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  مقدمه

آنچه در اين يادداشت به آن پرداخته خواهد شد نه دفاع از ضرورت هر شكلي از آكسيون به طور كلي است و نه 
تحليلي است كه به ميانجي يك  روز جهاني كارگر؛ اين هايي نظيردفاع از حضور هميشگي خياباني براي مناسبت

  عام شكل گرفته پيرامونش بيافكند. يهاكوشد تا پرتوي بر بحثامر مشخص مي

  مرور انتقادات

انتخاب «، انتقاداتي كه از گذريمدر اينجا از آن دسته از انتقاداتي كه ناظر بر كيفيت برگزاري اين آكسيون هستند مي
شوند و با اصل برگزاري اعتراض مخالفتي ندارند و در و ... را شامل مي» شعارها«، »ي سازماندهينحوه«تا » مكان

تواند شامل هايي دارند؛ اين امر ميآنچه گذشته، اكنون نسبت به آن موضعشان پسيني است و با ديدن واقع انتقادات
  باشد.هم  آكسيونكنندگان در بسياري از خود شركت

  بندي كرد: دستهن به نحو زير تواداليل مخالفان آكسيون مذكور را مي

 مناسبتي بودن اعتراض (مناسكي شدن مبارزه). -

رِ فكري و توانند در كاكه دستگيري احتمالي نيروهايي كه ميگيري فايده و اين نتيجه-تحليل هزينه -
 سازماندهي مؤثر باشند در اين شرايط اشتباه تشكيالتي است.

يشِ و بيشتر به نما ،جنبش كارگري براي نفعي دارد و نه پچاي اينچنيني نه براي جنبش اعتراضات لحظه -
شان را به ميانجي يك هايكاريها و كمعمليخواهند بيآن ميماند كه حاضران در اي ميروشنفكرانه

 كُنش راديكالِ كاذب رفع و رجوع كنند.

كند ذبي ايجاد مي، اعتماد به نفس كاهايي حتي در صورت موفقيتدر وضعيت ركود جنبش، چنين فعاليت -
مبني بر اينكه گويي شاخِ غولي شكسته شده و پيشروي  مهمي در جنبش رخ داده است، حال آنكه ارزيابي 

انگيز است كه از قضا عبور از آن شايد نيازمند دوري مطلق از هر واقعي وضعيت حاكي از ركودي اسف
 به نظريه است.شكلي از بروز و ظهور علني مبارزاتي و بها دادن بيش از پيش 

توان ذيل  بقيه را مي است و   در موارد فوق آمده، گمانِ ما اهم انتقاداتتر كرد اما به توان اين ليست را تكميلمي
  گنجاند.ها آن
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ي اصلي انتقاد به دعوت كنندگان به عنوان شالوده» آكسيون روز كارگر«بحث در باب  يواسطهآنچه اين روزها به 
نظرها را » ضرورت برگشتن به درونِ طبقه به جاي مانورهاي نمادين سياسي«نوان شود، تحت ع ميمطرح  آكسيون

 و بدهدي طبقه به بدنه سياسي -مي صنفيپيا تواندنميهايي به خود جلب كرد. سخن از اين است كه چنين كُنش
كارگري، اتكاي  است. از اين زاويه مشكل بزرگ جنبش» ارضايي روشنفكرانهخود«مصداق ترين برداشت در بدبينانه

ارتباط با روشنفكران و دانشجويان در قياس با ارتباط با براي عمدتا اين نخبگان است كه صرف آن بر نخبگانش 
پرافتخار در فضاي هايي و بدل شدن به نام نِ نمايندگيو لذا دچار بحرا قائل هستندشان اولويت ي طبقاتيبدنه

  باشند.مجازي مي

  مواجهه با انتقادات

  :اي برگزار شددر چه مختصات سياسي» 98آكسيون روز كارگر «بتدا ببينيم ا 

فوالد «و » تپههفت«مِ اي با ناسالي بود كه جنبش كارگري ايران بيش از هر كنش و مبارزه 97سال ترديد بي
ده بود، در آغاز ش ١٣٩٦شان از تابستان تپه كه دور جديد مبارزاتشكر هفتگره خورد. كارگران شركت ني» اهواز

در فضاي رِ سياسي مهمي شعابا و  مجمع نمايندگاني شكل دهند موفق شدندرسيد و شان به اوج مبارزه 97تابستان 
به  جاني دوباره روز بود، بيت گفتمان سياسيشاه» آلترناتيو چيست؟«بحث در آن كه ، 1396پس از دي ماه 

شده بودند و اين سنديكا طي » سنديكا«شكل دادن  بدهند. هرچند كه اين كارگران پيشتر موفق به» جنبش چپ«
تشكيالتي - هاي درونحكومتي و همچنين چالشهاي در معرض يورش 1390و اوايل دهه  1380دهه 

و تضعيف شد، اما مبارزه كارگران هرگز متوقف نشد. از منظر تشكيالتي بسياري از كنشگران  قرار گرفتچشمگيري 
را در دستور كار قرار » تقويت سنديكا«شان يابيان نسل جديد مي بايست در تشكلحوزه كارگري معتقد بودند كارگر

برخورد كنند كه گويي بناست از صفر چيزي ساخته شود » نمايندگي«دادند و نه اينكه به شكلي با موضوع مي
ارزه براي مدت سطح شهر شوش و تداوم اين مبي كارگران به (مجمع نمايندگان). به هر رو با كشيده شدن مبارزه

ي ، مجموعهشانزدنيگيري مبارزات كارگران فوالد و پيشروي مثالروز، و همچنين موازي با آن اوج 20بيش از 
، بنابراين، بار بياوردتوانست تبعات بدتري بهحاكميت خود را در محاصره با چالشي يافت كه سركوب سخت آن مي

ي تيز اين مبارزه را كُند كُنَد، و در مراهي با حقوق كارگران كوشيد لبهابتدا با نفوذ دادن نيروهاي خودي در پوشش ه
هاي و برخي ظاهرسازي» شوراي اسالمي كار«ي بعد با كشاندن خروجي كار به يك انتخابات نمايشي براي مرحله

ارگري مؤثر در بروكراتيك، آن را به تمامي در منطق خود ادغام كند. در اين بين با دستگيري چند تن از فعالين ك
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، گيري از ايشانها و در نهايت سازمان دادن يك نمايش اعترافاين مبارزات و نيز دانشجويان چپِ مرتبط با آن
  مستولي كند. ي مبارزان چپ و كارگران مبارزفضاي رعب و وحشت و سركوب را بر بدنه

، در عرصه »د شركت واحدسنديكاي زر«همچنين سال گذشته سالي بود كه حاكميت كوشيد با شكل دادن 
هاي كارگري و دست بزند و با ايجاد تفرقه و شكاف در ميان گروه» سنديكاي شركت واحد«تشكيالتي به مقابله با 

  اندازي كند.، به نحو ديگري بر سر راه مبارزات كارگران سنگفعاالن چپ

ز در نهايت هم تصويب يك حداقل انتصاب وزيري با بينش تماما تجاري و بازرگاني بر مسند وزارت كار و ني
، تير خالصي بود از سوي حاكميت بر ي اقالم سبد مصرفي خانوارسابقههاي بيآور و افزايش قيمتدستمزد ننگ

 پيكر كارگران و بيكاران و بازنشستگان. 

شدن  سر مردم و بار حكومت برهاي كفايتيبي» سيلِ«ي ساختهبا شروع سال جديد و آوار شدن بالي انسان
در موقعيت  شاننِ كشاورزي به خاطرِ واقع شدني كارگر و نيز زارعان و كارگراطبقه دوش مضاعف برهاي  هزينه

(به ويژه در مورد اعرابِ اهواز) هاي قومي خشم و نفرت طبقاتي در كنار خشمِ ناشي از تبعيض ،تر اجتماعيفرودست
  از حاكميت به اوج رسيد.

توانست حاوي اهميت سال جاري مي» روز كارگر«اعتراض خياباني براي مايد كه نبر بستر اين مختصات موجه مي
تعطيلي كارزار خياباني منجر به ها سياسي چشمگيري باشد؛ از يك سو به حاكميت اين پيام مخابره شود كه سركوب

ي ي طبقهبدنه(چرا كه حضورِ فيزيكي و مادي يك مبارزه اهميت دارد)، و از سوي ديگر به  طبقاتي نخواهد شد
  كميت سرمايه دست كشيد.ترين شرايط نبايد از نبرد سياسي با حاكارگر اين پيام مخابره شود كه در سخت

لِ جاري در ي جديدي كه مربوط به وضعيت مشخص ساكه نكته توان به اين نحو مخالفت كردبا اين استدالل مي
؛ در حالي كه ا همواره در هر شرايطي ضروري عنوان كردي اين دو پيام رمخابرهشود آن باشد گفته نشده، و مي

آكسيونِ خياباني در هاي دستگيري يك شود از اين زاويه وضعيت جاري را تحليل كرد كه هزينهبراي مثال مي
ايجاب  شرايط ضعف نيروها و فقدان تحرك مناسب از جانب بدنه در كنار ضعف شديد تئوريك و خط سياسي

  .اجتناب شود ييهاتمسك به چنين كنش كند ازكرد و مي مي

ي كارگر به شكل يك ي طبقهدر غيابِ بدنه» روز كارگر«ي اين مسئله است كه تا كي بناست چالش ديگر، متوجه
ي مِ طبقه سكه بخورد؟ آيا صادقانه نبايد پذيرفت كه سطح آگاهي سياسي بدنهاجتماع روشنفكرانه برگزار شود و به نا
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هايي صرفا با بازنمايي نمايندگي كاذب سياسي آن در هيأت آكسيونتوان ز بسيار نازل است و نميي كارگر هنوطبقه
  كار با طبقه چشم بست؟ سر و صدايبر و بيدر رسانه، بر ضرورت كارِ دشوار، زمان اينچنيني

خواهي ناشي از تظلم هايي اينچنين و يا بالعكسآكسيونهاي ناشي از موفقيت در برگزاري و در نهايت اينكه تهييج
مندي و تئوريك جنبش را به شكلي كاذب بپوشاند و همه هاي عميق سازمانتواند تمركز بر ضعفآن، ميسركوب 

  آن فروكاسته شود.» سركوب خشن حكومتي«يا » شكوهمندي برگزاري يك آكسيونِ روشنفكرانه«چيز يا به 

كند غلبه مي» ضرورت كنشگري آگاهانه«بر » ي عملسوسهو«در نتيجه مسئله به طور كلي عبارت از اين است كه 
مناسكي شدن «شاهد يابد و در يك كالم تقليل مي» هامرگسال«و » روزهاسال«داشت و مبارزه به ضرورت پاس

 خواهيم بود.» نبرد طبقاتي

  هادفاع

ها در آن كه اين چالش ايي، الزم است تا بحث را با تمركز بر بستر تاريخهاي مطروحهپيش از پاسخ به چالش 
  آغاز كنيم: شوندطرح مي

، اين گرايش در اعضاي جنبش تقويت هاي مترقي و افزايش سركوبهاي ركود سياسي جنبشهمواره در دوران
هاي تا كنون راه را اشتباه آمديم و بايد بايستيم و همه چيز را از نو مرور كنيم، صادقانه با خالء«شود كه  مي

كُنش آكسيوني يا ديگر انواع و اقسام بروز و ظهور گيري موقت از هر شكلي از و از كناره مواجه شويممان  تئوريك
در زندگي ماركس است  1857-58هاي سال ،اش هم براي جنبش چپهاي نمادين تاريخي؛ مثال»علني نترسيم

ي لندن سرگرم ي كتابخانههماه در موز 9، قريب به داري و مبارزات سياسينِ سرمايهي بحراكه در بحبوحه
، در اوج مبارزات، »لنين در زوريخ«شهره گشت، يا دوراني كه » گروندريسه«هايي شد كه بعدها به بردارييادداشت

شد و ... . حتي در داخل كشور خودمان هم، پس از كشتار » منطق هگل«يك سالي را سرگرم سروكله زدن با 
آن هاي راديكال به نحوي بر گرايشي  يط ملتهب،  افراد باقيمانده، با فروكش كردن شراي شصت دههها در  چپ

شناسي دروني جنبش هم بپردازند؛ كه در اين ميان يكي از به آسيب» سركوب خشن دولتي«شدند كه فارغ از 
ي بود، كه كوشيده شد با همت گماردن به ترجمه »ي فقر تئوريكتالش براي حل مسئله«آمد دست نتايجي كه به

  ، بخشي از آن فقر جبران شود.»اهميت نظريه«ري مهم، تأليفاتي در تحليل گذشته و در يك كالم احياي آثا
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آن، اندك گذاري بود كه در اوج قدرتمندي ي سياستاي در عرصهگرايي فزايندهأمان با عروج راستها تواين فعاليت
ي هشتاد) به ها) و دانشجويي (جريان چپ دهه(احياي سنديكاي كارگري ي تشكيالتي در حوزهبار نشستهتالش به

  ، با هجومي سهمگين مواجه شد. اشمحض آغاز مقاومت

  شرايط مذكور، بار ديگر به دو پرسش قديمي در بين فعاالن چپ دامن زد:

فيت نيروها و برداري علني از ظرآيا پردهكه احتمال سركوب گسترده كامال مشهود است،  يتيدر وضع -
تالش بسياري صرف شده، حتي در صورت بلند شدن صدايي  اشراي به بار نشسته شدنتشكيالتي كه ب

كه براي مدتي جامعه را تحت تأثير قرار دهد، كاستن از امكانِ تداوم و پيوستگي نبرد نيست؟ آيا نبايد به 
ه معناي كرد و سطح تئوريك نيروها را باال كشيد؟ اين ب» حفظ خود«نفعِ يك افقِ انقالبي، مبادرت به 

آگاهي به هاي سازماندهي و دست شستن از سازماندهي و مبارزه عملي نيست، بلكه استفاده از ظرفيت
 است و نه زودتر از آن.» شرايط انقالبي«هنگامِ 

، متافيزيكي را در خود »ي مناسبانتظار براي لحظه«و » حفظ خود«، »تعرض نكردن«بينش استوار بر  -
ي روندهي پيشسلطه«ي ماند اما در عمل پذيرندهباقي مي» بي در گفتارانقال«كه اگرچه  كندحمل مي

ماند اين است كه نظامي كه قصد تبيين انقالبي اي كه مغفول مياست. در اين رويكرد نكته» نظام حاكم
ن آاش را از نشيند تا ما مرحله به مرحله قدرترا داريم، منتظر نمياش آن و نيز سازماندهي به قصد نفي

هاي سازي ظرفيتسلب كنيم؛ بلكه او نيز مشغول بازسازي، افزايش توان خود و همچنين عقيم
(نك يابد است كه معنا مي» تعرض كنيم«تنها در كنار » حفظ خود«به اين ترتيب  شود.اش مي كننده تهديد

 »).ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقا«به: پويان، اميرپرويز. 

شود اين است كه به چه دليل بايد موضوع را به شكل يك رنگ به طرح مسئله به صورت باال ميانتقادي كه بالد
ي مواضع را ، كوشيد همهكننده در تحليلصورتبندي كرد و بدون درنظر گرفتن جزئيات تعيين» ي تيپيكالدوگانه«

مواقع  بيشترِ» نظريه/عمل«اي ميان كه شكاف كليشه؟ همچنانبندي كرددر نهايت در هيأت اين دو گونه دسته
  هاي محدودي است كه از هر يك از اين دو وجود دارد.ناشي از درك

كه خود را در « كنيم تعريف مي» هاي اجتماعي اي از پراتيك انتزاعات ماديت يافته«آيا هنگامي كه ايدئولوژي را 
ي ارزش وقتي براي مثال درگير تبيين نظريه ، آنگاه]1[ »كند قالب آگاهي فرد يا گروه به آن روابط متجلي مي

متجلي شدن ايدئولوژي در هيأت آگاهي افراد را افشا كنيم؟ يا بالعكس،  كوشيم تانمي عمليهستيم، به نحوي 
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، خود را غرق شويمي جامعه ميبراي اداره» دولت«مشغول شكل دادن بديلي به جاي شكلي جمعي  هنگامي كه به

  ايم؟نكرده» داريبديل سرمايه«پيرامون  نظرياي هدر انبوهي از چالش

تواند براي تحليل يك فعاليت آكسيوني در شرايط مي» فايده-هزينه«رسد نه ورود از منظر با اين تفاسير به نظر مي
آيا به ». ضرورت تعرض به سيستم«سركوب گسترده و پراكندگي نيروهاي مبارز مناسب باشد، و نه ورود از منظر 

ايم كه براي مثال در بحث از نداده قرار بيي كاذروانههاي ميانه»راه سوم«ي اختراع يب خود را در آستانهاين ترت
(ديكتاتوري داخلي) ، امروز مدافعان ضرورت ستيز با اولي »امپرياليسم خارجي -ديكتاتوري داخلي«ي دوگانه
» حافظ وضع موجود«اند به متهممپرياليسم خارجي) (او مدافعان ضرورت ستيز با دومي » براندازِ راست«اند به  متهم

قُبح كوشند تا مي» در گفتار«، منتها ها هستنداز همان جنس اولي» در عمل«اند كه كنندگان هر دو، متهمو نفي
رت را صرفا با اعالم برائت از آن رفع و رجوع كنند؛ از اين منظر البته تأكيد كنندگان بر ضرو توجهي به امپرياليسم بي

آن هستند كه كنند اما بر معرفي مي زار از حاكميت داخلي ديكتاتورستيز با امپرياليسم خارجي هم مصرانه خود را بي
اولويت دادن مذكور، به انصافي است كه گريزي از اولويت دادن به ستيز با امپرياليسم در اين شرايط نيست و اين بي

  ل گذاشته شود.حساب دفاع از تداوم مناسبات ديكتاتوري داخ

كند و مي» عمل«يا » نظر«تأكيد بر اي توصيه به ههدر هر بر» يل مشخص از شرايط مشخصتحل«رسد به نظر مي
را ارزيابي » چه بايد كرد؟«بود تا مبتني بر آن،  هابايد در تحليل وضع موجود به دنبال درستي يا غلطي صورتبندي

و » روندهي پيشسركوب گسترده«، يعني ار شونده در اين تحليل برگرديمي تكركرد. با اين تفاسير اگر به دو مؤلفه
ب براي پاسخ به چه كاذو  روانهي غيرميانه»راه سوم«شود از ، آنگاه چطور مي»پراكندگي نيروها و ضعف تئوريك«

  بايد كرد، سخن گفت؟ 

گي نيروها و ضعف سازماندهي و شايد بتوان اينگونه به سوي طراحي يك پاسخ غيرفرمولي حركت كرد كه پراكند
توان بر ي سركوب نميروندهمنطق پيشاي هستند كه با متوقف كردن تعرض به هاي تاريخيتئوريك، دشواري

هاي مختلفي را هم ، تعرضشويمفائق آمد. بايد در حالي كه درگير سازماندهي و پرورش تئوريك خود مي ها آن
ي ، با فهم دوگانههاي از گسسته شدن تداوم نبرد و افزايش هزينهطراحي كنيم و در اين راه براي جلوگير

، به »نمايندمي«، ورزيبه نحوي كه اين هر دو در بسياري مواقع در ذهنِ ما همچون نظرورزي و عمل» نظر/عمل«
» يدي كار فكري/كار«شكلي از تقسيم كار اعتماد كنيم كه فعاليت تئوريك و عملي را همچون تقسيم كار بورژوايي 

جان بركفانِ جور مغز و يا نِ بيطلبارا يا شهادت» حاضران در آكسيون«و مدام درصدد آن نباشيم كه  فهمدنمي
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نشينانِ ترسو و يا را يا برج عاج» ي نظريكوشندگان در عرصه«و  هاي روشنفكران معرفي كنيمعمليكش بي
  راهنماي نبرد عليه وضع موجود خواهد بود. ،هاتنها تمسك به آن هايي معرفي كنيم كهنوستراداموس

ي هايي جديد در عرصهتواند حاوي درسي مبتني بر تقسيم كاري انقالبي هم ميهاي حساب شدهطراحي آكسيون
  ي امكان تقويت نيروها.و فراهم كننده پيشروي منطق سركوب مانعنظرورزي باشد و هم 

خود را در  عايبدون آنكه سر ميبازگرد روز كارگر ونيآكس ليا به تحلمجدد ميتوانيله مأاز مس يايصورتبند نيبا چن
تضاد «اي كليشهي (با درك دوگانه سركوب طيتداوم عمل در شرا يبه جا يورئبازگشت به ت اي دهي/فانهيمنطق هز

م تعرض به تداو يبرا يتالشبه چشم توان را مي روز كارگر وني، آكسبه اين ترتيب. ميغرق ساز »)نظر و عملميان 
داوم، م يهاكه سركوب ديد يطيچپ در شرا ياسيس يروين يفتهگردوباره جان يداو خاموش نشدن ص ستميس

 ايمعلول  ،چپ يروين يبرا يو سازمانده كيورتئرند. بحران در وجه شته و داصدا دا نيا يسازدر خاموش سعي
 حت. ضعف در سارديگيقرار نم يونيآكس نيچن يآن در تعارض با برگزار تيتقولذا و  ستيتعرض ن نيا امديپ
را هدف  ستميبكشاند كه تعرض به س تحركات متشكليها و يكنشگر يهئما را به تخط دينبا يو سازمانده كيورئت

  هم نيستند. و قطعا خالي از هزينه اندخود قرار داده

  ه تعرض به سيستمانداز تاريخي و جايگابحران چشم

(اسفند  ]2[ »يخيانداز تار و بحرانِ چشم يبحرانِ تئور«ي كمال خسروي در مقالهنزديك به سي سال پيش 
را  شيساختار موجود خو تواند يكه در آن جامعه نه م«انداز تاريخي را وضعيتي عنوان كرد )، بحران چشم1369

 توانند يود نمخواهان و حافظ وضع موج يروهاين تيوضع نيدارد. در ا رييتغ يبرا يروشن ليحفظ كند و نه بد
دربرابر وضع موجود  يروشن ليبد توانند ينم رييخواهان تغ يروهايرا مهار كنند و ن رييناظر بر تغ ياجتماع يها تكان

آن را  توان يركود تطابق دارد و نه م يها است كه نه با دوران يخاص تيوضع يخيانداز تار قرار دهند. بحران چشم
 ختنيبدون برانگ تواند يم ياز ساختار اجتماع ينيركود شكل مع يها ر دوراندانست. د يانقالب تيوضع ينما خصلت

 يخيانداز تار از بحران چشم توان يحالت نم نيد كند. در ايآنها، خود را بازتول ييايبا فلج كردن پو ايو  رييعوامل تغ
 ويسوبژكت يا جنبه ريير تغخواستا يرويعاجل بدل نساخته است و ن يا خود را به مسئله رييامر تغ رايسخن گفت، ز

خواستار وضع موجود امكان  يروهايچنان فعال شده است كه ن رييتغ سميناميد ،يانقالب يها دارد. در دوران
 ليدل نيدر برابر وضع موجود ارائه دهند. به هم يليبد توانند يم رييخواستار تغ يروهاياز تحول را ندارند و ن يريجلوگ
  ».هست زين ينيندارد و ع ويسوبژكت ي تنها جنبه گريت داس رييكه ناظر بر تغ يعامل
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خواهان  توانند يدر ساختار جامعه، م ينيع تيكه به لحاظ موقع يا يها و طبقات اجتماع گروه«خسروي با بيان اينكه 
 دهند يارائه م ندهيموجود از آ يها يكه تئور يريندارند و نسبت به تصو ندهيآ ي از جامعه ينباشند، تصور روش رييتغ

اي كه به سبب فقدان به ناگزيري ،»ــ بدگمانند دست كم ناباور و ــ نده،يبدان آ يابينسبت به راه و روش دست زيو ن
كه بسياري موارد ناگزير به » اي تدافعيمبارزه«ن در درگير شدن ايشاروشن در ميان مبارزان به  ياندازچشم

   كند.انجامد اشاره ميمي» شكست«

اي با حضور بيش از پانصد نفر با شعارهايي كه خيلي هم برگزاري يك آكسيونِ بيست دقيقه كساني ظر شايد از من
نفر در جريان آن، در وضعيت ضعف تئوريك و سازماندهي، مصداقي از  20و نيز دستگيري بيش از  راديكال نبودند

 ،يمعلم ،يكارگر هايفضا كه ما در ندگيرنظر نميدر كسان باشد، اما اين » فعيِ شكست خوردهي تداهمبارز«همين 
 يتياليو س ينسبتا علن ياز تداوم كار، مختصات يكه سطح ميامواجه ييها»انيجر«با  ييبازنشستگان و دانشجو

و  يشرويپ ريشكل گرفته و منطق و مس خود يخيتار يوهيانگاشتن آنچه به ش دهي. نادشونديرا شامل م ينسب
و  لگريتحل آل،دهيا يابياز سازمان يوجود آن به نفع نوع نياديودش را دارد و انكار بنخ يهاتيها و محدودامكان

به اني. نسبت مكشانديم يگمراه يداشته باشد به ورطه كاليو راد يدر ظاهر منطق يانيمنتقد را هرچقدر هم ب
، ارزيابي موقعيت و توان رروز كارگ ونيمنظر خوانش كرد، در آكس نياز هم دياصطالح نخبگان و بدنه را هم با

آل از پيش كرد و نه الگوهاي ايده خودشان لحاظ يدرون يهازميو مكان طيبا توجه به شرا ديبانيروهاي حاضر را 
اش سريعا خط بطالني دارند و با عدم مشاهده را» ي بدنهكنندهپيشگاماني به تمامي نمايندگي«اي كه انتظار آماده

ست كاري »هاانيجر«نخبه/بدنه در خصوص  كيتفك از همين عينك،كشند. نيروها ميي اين بر وجود و مبارزه
ديگرانِ در مقابل  ،دشوخوانده مي» بدنه«ي كه »اجتماع ساكت«؛ چه اينكه مدام ندارد يليتحل يو كارآمد خطا

ها يا يايي، و در اين ميان پورودسخن مي» توده«و » نخبه«و از شكاف ميان  گذاشته شده ،حساس به وضعيت
هاي ذهني از پيش ساخته آلو همه چيز به محك ايده شودسكونِ درونِ خود يك جريان مبارزاتي ناديده گرفته مي

   ها.، نه مواجهه با حيات مادي خود جريانشودشده گذاشته مي

ان و زنان را ذيل عنوان معلمان، كارگران، دانشجوي يجامعه اعتراضي درونِهاي گيها و بالقوهاما ببينيم بالفعلي
زنيم و از چه حرف مي» سازمان«يا » جنبش«و نه » جريان«گوييم فهميدن، دقيقا يعني چه؟ وقتي مي» جريان«

هاي فعال و مايل به سازماندهي در درون اين اشاره به جمعيت» جريان« ؟كنيمميعنواني استفاده چنين از  چرا
اي سيال، گاه ، به شيوهن از هدف و ابزارهاي مبارزهشاهنوز يكي نبودن درك و دريافتها دارد كه به سبب جماعت

توانند در ، افراد نزديك بهم ميهاي فعالين جمعيتا در دل رونده و گاه شكننده در كنار يكديگر قرار گرفتند.پيش
؛ و از بهم شان بهره ببرندهاي جريانهيأت يك سازمان يا گروهي با اهدافي مشخص شكل بگيرند و از ظرفيت
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ي »جنبش«آن، ي منافع مشترك و مبارزه براي هاي درون يك جماعت (مثال كارگران) به واسطهن جريانپيوست
توان به دهد كه ميها گواهي ميبه مبارزات برآمده از دل اين جماعتطور مقطعي شكل بگيرد. نگاهي تواند بهمي

هايي را درون»جريان«، شانهايو تحليل )هاييهاي مستمر در صحنه (گيريم با ضعف و قوت، حضوراعتبار شعارها
  ها نشست.به محك آن» انداز تاريخيچشم«ي مسئله شان شناسايي كرد و سپس بر بستر

شان از هم. با اين تفاسير مسئله بر سر پذيرفتن سطحي از ناهمزماني ميان نظريه و عمل است، نه مستقل بودن
 يخيانداز تار و بحران چشم كيبحران تئور يناهمان رفتنيپذ« كهگيرد اش نتيجه ميخود از مجموع بررسيخسروي 

ــ دنبال   مستقل يامر ي و نه به مثابه  مستقل ــ يرا در سطح كينقد تئور د،يو با توان، يمعناست كه هم م نيبد
 يرام ي بهو نه به مثا  مستقل ــ يرا در سطح يكيپرات نينو ي هر تجربه د،يو با توان، ي) و هم ميكرد(= نقد منف

 يتلق د،يبگشا زين كيانداز تئور از كار چشم يگره تواند يكه م يــ در نظر داشت و آن را به عنوان عامل مستقل
نبايد مبتني بر سيستم را  بههاي علني/غيرعلني جا و اثربخش بودن تعرض؛ به اين معنا به»كرد(= نقد مثبت)

توانند به هاي مورد نظر مينجيد، بلكه بايد ديد آيا تعرضحث تئوريك سبار يا عالي مباارزيابي وضعيت اسف
آلترناتيو بوجود ي ، توان و كاركردهايش، گشايشي در بحث دربارهي نماياندن حدود و ثغور سيستم مستقر واسطه

  ي مستقر بزاياند.آورد و نيروها و حدود و ثغوري جديد را، در مسيرِ رفعِ سلطه

  

  نوشت:پي

  203، ص. 1396نشر اختران، تهران ، نقد ايدئولوژي خسروي، كمال.] 1[

  ، قابل دسترسي در:»يخيانداز تار و بحرانِ چشم يبحرانِ تئور«خسروي، كمال. ] 2[

https://pecritique.com/2017/05/30/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9
%86%d9%90-%d8%aa%d8%a6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-
%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-
%da%86%d8%b4%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8
%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c/ 

 

  U3-https://wp.me/p9vUft»: نقد«لينك كوتاه شده در سايت 


