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از بازاندیشیها و راهجوییها 1 -
یادداشت متجم
مسیر تحولت سمایهداری در مت پیکارهممای طبقماتی دو سممدهی اخیمر ،بمما مبمارزات سیاسمی-اجتمممعای
هدفمند برای براندازی این نظام دره م تنی ده ب وده اس ت .تج ربهی کم ون پ اریس و انقلبا روس یه و
انقلبا چین شاخصترین نونههای تاریخی اوجگیری این مبممارزات و همزمممان ،تراژیکتریممن نونههممای
شکست آنها بودهاند .سمایهداری در ساس این سیر تاریخی از انباشت تجاربا خویش برای مممدیریت
هر چه بهت تضادهای درونیاش و نیز مهار پیکارهای طبقاتی و سکوبا مبارزات انقلبی و آشممتیناپذیر
بهره گرفته است .در مقابل ،جنبش انقلبی هم -در مجممموع -در بازاندیشممی بممه تجربیممات تمماریخیاش،
ضمن پالیش و بسط نظریهی انقلبی کوشیده است در چارچوبا ساختارهای محاط کنندهی ه ر عاص ،
مسیرها و رهیافتهای نوینی برای ادامهی مؤثر مبارزات عالیه سمایهداری تممدارک ببینممد .اممما گسممته و
عامق و پویایی این بازاندیشیها و دستاوردهای مبارزاتی برآمده از آنها ،در هر دورهای بنما بمر مجمموع
شایط تاریخی آن دوره ،متفاوت بوده است .اگر با نظممر بممه رونممد تکموین سمایهداری متماخر تنهما بممه
پهنهی مبارزات انقلبی در نیمهی دوم قرن بیس تم بنگری م ،ب ا انب وهی از تج اربا مب ارزاتی در جواممع
مختلف روبرو خواهیم شد که بعضا در رویارویی با مختصات مشابهی از شایط تحمیلی نظممام مسمملط،
از یکدیگر تأثیر گرفتهاند .با اطمینان میت وان گفمت در جواممع اروپمایی ،بخشما بمه دلی ل ثب ات نسمبی
ش ایط کلن سیاسممی-اجتمممعای و نیممز بهواسممطهی سممنتهای دموکراتیممک قممویتر در پهنهی مبممارزات
سیاسی ،این تجربیات در سطح وسیعتری مورد هماندیشی و بازخوانی انتقادی قرار گرفتهاند.
در یممک دسممتهبندی کلن میتمموان سممه نمموع از ایممن بازخوانیهمما را برشمممرد :بازخوانیهممای آکادمیممک؛
بازخوانیهای حزبی؛ و بازخوانیهای جنبشی .فارغ از تأثیرات متقابل این روایتها بر یکدیگر ،دو نوع
اول این بازخوانیها عاموما در سطح وسیعتری بازتابا یافته و در فضاهای رسمی یا رسانهای بیشت مورد
ارجاع قرار میگیرند ،و به همین اعاتبار اغلب به فضاهای فکری دیگر زبانه ا ه م راه مییابنمد )مثلل از
طریق ترجمه( .با این حال ،بازخوانیهای دستهی سوم که مسیر مبازرات انقلبی و ضممد س مایهداری را
مسممتقی لم از دل جنبشهممای اجتمممعای رادیکممال ،و بممه دور از محممدودیتهای فضمماهای آکادمیممک یمما
حقانیتمحوری و یکسویگیهای رایج احزابا رسمی ،م ورد نق ادی و پرس شگری ق رار میدهن د ،واج د

ویژگیهایی هستند که تأمل بر آنها را مفید -اگر نگوییم ضوری -میسممازد :این دسممته از بازخوانیهما
شامل پرسشها و روایتها و نقادیهایی هستند که عامدتا در مقاطع شکست جنبشهای تممودهای و از
دل فضای سخوردگی ناشی از آنها در سطح حلقهها ،گروهها و شبکههای فعالین رادیکال این جنبشها
نطفه میبندند و مباحثات نسبت لا وسیعی برمیانگیزند و با عابور از چنین مسیری پممرورش مییابنممد .ایممن
پرسممشها و دغممدغهها و روایتهممای نقممادانه کممه عامممدتا برآمممده از تجمماربا مشممارکت در جنبشهممای
اجتمعای و شناخت ضورتهای انضممی مبارزه در سممطح تممودهای اسممت ،برخممورد بممازتری بمما حمموزهی
تئوری دارند ،بهطموری کممه در ش ایطی کمممبیش بهدور از برخممی تنگاهممای آکادمیمک و جزمگراییهمای
مسلکی ،تئوری را در پیوند و تعام ل بیش تی ب ا پراکس یس مب ارزه ق رار میدهن د .ض من اینک ه چنی ن
روایتهایی در پاسخ به ضورتهای پهنهی مبارزه به عانوان یک کلیممت انضممممی ،بممه جممای توقممف در
کورهراههای تئوریک و گرهگاههای نظری )که در جای خود امری بسیار ضوری است( نگاهی سممنتزی و
کلنگر به گس تهی بیانته ای نظری ه دارن د و ض من به ره ب ردن از خ رد جمع ی در جهمت کنک اش در
نظریهها و بازپروری آنها )بهمیانجی پراکسیس جمعی و مباحثات عامومی( ،داوری نهایی نظریه را بممه
عارصممهی عامممل واگممذار میکننممد .چنیممن ویژگیهممایی را نیتمموان بهتممامی نممزد دو دسممتهی نخسممت
بازخوانیهای انتقادی در دستهبندی سهگانهی یاد شده یافت .بر این اسمماس ،دیممدگاههایی کممه از درون
جنبشهای رادیکمال و ضدسمایهداری اروپما مسمیر مبمارزات انقلبمی را ممورد پرسمشگری و بمازخوانی
انتقممادی قممرار میدهنممد ،حممتی بممرای فعممالین رادیکممال فضمماهای سیاسممی خممارج از اروپمما هممم ،بممه رغممم
تفاوتهممای ش ایط سیاسممی-اجتمممعای ،درسهمما و مازادهممای مهمممی دارنممد .چنیممن برداشممتی ،انگیممزهی
ترجمهی مت حاض بوده است ،که نخستین مت از یک مجموعاهی همپیوند خواهد بود.
روشن است که مسیر هر مبارزه به دست مبارزان همن مسیر هموار میشود؛ از این رو ،شاید نیازی به
تأکید نباشد که در اینجا هدف اصلیی انتقال بخشی از تجربیات و نگرشها و دغدغهمندیهای مب ارزات
رادیکال به امید برجستهسازی سویههای تاملبرانگیز یا الهامبخش آنهاسممت ،نمه تأکیممد بممر صمحت کلمی
مضامین این تحلیلها و یا کاربستپذیری عاام رهیافتهای عارضهشده.
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 .1هر فاز سمایهداری فضای حسی واکنشی مسلط خود را به همراه دارد.
هر فاز از سمایهداری فضای حسمی (affect) 1ویممژهای دارد کمه انسمجام آن را برپما میدارد .ایممن یممک
وضممعیت ایسممتا نیسممت .رواج یممک فضممای حسممی مسمملطط معیممن فقممط تمما زمممانی مانممدگار اسممت کممه
استاتژیهایی از مقاومت مدون گردند که قادر به فروپاشی این فضای حسی ویژه و منممابع اجتمممعای
آن باشند ،بنابراین سمایهداری دائ ال وارد بحران میشود و خممود را حممول گرایشهمما و فضمماهای حسممی
مسلطط جدید بازسازی میکند.
یک جنبه از هر فضای حسی مسلطط دورهای آن است که ]حضور و مماهیت[ خممود ایممن فضممای حسمی
یک راز عامومی باقی میماند ،چیزی ک ه همگ ان آن را میدانن د ،ام ا کس ی آن را تص دیق نیکن د ی ا
دربارهی آن سخن نیگوید .تا زمانی که فضای حسی مسلط یک راز عامومی باشد ،موثر باقی میمانمد
و استاتژیهای مخالف آن پدیدار نخواهند شد.
از آنجا که رازهای عامومی غالب ال شخصی میشوند ،مسئله تنها در یک سطح روانی فردی مشهود اسممت
و عاوامل اجتمعای مسئله پوشیده میمانند .از این رو ،هر فاز س مایهداری قربانیببان سیسببتم را بببرای
رنجهایی که سیستم ایجاد کرده است سزنش میکند و بخشی بنیادی از منطق عاملکردش را همچون
مسئلهای تصادفی و محلی تصویر میکند.
در دوران مدرن )تا توافقات پساجنگ (1۹۴۵/فضای حس ی مس لط ،فلک ت ) (miseryب ود .در ق رن
نوزدهم روایت مسلط آن بود که سمایهداری به غنا و برخورداری عامومی منجر میشود .راز عامممومی
این روای یت فلکت طبقهی کارگر بود .آشکارسازی این فلکت توسط انقلبیون انجام شد .نخستین موج
جنبشهای اجتمعای مدرن در قرن نوزدهیم ماشینی برای مبارزه عالیه فلکت ب ود .تاکتیکه ایی نظی ر
اعاتصابات ،مبارزات کار مزدی ،سازمانیابی سیاسی ،تعاونیهای کمک متقابل و صندوق های اعاتصایبا
شمیوههای مموثری بمرای غلبمه بمر قمدرت فلکمت بودنمد کمه حمداقلهای معیمن اجتممعای را تضممین
 .1در بافتار مت حاض ،برگرداندن معنای اسمی واژهی  affectبه فارسی ]برای متجم[ کار نسبتا ل دشواری اس ت.
معانی اسمی متعددی میتوان به عانوان معادل فارسی این واژه انتخابا کرد )نظیر :تمماثر ،روحیممه ،حممس و حممال
روحی-عااطفی ،حالت روحی ،تاثیر روحی ،حالو هوا و غیره( ،که لزوما ل معنممای مممورد اشمماره در ایممن متمم را بممه
طور کامل انتقال نیدهند .آنچه در این مت از این واژه مراد میشود عابارت است از :رواج گرایشهممای حسممی
دورهای در جممامعه بهواسممطهی تاثیرپممذیری بلندمممدت مممردم از اشممکال معینممی از سمماختارها و رونممدهای کلن
اقتصادی-سیاسی .در نهایت برای پرهیز از القای معممانی مرتبممط بمما روانشناسممی فممردی )نظیممر حممالت روحممی(،
معادل اندکی دورتر »فضای حسی« را برای انتقال معنای »گرایش حسی« برگزیدم ،که امیدوارم بتوانممد در فهممم
بهت مضمون مت به مخاطب کمک کند] .م[.

میکردند .برخی از این استاتژیها هنوز هم برای مبارزه عالیه فلکت کارآمد هستند.
زمببانی کببه فلکببت بهعانببوان یببک اسببتاتژی کنببتلر اجتمببعای متوقببف شببد ،س مایهداری بببه سببمت
کسالت/مللر ) (boredomچرخید  .در میانهی قرن بیستم روایت عامومی مسلط آن بود که اسممتاندارد
معیشت در حال افزایش است ،که به نوبهی خود دستسی به مصف ،بهداشمت و درممان و آمموزش را
گستش میدهد؛ در کشورهای ثروتند همگ ان »خوش بخت« بودن د و کش ورهای فقی ر در ح ال ط ی
مسیر خود به سمت توسعه بودند .راز عامومی ]اما[ آن بود که همه دچار کسالت بودند .این پیام دی
از نظام فوردیستی بود که تا پیش از دههی  1۹۸۰نظام تولیدی مسلط بود؛ نظامی ب ر پ ایهی مش اغل
تام وقت برای همهی عامر ،رفاه تنظیم شده ،مصفگرایی تودهای ،فرهنگ تودهای و جممذبا و ادغممام
جنبش کارگری ]از سوی سیستم[ که پیشتر برای مبارزه عالیه فلکت شکل گرفته بود .امنیت شممغلی و
تضمین رفاه ،اضطرابا و فلکت را کاهش داد ،اما مشاغیل ]عاموما[ کسالتبار بودند و شممامل وظممایف
ساده و تکراری میش دند .سمایهداری می انهی ق رن بیس تم همهی چیزه ای لزم ب رای بق ا را عارض ه
میکرد ،اما نه فرصتهایی برای زیست را .سمایهداری در این دوره ،بر بقای تحمیلی تا نقطهی اشممباع
متکی بود.
البته در دورهی فوردیسم همهی کارگران دارای مشاغل پایمدار و امممن نبودنممد ،امما ایممن روییممه ،الگمموی
محوری کار بود ،که بخش بزرگی از سیستم حول آن چینش یافته بود .در واقع سه نوع قرارداد در این
دوره وجود داشت که از آن میان نوع قمرارداد ک ارگران ] Bک ه جایگ اهی م ابین ک ارگران متخص ص و
برخ وردار از مزای ا و ک ارگران ی دی مح ض و فاق د امتیازه ا داش تند /م ،[.ش اخصترین مث ال کس الطت
همبسته با فوردیسم بود .امروزه قرارداد کاری  Bبه طور وسیعی حذف شده است که این امر ش کاف
وسیعی میان کارگران نوع  Aبا کارگران نوع ] Cیعنی اکثیت ک ارگران[ ایج اد ک رده اس ت )ب ازیگران
جامعهی مصفی ،و وانهادهشدن و ناامنی اکثیت بهحاشیه راندهشدگان(.

 .۲مقاومت معاص موج دههی شصت در پاسخ به فضای حسی مسلط کسالت زاده شد.
اگر هر مرحله از نظام مسلط دارای یک فضای حسی مسلط است ،پمس همر مرحلممه از مقماومت همم
نیازمند استاتژیهایی برای شکست یا رفع این فضمای حسمی هسمت .اگ ر نخسمتین مموج جنبشهمای
اجتمعا یی ماشینی برای مبارزه عالیه فلکت بودند ،موج دوم )در دههه ای شصمت و هفت اد ی ا بهط ور
وسیعتر از دههی شصت تا دههی نود( ماشینی برای مقابله با کسالت بوده است .ایممن همممن ممموجی
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است که جنبشهای کنونی ما هم از بست آن زاده شد و همچنان در حمال خمکممردن و شمکلدادن بممه
بسیاری از نظریهها و پراتیکهای ماست.
بسیاری از تاکتیکهای این دوره راههایی برای گریز از چرخهی »کارم مصف م مرگ« بودهاند/هستند.
موقعیتگرایان ) (Situationistsدر آزمودن رشتهی کاملی از تاکتیکها عالیه کسالت پیشگام بودنممد و
انگیزههایشان را چنین بیان کردند» :ما دنیایی را که در آن ضمنت نردن از گرس نگی ،تنه ا از طری ق
پذیرش خطر مردن از کسالت حاصل میشود ،نیخمواهیم« .آتونومیس تها ) (Autonomiaاز طری ق
امتناع از کارکردن ،خواه در پروسهی کار مزدی )از طریق کمکاری یا خراباکاری( و خمواه بمر ض د ک ار
مزدی 1عالیه کسالت پیک ار کردنمد .ایمن اشمکال اعاتاضمی بما فرآینمد اجتممعای وسمیعتری همبسمته
بودند که عابارت بود از خروج ضممدفرهنگی  2از اشممکال مسمملط کممار کسممالتبار و نقشهممای اجتمممعای
کسالتبار.
در جنبمش فمینیس تی سمالهای دههی  ،1۹۶۰مق ولهی »بیممری/کس الت زن خ انهدار «3بمه عانموان
مسالهای نظاممند نظریهپردازی شد .بعدها ،به واسطهی ارتق ای آگاهیه ا ]ی عام ومی[ ،و مت ون و
اکسیونهای اعاتاضی برآمده از آن )نظیر جزوهی مشهور »اسطورهی ارگاسم مهبلممی  «4و یمما ابتکممارات
اعاتاضی گروه فمینیستی »رد-استوکینگ« برای قانونیسازی سقطجنین ،(5نارضایتیهای هر چه بیشتی
پدیدار شدند] .در دههیهای گذشته[ گرایشهای مشابهی در سایر حوزهها نیز قابممل رويممت بممود :در
ادیدر ش یوههای مه م اقمدام مس تقیم) ۸ش امل :کنشه ای
تئ اتر سمتمدیدگان  ،۶در تعلیموتربی ت انتق ،7
کارناوالی ،رزمنده /میلیتانت و صلحطلب( ،و در جنبشهایی که در دههی  1۹۹۰پدیدار ش دند ،نظی ر

1. slacking off and dropping out
2. counter-cultural exodus
3. housewife malaise
» .4افسانهی ارگاسم مهبلی« )  (The Myth of the Vaginal Orgasmنام یک مقممالهی مشممهور فمینیسممتی
درباره سکسوالیتهی زنانه است که در سممال  1۹۶۸توسممط »آنممه کممودت« ) (Anne Koedtفمینیسممت رادیکممال
آمریکایی ،بر اساس یافتههای کتابا تحقیقی »پاسخهای جنسی انسان« )  (Human Sexual Responseنگاشته
شد .در سال  1۹7۰نسخهای تفصیلی از این مقاله ،شامل بخشهایی دربارهی آناتومی زنانه ،شممواهدی دربممارهی
ارگاسم کلیتوریسی ،و دلیل غالبشدن »افسانه«ی ارگاسم مهبلی در قالب یک کتابچه در سطح وسیعی انتشار
یافت] .ترجمه از مدخل ویکیپدیا /م[.
5. Redstockings abortion speak-out
6. Theater of the Oppressed
7. critical pedagogy
8. direct-action
۶

»جنبش بدون حممزبا«» ،بمازپسگیری خیابانهما ،«1فرهنمگ خمود-اتکمایی )»دو .ایممت .یورسمملف ،(«2و
فرهنگ هکری.3
تغییر جهت سمایهداری از فلکت به کسالت در میانهی قممرن بیسممتم ،نقشممی حیمماتی در ظهممور ممموج
جدیدی از شورشها داشت .ما دنبالهی پایممانی ایممن ممموج هسممتیم .تاکتیکهممای ایممن ممموج دوم اینممک
همنقدر برای مبارزه عالیه کسالت کارساز هستند ،ک ه تاکتیکه ای م وج نخسمت ب رای مب ارزه عالی ه
فلکت .مشکل آنجاست که ما اینک هر چه کمت با کسالت به عانوان دشمن اصلی مواجه هستیم .بممه
همین خاطر است که مقاومت رزمنده/میلیتانت در بنبست حاض خود گرفتار شده است.

 .۳سمایهداری مبارزه عالیه کسالت را به طور وسیعی در خود جذب کرده است.
مبارزه عالیه کسالت تنها به طور جزئی بازیابی و احیا شده است .س مایهداری بممه فضمماهایی فراسمموی
محیط ]و مناسبات[ کار کوچ کرده است؛ و قلمروی جدیطد »کارخانهی اجتمعای« )  (social factoryرا
خلق کرده است ،که در آن کل جامعه همنند یک محیممط کممار سممازماندهی شممده اسممت .سمایهداری
اینک با استفاده از ]عاامل[ بیثباتی شغلی مردم را مجبممور میکنممد تمما در قلمممرو بسممطیافتهای از کممار
مزدی کار کنند ،که شامل کلیت »کارخانهی اجتمعای« است.
میتوان بسیاری از نونههای این ]گونه[ فعالیت را برشمرد .کمپانیها الگمموی »مممدیریت مسممطح «4را
اقتباس کردهاند که کارکنان را بر میانگیزد تا نهتنها کار خود را مدیریت کنند ،بلکه روح خود را وقف
کارشان نایند .5جامعهی مصفی ۶اکنون دامنهی وسیعتری از محصولت جانبی 7و سگرمیهای دایمممی
را عارضه میکند که به نسبت گذشته بر مبنای سلیق/ذائقههای تودهای تعییممن نیشمموند .محصممولت
جدید ،نظیر بازیهای کامپیوتری و رسانههای اجتمعای ،دربردارندهی سطوح بممالیی از درگیممری فعممال
شخص ]مصفکننده[ و نیز درجات بالیی از انگیزشهای اجتمعگریزی ۸هستند.

 .5عابارت اصلی» :روح خود را در کارشان سمایهگذاری کنند] «.م[.

1. Reclaim the Streets
!2. DIY culture: Do It Yourself
3. hacker culture
4. flattened management
6. Consumer society
7. niche products
8. desocialised stimulation

تجاربا محیط کار به وسیلهی تایزها/ناهمسانیهای خخرد 1در مدیریت و اجرا دارای تنوع شدهاند ،بممه
2
همنگونه که رواج و گستش موقعیتهای کاری گهگاهی/تصادفی ) ،(casualو شبه-خود-استخدامی
3
در حواشی سمایهداری نیز چنین کارکردی داشته است .سمایهداری رشد هویتهای ثممانوی رسممانهای
)یا خود-تصویرگری از طریق رسانههای اجتمعای ،مصف رویتپذیر 4و نایشی ،و یمادگیری تمامعامر(5
را که بایستی به طور وسواسآمیزی حفظ شوند ،رواج داده است .بیتردید اشکال مختلفی از مقاومت
دورهی پیشین بازیابی و یا احیما شمدهاند ،امما ]تنه ا[ در قالبهمای محصمور و اسمارتباری کمه نشمان
میدهد سنون اصلی آنها منقرض شده است .برای نونه ،کلوباهای شممبانه و فسممتیوالهای موسممیقطی
شکتیی جایگزین موزیک اعاتاضی شورانگیز ) (raveپیشین شدهاند.

ص اضطراب است.
 .۴تاثیر واکنشی مسلط در سمایهداری معا ص
راز عامومی امروز آن است که همگان مضطربا هستند .اضطرابا از قلمروهممای محممدود پیشممین خممود
)نظیر سکسوالیته ( ۶به همهی قلمروهای اجتمعای گستش یافته است .همهی اشکال شممورمندی ) inte
 ،(nsityخود-بیانگری  ،7پیونمد عاماطفی ،صممیمیت و خوشمی و لمذیت اممروز بما تاروپودهمای اض طرابا
درهمتنیده شدهاند .اضطرابا به پایهی اصلی استیل )  (subordinationبدل شده است.
بخش مهمی از شالودهی اجتمعای اضطرابا ،شبکهی چندوجهی و همهجا حاض نظممارت/کنممتل ۸اسممت.
1. micro-differentials
2. semi-self-employed
3. mediatised secondary identities
 .4مصف رویتپذیر ) (visible consumptionمبتنی بر این درک و باور است که نمموع داراییهمما و مصممارف
شخص بیانگر واقعیتهایی دربارهي خود او و نشانگر برخممی خصمملتهای فممردی اوسممت .چنیممن درکممی رانهی
فرهنگی فراگیری است که بر نحوهی رفتار مصفکنندگان تأثیر میگذارد .تقریبا ل در تامی فرهنگهمما ،کالهمما و
خدمات رویتپذیر پایههای برداشتهای رایج عامممومی دربممارهی وضممعیت ،شخصممیت ،روحیممات و طممرز تفکممر
مالکان یا مصفکنندگان آنها هستند .در همین راستا ،نه فقط نوع کالی مصفی ،بلکه همچنین سبک مصف
کالها و برند کالهای مصفی جایگاه مهمی مییابد .جایی کممه اطلعاممات دیگممری در مممورد شممخص در دسممتس
باشد ،این اطلعاات با نشانههای مربوط به مصف رویتپذیر شخص ادغام میشود تا از تلفیق آنها چگمممونگی
تأثیر نهایی بر مخاطب حاصل گردد .نونههای بسیاری وجود دارد که در آنهمما نشممانههای مص ف رویتپممذیر
نقش غالبی در چگونگی تأثیرات شخص بر دیگران دارند] .ترجمهی آزاد از این منبع /م[.
5. lifelong learning
6. sexuality
7. self-expression
8. surveillance
۸

»آژانسه ای امنی ت مل ی» ،«۹تلویزیونه ای مداربس ته ،«2گزارشه ای مرب وط ب ه م دیریت اجرای ی،
ها تفحص و دستهبندی مداوم نوجوانان مدرسممهای .اممما ایممن
ادارهی کاریابی ،3نظام امتیازات در زندان ،4
شبکهی آشکار تنها پوس تهی بیرون ی م اجرا اس ت .م ا بای د درب ارهی ش یوههایی ک ه ای دهی
نولیبالی »موفقیت« از طریق آنها این مکانیزمهای کنممتلی را در ذهنیت افممراد تلقیممن و درونممی میسممازد و
5
زندگی بیشت مردم حک میکند تامل کنیم.
بر سگذشتهای
این مسئله نیز در خور تأمل است که چگونه خود-عارضهگرطی آگاهانه و ظماهرال دواطلبمانهی مممردم ۶در
رسانههای اجتمعای،مصف رویتپذیر و انتخابا مواضیع درون فضای گزینههای موجود ،مبتنممی بممر فممرض
یک اجراگری بر روی صحنهای است که با نگاههای خیره و مس تمر دیگریهمای مج 7ازیدنب ال میشمود.
همچنین شیوههای سایت و تاثیرگذاری نگاه خیرهی یادشده بر نحوهی آشنایی ،ارزی ابی و ش ناخت
مردم از یکدیگر ،به عانوان همبازیهای یک صحنهی نایش بیوقفممه )کممه بممه طممور نامحممدودی
تاشا میشود  ،( ۸نیز در خور اندیشیدن است .در عاوض ،موفقیت مما در ایممن نممایش همممه چیممز را متممأثر
میسازد :از قابلیت ما برای جلب همدلی و صممیمیت انسمانی ،تما قمابلیت م ا بمرای دستسمی بممه وسمایل
۹
معیشت ،نه صف لا در شکل دس تمزد ،بلک ه همچنی ن در ق الب اعاتب ار ]اجتم عای[ .ب ا ب وروکراتیزه
کردن و خصوصیسازی سپهر عامومی 1۰و نیز با خجرمانگاری فزآین دهی دامنهی وس یعی از فعالیته ای
انسانی ،به اتکای دلیلی چون خطر ،امنیت ،مزاحمت ،کیفیت زندگی و رفتار ضمداجتمعای ،حوزهه ای بی رون
از قلمروی کنتل رسانهای ) (mediatisedبه طور فزآیندهای بسته میشوند.
در این قلمرویی که هر چه بیشت امنیتی و رویتپذیر میشود ،به ما فرمان داده میشممود کممه ارتبمماط
برقرار کنیم .کسی که ارتباطناپذیر] 11فاقد قابلیت ارتباطگیری[ باشد ،بی رون گ ذارده میش ود ]اخ راج
1. NSA: National Security Agency
 .2تلویزیممون مداربسممته ) .(CCTV: Closed Circuit Televisionمم دوربیممن مممدار بسممته کمماربرد دیگممری از
تلویزیونهای مداربسته است ،که برای نخستین بممار در سممال  1۹۶۸در شممهر نیویممورک بممرای مبممارزه بمما جممرم و
جنایت مورد استفاده قرار گرفت .در حال حاض در انگلستان حدود  4.2میلیون دوربین مدار بسته وجود دارد.
]م[.
3. Job Centre
4. privileges system in the prisons
5. life-stories
6. people’s deliberate and ostensibly voluntary self-exposure
7. virtual others
8. an infinitely watched perpetual performance
9. means of subsistence
10. public space
11. incommunicable
۹

میشود[ .از آنجا که هر کسی قابل مصف و دورانداختنی ) (disposableاست ،سیستم میتوانممد هممر
کسی را در هر زمانی با تهدید جداسازی اجباری مواجه کند و این تهدید در بستی عامممل میکنممد کممه
بدیلها پیشاپیش مسدود شدهاند ،به طوریکه این جداسازی اجباریی اجتمعگریزی 1را بمه دنب ال دارد،
2
که ]این خود[ به یک نا-انتخاطبا ) (non-choiceپوچ میان پذیرش غیراجتمعای و طمرد ضمد اجتممعای
منجر میشمود .ای ن تهدی د بمه ش یوههایی خخ رد در کنشه ای انض باطی 3روزم ره آش کار میش ود؛ از
»مختلسممازیها «4و غدغنسممازیهای اینتنممتی ،5تمما اخراجهمما و تحممریم منممافع ،۶کممه در شممکل بسممیار
ستمگرانهی ]مجازات[ سلول انفرادی در زندانها به اوج خود میرسند .چنین نظامهاییی درجهی صفطر
روند »کنتل توسط اضطرابا «7هستند :تخریب همهی مختصات »ارتباطمندی «۸در یممک صممورتبندی
حامل خطر دایمی ،به منظور اینکه شخصیت ]فرد[ دچار فروپاشی گردد.
گرایش مسلط حاض یعنی اضطرابا همچنین به عانموان ]وضممعیتی از[ بیثبماتی ) (precarityبمه فهممم
درمیآید .بیثباتی نوعای از ناامنی ) (insecurityاست که با مردم همچون موجمموداتی دور-انممداختنی
رفتار میکند تا کنتل را بر آنان تحمیل کند .بیثب اتی از ای ن جهمت ب ا فلکمت متف اوت اسمت کمه در
شایط فلکت ضورتهای زندگی به سادگی غایباند ،درحالیکه در شایط بیثب اتی ای ن ض ورتها
فراهماند ،اما تحت شایطی از فرد دریغ میشوند ]یعنی به طور مشوط در دستساند[.
بیثباتی به یک ناامیدی تعمیمیافته میانجامد :یک برانگیختگممی جسمممنی دایمممی ،بممدون گشممایش و
خلصی .درصد روبهرشدی از جوانان در خانه به س میبرند .بخش قابل توجهی از جمعیممت )بیممش از
 1۰درصد در انگلستان( داروهای ضدافسدگی مصف میکنند .نرخ زاد و ولد رو به کاهش است ،چمرا
که بیثباتی آدمها را نسبت به تشکیل خانواده بیرغبت و یا رویگممردان میکنممد .در ژاپممن میلیونهمما
جوان هرگز خانهی خممود را تمرک نیکننمد ) ،(the hikikomoriدر حمالیکه سممایرین در یممک مقیماس
خمسی و فراگیر تقریب لا تا س حد مرگ کار میکننمد .آزمایشهمای آممماری نشمان میدهنممد کممه نیممی از
جمعیت انگلستان دستخوش ناامنی درآمدی] ۹درآمد ناکافی[ هستند .بممه لحمماظ اقتصممادی مولفههممای
1. desocialisation
2. desocialised inclusion and desocialised exclusion
3. disciplinary practices
4. time-outs
5. Internet bans
6. benefit sanction
7. zero degree of control-by-anxiety
8. connectedness
9. income insecurity
1۰

نظام اضطرابا شامل موارد زیر است :تولید لغر ،1مالیگرایی 2و بردگممی بممدهطی پیامممد آن ،ارتباطممات و
مبادلت س یع م الی ،و جهانیس ازی تولی د .ب رای مث ال ،محیطه ای ک اری ،نظی ر مراک ز تلف ن )call
 ،( centresبه طور روزافزونی عامومیت مییابند ،جایی که هر ک س تنه ا مراقمب ک ار خمودش اس ت و
میکوشد جهتگیری خدماتی 3مورد نیاز را حفظ کند ،چرا که مممدام در معممرض بمماز-آزمممایی و ناکممامی
احتملی قرار دارد ،خواه به واسطهی ملزومممات کیمممی تعممداد تاسهممای تلفنمی ،و خممواه بممه واسممطهی
فرآیندی که بیشت کارگران را از یک کار ثابت محروم میکند )آنها -برخلف یک محیط آموزشی -باید
شش ماه کار کنند تا تازه بتوانند آن شغل را دریافت کنند( .پدیدهی مدیریت تصویر 4به این معناست
که شکاف میان نقشهای رسمی و آنچه واقعال رخ میدهد ،هر چه بزرگتر شده اسممت .و فضممای پممس
از یازده سپتامب ) (2۰۰1این اضطرابا گستشیافته را به درون سیاست جهانی انتقال داده است.

 .۵اضطراب یک راز جهانی است.
اضطرابا و استطس مفرط یک راز عامومی است .هنگامی که اساسال سخنی از آنها به میان میآیممد ،بممه
عانوان مشکلت روانشناختی فردی تلقی میشوند که تقصیر آن اغلب به الگوهای فکری نادرست فرد
و یا انطباق ناکافی وی ]با شایط محیطی[ نسبت داده میشود.
در واقع ،گفتارهای عامومی مسلط چنین قلمداد میکنند که ما به اس تس بیشمتی نیازمن دیم تما م ا را
»ایمن« )از طریمق امنیتیسمازی ( 5و »رقابتپمذیر) «۶از طریمق ممدیریت اجراگمری (7نگمماه دارد .همر
وحشت اخلقی و هر سختگیری جدید یا هر دور تازهای از قوانین سکوباگر ،بر وزن انباشته شدهی
اضطرابا و استطس برآمده از بیش-مقررات عام ومی ۸میافزای د .از نماامنی واقع ی و انس انی نق بی بمه
1. lean production
2. financialisation
3. service orientation
 .4مدیریت تصویر ) ،(Image Managementبنا بر اظهارات مممدافعان و »کارشناسممان« تکنیکهممای ممموفقیت،
فن و شیوهای برای مهار تاثیرات ظاهر و رفتار شخص بر روی خود و دیگممران ،در جهممت دسممتیابی بممه اهممداف
شخصی است .چنین ادعاا میشود که از طریق مدیریت تصویر میتوان تصویری متناسب ،جذابا و توانا از خود
خلق کرد ،که موجب ارتقای اعاتمد به نفس ،ظرفیت ،خلقیت و نیز قابلیت و اعاتبار حممرفهای شممخص میگممردد.
]م[.
5. securitisation
6. competitive
7. performance management
8. general over-regulation
11

سمموی تقمویت امنیتیسمازی] 1فضمای جمامعه[ زده میشممود .ایمن یممک چممرخهی شمموم اسممت ،چمرا کمه
امنیتیسازیی شایط پایهای مولد اضطرابا اولیه )دور-انداختنی بودن ،نظارت/کنتل ،مقررات شدید( را
تقویت و تشدید میکند .در نتیجه ،امنیت سزمین ملی به عانوان یمک جانشمین نیمابتی 2بمرای امنیمت
شخص به کار گرفته میشود .بار دیگر ،این مسئله هم دارای سوابقی است :اسممتفاده از عاظمممت ملممی
به منزلهی یک جبان جایگزین 3برای فلکت ،و استفاده از جنگ]های[ جهانی بهمثممابه مجرایممی بممرای
رفع درماندگی برآمده از کسالت.
اضطرابا همچنین به ]سطوح[ پایین راه مییابد :فقدان کنتل مردم بر زندگیهایش ان منج ر بمه ی ک
کوشش وسواسآمیز برای بازیابی کنتل میشود که از طریق مدیریت خخرد 4بر هر آن چیممزی کممه قابممل
کنتل باشد دنبال میشود .برای مثال ،تکنیکهای مممدیریت والممدینی 5حمماوی دسممتورالعملهای معیممن
قابل پیروی ،بهمنزلهی شیوههایی برای کمماهش اضممطرابا والممدین تبلیممغ میشمموند .در سممطح وسممیعتر
اجتمعای ،اض طراباهای پنه ان ناش ی از بیثب اتی ،پروژهه ای وسواس ی تنظیم ت اجتم عای ۶و کن تل
اجتمعای را تغذیه میکنند .این اضطرابا پنهان به طور فزآیندهای به روی اقلیتهمما فرافکنممی و سمموق
داده میشود.
اضطرابا به روشهای متعددی شخصی ]قلمداد[ میشود :7از گفتمنهای »حق جدید «۸که فقرا را به
خماطر فقرشمان ملممت میکننمد ،ت ا درمانهمای نموینی کمه بما اض طرابا بمه عانموان یمک عا دم تموازن
عاصبشناختی ۹یا یک شیوهی تفک ر اختلل ی 1۰برخ ورد میکنن د .ص دها ن ونهی گفتم ن »م دیریت«
شامل :مدیریت زمان ،مدیریت خش م ،م دیریت والمدینی ،خمود-م داری ،11بازیس ازی ،12در پاسمخ بمه
1. securitisation
2. vicarious substitute
3. vicarious compensation
4. micro-managing
5. Parental management techniques
6. social regulation
7. personalised
8. New Right
9. neurological imbalance
10. dysfunctional thinking style
11. self-branding
 .12بازیسازی ) :(gamificationاستفاده از الانهمما و تفکممرات بممازی گممونه ،در زمینههممایی کممه ممماهیت بممازی
ندارند .مفهوم بممازی سممازی را هممم اکنممون میتمموان در بسممیاری از زمینههممای تجمماری و محصممولت ،آموزشممهای
اجتمعای ،پزشکی ،درمان اختللت فکر و ذهنی ،درمان فراموشی و یا حتی آموزشهای نظامی مشاهده کممرد ،و
چیزی که در هم هه آنها مشتک میباشد سعی در بیشینه کردن یادگیری و درگیر ساخت کاربر بمما محصممول )و یمما
مفهوم مورد نظر( است] .برگرفته و ترجمه از ویکیپدیا /م[.
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همسازی فزآینده با الگوی کاپیتالیسمتی س وژگی ،بمه سموژههای مضمطریبا تموهمی از کن تل را عارضمه
میکنند .و شمر بسیاری از گفتارهای بلگردان و مجرمانگار ،1بیثباتی را موضوعای مربوط به انحممراف
شخصی ،مسئولیتناپذیری ،یا خود-محرومسازی بیمممرگون قلمممداد میکننممد .بسممیاری از ایممن گفتارهمما
میکوشند روبنای فوردیسم )ناسیونالیس م ،انطب اق و ادغمام اجتممعای( را بمدون زیربن ای آن )اقتص اد
ملممی ،رفمماه ،اشممتغال همگممانی( حفممظ کننممد .دکتینهممای مسممئولیت فممردی ،بممه دلیممل تقممویت حممس
آسیبپذیری و دور-انداختنیبود طن فرد ،نقشی محوری در این جهش واپسگرا دارند .در کنار اینهمما ،بمما
صنعت خود-ارجگذاری 2مواجه هستیم ،خروجیهای بیپایان رسانهای که به مردم میگویند چگونه از
طریق »تفکر مثب ت« ب ه م وفقیت دس ت یابن د ،ت و گ ویی من ابع اض طرابا و درمانمدگی ب ه س ادگیی
توهمت فکری هستند .همهی اینها نشاندهندهی گرایشی هستند که میکوشد مشکلت را شخصممی
جلوه دهد ،خواه مشکلت مربوط به کار ،و خواه مشکلت مربوط به روانشناسی.
پیشتر استدلل کردی م ک ه ]ت داوم[ عاملک رد ی ک راز عام ومی نیازمن د آن اس ت ک ه م ردم ب ه لح اظ
اجتمعای منزوی )ایزوله( گردند .این امر بهویژه در وضعیت حاض که روابط واقعی میان انسانها بممه
طور فزآیندهای رو به سوی کاهش و کمیابی دارد ،صادق است .اینک ارتباط بیش از هر زمانی فراگیممر
شده است ،اما ارتباطات به طور روزافزونی تنها از طریق مسممیرهای میانجیگریشممده توسممط سیسممتم
رخ میدهند .بنابراین ،مردم به شیوههای بسیاری از ارتباطگیری واقعی منع میشوند ،حتی زمانی کممه
سیستم همهی افراد را بدینسو فرامیخواند که در ارتباط بوده و یا ارتباطپذیر باشممند .از طریممق ایممن
فضاهای میانجیگریشده ،مردم هم با الزام ارتباطگیری ]از سوی سیسمتم[ ،بمه جمای بیمانکردن خممود،
سازگار میشوند ،و هم به خودسانسوری خو میگیرند .بممه طممور مشممابه ،کممار عامماطفی 3هممم اضممطرابا را
تسکین نیبخشد؛ بلکه بمما آشممفت و مختلسممازی حممواطس  4مص فکنندگان ،ص فا رنج کمارگران را
تشدید میکند )پژوهشگران دریافتهان د ک ه شایطی ک ه ک ارگران را مل زم ب ه تظ اهر ب ه
خوشبختی میسازند ،در واقع موجب بروز مشکلت جدی سلمتی میشوند(.
]در ای ن خص وص[ ،حج م ارتباط ایت مقمولهای ن امربوط اسمت .برهمنه ی )ب از-پیون دیابی( نیروه ای
اجتمعای آزادیخواه رخ نخواهد داد ،مگر آنکه مجراه ایی ی افت ش وند ک ه از طری ق آنه ا بت وان از
خوطد راز عامومی سخن گفت .در این معنا ،مردم اساسال تنهاتر از همیشه هستند .برای بیشت مممردم )از
1. criminalisation
2. self-esteem industry
3. affective labour
4. distracting
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جمله بسمیاری از افمراد رادیکمال( دشموار اسممت کمه واقعیمت آنچمه را کمه تجربمه و احسماس میکننمد
بازشناسی و تصدیق کنند .چیزی باید به بیان کیمی درآید یا از سوی رسممانهها وسممیعا منتشمم گممردد ،یمما
برای فعالین رادیکا یل به عانوان امری سیاسی بازشناسی شود ،تا ]در ذهن آنان[ به عانوان امممری واقعممی
اعاتبار بیابد .اما راز عامومی چنین ملزوماتی را برآورده نیکند ،و به همین دلیل نامرئی باقی میماند.

 .۶تاکتیکها و نظریههای جارصی فاقد کارآیی هستند .ما نیازمنببد تاکتیکهببای جدیببدی بببرای
مبارزه با اضطراب هستیم.
در بازههایی از تحرک اجتمعای و تغییرات اجتمعای موثر ،مممردم حسممی از توانمنممدی دارنممد ،توانممایی
اینکه خودشان را بیان کنند؛ احساسی از اصالت و پسزدن سکوبا و سکوفتگی ،یا دوریجسممت از از-
خود-بیگانگی ،که میتواند به عانوان درمان موثری برای افسدگی و مشکلت روانشناختی عامممل کنممد؛
گونهای از تجربهی در-اوج-بودن .این همن چیزی است که فعالیت سیاسی را برپا نگه میدارد.
چنین تجربیاتی در سالهای اخیر بسیار کمیابا شدهاند.
شمممماید میبایممممد در اینجمممما بممممر روی دو روییهی مرتبممممط و رشممممدیابنده متمرکممممز شممممویم :یکممممی
پیشگیری/پیشدستی ،1و دیگری» ،مجازات از طریق فرآیند .«2تاکتیکهای پیشگیرانه آنهایی هسممتند
که اعاتاضات را پیش از شوع آنها متوقف میسازند یا پیش از اینکه اعاتاضممات در اثممر رشممد خممود بممه
دستاوردی برسند .یورش پلیس ،بازداشتهای انبوه ،ایسممت و بازرسممی ،قخخرقکممردن و مسدودسممازیهای
محلی توسط پلیس ، 3تهاجم به خانهها و بازداشتهای پیشگیرانممه نونههممایی از اینگممونه تاکتیکهمما
هستند» .مجازات از طریق فرآیند« شامل نگهداشت افراد در وضعیت تمرس ،درد و ی ا آسممیبپذیری از
طریق سوءاستفاده از فرآیندهایی است که برای مقاصممد دیگممری طراحممی شممدهاند .نظیممر معلقسممازی
فعالین سیاسی در وضعیت »آزادی به قید ضمنت« در مرحلهی پیشا-محاکمه و پیممش از دادگمماه ،کممه
فعالیت روزمرهی فرد را مختل میکند؛ استفاده از لیستهای منع پرواز یا منمع تمردد ممرزی بمرای آزار
دادن و درماندهسازی نیروهای مخالف ،یورشهای پیش از طلوع صمبح از سمموی پلیممس ،انتشممار نممالزم
تصاویر فعالین در رسانهها ،بازداشت افراد بر حسب سوءظن )گاهی بر مبنای سهمیههایی مشممخص(،
1. preemption
2. punishment by process
3. lockdowns
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استفاده از شیوههای دردناک دستگیری و دستبند زدن ،1و یا آشکارسازی ظریمف اینکممه کسمی تحممت
نظر است .هنگامی که ترس از مداخلهی حکومت ]به ذهنیممت افممراد[ تزریممق گممردد ،چنیممن ترسممی بمما
شممبکهای از نظارتهممای مشممهود کممه در ساسمم فضممای عامممومی جممای گرفتهانممد تقممویت میشممود؛
نظارتهایی که به طور استاتژیک به مثابه انگیزشهای ضبهی روحی و اضطرابا تعبیه شدهاند.
شواهد روایمت ش ده ،فهرس تی انبموه از تج اربا وحش تبار درب ارهی ت أثیرات ای ن تاکتیکه ا فراه م
آوردهاند :کسانی که بعد از سالها انتظار محاکمه و مجازات برای چیزی که پیشتمر از آن تمبئه شمده
بودند ،به یک پیکر فروپاشیده عاصبی بدل شدهاند ،کسانی که بعد از ماهها منممع تمماس بمما خممانواده و
دوستانشان ،دست به خودکشی زدهاند ،یا کس انی ک ه بع د از برخورده ای ای ذایی پلی یس نس بت ب ه
بیرون رفت از خانه دچار ترس و هراس شدهاند .این تأثیرات همن اندازه واقعی هستند کممه حکممومت
کسی را بکشد یا ناپدید سازد ،اما با این حال چنین شواهدی عامدتا پنهان نگاه داشممته شممده و نممامرئی
ماندهاند .عالوه بر این ،بسیاری از فعالین رادیکال همچنان محتاج و قربانی اسممتخدامهای بیثبممات و
رژیمهای تنبیهی نظام اجتمعای سودمحور هستند .ما در گریز از تولید تعمیم یافتهی اض طرابا ناکمام
ماندهایم.
اگر موج نخست مقاوم یت ماشینی برای مبارزه با فلکت مهیا کرد ،و موج دوم ماشینی برای مبممارزه بمما
کسالت ،آنچه ما اکنون نیاز داریم ماشینی برای مبارزه با اضطراب است ،و این چیزی است که هنمموز
فاقد آن هستیم .اگر از درون چارچوبا اضطرابا به مسئله نگاه کنیم ،ما هنوز »واژگونی چشمانداز ،«2
آنگونه که موقعیتگرایان 3از منظر ]جایگزینی[ میل ) ،(desireبه جای قدرت از آن نممام میبردنممد ،را
محقق نکردهایم .شکلهای اصلی مقاومت امروزی همچنممان از دایممرهی اشممکال مبممارزه عالیممه کسمالت
برمیآیند ،و از آنجا که کسالت جای خود را به اضطرابا سپرده است ،چنین اشکالی از مقاومت دیگممر
نیتوانند مؤثر باشند.
مقاومت رزمندهی حاض با اضطرابا پیکار نیکن د و ق ادر ب ه چنی ن پیک اری ه م نیسمت .خمود ای ن
مقاومت اغلب دربردارندهی رویاروییهمای ظری ف بما موقعیتهمایی بسمیار اضمطراباآور اسمت .ام ا
شورشگران ]پیکارجویان عالیه نظم مسمملط[ از طریمق تبممدیل تمأثیرات منفمی اضمطرابا بممه خشممم ،بمر
اضطرابا غلبه میکنند؛ یعنی با تبدیل اضطرابا به خشم و با کار کردن روی تأثیر ایمن خشممم ،نیرویممی
1. pain-compliance holds
2. reversal of perspective
3. Situationists
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پیشبرنده برای حمله تدارک میبینند .چنین رویکردی به روشهای متعمدد بمدیلی در برابمر اض طرابا
فراهم میکند .با وجود این ،برای مردم عاادی دشوار است که از خلل اضطرابا به خشم برسممند ،بلکممه
برای آنان سادهتر است که بنا به کارکرد آسیبهای روحی ]تراما[ به راه دیگری بازگردانممده شمموند .ممما
متوجه این گرایش معین نزد شورشگران شدهایم که وجود موانع روانشممناختی بمرای کنممش رزمنممده را
جدی تلقی نیکنند .پاسخها بدین س مت متمیلان د ک ه» :فق ط انج امش ب ده «!1ام ا اض طرابا ی ک
نیروی مادی واقعی است ،نه صفال یک شبح خیالی .یقینال منابع اضممطرابا در گممونهای از اشممباح ریشممه
دارند ،اما پرسش از ]چگونگی[ غلبه بر دستآویزهای مادی یک شبح به ندرت به همممن سممادگطی دور
انداخت ارادی و آگاهانهی آن است .زیربنای قدرت توهمآمیز این شبح ،رشتهی کاملی از انسممدادهای
روانشناختی است ،که در نهاییت تأثیری از گرایش انفعالی 2است .گفت اینکممه »فقممط انجممامش بممده«،
همنند آن است که به کسی که پایش شکسته است بگوییم» :فقط راه برو!«
وضعی یت ناامیدکننده و خلصیناپذیر به نظر میرسد ،اما چنین نیست .وضعیت حاض درست به دلیل
تأثیرات بیثباتی ،چنین به نظر میرسد :بیش-استس دایم ی ،فشدگی و انقبماض زم ان در یمک زممان
حال ابدی ،آسیبپذیری هر فرد مجزا )و به طور نظاممند میانجیگری شممده( ،و سممیطرهی سیسممتم بممر
تامی سویههای فضای اجتمعای .اما سیستم به طور ساختاری آسیبپذیر است ،زیرا تکیه بر اضطرابا
رهیافتی از روی درماندگی است ،که سیستم کنونی در غیابا اشکال قممویتر همنمموایی )(conformity
]از سوی مردم[ بدان متوسل شده است .اینکه سیستم برای تدوام حیات خود میکوشد حممس نمماتوانی
و بیقدرتی را در مردم القاء و تشدید کند] ،ناگزیر[ فضایی را بممرای گسممیختگیهای ناگهممانی و فمموران
شورشها باز میگذارد .با ایمن اوص اف ،چگمونه میت وانیم بمه نقطهای برسمیم ک ه احس اس نماتوانی و
بیقدرتی را کنار بگذاریم؟

 .۷سبک تازهای از ارتقای آگاهی معطوف به بیثباتی مورد نیاز است.
برای مدونسازی پاسخهای جدید به اضطرابا ،نیاز داریم به میز طراحی 3رجوع کنیم .نی از داری م ک ه
مجموعاهی جدیدی از دانشها و نظریههای از پایین به بال 4بنا کنیم .برای چنین هدفی ،نیازمند آنیممم
!1. Just do it
2. reactive affect
3. drawing board
4. from the bottom up
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که انبوهی از مباحثاتی را برپا کنیم که تلقیهای فشدهای بین تجاربا وضممعیت جمماری و نظریههممای
معطوف به دگرگونی ایجاد میکنند .نیازمنمد آنیممم کمه چنیممن فرآینممدهایی را از ساسمم پهنهی ]حیمات
اجتمعای[ بهحاشیهراندهشدگان و ستمدیدگان آغاز کنیم ،اما دلیلی وجود نمدارد کمه چنیمن ک اری را از
خودمان شوع نکنیم.
برای شناسایی امکانات چنین اقدامی ،ما موارد پیش ین اق دامهای مش ابه را م رور کردهای م .ب ا ش وع
بررسی از دیدگاههای مربوط به روشنگریهای فمینیستی دهههای  ،1۹۶۰/1۹7۰ویژگیهممای محمموری
زیر را جمعبندی کردهایم:


تولید نظریهای نوبنیاد در پیوند با تجرب ه .م ا نیازمن د آنی م ک ه بمه ج ای متوسلش دن بمه
نظریههای مربوط به زمانهای گذشته ،با تجریبات کنونیم ان پیون د دوب اره برق رار کنی م.
ایدهی اصلی در اینجما آن اسمت کمه پیشفرضه ای مسملط ،م انع از شمکلگیری درکهما و
دریافتهای خودمان از وضعیتمان میشوند ،یا تحمیل چنین پیشفرضهممایی ،فهممم مما را
آشفته میسازد؛ درحالی که ادراک خود ما باید صاحت و روشنی بیابد .ترکز اصلی باید بر
روی آن تجاربی باشد که به راز عامومی مربوط میشوند .ایممن تجمماربا میبایممد گمردآوری و
بازخوانی گردند :نخست در میان حلقهها و گروهها و سپس در سطح عامومی.



بازشناسی واقعیت ،و سشت نظاممند تجاربمان .باز-آزمایی تجاربامان و اعاتباربخشیدن
به آنها بخش مهمی از این کار است .ما نیازمند تصدیق آنیم که درد ممما واقعممال درد اسممت،
اینکه آنچه میبینیم و حس میکنیمم واقعمی اسمت ،و مشمکلت مما تنهما مسمایلی شخصمی
نیستند .گاهی این رویکرد مستلزم آن است که تجاربی را که به حسمابا نیماوردهایم یما ]در
خود[ سکوبا کردهایم ،مورد توجه قرار دهیممم .و گماهی همم مسمتلزم بممه چمالش کشمیدن
شخصیسازی مشکلت است.



دگرگونسازی عاواطف  .مردم توسط عاواطفی نامناپذیر و ادراک عاممامی از احسمماس نکبممت و
کثافت فلج میشوند .این عاواطف باید به احساسی از بیعادالتی ،به نوعای خشم کممه کمممت
رنجشآمیز و بیشت متمرکز و جهتیافته است ، 1به حرکتی بممه سمموی خممود-بیممانگری ،و بممه
بازفعالسازی مقاومت دگرگون شوند.



خلق یا ابراز صدا  .فرهنگ سکوتی که راز عامومی را احاطه ک رده اسمت میبایمد برانمداخته
1. less resentful and more focused
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شود .بدیهی نایی پیشفرضهای موجود میباید به چالش گرفته شود و پاسبانهایی که در
درون سمم ممما جممای گرفتهانممد ،بایممد بیممرون رانممده شمموند .کاربسممت و تریممن صممدا ]و
بهزبممانآوردن[ ،مرجممع حقیقممت و واقعیممت را از سیسممتم بممه گوینممده جابجمما میکنممد و در
واژگممونی چشمممانداز ]مسمملط[ مشممارکت میکنممد ،چممرا کممه فممرد بممدینترتیب جهممان را از
چشمانداز و آرزوهای خودش میبیند ،نه از چشمانداز و اهداف سیستم .در هم تنیممدن و
درآمیخت تجاربا و سگذشتهای متفاوت شیوهی مهمی برای بازیابی صداست .این مسیر،
فرآیندی است از مفصلبندی و بیانگری.


ساخت فضایی غیرر از-خود-بیگانه : 1با ایجاد چنین فضایی جدایی اجتمعای کاهش مییابممد.
این فضا امکان نوعای فاصلهگیری انتقادی از زندگی خود فممرد را بمرای وی فراهمم میسمازد،
همچنانکه نوعای شبکهی ایمنی عااطفی برای تجربهی تحولت درونی و رفممع ترسهمما مهیمما
میکند .این ک ار نبای د صفال اق دامی در جهمت کممک شخص ی 2ب رای حف ظ فعالیتهمای
موجود تلقی شود ،بلکه فضایی است برای بازسازی یک چشمانداز رادیکال.



تحلیل و نظریهپردازی منابع ساختاری بر پایهی شباهتهای تجارب .موضمموع ایممن نیسممت
که صف لا تجربیات را بار دیگمر بممه حسمابا بیماوریم ،بلکمه میبایمد از طری ق نظریهپمردازی
تجربیات ،آنها را دگرگون و باز-ساختاربندی کنیم .مشممارکتکنندگان در چنیممن رونممدی ،از
طریق تصویرپردازی تجاربا خممود بمر مبنمای پیشفرضهمایی متفماوت ،معنمای مسملط ایمن
تجاربا را تغییر میدهند .این کار اغلب از طریق یافت الگوهایی در تجاربا که با نظریهی
رهمماییبخش 3پیونممد دارنممد انجممام میشممود ،و نیممز بممدین طریممق کممه مشممکلت شخصممی و
بیعاممدالتیهای کوچممک بممه عانمموان دردنشممانهایی )سمممپتومهایی( از مشممکلت سمماختاری
کلنتری دیده میشوند .ای ن رویی ه بمه چشممانداز جدی دی منج ر میشمود ،بمه واژهگ انی
تحرکبخش ،به یک افق ضطد سیاستگریزی.4

هدف آن است که تکانهای از یک همخوانی ) (clickایجاد کنیم؛ یعنی به مرحلهای برسممیم کممه منممابع
ساختاری مشکلت ناگهان در پیوند با تجاربا معنا بیابند .این همخوانی آن چیممزی اسممت کممه خشممم را
متمرکز میکند و ]سشت و جهتگیری[ آن را دگرگمون میس ازد .ایمن درک وسمیعتر ممک ن اسمت ب ه
1. disalienated space
2. self-help
3. liberatory theory
)عابارت اصلی :به یک افق ضطد ضدسیاسی( 4. an anti-anti-political horizon
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نوبهی خود فشارهای روانشناختی را تسکین بخشد و ایممن راهکممار را تسممهیل سمازد کمه بممه ممموقعیت
]تحمیلی[ اضطرابا از طریق خشم پاسخ بممدهیم ،نممه از مجممرای افس دگی .از طریمق ارتقمما و گسممتش
چنین گروههایی به اشکالی از گروههای خود-یاری ) ،(self-helpشاید حتی بتوان مردم را تشویق کرد
که به چنین گروههایی وارد شموند ،اگ ر چمه ممردم عامادی جهتگیمری تنظیممی فرآینمدهای درممانی )
 ،(therapeuticیا فرآیندهای تقویت خودباوری 1را نخواهند پذیرفت.
نتیجهی کار ،نوعای گروه همپیوندی 2است ،که جهتگیری آن به سمت چشمانداز و تحلیل اسممت ،بممه
جای اقدام/اکسیون .اما این امر نیز میبایمد وس یعا ممورد تص دیق ق رار گی رد کمه ایمن آگماهی جدی د
نیازمند آن است که به نوعای اقدام/کنش بدل گمردد ،وگرنمه فقمط بمه ط ور ناامیدکنن دهای درونگمرا )
 (introspectiveخواهد بود.
این استاتژی به شیوههای متعددی به پراتیک ما کمک خواهد کرد .اول اینکه ،ای ن گروهه ا ذخی رهای
از گروههای همدست و همسمو فراهمم میسمازند؛ دوم اینکمه ،ایمن گروهه ا میتواننمد ممردم را بمرای
مراحل/مقاطع آتی خیزش مهیا سازند؛ سوم اینکه ،آنها امکانمات بمالقوهای بمرای جابجمایی بسمت عامام
شکلگیری باورهای عامومی خلق میکنند ،به ش یوههایی ک ه ]نهایت ا[ زمینهی مس اعادتری ب رای کن ش
]مردمی[ خلق میکند .این گروهها همچنین به عانموان یمک »نظمام حممیت-از-زنمدگی «3و بهمنمزلهی
فضممایی بممرای پمما-پسکشممیدن از غمموطهوری در زمممان حممال عامممل میکننممد .آنهمما بممه روانسممازی ]و
فهمپذیری[ مفاهیم رادیکال و دگراندیشانه ) ،(dissidentکه امروزه بیشت مردم فاقد آن هستند ،یاری
میرسانند
به میانجی این واقعیت که هیچگاه روشن نیست »بازار« از ما چه میطلبد ،اضطرابا تقویت میشود؛
تقاضا برای همسازی/همنوایی ) ،(conformityبا مجموعاهی مبهمی از معیارها پیوند دارد که به طور
پیشینی قابل تعیین و مقررسازی نیست .امروزه به موازات ورود فناوریهای نمموین مممدیریت و تولیممد،
حتی همنواترین مردم نیممز دور-انممداختنی هسممتند .یکمی از کارکردهممای گروههممای کوچممطک مبمماحثه و
ارتقای آگاهی آن است که چشماندازی بنا کنند که افراد از دریچهی آن بتوانند این وضعیت را تفسیر
کنند.
یکی از مسایل عامده ،چگونگی پایبندی به تعهدات زمانی منظم در بست کنونی زمان ]حممال[ دایمممی
1. self-esteem building processes
2. affinity group
3. life-support system
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و فشار مراقبتی ) (attentive pressureخواهد بود .این فرآیند ،در مقایسه با آنچه امممروزه پممذیرفتنی
اسممت ،آهنممگ پیشروی خکنممدتر و مقیمماس انسممانیتری دارد .بمما وجممود ایممن ،اینکممه چنیممن گروههممایی
وقفههایی برای تنفس در جریان مبارزهی روزمره ایجاد میکنند ،و شاید شممیوهی آرامتممری از تعامممل و
گوشسپردن را پیش مینهن د ،ک ه فش ار مراقب تی را تس کین میبخش د ،ممک ن اسمت آنه ا را واج د
جذابیتهایی بسازد .شکتکنندگان نیازمند آن خواهند بود که بیاموزند با صدایی خود-بیانگر 1سممخن
بگویند )به جای اجراگری نولیبال طی ناشی از بهاشتاکگذاری اجباری اطلعاات مبتذل( ،و گموش بدهنمد
و تحلیل کنند.
مسالهی دیگر ،پیچیدگی تجاربا است .تجربههای شخصی به دلیل شناختهای متمممیز شممکلیافته در
مت نظاطم نشانگان کاپیتالیستی ) (semiocapitalistبه شدت با یکدیگر متفاوتان د .ای ن ام ر اهمی ت
ویژهای به بخش تحلیلی این فرآیند میدهد.
و بالتر از همه آنکه ،این فرآیند طرحهای جدیدی را پیرامون منابع مول د اض طرابا پیریمزی میکنمد.
این طرحها میتوانند پایهای برای اشکال جدید مبارزه ،تاکتیکه ای نمو ،و احیمای نی روی فعمال از دل
سکوبا کنونی آن ایجاد کنند؛ یعنی میتوانند ماشینی برای مبارزه عالیه اضطرابا خلق کنند.
***

دربارهی گروه مولفان
)بر گرفته از صفحهی »دربارهی ما« در وبسایت »طرح سوم«(
»طرح سوم« ) ( Plan Cسازمانی متشکل از افرادی است که میکوشند در محیطهای کاریشممان و در
فضاهای زیستی و ارتباطیشان به طور سیاسی فعال باشند .ما با همدیگر ک ار میکنی م ت ا از یک دیگر
پشتیبانی کنیم و مبارزاتمان و نیز تفکر استاتژیک را تقویت کنیم .ما بمر آنی م ک ه ب ه فراسموی یمک
سازمان شبکهمحور حرک ت کنی م ،بیآنک ه ب ه الگ وی متع ارف س ازمان حزب ی متوس ل ش ویم .م ا ب ه
آزمونگری مبارزاتی جاری برای یافت اشکالی از فعالیت جمعطی م ورد نیماز بمرای سماخت دنی ایی ورای
سمایهداری متعهدیم» .طرح سوم« همچنین درگیر چارهجویی و طرحریزی است :طرحهایی برای بقمما
1. self-expressive voice
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و مقاومت در برابر تهاجم سمایهداری به زندگیهایمان ،و طرحهایی برای خود-سازمانیابی جمعی.
نشانی تاسlondon@weareplanc.org :

یادداشتها
] [1بحث ارائهشده در اینجا تامال با وضعیت جوامع جنوبا جهممانی ) (global Southمناسممب نممدارد.
ویژگی خاص »جنوبا« آن است که اشکال اجتم عای سمایهداری مس لط همچ ون لیههمایی ب ر روی
مراحل پیشین سمایهداری ی ا نظامه ای پیشاسمایهداری بن ا ش دهاند ،بهجمای اینک ه بمه ط ور کام ل
جایگزین آن مراحل گردند .از این رو مبارزات در امتداد فلکت و کسالت در جوامع جنمموبا همچنممان
مبارزات موثرتری هستند» .جنوبا« تنوع ویممژهای از بیثبماتی را تجممربه کممرده اسممت کممه از دورههممای
پیشین متمیز است :جداسازی اجباری فراگیر بخش بزرگی از کشورهای جنوبا از سمایهداری جه انی
)بهخصمموص در افریقمای جنموبی( .در پیونمد بما همیمن مشخصمه ،ایمن جوامممع بما رشمد عاظیمم بخمش
غیررسمی مواجهاند ،که تقریبال در همهجا بخش رسمی را تحتالشعاع قرار میدهد .بخمش غیررسممی
پهنهی حاصمملخیزی بممرای تممدارک سیاسممت خممودگردان ) (autonomous politicsفراهممم میآورد،
همچنمان کممه در نمونهی مربمموط بممه شمهر ال آلتمو ) ،El Altoش هری خ ودگردان متش کل از من اطق
زاغهنشممین( کممه بممه مرکممز جنبشهممای اجتمممعای بولیمموی بممدل شممده مشممهود اسممت ،و یمما در خیممزش
زاپاتیستها ،که به برپایی اجتمعاات خودگردان بومیان چیاپاس منجر شد؛ و نیز در جنبشهایی نظیر
ابهللی بیسمجوندولو ) ،Abahlali baseMjondoloجنبش خودگردان ساکنان ش هرکهای غیررس می
در آفریقای جنوبی( .با این حال ،این موقعیت اغلب وابسته به نوعای از شایط بیثباتی جمعی است،
نظیممر تلش دورهای دولممت بممرای نابودسممازی و برچیممدن محلههممای زاغهنشممین ،سمملب مممالکیت از
دستفروشهای خیابانی ،و یا تحت فشار قرار دادن فعالیتهای غیرقمانونی .بس یار معنمادار اسمت ک ه
خودسمموزی محمممد بمموعازیزی  ،یممک دسممتفروش خیابممانی تحتسکوبا در شممهر سممیدی بوزیممد )Sidi
 ( Bouzidتونس ،قیام سیدی بوزید را برانگیخ ت ک ه س پس ب ه خیزشه ای به ار عارب ی بس ط ب افت.
شورشهای تودهای با دلیلی مشابه همچنین به طور فزآینمدهای در چیممن ظهممور مییابنممد .بممرای ایممن
اقشار فرودس طت جامعه همچنی ن رویهای متمداول اسمت کمه م ورد س لطهی گروههمای س ازمانیافتهی
تبهکاران و یا بازوهای شبکهای احزابا اقتدارگرا )نظیر اخوانالسلمین( قرار گیرند.
] [2واژهی  Affectب ه معن ای عا اطفه/احس اس ،خل ق و خ وی جس منی ،و ش یوهی ارتب اطگیری و
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پیوندیابی است.
] [3هنگام استفاده از اصطلح ) dominant affectفضای حسی مسلط( منظور آن نیست که این تنها
فضای حسی فعال و موجود اسمت .فضمای حس ی مسملط جدیمد میتوانمد بممه شمیوهای پوی ا بما سمایر
فضاهای حسی پیوند بیابد :یک کارگر مرکز تلفن دچار کسالت است و همزمممان دسممتمزد فلکتبمماری
هم دارد .اما اضطرابا آن چیزی است که او را به تحمممل ایممن ش ایط وا میدارد ،و او را از بهکممارگیری
استاتژیهای قدیمی مثل اتحادیهگری ،خرابکاری و کنارهگیری باز میدارد.
***
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