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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
دفاع از حضور هميشگي خياباني براي مناسبتهايي نظير روز جهاني كارگر؛ اين تحليلي است كه به ميانجي يك
امر مشخص ميكوشد تا پرتوي بر بحثهاي عام شكل گرفته پيرامونش بيافكند.
مرور انتقادات
در اينجا از آن دسته از انتقاداتي كه ناظر بر كيفيت برگزاري اين آكسيون هستند ميگذريم ،انتقاداتي كه از »انتخاب
مكان« تا »نحوهي سازماندهي«» ،شعارها« و  ...را شامل ميشوند و با اصل برگزاري اعتراض مخالفتي ندارند و در
واقع انتقاداتشان پسيني است و با ديدن آنچه گذشته ،اكنون نسبت به آن موضعهايي دارند؛ اين امر ميتواند شامل
بسياري از خود شركتكنندگان در آكسيون هم باشد.
دﻻيل مخالفان آكسيون مذكور را ميتوان به نحو زير دستهبندي كرد:
 مناسبتي بودن اعتراض )مناسكي شدن مبارزه(. تحليل هزينه-فايده و اين نتيجهگيري كه دستگيري احتمالي نيروهايي كه ميتوانند در كارِ فكري وسازماندهي مؤثر باشند در اين شرايط اشتباه تشكيﻼتي است.
 اعتراضات لحظهاي اينچنيني نه براي جنبش چپ نفعي دارد و نه براي جنبش كارگري ،و بيشتر به نمايشِروشنفكرانهاي ميماند كه حاضران در آن ميخواهند بيعمليها و كمكاريهايشان را به ميانجي يك
كُنش راديكالِ كاذب رفع و رجوع كنند.
 در وضعيت ركود جنبش ،چنين فعاليتهايي حتي در صورت موفقيت ،اعتماد به نفس كاذبي ايجاد ميكندمبني بر اينكه گويي شاخِ غولي شكسته شده و پيشروي مهمي در جنبش رخ داده است ،حال آنكه ارزيابي
واقعي وضعيت حاكي از ركودي اسفانگيز است كه از قضا عبور از آن شايد نيازمند دوري مطلق از هر
شكلي از بروز و ظهور علني مبارزاتي و بها دادن بيش از پيش به نظريه است.
ميتوان اين ليست را تكميلتر كرد اما به گمانِ ما اهم انتقادات ،در موارد فوق آمده است و بقيه را ميتوان ذيل
آنها گنجاند.
2

آنچه اين روزها به واسطهي بحث در باب »آكسيون روز كارگر« به عنوان شالودهي اصلي انتقاد به دعوت كنندگان
آكسيون مطرح ميشود ،تحت عنوان »ضرورت برگشتن به درونِ طبقه به جاي مانورهاي نمادين سياسي« نظرها را
به خود جلب كرد .سخن از اين است كه چنين كُنشهايي نميتواند پيامي صنفي -سياسي به بدنهي طبقه بدهد و
در بدبينانهترين برداشت مصداق »خودارضايي روشنفكرانه« است .از اين زاويه مشكل بزرگ جنبش كارگري ،اتكاي
صرف آن بر نخبگانش است كه اين نخبگان عمدتا براي ارتباط با روشنفكران و دانشجويان در قياس با ارتباط با
بدنهي طبقاتيشان اولويت قائل هستند و لذا دچار بحرانِ نمايندگي و بدل شدن به نامهايي پرافتخار در فضاي
مجازي ميباشند.
مواجهه با انتقادات
ابتدا ببينيم »آكسيون روز كارگر  «98در چه مختصات سياسياي برگزار شد:
بيترديد سال  97سالي بود كه جنبش كارگري ايران بيش از هر كنش و مبارزهاي با نامِ »هفتتپه« و »فوﻻد
اهواز« گره خورد .كارگران شركت نيشكر هفتتپه كه دور جديد مبارزاتشان از تابستان  ١٣٩٦آغاز شده بود ،در
تابستان  97مبارزهشان به اوج رسيد و موفق شدند مجمع نمايندگاني شكل دهند و با شعارِ سياسي مهمي در فضاي
پس از دي ماه  ،1396كه در آن بحث» آلترناتيو چيست؟« شاهبيت گفتمان سياسي روز بود ،جاني دوباره به
»جنبش چپ« بدهند .هرچند كه اين كارگران پيشتر موفق به شكل دادن »سنديكا« شده بودند و اين سنديكا طي
دهه  1380و اوايل دهه  1390در معرض يورشهاي حكومتي و همچنين چالشهاي درون-تشكيﻼتي
چشمگيري قرار گرفت و تضعيف شد ،اما مبارزه كارگران هرگز متوقف نشد .از منظر تشكيﻼتي بسياري از كنشگران
حوزه كارگري معتقد بودند كارگران نسل جديد مي بايست در تشكليابيشان »تقويت سنديكا« را در دستور كار قرار
ميدادند و نه اينكه به شكلي با موضوع »نمايندگي« برخورد كنند كه گويي بناست از صفر چيزي ساخته شود
)مجمع نمايندگان( .به هر رو با كشيده شدن مبارزهي كارگران به سطح شهر شوش و تداوم اين مبارزه براي مدت
بيش از  20روز ،و همچنين موازي با آن اوجگيري مبارزات كارگران فوﻻد و پيشروي مثالزدنيشان ،مجموعهي
حاكميت خود را در محاصره با چالشي يافت كه سركوب سخت آن ميتوانست تبعات بدتري بهبار بياورد ،بنابراين،
ابتدا با نفوذ دادن نيروهاي خودي در پوشش همراهي با حقوق كارگران كوشيد لبهي تيز اين مبارزه را كُند كُنَد ،و در
مرحلهي بعد با كشاندن خروجي كار به يك انتخابات نمايشي براي »شوراي اسﻼمي كار« و برخي ظاهرسازيهاي
بروكراتيك ،آن را به تمامي در منطق خود ادغام كند .در اين بين با دستگيري چند تن از فعالين كارگري مؤثر در
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اين مبارزات و نيز دانشجويان چپِ مرتبط با آنها و در نهايت سازمان دادن يك نمايش اعترافگيري از ايشان،
فضاي رعب و وحشت و سركوب را بر بدنهي مبارزان چپ و كارگران مبارز مستولي كند.
همچنين سال گذشته سالي بود كه حاكميت كوشيد با شكل دادن »سنديكاي زرد شركت واحد« ،در عرصه
تشكيﻼتي به مقابله با »سنديكاي شركت واحد« دست بزند و با ايجاد تفرقه و شكاف در ميان گروههاي كارگري و
فعاﻻن چپ ،به نحو ديگري بر سر راه مبارزات كارگران سنگاندازي كند.
انتصاب وزيري با بينش تماما تجاري و بازرگاني بر مسند وزارت كار و نيز در نهايت هم تصويب يك حداقل
دستمزد ننگآور و افزايش قيمتهاي بيسابقهي اقﻼم سبد مصرفي خانوار ،تير خﻼصي بود از سوي حاكميت بر
پيكر كارگران و بيكاران و بازنشستگان.
با شروع سال جديد و آوار شدن بﻼي انسانساختهي »سيلِ« بيكفايتيهاي حكومت بر سر مردم و بار شدن
هزينههاي مضاعف بر دوش طبقهي كارگر و نيز زارعان و كارگرانِ كشاورزي به خاطرِ واقع شدنشان در موقعيت
فرودستتر اجتماعي ،خشم و نفرت طبقاتي در كنار خشمِ ناشي از تبعيضهاي قومي )به ويژه در مورد اعرابِ اهواز(
از حاكميت به اوج رسيد.
بر بستر اين مختصات موجه مينمايد كه اعتراض خياباني براي »روز كارگر« سال جاري ميتوانست حاوي اهميت
سياسي چشمگيري باشد؛ از يك سو به حاكميت اين پيام مخابره شود كه سركوبها منجر به تعطيلي كارزار خياباني
طبقاتي نخواهد شد )چرا كه حضورِ فيزيكي و مادي يك مبارزه اهميت دارد( ،و از سوي ديگر به بدنهي طبقهي
كارگر اين پيام مخابره شود كه در سختترين شرايط نبايد از نبرد سياسي با حاكميت سرمايه دست كشيد.
با اين استدﻻل ميتوان به اين نحو مخالفت كرد كه نكتهي جديدي كه مربوط به وضعيت مشخص سالِ جاري در
آن باشد گفته نشده ،و ميشود مخابرهي اين دو پيام را همواره در هر شرايطي ضروري عنوان كرد؛ در حالي كه
براي مثال ميشود از اين زاويه وضعيت جاري را تحليل كرد كه هزينههاي دستگيري يك آكسيونِ خياباني در
شرايط ضعف نيروها و فقدان تحرك مناسب از جانب بدنه در كنار ضعف شديد تئوريك و خط سياسي ايجاب
ميكرد و ميكند از تمسك به چنين كنشهايي اجتناب شود.
چالش ديگر ،متوجهي اين مسئله است كه تا كي بناست »روز كارگر« در غيابِ بدنهي طبقهي كارگر به شكل يك
اجتماع روشنفكرانه برگزار شود و به نامِ طبقه سكه بخورد؟ آيا صادقانه نبايد پذيرفت كه سطح آگاهي سياسي بدنهي

4

طبقهي كارگر هنوز بسيار نازل است و نميتوان صرفا با بازنمايي نمايندگي كاذب سياسي آن در هيأت آكسيونهايي
اينچنيني در رسانه ،بر ضرورت كارِ دشوار ،زمانبر و بيسر و صداي كار با طبقه چشم بست؟
و در نهايت اينكه تهييجهاي ناشي از موفقيت در برگزاري آكسيونهايي اينچنين و يا بالعكس تظلمخواهي ناشي از
سركوب آن ،ميتواند تمركز بر ضعفهاي عميق سازمانمندي و تئوريك جنبش را به شكلي كاذب بپوشاند و همه
چيز يا به »شكوهمندي برگزاري يك آكسيونِ روشنفكرانه« يا »سركوب خشن حكومتي« آن فروكاسته شود.
در نتيجه مسئله به طور كلي عبارت از اين است كه »وسوسهي عمل« بر »ضرورت كنشگري آگاهانه« غلبه ميكند
و مبارزه به ضرورت پاسداشت »سالروزها« و »سالمرگها« تقليل مييابد و در يك كﻼم شاهد »مناسكي شدن
نبرد طبقاتي« خواهيم بود.
دفاعها
پيش از پاسخ به چالشهاي مطروحه ،ﻻزم است تا بحث را با تمركز بر بستر تاريخياي كه اين چالشها در آن
طرح ميشوند آغاز كنيم:
همواره در دورانهاي ركود سياسي جنبشهاي مترقي و افزايش سركوب ،اين گرايش در اعضاي جنبش تقويت
ميشود كه »تا كنون راه را اشتباه آمديم و بايد بايستيم و همه چيز را از نو مرور كنيم ،صادقانه با خﻼءهاي
تئوريكمان مواجه شويم و از كنارهگيري موقت از هر شكلي از كُنش آكسيوني يا ديگر انواع و اقسام بروز و ظهور
علني نترسيم«؛ مثالهاي نمادين تاريخياش هم براي جنبش چپ ،سالهاي  1857-58در زندگي ماركس است
كه در بحبوحهي بحرانِ سرمايهداري و مبارزات سياسي ،قريب به  9ماه در موزهي كتابخانهي لندن سرگرم
يادداشتبرداريهايي شد كه بعدها به »گروندريسه« شهره گشت ،يا دوراني كه »لنين در زوريخ« ،در اوج مبارزات،
يك سالي را سرگرم سروكله زدن با »منطق هگل« شد و  . ...حتي در داخل كشور خودمان هم ،پس از كشتار
چپها در دههي شصت ،با فروكش كردن شرايط ملتهب ،افراد باقيماندهي گرايشهاي راديكال به نحوي بر آن
شدند كه فارغ از »سركوب خشن دولتي« به آسيبشناسي دروني جنبش هم بپردازند؛ كه در اين ميان يكي از
نتايجي كه بهدست آمد »تﻼش براي حل مسئلهي فقر تئوريك« بود ،كه كوشيده شد با همت گماردن به ترجمهي
آثاري مهم ،تأليفاتي در تحليل گذشته و در يك كﻼم احياي »اهميت نظريه« ،بخشي از آن فقر جبران شود.

5

اين فعاليتها توأمان با عروج راستگرايي فزايندهاي در عرصهي سياستگذاري بود كه در اوج قدرتمندي آن ،اندك
تﻼش بهبار نشستهي تشكيﻼتي در حوزهي كارگري )احياي سنديكاها( و دانشجويي )جريان چپ دههي هشتاد( به
محض آغاز مقاومتاش ،با هجومي سهمگين مواجه شد.
شرايط مذكور ،بار ديگر به دو پرسش قديمي در بين فعاﻻن چپ دامن زد:
 در وضعيتي كه احتمال سركوب گسترده كامﻼ مشهود است ،آيا پردهبرداري علني از ظرفيت نيروها وتشكيﻼتي كه براي به بار نشسته شدناش تﻼش بسياري صرف شده ،حتي در صورت بلند شدن صدايي
كه براي مدتي جامعه را تحت تأثير قرار دهد ،كاستن از امكانِ تداوم و پيوستگي نبرد نيست؟ آيا نبايد به
نفعِ يك افقِ انقﻼبي ،مبادرت به »حفظ خود« كرد و سطح تئوريك نيروها را باﻻ كشيد؟ اين به معناي
دست شستن از سازماندهي و مبارزه عملي نيست ،بلكه استفاده از ظرفيتهاي سازماندهي و آگاهي به
هنگامِ »شرايط انقﻼبي« است و نه زودتر از آن.
 بينش استوار بر »تعرض نكردن«» ،حفظ خود« و »انتظار براي لحظهي مناسب« ،متافيزيكي را در خودحمل ميكند كه اگرچه »انقﻼبي در گفتار« باقي ميماند اما در عمل پذيرندهي »سلطهي پيشروندهي
نظام حاكم« است .در اين رويكرد نكتهاي كه مغفول ميماند اين است كه نظامي كه قصد تبيين انقﻼبي
آن و نيز سازماندهي به قصد نفياش را داريم ،منتظر نمينشيند تا ما مرحله به مرحله قدرتاش را از آن
سلب كنيم؛ بلكه او نيز مشغول بازسازي ،افزايش توان خود و همچنين عقيمسازي ظرفيتهاي
تهديدكنندهاش ميشود .به اين ترتيب »حفظ خود« تنها در كنار »تعرض كنيم« است كه معنا مييابد )نك
به :پويان ،اميرپرويز» .ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقا«(.
انتقادي كه بﻼدرنگ به طرح مسئله به صورت باﻻ ميشود اين است كه به چه دليل بايد موضوع را به شكل يك
»دوگانهي تيپيكال« صورتبندي كرد و بدون درنظر گرفتن جزئيات تعيينكننده در تحليل ،كوشيد همهي مواضع را
در نهايت در هيأت اين دو گونه دستهبندي كرد؟ همچنانكه شكاف كليشهاي ميان »نظريه/عمل« بيشترِ مواقع
ناشي از دركهاي محدودي است كه از هر يك از اين دو وجود دارد.
آيا هنگامي كه ايدئولوژي را »انتزاعات ماديت يافتهاي از پراتيكهاي اجتماعي« تعريف ميكنيم »كه خود را در
قالب آگاهي فرد يا گروه به آن روابط متجلي ميكند« ] ،[1آنگاه وقتي براي مثال درگير تبيين نظريهي ارزش
هستيم ،به نحوي عملي نميكوشيم تا متجلي شدن ايدئولوژي در هيأت آگاهي افراد را افشا كنيم؟ يا بالعكس،
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هنگامي كه به شكلي جمعي مشغول شكل دادن بديلي به جاي »دولت« براي ادارهي جامعه ميشويم ،خود را غرق
در انبوهي از چالشهاي نظري پيرامون »بديل سرمايهداري« نكردهايم؟
با اين تفاسير به نظر ميرسد نه ورود از منظر »هزينه-فايده« ميتواند براي تحليل يك فعاليت آكسيوني در شرايط
سركوب گسترده و پراكندگي نيروهاي مبارز مناسب باشد ،و نه ورود از منظر »ضرورت تعرض به سيستم« .آيا به
اين ترتيب خود را در آستانهي اختراع »راه سوم«هاي ميانهروانهي كاذبي قرار ندادهايم كه براي مثال در بحث از
دوگانهي »ديكتاتوري داخلي -امپرياليسم خارجي« ،امروز مدافعان ضرورت ستيز با اولي )ديكتاتوري داخلي(
متهماند به »براندازِ راست« و مدافعان ضرورت ستيز با دومي )امپرياليسم خارجي( متهماند به »حافظ وضع موجود«
و نفيكنندگان هر دو ،متهماند كه »در عمل« از همان جنس اوليها هستند ،منتها »در گفتار« ميكوشند تا قُبح
بيتوجهي به امپرياليسم را صرفا با اعﻼم برائت از آن رفع و رجوع كنند؛ از اين منظر البته تأكيد كنندگان بر ضرورت
ستيز با امپرياليسم خارجي هم مصرانه خود را بيزار از حاكميت داخلي ديكتاتور معرفي ميكنند اما بر آن هستند كه
گريزي از اولويت دادن به ستيز با امپرياليسم در اين شرايط نيست و اين بيانصافي است كه اولويت دادن مذكور ،به
حساب دفاع از تداوم مناسبات ديكتاتوري داخل گذاشته شود.
به نظر ميرسد »تحليل مشخص از شرايط مشخص« در هر برههاي توصيه به تأكيد بر »نظر« يا »عمل« ميكند و
بايد در تحليل وضع موجود به دنبال درستي يا غلطي صورتبنديها بود تا مبتني بر آن» ،چه بايد كرد؟« را ارزيابي
كرد .با اين تفاسير اگر به دو مؤلفهي تكرار شونده در اين تحليل برگرديم ،يعني »سركوب گستردهي پيشرونده« و
»پراكندگي نيروها و ضعف تئوريك« ،آنگاه چطور ميشود از »راه سوم«ي غيرميانهروانه و كاذب براي پاسخ به چه
بايد كرد ،سخن گفت؟
شايد بتوان اينگونه به سوي طراحي يك پاسخ غيرفرمولي حركت كرد كه پراكندگي نيروها و ضعف سازماندهي و
تئوريك ،دشواريهاي تاريخياي هستند كه با متوقف كردن تعرض به منطق پيشروندهي سركوب نميتوان بر
آنها فائق آمد .بايد در حالي كه درگير سازماندهي و پرورش تئوريك خود ميشويم ،تعرضهاي مختلفي را هم
طراحي كنيم و در اين راه براي جلوگيري از گسسته شدن تداوم نبرد و افزايش هزينهها ،با فهم دوگانهي
»نظر/عمل« به نحوي كه اين هر دو در بسياري مواقع در ذهنِ ما همچون نظرورزي و عملورزي» ،مينمايند« ،به
شكلي از تقسيم كار اعتماد كنيم كه فعاليت تئوريك و عملي را همچون تقسيم كار بورژوايي »كار فكري/كار يدي«
نميفهمد و مدام درصدد آن نباشيم كه »حاضران در آكسيون« را يا شهادتطلبانِ بيمغز و يا جان بركفانِ جور
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كش بيعمليهاي روشنفكران معرفي كنيم و »كوشندگان در عرصهي نظري« را يا برج عاجنشينانِ ترسو و يا
نوستراداموسهايي معرفي كنيم كه تنها تمسك به آنها ،راهنماي نبرد عليه وضع موجود خواهد بود.
طراحي آكسيونهاي حساب شدهي مبتني بر تقسيم كاري انقﻼبي هم ميتواند حاوي درسهايي جديد در عرصهي
نظرورزي باشد و هم مانع پيشروي منطق سركوب و فراهم كنندهي امكان تقويت نيروها.
با چنين صورتبندياي از مسأله ميتوانيم مجددا به تحليل آكسيون روز كارگر بازگرديم بدون آنكه سريعا خود را در
منطق هزينه/فايده يا بازگشت به تئوري به جاي تداوم عمل در شرايط سركوب )با درك دوگانهي كليشهاي »تضاد
ميان نظر و عمل«( غرق سازيم .به اين ترتيب ،آكسيون روز كارگر را ميتوان به چشم تﻼشي براي تداوم تعرض به
سيستم و خاموش نشدن صداي دوباره جانگرفتهي نيروي سياسي چپ در شرايطي ديد كه سركوبهاي مداوم،
سعي در خاموشسازي اين صدا داشته و دارند .بحران در وجه تئوريك و سازماندهي براي نيروي چپ ،معلول يا
پيامد اين تعرض نيست و لذا تقويت آن در تعارض با برگزاري چنين آكسيوني قرار نميگيرد .ضعف در ساحت
تئوريك و سازماندهي نبايد ما را به تخطئهي كنشگريها و تحركات متشكلي بكشاند كه تعرض به سيستم را هدف
خود قرار دادهاند و قطعا خالي از هزينه هم نيستند.
بحران چشمانداز تاريخي و جايگاه تعرض به سيستم
نزديك به سي سال پيش كمال خسروي در مقالهي »بحرانِ تئوري و بحرانِ چشمانداز تاريخي« ]) [2اسفند
 ،(1369بحران چشمانداز تاريخي را وضعيتي عنوان كرد »كه در آن جامعه نه ميتواند ساختار موجود خويش را
حفظ كند و نه بديل روشني براي تغيير دارد .در اين وضعيت نيروهاي خواهان و حافظ وضع موجود نميتوانند
تكانهاي اجتماعي ناظر بر تغيير را مهار كنند و نيروهاي خواهان تغيير نميتوانند بديل روشني دربرابر وضع موجود
قرار دهند .بحران چشمانداز تاريخي وضعيت خاصي است كه نه با دورانهاي ركود تطابق دارد و نه ميتوان آن را
خصلتنماي وضعيت انقﻼبي دانست .در دورانهاي ركود شكل معيني از ساختار اجتماعي ميتواند بدون برانگيختن
عوامل تغيير و يا با فلج كردن پويايي آنها ،خود را بازتوليد كند .در اين حالت نميتوان از بحران چشمانداز تاريخي
سخن گفت ،زيرا امر تغيير خود را به مسئلهاي عاجل بدل نساخته است و نيروي خواستار تغيير جنبهاي سوبژكتيو
دارد .در دورانهاي انقﻼبي ،ديناميسم تغيير چنان فعال شده است كه نيروهاي خواستار وضع موجود امكان
جلوگيري از تحول را ندارند و نيروهاي خواستار تغيير ميتوانند بديلي در برابر وضع موجود ارائه دهند .به همين دليل
عاملي كه ناظر بر تغيير است ديگر تنها جنبهي سوبژكتيو ندارد و عيني نيز هست«.
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خسروي با بيان اينكه »گروهها و طبقات اجتماعياي كه به لحاظ موقعيت عيني در ساختار جامعه ،ميتوانند خواهان
تغيير باشند ،تصور روشني از جامعهي آينده ندارند و نسبت به تصويري كه تئوريهاي موجود از آينده ارائه ميدهند
و نيز نسبت به راه و روش دستيابي بدان آينده ،ناباور و ــدست كمــ بدگمانند« ،به ناگزيرياي كه به سبب فقدان
چشماندازي روشن در ميان مبارزان به درگير شدن ايشان در »مبارزهاي تدافعي« كه بسياري موارد ناگزير به
»شكست« ميانجامد اشاره ميكند.
شايد از منظر كساني برگزاري يك آكسيونِ بيست دقيقهاي با حضور بيش از پانصد نفر با شعارهايي كه خيلي هم
راديكال نبودند و نيز دستگيري بيش از  20نفر در جريان آن ،در وضعيت ضعف تئوريك و سازماندهي ،مصداقي از
همين »مبارزهي تدافعيِ شكست خورده« باشد ،اما اين كسان درنظر نميگيرند كه ما در فضاهاي كارگري ،معلمي،
بازنشستگان و دانشجويي با »جريان«هايي مواجهايم كه سطحي از تداوم كار ،مختصاتي نسبتا علني و سياليتي
نسبي را شامل ميشوند .ناديده انگاشتن آنچه به شيوهي تاريخي خود شكل گرفته و منطق و مسير پيشروي و
امكانها و محدوديتهاي خودش را دارد و انكار بنيادين وجود آن به نفع نوعي از سازمانيابي ايدهآل ،تحليلگر و
منتقد را هرچقدر هم بياني در ظاهر منطقي و راديكال داشته باشد به ورطهي گمراهي ميكشاند .نسبت ميان به
اصطﻼح نخبگان و بدنه را هم بايد از همين منظر خوانش كرد ،در آكسيون روز كارگر ،ارزيابي موقعيت و توان
نيروهاي حاضر را بايد با توجه به شرايط و مكانيزمهاي دروني خودشان لحاظ كرد و نه الگوهاي ايدهآل از پيش
آمادهاي كه انتظار »پيشگاماني به تمامي نمايندگيكنندهي بدنه« را دارند و با عدم مشاهدهاش سريعا خط بطﻼني
بر وجود و مبارزهي اين نيروها ميكشند .از همين عينك ،تفكيك نخبه/بدنه در خصوص »جريانها« كاريست
خطا و كارآمدي تحليلي ندارد؛ چه اينكه مدام »اجتماع ساكت«ي كه »بدنه« خوانده ميشود ،در مقابل ديگرانِ
حساس به وضعيت ،گذاشته شده و از شكاف ميان »نخبه« و »توده« سخن ميرود ،و در اين ميان پوياييها يا
سكونِ درونِ خود يك جريان مبارزاتي ناديده گرفته ميشود و همه چيز به محك ايدهآلهاي ذهني از پيش ساخته
شده گذاشته ميشود ،نه مواجهه با حيات مادي خود جريانها.
اما ببينيم بالفعليها و بالقوهگيهاي اعتراضي درونِ جامعهي معلمان ،كارگران ،دانشجويان و زنان را ذيل عنوان
»جريان« فهميدن ،دقيقا يعني چه؟ وقتي ميگوييم »جريان« و نه »جنبش« يا »سازمان« از چه حرف ميزنيم و
چرا از چنين عنواني استفاده ميكنيم؟ »جريان« اشاره به جمعيتهاي فعال و مايل به سازماندهي در درون اين
جماعتها دارد كه به سبب هنوز يكي نبودن درك و دريافتشان از هدف و ابزارهاي مبارزه ،به شيوهاي سيال ،گاه
پيشرونده و گاه شكننده در كنار يكديگر قرار گرفتند .در دل اين جمعيتهاي فعال ،افراد نزديك بهم ميتوانند در
هيأت يك سازمان يا گروهي با اهدافي مشخص شكل بگيرند و از ظرفيتهاي جريانشان بهره ببرند؛ و از بهم
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پيوستن جريانهاي درون يك جماعت )مثﻼ كارگران( به واسطهي منافع مشترك و مبارزه براي آن» ،جنبش«ي
ميتواند بهطور مقطعي شكل بگيرد .نگاهي به مبارزات برآمده از دل اين جماعتها گواهي ميدهد كه ميتوان به
اعتبار شعارها ،حضورهاي مستمر در صحنه )گيريم با ضعف و قوتهايي( و تحليلهايشان» ،جريان«هايي را درون
شان شناسايي كرد و سپس بر بستر مسئلهي »چشمانداز تاريخي« به محك آنها نشست.
با اين تفاسير مسئله بر سر پذيرفتن سطحي از ناهمزماني ميان نظريه و عمل است ،نه مستقل بودنشان از هم.
خسروي خود از مجموع بررسياش نتيجه ميگيرد كه »پذيرفتن ناهماني بحران تئوريك و بحران چشمانداز تاريخي
بدين معناست كه هم ميتوان ،و بايد ،نقد تئوريك را در سطحي مستقل ــ و نه به مثابهي امري مستقل ــ دنبال
كرد)= نقد منفي( و هم ميتوان ،و بايد ،هر تجربهي نوين پراتيكي را در سطحي مستقل ــ و نه به مثابهي امري
مستقلــ در نظر داشت و آن را به عنوان عاملي كه ميتواند گرهي از كار چشمانداز تئوريك نيز بگشايد ،تلقي
كرد)= نقد مثبت(«؛ به اين معنا بهجا و اثربخش بودن تعرضهاي علني/غيرعلني به سيستم را نبايد مبتني بر
ارزيابي وضعيت اسفبار يا عالي مباحث تئوريك سنجيد ،بلكه بايد ديد آيا تعرضهاي مورد نظر ميتوانند به
واسطهي نماياندن حدود و ثغور سيستم مستقر ،توان و كاركردهايش ،گشايشي در بحث دربارهي آلترناتيو بوجود
آورد و نيروها و حدود و ثغوري جديد را ،در مسيرِ رفعِ سلطهي مستقر بزاياند.
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