دهد .نيومن و بنيامين آرديتي( فصل  )1اساساً منتقد الكالئو هستند ،اما نيومن بيشتر از
آرديتي گزينه يِ هارت و نگري را قبول دارد .پل ركرت( فصل( )6مي كوشد نقاط ضعف هر دو را نشان دهد در حاليكه
كاتسامبكيس(فصل ) 8ميل به تركيب اين دو دارد ،كاري كه مارينا پرنتوليس و ليز تامسن در (فصل  )10انجام مي
دهند .در اين مختصر امكان پرداختن به جزئيات جدال نظري آنها نيستف اما كافي است بگويم كه خواننده اي كه مي
ي نگري او را
م آنتولوژي ِ
خواهد آنها را درك نمايد با خود را بطور مداوم براي مواجهه با جمالتي مثل  « :اگر مفهو ِ
ك توده ِ
به كم اهميت كردن تمام فنومن هايِ اجتماعي در برابر توده و امپراتوريِ عموديِ كامال ً ناهمسان هدايت مي كند كه
ديسكورس كامال ً
ي اجتماعي وابسته
ي
افقي الكالئوكه تمام فنومن ها ِ
اتونومي توده را تضمين مي كند ،آنگاه آنتولوژ ِ
ِ
ِ
ِ

به آن اند ،همانند نظريه يِ قبلي تا جايي عموميت مي يابد كه هر ارجاعي را به ماديت فوق -ديسكورسي ،مستثنا
مي كند»(.)143
ي وي از
ي يانيس استاوراكاكيس و دفاع مداحانه ِ
اين نمونه پيچيدگي متن را نشان مي دهد .يك مورد استثنا مقاله ِ
الكالئو است( فصل .)5وي به جايِ غور تئوريك د رموضوع صرفاً نقدهايِ الكالئو را در ارتباط و بي ارتباط با موضوع
پشت سرهم رديف مي كند .اين فصل بيش از آنكه تحليل تئوريك باشد ،مجموعه اي از حمالت شخصي است.
يكي از فصول درخشان كتاب « ،نامه به آنارشيست يوناني» به قلم جي.اف.دي و نيك مونتوگمري ( فصل )2
است .ايندو با احتراز از قلمبه گوييِ بقيه ،به مسئله يِ اصلي مي پردازند « :اصال ً تئوري اهميت دارد؟ چه نقشي در
ي پر و
ي هژموني دارد؟ » دي و مونتگمري در اين مورد اطمينان كامل ندارند « :بحث ما جا ِ
ي واقعي با نمودها ِ
مبارزه ِ
ً
ك تئوريسين هايِ فوق تخصصِ آكادميك ،كه تقريبا هيچ تاثيري بر انديشه و عمل
خالي كردن قالب هايِ خاصِ تئوري ِ
ي عمل ندارند ،نيست» ( )53بنابه نظر گروهي از انديشمندان ،انتخاب بين الكالئو و هارت و نگري  ،يا
مردم در صحنه ِ
رانسير ،يا ژيژك « وقتي كه ماهيت جدل آنها لفاظانه و زياده گويي است» فاقد اهميت است .دي و مونتگمري حتتا
با جسارت كامل بيان مي كنند كه « آنانكه به نهيليسم فرهنگي و بي احساسي شهره اند به لحاظ نظري وتاريخي،
ماناترند!» ()67
موضوع ديگري كه به اندازه يِ مسئله فوق دارايِ اهميت است از ديد همه يِ نويسندگان دور مانده است :آيا امكان
شيفتگي موجود در اين كتاب برايِ بسيج توده اي اساساً سوء تفاهم و نادرست طرح شده باشد؟ به
اين است كه
ِ
نظر مي رسد بسيج گاه و بيگاه توده ها ويژگيِ دائميِ سياست معاصر باشد .قيام هاي مردمي و سربرآوردن «
جوامع مدني» به مثابه يِ آلترناتيو رژيم هاي ديكتاتوري در سراسر جهان محسوب مي شود .البته همه يِ جنبش
ي التين بهترين
ي
هژموني كاپيتاليستي را ندارند .شايد آمريكا ِ
ي مردمي ضد سرمايه داري نيستند و قصد نابود ِ
ها ِ
ِ
نمونه باشد .خشم توده ها بر عليه نئوليبراليسم موجب قيام هايِ توده اي در اكوادور(  ،)2000آرژانتين(،)2001
ي نئوليبرال
بوليوي(  ،)2003و بسياري ديگر از كشورها شد .در ضمن دولت هاي چپ گرا كه جايگزين دولت ها ِ
شدند خود در مواجهه با بسيج توده اي قرار گرفتند :آرژانتين( )2008و ونزوئال( .)2013
ي اوليه يِ قيام هايِ عربي در تضاد با هژموني سرمايه داري بوده يا نه؟ در حقيقت
روشن نيست كه آيا انگيزه ِ
بسياري از معترضين در تونس ،ليبي و سوزيه نوعي دمكراسي ليبرال و سرمايه داري مي خواستند كه جنبش
اشغال وال استريت و حاميان آن بر ضد آن بودند .مشابه اين قضيه در جنبش اعتراضي ضد رياضتي در يونان و اسپانيا
افقي اتوپيايي دلبسته باشند ،عالقمند حضور نان بر سر سفره
صادق است كه اكثر آنها بيش از آنكه به حاكميت
ِ
هايشان هستند .در دوراني كه پراگماتيسم تسليم شده و تن به قضا و قدر سپرده است ،كيوپكيليس تشخيص داده
ي عزلت گرفته ،در اقليت
ي بسيار گسترده « در مقايسه با اكثريت خاموش  ،قهر كرده و گوشه ِ
كه حتتا بسيج ها ِ
هستند»(.)166اين كتاب يكي از اشكاالت ذاتيِ روشنفكري را عيان مي كند و آن عدم توانايي آنها در تشخيص
ماهيت موقتي و گذرايِ جنبش هايِ توده اي فاقد استراتژي مشخص است .زيرا تمام شدن انرژي ،ملزومات حيات
روزانه ،اين امر را گريز ناپذير مي كند .اما با تمام اين تفاصيل ،كيوپكيوليس و كاتسامبكيس به اين نتيجه گيري در
كتاب دست يافته اند كه « افول جنبش ها» موقتي بوده و « دير يازود با نيرويي مضاعف جهت دستيابي به مقاومت
خلقي خودگردان در سراسر جهان دست خواهند زد» ( )14با اين اميد كه اين جنبش ها ارمغان آور پيروزي ِ قطعي و
ِ
نهايي باشند.

