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جنبش -1 دههبنیادحزبِ  از  پس  چپ .  سیاسی  نیروهای  فعالیت  پناهها  و  کنشگرا  به  بردن  گران 

گیری افزارهای سیاسی تازه، همراه و  انتخاباتی و شکل -های اجتماعی، باززایی کنونی نبرد سیاسیجنبش 

باز به  نیاز  با  مفهوم حزبهمپا  نوسازی ضروری  و  می  اندیشی  درازدامنهروی  افول  حاصل  ی چپ  دهد. 

سال واپسین  از  دههسیاسی  حزبهای  )نابهنگامِ(  بحران  بیستم،  قرن  هفتاد  بحران  ی  سیاسی،  های 

  ی کار انداز ]یا پروژه[، معنا راتیک بوده است؛ در یک کالم بحران چشم)سازمان( و پ )برنامه(، شکل محتوا

  ی حزب«، بحث گسترده و پردامنههی »مسئلی پرسش جاودانهو استراتژی. در حقیقت سربرآوردن دوباره

ی بین امر سیاسی و امر هطرابنیز  خود و  خودیهی سیاسیْ بسرشت مبارزهو   استراتژی سیاسی  پیرامون

 کند. اجتماعی را پنهان می

جنبشطاص حزبِ  بالح  عهدههبنیاد  از  جمعخوبی  و  توصیف  برمی  بندیی  از  نظری  الهام  با  که  آید 

با شباهت ویژهجنبش  اجتماعی خواستار تجدید حیات مفهوم حزب است و این کار را  مفهوم    اای بهای 

مذکور که در محافل دانشگاهی از سوی    الح طدهد. اصهای اجتماعی انجام میگرایی در جنبشاتحادیه

قرن    80 ی [ طرح شد، بر احزاب سبز و ضداقتدارگرایی داللت داشت که در دههKitschelt[]1] کیچلت

تر دوباره  را در معنایی پردامنه توان آنبیستم در برخی از کشورهای اروپایی پدید آمدند، اصطالحی که می

کاربسصورت در  اصطالح  این  کرد.  پودموسبندی  پیرامون  نشانPodemus] تش  ادعای  [   گر 

»  -سیاسی جنبش  بین  پیوند  و  تداوم  به   « 15Mنمادین  موسوم  تظاهرات  و  مه  15]اعتراضات   ماه 

کل نظام سیاسی   م[ و پودموس است که با اتکا به سناریوی بحران مشروعیتِ - در اسپانیا  2011-2012

پیش اسپانیا،  ضدهپروژه  بردِدولت  گرامشی ــ ژمونیکای  تعبیر  آنبه  برای    ــ ایی  بلندگویی  صرفاً  نه  و 

 بیند. ی سیاسی بدیل را ضروری میبیان پروژه

این جنبشدر  حزب  چارچوبِ  میجا  گوناگونی  متناظرِ  معانی  ]یک:[بنیاد،  مقامحزب   یابد:  جنبش   در 

سوی کنش در تبدل و تحولی  گیری بهجنبش )جهت  در درون [بزح )اَشکال و نمودهای جنبشی(، ]دو:

]سه: جزئیبه [ حزب مستمر(،  مبارزه  مثابه  از  )جزئی  جنبش  چهار:از  ]و  اجتماعی(،  مثابه  به [ حزب ی 

ماه مه(.   15در جنبش    اجتماعی بنیادین، مثالً -گرفتن از یک رویداد سیاسیجنبش )یعنی الهام  داروام

بدان معناست که حزب مدیون جنبش )و رویدادی( است که وفاداری به    داری نسبت به جنبشوام

از محدودیت به فراروی  اندیشیدن  راستای  های آن جنبش و محدودیتآن متضمن  های خودِ حزب، در 

همه آلتآشکارکردن  و  قداست  از  تبری  و  جنبش  آن  امکانات  برای   دست ی  انتخاباتی  شدنش  اهداف 

 است. 
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هایی  ی بسیاری از دشواریهای اجتماعی( بازتولیدکنندههای اجتماعی )در حقیقت سازمانهرچند جنبش 

بنیاد تالشی برای فراتررفتن از  ی ایجاد حزبِ جنبشاند، خواستهها معطوف به احزابهستند که همگی آن

همسیاست و  حزبی،  سنتی  مهای  در  برداشتن  گام  بر  هنگام،  بنا  راستایش،  که  است  سنتی  سیری 

 [ 2ین به باالست.] یدریپر، ایجاد دگرگونی از پا بندی کالسیک هالصورت

بخش است، باید، بنا به  سوی سیاستی رهاییاش بهگیری. حزبی را که جهتبنیاداستراتژی  حزبِ   -2

بن دانیل  به3سعید]تعبیر  استراتژی[،  حزبِ  کرد.  عنوان  تلقی  و  بنیاد  جنبش  بر  بنیادش  که  حزبی  همانا 

هرچند تضمینی    های پیروزی است،راتژی یکی از شرطتژی استوار است. در عطف به واقعیت، استاسترا

برای   یا  است؛  درست  استراتژی  آن  نیست که  معنا  این  به  استراتژی  ندارد. طراحی یک  آن وجود  برای 

اش صحیح است؛ یا مرتبط است با نیروهایی  یکیامر رهایی مفید است؛ یا کاربست تاکت   سوی  پیشروی به

سعید، »پیروزی بدون  برند. اما اندیشیدنِ استراتژیک نخستین گام است. از دید بنکه به پیروزی راه می

 [ 4استراتژی ممکن نیست.«] 

نقطه به جهان  استراتژیک  نگاه  مقصد  بنابراین  به  رسیدن  برای  است، هرچند تضمینی  مفید  ی عزیمتی 

سوی  ای موقت برای حرکت بهکه نقشه  را پذیرفت فرضیه    رای اختیارکردن چنین نگاهی باید اینبنیست.  

تمام بگیرد که هرگز  پراتیکی قرار  برابر  در  نیازمند آن است که  بهکنش سیاسی  رسیده  سرانجام شده و 

»سیست دوران  در  ترتیب،  این  به  آید.  بیرون  سرافراز  پراتیک  این  آزمون  از  باید  و  موقعیتنیست  یاب  مِ 

یک  پی)جی جهانی« چارچوب  در  کماکان  سیاسی،  استراتژی  کاربست  در  بدانیم  که  ناگزیریم  ما  اس( 

مستلزم آن است    نماسیاست در چارچوب یک قطبکنیم.  مان را انتخاب مینما، جهت حرکتقطب

گیرانه میسر نیست.  ی ناپیی سیاسی بر اساس قطعیات خیالی یا تصمیمات خودانگیختهکه بدانیم مبارزه

عین در  و  استوار  و  سخت  رویکردهای  بر  است  مبتنی  سیاستی  انعطافچنین  راستای  حال  در  پذیر 

ی هر کنش،  سازیِ واقعیتی که بسیار پیچیده است و باید به تمامی درک شود. عدم قطعیتِ نتیجهدگرگون

استراتژیک است. تروتسکی در سال   رویکرد  ذاتیِ  پ  1934جزء  یرامون اوضاع جهانی هشدار  و در بحث 

 [ 5.«]پیشاپیش ضمانتی قطعی نیستی انقالبی داد که »مبارزهمی

ای است که  ساختن آن مقولههای استراتژیک عبارت از تدوین و مستدلورزیی اندیشهی اوج همهنقطه

استراتژیک می  انگارشِ  مقولهخوانده  پژواک  و  رایتشود  مشهور  »انگارش   ی  همانا  میلز، 

است.]عهجام جامعه6شناختی«  انگارش  تعریفش[  این  با  به    است   عبارتکه    ناختی،  زیسته  »آگاهی  از 

مستلزم گشودگیِ افق ذهنی در عطف به جامعه است. انگارش   «،تر ی گستردهجامعهین تجربه و ی برابطه
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نیاز دارد. به نیز به چنین ذهنیت و طرز تفکری  ورزیِ استراتژیک عبارت  اندیشهعبارت دیگر  استراتژیک 

ناپذیر و  ای چیرگیحال برخورداری از ارادهاست از نگریستنی از منظر خوداندیشی و ابتکار دائمی و در عین

سیری برای جستمیلی  دگرگونوناپذیر  برای  تازه  امکانات  بدینجوی  جهان.  استراتژی   سازیِ  هر  معنا، 

عین در  انقالب  دبرای  انقالبی  باید  باشد. چشمحال  استراتژی  زمانی ر  درنظرگرفتن   -انداز  یعنی  مکانی، 

های ناکام و کامیاب گذشته و حال، همواره  گرفتن از تجربهدو منظر تاریخی و جغرافیایی، برای درس هر

شالودهشالوده است؛  استراتژیک  آموزشِ  بنیادین  افقی  و  مرزها  گسترانیدن  برای  از  ای  انگارش.  های 

 اند. شده بافته های مشخص و دانش تطبیقی، درهمندازهای دور و نزدیک، تجربهارو، چشمهمین

های زندگی اجتماعی  ی ساحت. یک نیروی سیاسی باید در همهیافته از درون استراتژی قوام -3

[ تغییر جهان، راه  7ی قلمروها« است.]عمل کند. به بیانی لنینی، تغییر جهان نیازمند »کار روزانه در همه

تواند از نظر دور  نمی  ای گشاید. هیچ جنبهگی اجتماعی میزندو کنار   ن و دورترین گوشهرا در آخری  خود

های  ی حوزهاند. همهی جزئیات مطرح و مهمبماند. نه وجه سیاسی، نه اقتصادی و نه ایدئولوژیک. همه

نشده را پنهان کنند و بینیهای پیشپذیرینبرد، برای پرهیز از نقاط کور استراتژی که ممکن است زخم

 اشند، اهمیت دارند. ها بدادن نسبت به آنمانع از توانایی واکنش نشان

یافته  استراتژی قوامرا    توان آنبخش اساساً نیازمند چیزی است که میی سیاسی رهایییک پروژه

درون  مقولهintegral strategy]  از  با  مشابه  چیزی  نامید،  قوام[  دولتِ  گرامشیایی  که  ی  یافته 

صورت در  آنبندیگرامشی  دولت،  از  )در  اش  »دولت  از  سنتزی  قوامرا  اش:  یافتهمعنای 

»دولت + دیکتاتوری و  جامعه هژمونی(«  سیاسی=  بهجامعه + ی  یا  مدنی«،  »هژمونیِ ی  دیگر    عبارت 

ی گرامشیاییِ  ها و معضالت مقولهجا پرداختن به شایستگی[ قصد من در این8داند.] مسلح به قهر« می

بی نیست.  او  اثر  به  مربوط  مشاجرات  و  ندولت  به  اشاره  پترگمان  این ظر  در  فایده  توماس  از  خالی  باره 

مقوله بود  تالش  در  گرامشی  که  دونیست  قوامی  »تداخللت  واکاوی  برای  را  متقابل    یافته  تنفیذ  و 

دیگر  شناختی، و نه انداموار، از یکلحاظ روشها را باید به)که آن  “ی مدنیجامعه”و    “ی سیاسیجامعه”

چارچوب شکلِ وحدت در  داد(  تجزیهیاتمیز  غیرقابل  )و  بهفته  دولت«  دولت  ی(  ترتیب،  این  به  برد.  کار 

[ است. ما  9ی سیاسی«]ی مدنی و جامعهگر »وحدتی دیالکتیکی از وجوه وجودی جامعهیافته نمایشقوام

  یافته از درون را طراحی کنیم، در ی استراتژیِ قوامتوانیم با استفاده از تعبیر انگارشِ استراتژیک، مقولهمی

دیالکتیک »جامعهعین از  درکی  و  کنیم  عمل  گوناگونی  در سطوح  باید  که  و »جامعهحال  مدنی«  ی  ی 
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ها و در چارچوب یک استراتژی متحد و  ی حوزهسیاسی« داشته باشیم که بر اساس آن، مبارزه در همه

 گیرد.ناپذیر صورت میتجزیه

دامنهضرب -4 و  زمان  متغیر  و  ی شیبآهنگ  فضالغزندهدار  قوامی  استراتژی  هر  از  .  یافته 

نظر   ها را درروست: دو متغیری که هر استراتژی سیاسی باید آنهی زمان و مکان روب درون با چالش اداره

،  دارانهی سرمایهطور که هاروی خاطرنشان کرده است، باید بر اساس منطق توسعهداشته باشد، و همان

 [ 10ردازد.]ها بپدائماً به بازتعریف آن

فعالیت سیاسی مانند هر فرآیند اجتماعی دیگری، فرآیندی خطی نیست. کنش استراتژیک، متضمن فهم  

گوید: زمان سیاسی »زمانی  سعید مینامیم. بنمی  آهنگِ متغیِر زمان ضربرا  چیزی است که ما آنآن

پس،   به پیش و رو به زنده رو ناک گاه با مکث، لغها، گاه شتابها و گشودگیگسسته« است، »پُر از گره

برای  آهنگ زمان را تغییر داد،  طور مستمر ضربتوان بهکه بداند چگونه می[ آن11زمان.«]  پُرسکته و ضد

آورد. نبرد سیاسی نه دویدنی شتابان  دست میبه  درست کلیدی درخور  رویکرد استراتژیک و عمل تاکتیکیِ

ماراتونی طوالنی   نه  و  است  کوتاه  مسیری  بهدر  بلکه  بسته،  و  فضایی کوچک  بینظر می در  تر  شرسد 

مسابقه یکهمانند  پایین  و  باال  در  باشد  ناهموار  ای  زمینی  بر  و  و  سرزمین  باتالقی  و    و  گودال  از  پُر 

کند و از سوی دیگر نیازمند دوام و استقامت  آهنگ را ناگزیر میسو تغییر مداوم ضربکه از یک  والیگل

سعید برای حزب،  ی بنرو استعارههای کوتاه و متوسط و بلند. از همینها و تقاطعاقاست؛ همراه با انطب

 [ 12دنده است.]چیزی همانند جعبه

مجراهایمیانهای  راه در  پیله  بُر  مکان،  و  میزمان  آنهایی  طریق  از  که  دستسازند  به  ها  یابی 

امکان میمقصدهایی  پیشپذیر  که  آنشود  به  دسترسی  غیرمتر  بهها  میمکن  )یا  نظر  حزب  هر  رسید. 

سازیِ استراتژیک  سازمان( اگر سرشت یک موقعیت بحرانی را درنیابد با خطر دخول در فرآیندی از عادی

شود و اگر بین تئوری و پراتیکش تناسب و تطابقی وجود نداشته باشد و تغییرات ناگهانی در  رو میهروب

سازیِ استراتژیکِ حقیقی  آیند، ممکن است به وخامت یک زامبینظر   جهان واقعی برایش بسیار عظیم به

ابد   گیهمانا روزمر دچار شود؛   بحرانتا  دربردارنده.  برای  ها  استراتژی  نیازمند  و  استراتژی  بحران  ی 

های ناگهانی در موقعیت موجود، برای  ها، نیازی بنیادین به خوانش دگرگونیاند. در دوران بحرانبحران

ساختنِ رقیب وجود دارد. این امر دقیقاً همان رویدادی است که با ظهور  موقعیت و متزلزل  کردنانقالبی

هم را  اسپانیا  دولت  سیاسی  جغرافیای  زیرپودموس،  صاعقه  بنیامین،   و چون  کرد؛  و  رو  ترکیب  که 

بهم را  زمان  گذرای  گسستگی  و  بحران  میههنگامیِ  فرصت  خوبی  دادنِ  دست  از  را  »فاجعه  شناخت، 
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ای است که به ناگهان و  ی دیالکتیکی انگاره[، منظورش این است که »انگاره13کند]مقتضی« تعریف می

 کند.« چون یک صاعقه ظهور میهم

سکه دیگر  روی  فضا  آنمدیریت  هرچند  است،  سیاسی  استراتژی  هر  یادآور  ی  نیز  هاروی  که  گونه 

به14شود]می پی[،  کهمثابه  مشخصی  اجتماعی  پراتیک  زمان    آمد  طی  در  مقوله  این  فروکاست  موجب 

های  ، برای جنبشسازدخاطرنشان میگونه که هاروی بار دیگر  گیرد. همانشود، مورد غفلت قرار میمی

به  گریکار  جنبشِمردمی و   تا فضا، کنترل فضا چالشی  تر در صدد کنترل مکانطور سنتی بیشکه  اند 

جنبش این  برای  و  همواره  واقعی  امکانبهها  است.]سختی  بن15پذیر  دید  از  دامنه16سعید][  تعبیر  ی  [، 

لغزندهشیب بر چندگونگی و چند مرتبهدار و  ناظر است  استراتژیک  لحاظ  از  وح فضای  طبودنِ سی فضا 

سرمایه دوران  در  جهانی. سیاسی  پشتکبه  داری  »کاربست  او  زدن و نظر  که  وارو  استراتژیک  های 

گرایی،  بست منطقهکند«، راهی برای پرهیز از بنر این سطوح گوناگون را ممکن میهنگام دی هممداخله

 ریشه است. انترناسیونالیسم انتزاعی و بیاز  ملت و   -رویکرد دوباره به دولت از 

نحویْ شایسته، عبارت است از  . تدوین یک استراتژی فراگیرِ بهدولت و قدرت اجتماعی )بدیل( -5

رابطه  آوردنِدستبه به  یماحصل  همانا  اجتماعی،  امر  و  سیاسی  امر  نوعی »سیاسیبین  امر  مثابه  کردن 

اجتماعی و  سیاسی«اجتماعی  امر  می  ، کردن  که  میگوئل)تعبیری  از  اجتماعی    گر کنش  ورومر توان 

گرفت(  وام  سیاسیبی  . [17]اسپانیایی  هر  نه  اجتماعی    کردنِگمان  مفید  امر  است  هر  کاری  نه  و 

که موجب گسست استثمار    استمفید    هاییکردن، بلکه فقط سیاسی و اجتماعیامر سیاسی  کردنِاجتماعی

شوند و در راستای ترغیب فرهنگ مبارزاتی و  ی سطوح میی شرایط در همهو سرکوب و اتحاد بین همه

 کنند.عمل میجویی ستیزه

و راهی    راستاییهنگامی و ناهمها ناهمکنند. بین آنهایی ویژه کار میامر سیاسی و امر اجتماعی با منطق

ریخته و  مهای بهگر رابطهوجود دارد که نشان  هاشدنشاخه ها و شاخهها، پیچ و خمدراز پُر از ناهمواری

است.   انفجاری  حاصلی  قابلیت  با  بنهمانتوفانی،  که  میگونه  پافشاری  صرفاً  سعید  سیاسی  امر  کند، 

نشانه و  رمز  بلکه  نیست،  اجتماعی  امر  مکانیکی  ضرببازتاب  دارد.] ها،  را  خود  زبان  و  [  18آهنگ 

دبیر سیاسی پیشین جنبش پودموس، این رویکرد    [Iñigo Errejón] ارخون گیوحال، از دید این این با

ای تصادفی بین امر سیاسی و امر اجتماعی نیست، که در چارچوب آن، امر  هشدن به رابط  معنای قائلبه

دارد.  اجتماعی  امر  از  مستقل  تقریباً  بافتی  و  ساخت  امکان    سیاسی  مفروض  اجتماعی  فرآیند  هر 

ندارد.  یافتن آتی آن آورد که ضمانتی برای مادیتای را پدید میهای سیاسی چندگانهکشاکش ها وجود 
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کند، بلکه در  منزوی عمل نمی آید. اما استراتژی در سپهر سیاسیپای استراتژی به میان میجاست که این

بستر و متنی اجتماعی  در  کند که در کنش متقابل است با امر اجتماعی و  بستر و متنی سیاسی عمل می

 که در کنش متقابل است با امر سیاسی.

است،  مفصل دولت  سرشت  از  درستی  درک  نیازمند  اجتماعی  امر  و  سیاسی  امر  بین  استراتژیک  بندی 

از    و  را تعریف کرد  بتوان رابطه با آن  کهیعنی چنانمثابه چارچوبی نهادین،  ویژه در معنای دقیق آن بهبه

سازمان )و  سیاسی  احزاب  بزرگ  تاریخی  اتحادیهمعضل  مانند  دیگر  کرد: های  اجتناب  یافتگی قوام  ها( 

توان جهان را دگرگون کرد.  کند که از طریق آن میدولت را اهرمی بنیادین تلقی می  نهادین این احزابْ 

مقابل  نقطه همانا  ی  دیدگاه،  و  افسانهاین  دولت[  ]از  برکنارماندن  ازی  روایت    هراس  قالب  در  چه  آن، 

آتونومیستی یا  وارونهآنارشیستی  صرفاً  بدو اش،  معضل،  ارائهکردن  دید  ن  از  است.  آن  به  پاسخی  ی 

ای هوشیارانه  شدگان باید فاصلهپذیرش نیست. »سیاست سرکوب قابل  دو گزینهیک از این  سعید هیچبن

 [ 20اعتنایی.«] یا بی  مطلق  با دولت حفظ کند، اما این فاصله کماکان نوعی رابطه است، نه برکنارماندگیِ

های موقت  مثابه نظامی از استحکامات که پیروزیبه  ماعی بدیل،ای استوار برای قدرت اجتساختن شبکه 

برای هرگونه تهاجم انتخاباتی به    مثابه پایگاهیبه  کنند،را در جبهه و قلمرو دشمن تضمین و تأمین می

استقرار سیاس و  تغییر، هنگامیتقدرت سیاسی  برای  واقعی  )محلی،  ی  دولت  دراختیارگرفتنِ  که مسئولیتِ 

بهمنطقه یا ملی(  از  ای  اجتناب  بنیادین،  آن، پرسش  از  بسیار اساسی است؛ پس  آمده است، امری  دست 

یادآور میدندهگرفتارشدن در چرخ  پاریس  به کمون  مارکس در عطف  است.  شود که  های قدیمی دولت 

اهد»طبقه برای  و  بگیرد  دراختیار  را  آماده  و  حاضر  دولتی  دستگاه  صرفاً  نباید  کارگر  مورد  ی  خود  اف 

 [ 21استفاده قرار دهد.«]

هنگام هم از خواست  بخش باید همانقالبی و رهایی   ِ . برنامه و استراتژیبودن و واقعیترادیکال  -6

بودن« را در  توان »رادیکالآوردنِ آن. با الهام از مارکس میرادیکالیسم آغاز کند و هم از چالش فراچنگ

  ی حق هگل سهمی در نقد فلسفهی مشهورش در  در داعیه  دو معنای مکمل فهمید. معنای نخست

[، و بنابراین،  22است«]   بُردنموضوعْ ی  بودن دست به ریشه که »رادیکالدال بر این  ، 1843-44در سال  

اش  به نقل از نامه هراس وضع موجود« است،آن. معنای دوم »نقد بی یی بیرونفراتررفتن از سطح و رویه

هراس وضع  به دفاع از نیاز به »نقد بی  جا ، که مارکس در آن1843-44آن نیز در    [،23به آرنولد روگه]

 که نه از کشفیات خود بهراسد، و نه از کشاکش با قدرت موجود و مستقر«. بودن در اینهراسموجود، بی
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است    ن[ دبیر کل پودموس که بر آPablo Iglesiasسیاس ]ایگل در تخالف است با نظر پابلواین اظهار  

در سیاستْ رادیکالیسم  رادیکال  که  نتایج سنجیده می با  در  رادیکالبودن  نه  اصول.]  بودنْ شود،    [24در 

در نتایج، برخی حقایق نهفته است، اما دیدگاه    بودنْ در اصول با رادیکال   بودنْ هرچند در تخالفِ رادیکال

شدت سطحی باقی  اس وضع موجود«(، بههرکند که بدون دیدگاه نخست )همانا »نقد بی دوم فراموش می

گو با شاعر  ولنین در گفت  دست نخواهد آمد.ی رادیکالی بهبودن در اصول، نتیجه ماند. بدون رادیکالمی

والریوصلح رومانیایی،  ] جوی  بهValeriu Marcuمارکو  بحثی  جریان  در  اول،  [  جهانی  جنگ  هنگام 

می کوشیتوصیه  باید  »همواره  رادیکالکند:  بودد  واقعیت  خودِ  از  آن  .« تر  نتایج  نخست  که  است  گاه 

 توانند در خور واقعیت باشند.می

نظام -7 افقِ  و  رهاییبخشگذار  حزب  هر  نظام.  »افقی  نیازمند    ی افق  همانا  ، بخش«بخش 

استراتژ هر  و  است  نظام  یافق  نیازمند  ،یاستراتژیک  بنبخشاست  ایده.  استراتژیک  سعید  »افق  ی 

را  نظام همینبخش«  میجا  از  یا  26گیرد.]نتیجه  انقالب  مفهوم  جنبه:  دو  بر  است  استوار  افق  این   ]

بخش  ای دیگر. یعنی چگونگی و چیستیِ متناظر با آن. افق نظامی محوری الگوی جامعهگسست، و ایده

دقت  بهدرستی و  به  برخوردار نیست یا دیگری در آن  فقط بر یکی از این دو متکی است، زیرا از دیگری

معنای  ی راه و/یا هدف، بهبودن دربارهلحاظ سیاسی ضعیف است. سرگشتهرو بهتعریف نشده و از همین

 . از سفر است  در این یا آن لحظهشدن گم

گرا رخت  های چپجنبشی احزاب و  استراتژیکِ همه -بخشِ مضاعف از انگارشِ سیاسیاینک، افق نظام

تواند به دو  اندازی برای گذار میگذار ناپدید شده است. چشم  ی مهمِبربسته است. بدون این افق، مقوله

کردنِ   جوی برآوردهوسوی قدرت در جستای که در راه بهمثابه تعریفی برنامهکار رود. نخست، بهمعنا به

دیگر است. دوم، در معنایی فرافکنانه و پس از فتح قدرت،  ای  داشت به جامعههای روزانه با چشمخواسته

به راه  در  نهادن  پای  غایببرای  گذار  استراتژی  معنای  هردو  امروزه  جامعه.  از  دیگری  الگوی  اند.  سوی 

مدافع امروزه   هم»دگرگونی«    افقِ   وکیل  پودموساحزابی  بهچون  که  در  اند،  خود،  منطق  بر  بنا  و  ناچار 

 مانند. و در حرکت رو به پیش، مبهم و ناروشن باقی می شان نادقیق،اهداف

رویا برعهدهرودر  وضع،  این  با  تدوینیی  و  طراحی  وظیفه  نخستین  است.  ضروری  وظیفه  دو    گرفتن 

ناظر بر    [گوردی]یا گره   نشدن با معضل الینحلِ رو هبودگیِ واقعیت است. روب متناسب با رادیکال  ایبرنامه

کند. این برنامه نیست که  یی چنین معضلی اساساً وجود ندارد، مسئله را حل نمیکه گوتغییر جهان، چنان

د. دومین وظیفه، بازیابی و بخشیدن اعتبار دوباره  ز سابرنامه را می  قرار است واقعیت را بسازد، بلکه واقعیتْ
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وضع تالشی    یابی به اینبه این ایده »که دنیایی دیگر ممکن است«. برای دست  ی »بدیل« است،به ایده

و سازماندهی خیابانی.   برنامه، فعالیت فرهنگی، بسیج  است: بحث حول  چندسطحی و چندگانه ضروری 

برای  راه متفاوتی  برای دستتجربه  زیستنِ  در   ی ادای سهم  انگارشِ چیزها  است،  به  های کوچک  یافتن 

میپیروزی باال  را  توقعات  که  اینهایی  و  که  راه  ،هابرند،  است  مردم  به  اعتقاد  این  باوراندن  برای  هایی 

گوید، اتوپی میراثی مبهم و [ می27تواند جهانی متفاوت با جهان موجود باشد. جیمسون]واقعاً می  جهانْ

دید از  دارد؛  بحرانِ  در  او،  دوپهلو  بدیل  چشم  متن  »ما  انقالبی  افق  و  کمونیستی  و  سوسیالیستی  انداز 

توان افزود که چالش امروز ساختن سنتزی از انگارشِ اتوپیایی  دیگری جز اتوپی نداریم«. به این گفته می

ها و  کردن اتوپی، برای آغازیدن از امکاناتش و فرارفتن از محدودیتیعنی، استراتژیک  ،و استراتژیک است

 مرزهایش. 

ناکافی: دمکراسی درونی امری  Militancy]  جویی دمکراسی و ستیزه -8 اما  [. شرطی ضروری، 

رهایی افق  فقدان  اثر  در  اما  است؛  مقصد  به  رسیدن  برای  اساسی  سویبسیار  از    »اهریمنی   بخش، 

کردن  و نهادین  ی اجتماعی« تخریب شده است، اهریمنی که رشدش مستقیماً با افول مبارزهساالردیوان

بخشیدن   بخشیدن به دستگاه اداری و شکل کردن حاکی از استقالل ساالرانهدیوان  احزاب مرتبط است. 

الیه است.    به  متفاوت  حزب  اعضای  سراسر  منافع  با  بعضاً  منافعش  که  است  درونی  کاست«؟(  )»یا 

ی نخست  در جنبش کارگری در وهله  ساالریدیوانی  شود »مسئلهگونه که ارنست مندل یادآور میهمان

ی  ند این معضل در همه[ اما، هرچ28شود.« ] های کارگری مطرح میی امور اداری سازمانمثابه مسئلهبه

سایه است،  حاضر  مبارزه  می  ساالریدیوانانگیز  ی هولمراحل  آشکارتر  مسئولیت  زمانی  دولت  که  شود 

  به هنگام بحث پیرامون انحطاط حزب  1928 که رادوفسکی در سالگیرد، همان چیزیدست میامور را به

آن شوروی  جماهیر  اتحاد  حرفهکمونیست  »خطرات  خطرات،  29قدرت«]  ایِرا  این  با  تقابل  در  نامید.   ]

 هستیم.  گیرانه پیش ی انهساالردیواناستراتژی ضدنیازمند یک 

های کنترل  نه فقط به فرهنگ مشارکت و مکانیسم  ساالردیوان  راندن اهریمنِمکراسی درونی و بیروند

یتیِ کار و علیه هر شکلی  ناپذیر علیه تقسیم اجتماعی و جنسی توقفرهبری نیاز دارد، بلکه مستلزم مبارزه

نیز هست که به نابرابری  اجتناباز  کند. جهانِ کهنه همواره در بطن  ناپذیر در هر سازمانی نفوذ میطور 

ی دگرگونی.  تجربه  و چه در ربط به  ی بذرهای جهانِ نوین نهفته است، چه در عطف به ابزار مبارزههمه

بیرونی که با    شتابیهای  بین خواسته  ناپذیر وساطت  است   یی تناقضحال، دمکراسی مستلزم ادارهدر عین

می را  تغییر  فرآیند  خویش  مینآزاراضطرارهای  فشار  اِعمال  آن  بر  و  یکنکد  از  آهنگ  ضربو  سو،  ند، 
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کُندِ و  بحث  درونی  و  تأمل  و  دیگرتدقیق  سوی  از  زمانِ ،  توقف  .  و  سیاست یافتهگسسته    زمانِ   با  ی 

ی دمکراسی  جوییِ دمکراسی روی دیگرِ سکهشوند. ستیزهکش کشانده میدمکراسی و تشکیالت به کشا

 جویی است. در ستیزه

متضمن دمکراسی  سیاسیتمرکزگر  آیا  تمرکززداییِ  و  نخست،   -ایی  مورد  به  دسترسی  است؟  سازمانی 

طا  کند؛ موجب خمتمرکز می  شُمار اندک  افرادی  ی معضالت متعددی است: قدرت را در دستاندربردارنده

منطقه یا  محلی  منافع  تبعیت  و  تسلیم  مسبب  صرفاً  است؛یا  عمومی  نیازهای  از  خفقانِ    ای  موجب 

شان به رهبری قدرقدرت مرکزی  شود، که سرنوشتای میی کادرهای محلی و منطقههای بالقوهتوانایی

ن دست است: فهم  تمرکززداییِ بیش از اندازه مولد شرایط متقابلی از ای  وابسته شده است. از سوی دیگر،

کند؛  کننده تضعیف میاش را برای مداخله در شرایط حساس و تعیینمایه و توانایینکحزب از خود را تُ

م به  گرایش  میپویایی  نسبی  را  آفرینش  رکز  و  عاج کند؛  رهبُرج  و  کوتاهبریها  اقتدارگراهای  ،  قامتِ 

سخنوریپوش مبدلِ  لباس  در  پائینیده  از  دمکراسی  میرا  های  تسهیل  به30کند.] ،  نمی[  که  نظر  رسد 

که   جاآنکه »تمرکززدایی تا [، دال بر این31سعید]بندی و منطق بنها، بنا بر صورتیک از این گزینههیچ

دیالکتیکی در این    گیریِکه ضروری است«، راه مناسبی برای جهت جاتا آنممکن است و تمرکزگرایی  

 د.نمیدان باش

زندگیستیزه -9 و  وظیفهجویی  جهان،  تبدل  و  تغییر  ستیزه.  است.ای  اعتبار    جویانه  از  دفاع 

بخواهی و خودشیفته، یا بدتر  گریِ دلیش از هر تالشی برای تبدیل تعهد سیاسی به کنشجویی، پستیزه

جاه به  تبدیلش  آن،  پودموسیاز  نوع  از  مقام،  ترقی  و  برای  طلبی  که  حزبی  است.  قطعی  ضرورتی  اش، 

باید سازمانی ستیزهرهایی می باشد!  جنگد  انتخاباتیِ حرفهکه  باشد  حزبی  باید  جو  نظام  ای و عضویت  با 

اعضا است   منفعل  سنتیِمخالف  شکل  در  چه  سوسیال،  روایت -  در  چه  و   پوپولیستیِ    دمکراتش 

اینتوده -اینترنتی با  پودموس.  از مفهوم ستیزهوارش، همانند  است که  ارائه  حال ضروری  تعریفی  جویی 

که   نظامیشود  معانی  هرگونه  ستایشبت  ی گرایانهاز  و  انگارشِ  واره  باشد.  بری  و  عاری  مذهبی  های 

سیاسی، پویایی   ناشدنی بین فرامین زندگیمدیریتِ کشاکشِ حل  جویانه و سرزنده شاملاستراتژیکِ ستیزه

و مسئولیت مرزپذجذاب  و  بی حد  از سوی  از یک  ،یریِ  زندگی،  دیگر  و سپهرهای  این  سو،  است.  دیگر 

نسبت به  یا تبعیض  بر اساس جنسیت، سن، حرفه،    یافتهت است از اجتناب از تبعیض سازمانشرط عبار

اجتناب از    برایاست  ی  چنین شرطتری برای کار سیاسی دارند. این، هموقت و مجال کم  کسانی است که

 . گرانه از خودِ جامعه زوای کنشان ازشکلی 
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ستیزه  گفتهسیاست  به  بلکه  نیست،  قهرمانان  مختص  میگوئلجویانه  عادی،   ی  مردم  »برای  رومرو، 

را    پیروزمند خواهد بود که مردم عادی آنگرانِ کف خیابان« است، زیرا یک »انقالب فقط زمانی  شورش

ای  جویی و سیاست باید در رابطهاین اظهار حاکی از آن است که ستیزه  [32از آنِ خود کنند.«]   مند وبفه

واقعیت با  زندگیمداوم  و  انسانی  هستی  آنهای  که  باشند  نوبهای  به  نیز  مبارزهها  از  جزئی  خود  ی  ی 

با اهمیتی ویژه، در دوران    ای است برخوردارند؛ این نکته  یش ی خوژهسیاسی هستند، هرچند از منطق وی

مرو »سیاست انقالبی باید شورانگیز  های اجتماعی. از نظر رویابیها و فردیتشدنِ بیوگرافیبستهوشکسته

سودایی همینباشد،    و  فقط  نه  سیاستاما  شور  هم .«  زندگیِ  داشتن،  است.  زندگی  به  شوق  چنین 

المللی نویسندگان برای  ی بیناش به کنگرهبرتون در خطابیه جوییِ زندگی است. آندره، ستیزهجویانهستیزه

در   فرهنگ  از  می  1953 وئنژ دفاع  می  کند:اعالم  دگرگونتبدل جه”گفت:  »مارکس  زندگی  ان،  سازیِ 

آمیزیِ پیوند و هم[ مسئله بر سر  33« ]“ اند.این دو شعار برای ما یکی و همان” گفت:  مبو میو ر   “است

 اندازهای زندگی و سیاست است. چشم

زندگی -10 خستگیقانون  بالنکیِ  آگوست  دید  از  »وظیفه.  است،  ناپذیر  جنگیدن  انقالبی  فرد  ی 

دوردست انقالب،    [، و از نظر والتر بنیامین، »صدای رعد34ِ«]یدن به هر طریقی و جنگیدن تا مرگجنگ

سده اندام  بر  انداختهلرزه  پیش  همین35بود.«]   ی  از  وظیفهْ [  منظر    رو،  از  باید  مبارزه  اما  است.  مبارزه 

نحوی استراتژیک درنظر گرفته شود و به باور درآید. اگر چنان  به  رش و آرزوهای جهان هستی انسان، نگ

ستیزه تعهدی  دستاورد  که  دارد  وجود  خطر  این  جلوهنباشد،  در  اندازه  جویانه  همان  به  ظهورش،  های 

 . نگیز باشد که سترون، حماسی باشد یا ناپایدار، و شجاعانه باشد یا حقیر براستایش

بندی یک استراتژیِ استوار و  ، یعنی انجام این وظیفه در هر حوزه و میدانی. در مبارزه، امکان مفصلمبارزه

خمیرمایهقوام از  انگارشِ یافته  در    ی  است  مارکس  آخر  حرف  دقیقاً  »مبارزه«،  است.  نهفته  استراتژیک 

مصاحبه معروفآخرین  سپتامبری  در  جان   1880 ش  ]سوینگت با  روزنامهJohn Swingtonن  نگار  [ 

گو با مارکس، از او پرسیدم آخرین قانون  وگوید در جریان گفتن می[ سوینگت36سان.]ی نیویورکشریهن

او  و  چیست  انسانی  »مبارزه  هستی  داد:  پاسخ  غرور  با  و  کلمه  یک  می در  سوینگتن  با  کردن«.  افزاید: 

ام؛ اما بسا که این، قانون زندگی  نظرم آمد که گویی طنین نومیدی را شنیدهشنیدن این پاسخ »نخست به

 بود.« 
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مترجم*   »توضیح  عنوان  زیر  نوشته  این   :Strategie imagination and Party  بخش در  »بالگ«  « 

 ی آن نوشته است: ی این متن و نویسندهی »ماتریالیسم تاریخی« انتشار یافته است. ویراستار این سایت درباره نشریه

در شماره  انتشار  برای  اصل  در  متن  ویژه   150ی  »این  نشریه و  اسپانیایی  ی  عنوان »بازاندیشی  Viento Surی  با   ،

 دارانه اهدا شده است.ژی سیاسی و بدیل ضدسرمایه « نوشته شده و به استرات1917 -2017انقالب  

[ آنتنتاس  ماریا  )Josep Maria Antentasجوزپ  بارسلونا  آتونومای  دانشگاه  در   ]UAB جامعه تدریس  (،  شناسی 

به می متعددی  او مقاالت  درباره   هایزبان کند.  اسپانیایی  و  اسپانیا، جنبش  انگلیسی  رژیم  بحران  و   15ی  پودموس  مه، 

کنندگان  ، یکی از شرکتسعید بن چنین در حین کار روی مجموعه آثار دانیل  استراتژی سیاسی، منتشر کرده است. او هم 

 سعید بوده است. ی بن درباره   (24.4ی ماتریالیسم تاریخی )ی نشریه ژه در سمپوزیوم وی
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