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صنفانحالل اخالقمندي
مالحظات کمینترن): گرایینخبهدر دفاع از(

نویسنده: مهدي گرایلو

هـاي اخـالق را کـه بـراي     هاي [رادیویی] ما اغلب ارزش شنیدن ندارند. ما باید پخش درسمسئله اینجاست که برنامه
که گوربـاچف اعـالم   ند اَمایهقدر بیها اغلب آنبرنامه، متوقف کنیم. این انداي صداي آمریکا در نظر گرفته شدههبرنامه

: 1999(رچـارد نیکسـون،  .روي فرکانس آنها پارازیت بفرستدکهکرده اتحاد شوروي دیگر به خود زحمت نخواهد داد
)پیروزي بدون جنگ

کـه  آن خواهـد بـود   توان به شکل معتبري از عمل دسـت یافـت یـا نـه، احتمـاالً در گـروِ      این سؤال که آیا باز هم می
ي کاربرد عملیِ خود را تولید کند. مقتضـاي ایـن وضـعیت شـاید ایـن      کنندهاي بالفاصله سند توجیهنخواهیم هر ایده

پیامـدهاي منطقـیِ آن را   وباشد که با تمام توان در برابر دعوت بـه عملگـري مقاومـت کنـیم تـا بتـوانیم یـک ایـده         
گویم ایـن سرسـختی، یعنـی قـدرت     تواند بینجامد. من حتا میده به کجا میسرسختانه پیگیري کنیم و ببینیم این ای

شود که ایده مستقیماً آلت دست هرگونه هدف یا غرضی شـود، ایـن   مقاومتی که ذاتیِ خود ایده است و مانع از آن می
کـنم ـــ   نمـی ــ و در بیـان افراطـیِ ایـن قضـیه تردیـد     عمل سرسختیِ نظري ... عنصري عملی در خود دارد. امروزه 

ي کلیدي در اینجا آگاهی از این امر است که این حکم مشهور فیشته که صدمات سنگینی به نظریه زده است ... نکته
توانـد صـادق باشـد، هرچنـد کـه      معنایی که او در نظر داشت، امروزه دیگر نمـی کم به، دست»اخالقیات بدیهی است«

کلی متفاوت است، چون امروزه هر عمل مهمی که براي فهمیدن به... وضعیتاي از حقیقت در آن هستشک رگهبی
کـه مـا را بـه شـکلی از تفکـر وادار کنـد کـه  بـا         بار دارد بـه ایـن  فاجعهاکنیم گرایشی شوم و حتاش تالش مینظریه

)ي اخالقمسائل فلسفهي خودمان مغایرت دارد. (تئودور آدورنو،واسطههاي واقعی و بیدلبستگی

هـاي کـارگريِ  ها و اعتصـاب اعتراضیک اداي سهمِ اصوالً سلبی در موضوع ي ناگهانیِانگیزهبهي کوتاهشتهاین نو
نوشته رويِ مسري از وقایع درقبال این حرکات شکل گرفت، صورت یک دنبالهکه بهايهیجانیهاي و واکنشاخیر

بـه  ي مـرگ ي رانهاستوارنامهي هایی که مستقالً در تکمیل پروندهتناسب و تداخل این موضوع با ایدهشده است. 
قـدرها  نظريِ موجزِ آن نـه آن بحثي متن حاضر را سبب شد؛ بنابراین وکم سراسیمهذهنم زده بود، نگارشِ بیش

عمـد  بـه کـه  آننتیجـه ین زودي منتشر شود؛ کامل باشد و نه اصوالً قرار بود به ابحثیتنهایی پرورده است که به
ي برخورد با داد و موضوعِ نحوهمجالَش را میو فقط به آن مقدار که زمانْترین قالب ممکنآن را در خالصهاینجا 

. نحوي درخور و بسنده بیایدبهشدر موعد و محلِ مقرّرتر سپستا اماعتصاب اقتضایش را داشت آورده
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روزها خروارهـا نوشـته و   اینگویم. ها میمن از ناکردنی؛اندها گفتهکردنیروانه از دنبالهي موضوع، همه درباره
جـز  عرضـه شـده اسـت. بـه    يکـارگر هايحرکتي راهکار براي گسترش و تعمیق تفسیر از چپ و راست در ارائه

ناگهـانیِ محبوبیـت   گیرشدن و البد از همهاندکردهرسماً از اپوزیسیون به پوزیسیون کوچ هاستمدتها که لیبرال
دخیل در اوضـاع  اپوزیسیونیِ هاي ترین جریانراستیحتا در تبلیغات دست(سازي کارگران شعارهاي ضدخصوصی

جوهره از امکان ارتقاي اعتراضات کارگران تا سطح موضع و یکتقریباً یکدله و یکبقیهشدت ناخُرسندند، به)ایران
ایـن بحـث کـه از تلقـی مـن از بنیـاد       ي سـلبی  جنبـه انـد. ي ساختاري با قدرت موجود سخن گفتهمواجههیک 

بحث ــ نشأت سپسینِ خش نظري همان بشده در عرضهي محوريِ ي اخالقمنديِ امر صنفی ــ ایدهگرایانهانحالل
ي قدرکافی روشن است کـه نتیجـه  رمن بهنظ، چرا که بهتناظر داردپذیرهمهطرناكبا نقد این رویکرد خگیرد،می

علیه کارانه ي یک حرکت قهقرایی نومحافظهشدن کارگران به عقبه، تبدیلايشتابزدهایجابیِچنین برخوردقطعی 
و ازجملـه اپوزیسیون ایراناي و به کارگزاريِ ترین نیروهاي جهانی و منطقهبه رهبري مرتجعکشور و کل منطقه، 
ي نظـري و سیاسـی در   هنگـام مداخلـه  حتـا  فـوق يمخـاطره ي ي سنجیدهمالحظهن بر مجناح چپ آن است.

واقعیت این است دهد اصرار دارم.نمایش میعالیوجهبه دار راسرمایهـي کارگری که محتواي کریه رابطهموضوع
و پرخطـرِ  در بسـتر ملتهـب   نماي حرکـت آن جهتکه راهبرد عام طبقاتیکارگر ایران از داشتن یک ي طبقهکه 

ـ تبمـر و در این وصف نه امري عینی » عام«ي االشارهوجه؛ستابهرهسیاست ایران و منطقه باشد بی ضـریب  اط ب
، وضـعیت انضـمامیِ منطقـه   ياست: دیدگاهی که با مالحظـه جمعیتی آن، بلکه اساساً سوبژکتیو فراگیريِنفوذ و 

صـورت یـک   ي کـارگر ایـران و منطقـه را بـه    و توازن قواي موجود در آن، منافع طبقههاي آنبنديکیفیت جبهه
هـاي فـوري اقتصـادي و اصـطالحاً     کالن و بلندمدت درك کند، راهبردي که ارزشِ طبقاتیِ تحقق خواستهراهبرد
مطالبـات  هـا و حتـا   ایـن خواسـته  ارضـاي صـورت  شود؛ در غیر اینصرفاً با وساطت آن تعیین میکارگران صنفی 

اي از سـوي هـر نیـروي ارتجـاعی    بـه کـارگران،   مـدت میانـیاـکوتاهمقطعیِدهیعنوان یک امتیازتر بهساختاري
خـود را بـراي   گویم که ایـن ارتجـاع  شده در بسیاري از مطالب گذشته میطرحمضامینتکرار است. بهپذیرامکان

یـا مـثالً   واقعاً موجود منطقهمقاومتبه ایستاري در برابرِي کارگرعبور طبقهپرداخت بهاي اقتصادي و اجتماعیِ
روزهـاي  هاي رنگارنـگ ایـن  در کنار دیگر جنبشاعتراضیجنبشبه یک آن تبدیل وي موشکی ایرانعلیه برنامه

لوژیکایدئولحاظ بورژوازي بهسازانه پرهیز کنند که غایت از این تصور سادهها باید بهآماده کرده است و چپکشور 
اش که در آنها شاخصِ بیگانگی/استقاللِ هاي بلندمدت و راهبرديریزيــ خصوصاً در تنظیمات ژئوپلیتیکیِ برنامه
و پرولتاریا ناهمساز استشدن متشکلبامفهوماًشود ــ خود تشدید مینهاديِ و عقیدتیِ سیاست از اقتصاد خودبه

؛ انـدازيِ سیاسـت بـورژوازي خواهـد بـود     دستي آن ازکنندهایمن،ي کارگردرنتیجه صرف اتحاد مبارزاتی طبقه
درشده لهستان اشاره کرد؛ همچنین در آینده و در تکمیل بحث طرحهمبستگیتوان صدباره به میپیراموندراین

تصریحاً ـــ  عمالً ــ اگر نه هراسیِ بورژوازي گفت که خود لنین در کشف ماهیت انقالبخواهمشور تعریب اَنیران 
ي تـر برپایـه  ؛ از ایـن مهـم  تري رسـید ايو به دالیل پایهفراتر رفت»تعمیق و تداوم انقالببیمِ«ي تحلیل اولیهاز
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روزهاي کشور، اصـوالً  هاي اعتراضیِ ایني جوهري وحدت حرکتجنبهتعمیق سطح وحدت، ه در ریختمنظر طرح
پـذیري از تـراز سـرکردگی  ایـن یگـانگی   سـت کـه   ت و چندينیسی بورژوایبندي گفتمانیِیک صورتبه مشروط

رو ماننـد  و ازایـن فرونهشـت کـرده اسـت    درخـود پـویشِ تـرِ  به ترازِ زیـرین مند اپوزیسیوننقشه(هژمونیزاسیون) 
و تناظر ي بورژوازي انطباقطلبانهیِ منفعتسنجهاي تاریخیِ عروج فاشیسم، موضوع ابداً با عقالنیت و آیندهتجربه
اندازه صادق است: مصادیقِ تقارن یـک مارکسیسـمِ کارگریسـت سـخت     هماناین درمورد کلیت چپ نیز بهندارد.

که معمـوالً بـراي   مهلکیو راستیدسترویکردهاي فوقکارگران و دانشجویان، با صنفی هوادارِ مبارزات اصطالحاً 
کمونیسمکنند، در حال تعمیم از وپا میدشگري دستهاي گردارِ ناتو به خاورمیانه جاذبهسفرهاي سیاحتیِ سابقه

هـاي منتقـد   آن است؛ وقتی یکی از کارگریسـت ايِي دودههبه مخالفان دوآتشهاشهمیشگیو ملحقاتکارگري
ریـزي و  ، حکومت ایران را بـه طـرح  حککاي دومبشرزدگیِ نهفته در پسِ کارگرگریزيِ کنگرهآمریکائیسم و حقوق

هاي داعش و نیز انتقال نیروهاي آن از سـوریه و عـراق بـه افغانسـتان و آسـیاي میانـه مـتهم        لیاتکارگردانیِ عم
رود، مـی AIPACو FDDکمـک  ترتیب در امرِ تأمین دستاویزهاي مطلوبِ امثال بولتون عمالً بـه و بدین1کندمی

گفتمانی در چپ میـان  فحاشیِ درونبیست سالشوند: معنادارتر میتعمیق سطح وحدت شده در هاي طرحانگاره
مشـاجرات شخصـی) مـانع از آن    يخـاطره کلی يعالوهبشرزدگی و کارگرزدگی (بهمواضعِ ظاهراً متعارضِ حقوق

هـاي قشـريِ خـود حمیـد تقـوایی      گیـري به نتیجـه ،حککاي خوردهقسمرضا مقدم، خصمِیکی مثلشود کهنمی
کارگري و هـواداريِ سیاسـی از   يواسطهبیي در ذات مطالبهرسد.بایران اي هاي منطقهي محتواي دخالتدرباره

بارِ یلتسین و مرگبارِ چلَبی هاي اپوزیسیونیسمِ فاجعهآن هیچ ضامنی براي تأمین گسترش بعدي آن در برابرِ جاذبه
کـارترِ بخش محافظهچپ (و درواقع کلیت راست منهايانقالبیِ اصطالح برخالف عموم رویکردهاي بهوجود ندارد.
، بلکـه  رادیکالسوي رویکردهاي نه جهتدهی به اعتراض کارگران بهي ارجح همچنانوظیفهباورمن به، لیبرالیسم)

ي کارگر را در چـارچوب  طبقهمقیاس و بلندمدت کالنکه منافع استعامراهبردهمانتدوین و تبیین اجتماعیِ 
مداخلـه در  عینِاقعاً موجود درمقاومت وسالحِضرورت پرهیز از تضعیفهاي منطقه، توازن نیروهاي آن وواقعیت
 تـر در مالحظـات   طـور مبسـوط  کند، موضوعی کـه بـه  اش تعریف مینیادهاي طبقاتیارتقا و انتقال آن به بفرایند

گـذاري میـان امـرِ مقاومـت و     ضـرورت فاصـله  ؛از آن سـخن رفـت  تعمیق سطح وحدت ي بخش پایانی گانهشش
هاي رایج اپوزیسیون در ایـن  انگاريت موجود، و پرهیز از یکدستوضعیداري ایران در برخورد با تلزامات سرمایهاس

هـاي معنـابخش   و داللـت هرشکل ممکن براي کارگران روشن شود؛ حرکتـی کـه آرایـش منطقـه    مواجهه، باید به
که به نیروي بازوي کارگران تحقق پـذیرد، قطعـاً باطـل    د، ولو آنبرگردان57َرا به پیش از هاي مبارزاتی آنکنش

خودبـودگیِ  عنـوان یـک بـراي   گذاريِ آن بـه ي کنش کارگري، ارزشاست؛ بدون ثبت این آگاهی در سوبژکتیویته
خطـایی مهلـک   را بایـد شـورایی مدیریتاي چون الساعهاما خلقاغواگرانهطبقاتی با استناد عجوالنه به شعارهاي 

هاي سیاسی و ژئوپلیتیکی منطقـه  واقعیتاین اصول راهبردي و توضیح هاي ایجابیِ تبیینِ جنبهگذشته از. مردش

1 https://www.youtube.com/watch?v=qgrYCLQDrqk
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کـه اذهـان عمـومی عادتـاً     اي ایـران  سیاست منطقـه خورده باگرهبرخی نیروهايو جهان و اهمیت حیاتی وجود 
هـاي نئوکـان مسـتلزم حـذف قطعـی ایـن     تدوین چنان دیدگاه عـامی ،اندشکل منفی علیه آنها بارگذاري شدهبه

و شناسـاندنِ  » ي کـارگر دوستداران طبقـه «از جایگاه دروغینِ تکثیرشونده در اپوزیسیون چپ ينماسوسیالیست
در چنـین راهبـردي   یـابیِ نسـبیِ  اقبالتا تدوین و سپس ورزيِ آنها به خود کارگران است. سرشت واقعیِ سیاست

مصـیبت  ي اقتصـادي  د ــ در سطح خُرد، از حلِ جنبـه طلبمیي بسیارصدالبته حوصلهکه امري ــ ي طبقه بدنه
هاي اساسـی بـر عملکردهـا و    تحمیل محدودیتکنیم؛ حمایت میساختاريدرونشکلی بهفقط وارده بر کارگران

جامعـه  براي گـذار از موقعیـت خطیـر فعلـی    هاي گوناگون زندگی اجتماعیعرصههاي لیبرالی در گذاريسیاست
سـاختار  رو نباید پیامد سیاسـی عبـور از  هیچبههوشیار بود که این رویکردقدرکافیمیت بسیار دارد، اما باید بهاه

هـا و  درك راهبردي روشنی از ضرورت حفـظ و ارتقـاي پایـه   يکارگرذهنیت داشته باشد، وگرنه در شرایطی که 
، و به و مزدورانِ چپ و راست آنبا ارتجاع جهانی عقبگرداینبرد قطعیِاي ندارند، عناصر بنیادین مقاومت منطقه

بسط بیشتر این موضع در سطح انضمامی، عمالً بازگشتی است به بسیاري از مباحـث  خواهد بود.زیان کل منطقه
ي گسترش موضوع فـراخ  اما در سطوح مجردتر زمینه؛...تعمیق يمقالهمالحظات همان ویژه گذشته و بهمورديِ

اي از یـک بحـث جـامع نظـري کـه بایـد بـه        ي هنوز نپرداختهپارهاینجا فقط که در آغاز گفته شد، است و چنان
ع طـرح   تنها اختصاص یابد، »صنف«امرِ موسوم به پردازيِ مفهوم موضـ در بـاال  شـده  تا آنجا که به تبیین سـلبیت

ي شـده طرحـکوتاه و شتابزدهنظريِتالشِي خوانندهدرضمن، آید.اختصار مضاعف در دنباله میکند، باکمک می
ابـداً  ، تـر اش از یـک بحـث کلـی   شـدگی اقتبـاس بـه همـان دلیـلِ    ي تبیینیِ آن، این جنبهکه کندباید توجه زیر
شده در طرحموضعِو انضمامیت ي آنزدن میان تجرید آزارندهلي پرو بخشی از وظیفهمیانجی نیست و از اینبی
،گفتهپیشعامِراهبردبدون وساطت با خود اوست. من درمقام کمک فقط مجال اشاره به این نکته را دارم که باال

انـدازد؛ اخالقمنـديِ   کـار مـی  امرِ صنفی معصومیت و بدیهیت طبیعیِ خود را در خدمت قطبش واقعی جامعـه بـه  
زدگـی رایـج   خاطر الزم بـراي ضـرورت نقـد صـنفی    مربوط به رفعِ صنف در کلیت طبقه، همچنان به من اطمینان

اش حـرف  ترها دربـاره که پیشجدید یی آن در یک چپ دانشجويپیوستهنمود و بروز مثالًروزهاي جامعه، و این
هـاي  د که حتا بدون نیـاز بـه بیِّنـه   کنرو این امکان را فراهم میپیشادعاي من بنیاد بحث دهد؛ بهرا میزده بودم 
و از شتابزدگی در پذیرشِ غیرانتقـادي  آن اطمینان را به دست آوریمرضا مقدم، کاريِمانند نومحافظهايبادآورده

اپوزیسیون در جامعه بپرهیـزیم.  هاي گذاريسرمایهتوزیعِ استتیک عاطفیِ مثبت دري یک موضعِ یافتهنو وساطت
ي همدل کمک نکرد، او حتمـاً ایـن را بـه    قدرکافی به تحقق این امر براي خوانندهي بیانِ مطالب زیر بهاگر شیوه

ي خواهد بخشید و درعوض سخاوتمندانه تا ارائهاست ایدهد فعالً در حآنچه ثبتتعجیل در حاصل ازهايکاستی
حوصله به خرج خواهد داد. استوارنامه ... ي ترِ آن در دنبالهیافتهتر و شکلمبسوط

*                   *                  *
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ي بیشـتر دوگانـه  قطـبشِ هرچـه  مجـال  در ذهنیت چـپ  ،و فوالدتپههایی مانند اعتصاب کارگران هفتفرصتبا 
ي اجتماعیِ مربوط بـه  هر ابژهشود کهایدئولوژیکی فراهم میسود گرایشبه» گراییگرایی/تودهنخبه«يشدهعرفی

در چنـین شـرایطی تـوازن اعتبـار     کنـد. اغلـب  منتقل میاجتماعی مشروعیت ي به یک مابعدالطبیعهرا » پایین«
عرفـاً ، فراینـد  چرخدلنین می؟کردبایدچهتمرکزگرا از فوقهاي ژاکُبنی وخوانشت علیه سیاسی در چپ به شد

بـاال پیـدا   این برداشت دوباره دستشود، ویافته تلقی میانجام» انتقال آگاهی از بیرون به درون طبقه«موسوم به 
اخت فنیِ ماشـین ارتبـاط   س، نشینی سرکوب و خفقانو اصطالحاً عقبايهاي تودهکند که با گسترش خیزشمی

و ، شـفاف سـازمان فراگیـر  يپیکـره بـه  خـارج شـده و  ايانقالبیان حرفـه اضطراريِاز قالبِ» پیشاهنگ و توده«
از یـک انتظـام عمـودي و    دیگر نـه  طبقاتی آگاهی انکشاف خودي که در آن سامانهآیداجتماعی درمیدمکراتیک

و 1905لنـین در دو انقـالب   ي با رجـوع بـه تجربـه   .کندپیروي میچینشی افقی و غیردستوري بلکه از پادگانی 
و با تجویزِ خود لنین قابل تأییـد  بلشویسم پرسنلیِـبندي کادرياین گذار در ترکیب، در نگاه نخست وقوع 1917

ور اي از بـازآرایی دسـتگاه عصـبیِ انتقـال شـع     رسد. ادعاي من اما این است که ایـن برداشـت عجوالنـه   نظر میبه
هـاي آن،  تـرین الیـه  ، حتـا در کـارگري  »پـایین «گردد، مفهوم لنین باز میذهنیتتا آنجا که به بلشویکی است و 

ي رویـارویی دو خـط تمرکزگـرا و    موضوع در قضیهکند.خود را با مراکز اصلی این شبکه حفظ میمشروطنسبت 
احـزاب ي عضویت گانهویکنین بر شروط بیستخودمختاريِ فدرال در فرایند ساختاریابی کمینترن، با پافشاري ل

تـر از استالینیسـمِ عادتـاً منتسـب بـه لنـین دارد؛       که دالیلی بسـیار پیچیـده  یابدمیالمللی هم مقیاس بینبرادر
فقـط  هاي آینده طرح و بررسی خواهد شد و مـن اینجـا   در نوشتهانضماماتش احتماالً همراهبهاین ادعا هرروي به

گیرم.عنوان چند ارزشِ درخود مثالی فرض میرا بهداشتآن ازتوان میهاي سیاسی روشنی که استنباط

دمکراتیسمِ مرکزگریزِ مخـالف سـاختارهاي عمـودي،    معموالً در تقویت فدرالامر صنفیخودبسندگیِ تبیینیِ 
جـور شـأنِ   صـنفیت یـک پدیـده داراي یـک    درواقـع شـود.  گراییِ اطالقی به دیدگاه تمرکزگرا فعال میعلیه نخبه

رسـند کـه ارضـاي    نظـر مـی  اندازه بدیهی بـه ي آن هماندارندههاي پايرو اصالت رانهاست و ازایندادگی طبیعت
بخـش بـراي مهـار ایـن     ي پیشتازِ افالتونیسمِ گرایش تمرکزگرا، کاربسـت یـک اخـالقِ کلیـت    نیازهاي بدن. جنبه

آگاهیِ درخـورِ جهـانِ انسـانی    سود مرگبه،طبیعیامرِپاییِ جانورخوي روي خویشتنیپیشینگذاريِ مثبت ارزش
یجِ پیشـاپیشِ از بسـ خـود میزانـی  ي جسم/بدن خودبهاست. روشن است که این کار دشواري است، چون اسطوره

ي ایـن کشـش  هارکنندهبر مرکزِ مو با این اهرمِ خدادادي ي خود داردعقبهدر را صنفیها در راستاي محورِ ذهن
ي واردات در کنار بحث حذف تعرفهها، در آن پایینکند. نیرو وارد می،هاهاي جهانِ سایهترین الیهپایینبهارتیک 

صـحبت  هـم  ی افتضـاح خـاص از نـوع  طور فراگیر فعالً بهتپه،ي رسواي هفتدر قضیهنژاددر دولت احمديشکر
پدیـد  کـارگران  ايبار را برمصیبتی ده و وضعیتباال آمو در بسیاري موارد دیگر تولیدياین واحدکه در شود می

؛ این برداشـت  شودتوصیف میفساد دلیل عرفاً انکارناپذیرِ همیني نامتعین اما بهآورده است ــ چیزي که با مقوله
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موضـوعِ  ا هـم دارد کـه   مشترك است، اما چپ این امتیـاز ر سبب بداهتش میان چپ و راست و البته شعور عامبه
نیـز  را سرمایه خودگستريِعاماتی و مسائل ذعنوان ي تولید و تحقق ارزش بهدر چرخهها و گسستها انواع وقفه

ي موضـوع مـورد عالقـه   ي اینها اعتصاباما با همهدهد،تري مینظريِ قويمهماتکه به آن کندوارد تحلیل می
ارگران شـود کـه کـ   ؛ سپس این پرسش مطرح میبر مسائل ایران استکارِ متمرکز تحلیلگران بنیادهاي نومحافظه

» مـدیریت شـورایی  «ي این همراهی همگانیِ بـورژوازي بـا مطالبـه   ي سیاسیِدرونهازچقدر خودآگاهانهاعتصابی 
ي بعـدي تحـول را   با توجه به اینکه کلیت چپ ایران هم مرحلهدارند؟ پاسخ چندان دلگرم کننده نیست وفاصله

ضـرورت  ، سی کـه سـالمت فکـر خـود را حفـظ کـرده      براي ک،بیندواسطه با سوسیالیسم میپیوندي کمابیش بی
اهمیـت  تـاریخی،  مـوارد مشـابه   مانند . وس استحسمگرایی کامالًنخبهسنگرهاياهمیت ژاکُبنی بر ورزيِتعصب
معقـول از بسـتر   ايضـمن تـأمین فاصـله   طبقـه ازبیـرون در فکـري يزرادخانهتأمین یک مینترنیِکُيقالبواره

شود.بیش از هر زمان دیگري احساس میي طرح مطالبات فوري، واسطهاعتراضیِ بی

نحـوي  خود لنین، ولـو بـه  فکريکه در سازمان کنمبه این دلیل استفاده می»کمینترنیيقالبواره«از تعبیر 
روایـت  وفهـم او از ایـن رابطـه    بـین  روبـروییم کـه   بیـرون و درونمبیوسی میـان ي، ما با یک رابطهنشدهتأمل

ــ و با ارجاع به دلیل همین، و درست بهکندتفاوت معناداري ایجاد میي اردوگاهی از آن شده و چیزوارهرمزگذاري
يبطـن یـک هندسـه   در ـــ  بـودن مقدرات بدیلو ي خاطیان، گزارش دومین پاکسازيشریطههایی چون نوشته

دچار یک انقالب معنایی لنیننزد نخبهمعناي امر داللت مندرج است، کانیِزمانمنديِ لکه در رتکاملیدوري و غی
قـالبواره  بنـابراین کـاربرد اصـطالح    شود که شرح و بسط چندوچون آن همچنان خارج از مجال حاضـر اسـت؛   می

بـاز  دهد. اي است که مرا از خلط ذهنیت خاص لنین با عاملیت قالبیِ سویِتیسم پرهیز میطلبی نظريحاصل تنزه
و در ایـن نوشـته  بیـرون  ي کمینترنیِ ي کلیشهگرایانهکار شاقی که پیشِ روي من است، آغاز از کاربرد فایدههم 

آینـده  هـاي  و نوشتهنوشته همین لنینی این مفهوم در ي آن به کاربست اساساًطلبانه و غیرصادقانهارتقاي فرصت
را در معنـاي  گرایـی نخبـه فعـالً  از پس انجام این کار برخواهم آمـد، شـما هـم    فرض بر این است کهاست؛ چون 
شـروط  سـختگیريِ  این روایت که متکـی بـر   مسلّمِحسنمعنی کنید.کمینترن مالحظاتر در ضممبوروکراتیک 

اکنـون در آن بـه سـر    این است که در شرایط خطیر سیاسی، مانند وضعیتی که هـم لنین استيگانهویکبیست
بالفاصـله  سوبژکتیویتهسطحِ استتیکدرکه مشروعیت آن حرکتی مطلق از شتابزدگی در پیرويجلوي بریم، می

حسانی ناخوشـایند راهبـردي کـه    ي رغم جنبهبهاینجا ؛گیردرا مید شوتأیید میایجاد یک شوق مثبت عاطفی با
در عضـویت غیرانتقـادي  دهـد، از قرار میي کارگر طبقهيواسطهبیرا بیرون از فعلیت نقّاد وضعیتیِذهنعنصر 

.شـود مطالبات فوري آنها پرهیز داده مـی هاي خیابانیِ طبقه در پیگیريعرض با یگانهمهمگانیِ یک همبستگیِ
ي عقالنیـت قـدرت فائقـه  سـرانجام بـه  هاي ناشی از تضاد احکام عقـل و قلـب،  دانوجي عذابپس از تحمل همه

بـراي ورودي وسـخت جور آزمون سـفت عقیدتی که یکنخبگیِاي از شود به درجهبودن مشروط میسوسیالیست
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هاي نامهحکمت از پرسشکسی چون ؛ طبعاً این در تقابل با اکراه پسامدرنیستیِ نوعیِ تعبیه شده استآن ارزیابی
و ايحرفـه انقالبیانبه عنوان بدیلِ ضوابط نظامیِ » عضویت آزاد«سوي راهبرد حزب بهاو ایدئولوژیک در چرخش 

اي کـه بنیـادبخشِ   خـواهی افالتـونیِ مـالزم بـا آن تمامیـت    گرایـیِ حقیقـت امـا  اسـت،  شروط نفسگیر کمینتـرن  
تنها زمانی تبدیل به یک حزب اکرده است که جریانی چون حککست، پیشاپیش فرض هاي اردوگاهیبوروکراسی

حقیقـت ي روسیِنسخهبنابراین؛ها را درنوردیده باشداي خواهد شد که عقبگردي هولناك روح و جسم تودهتوده
دهد.میها ادامه نامهاکتبر به تکثیر پرسش25حتا در شب 

*                   *                  *

هـاي درگیـر در مسـائل ایـران بـا      هاي سیاسـی و دولـت  ترین نیروها، جریانراستیدستقد همراهیِ تمامموضوع
ي سـواري بـراي پیشـبرد برنامـه    طلبی و جنبشي فرصتاعتراضات کارگري اخیر کشور قابل فروکاست به کلیشه

هـاي  و مقـدم بـر رمزگـذاري   ي خنثـا  ک ابـژه صـورت یـ  سرنگونی نیست؛ در این تصور قالبی، اعتراض کارگري به
در آن را به براندازيي منظومههاي گفتمانیِصرف عدم رؤیت برخی نشانهگویا باید شود که ایدئولوژیک تصور می

گـردد کـه   به موضوع تمایز میان گفتمـان و ایـدئولوژي بـازمی   سواز یکاش تعبیر کرد. این بحث سالمت جوهري
هـاي  ویـژه در نوشـته  (اگرچه خـود مـن هـم بـه    ه بودرفتسخنآنازي امتناع پشت و روي پردهدر ها پیش سال

را پـیش  تعمیق سطح وحدت ؛ ازدیگرسو موضوع اخیرترِ ام)تساهل آنها را در یک معنا به کار بردهغیرنظري گاه به
هاي اینک از ساحت تقارنشده در آن وحدت اپوزیسیون همي مباحث طرحنقدتر است و برپایهبهکشد که دستمی

هـاي گفتمـانی   ها و گـاه تعـارض  رغمِ تفاوتبههمانیِ جوهري هاي مخملی به یک اینبنديگفتمانیِ رایج در شکل
گفتمـان و ایـدئولوژي حـرف    برايپشت و رو ... در شده اظدقت معناییِ لحفرونشسته است؛ اگر بخواهم با رعایت 

اي که در آن یعنی به الیهمنتقل شده است،ایدئولوژيبه سطح گفتمانتوانم بگویم که وحدت از ساحت بزنم، می
متعـارض در یـک بسـاطت   هـاي گفتمـانیِ  چـارچوب ، گفتمـانی ي شدهریزيبرنامهو آگاهانه هاي برخالف وحدت

بنـدي مبـارزاتیِ   صـورت اسـتناد  بـه سـت اگـر  ايسیاسیِ شتابزدهتلقیشوند.متحد میناآگاهانهشکلی بهجنبشی
متفاوت با بسـتر  ي ازمینهرد)گرفتهشکلرشدیابنده (و نه الزاماً ی یاهپدیدهدرنگ ها، آنها را بیتکانهکالسیک این 

ایـن  ي وضـعیتی کـه   عوامـل ایجادکننـده  ي عمـده دیگرسخن هرچنـد  به؛ بینگاریمو منطقه تحوالت ایران اصلی 
(ولـو اینجـا بـا انعکـاس موضـعی و      سازوکارهاي درونی اقتصاد ایرانبهکارگران را سبب شده استمعیناعتراض

هـاي فنـیِ   توانم با بسیاري از ارزیابیعنوان یک سوسیالیست میند و از این منظر بهگردمحلیِ عملکرد آنها) بازمی
ي عینی هرگز این جنبه،ي رایج در چپگرایانهبرخالف تصور فروکاستاما ي موضوع موافق باشم، ارهدربشدهارائه

تقریباً تمـام  درنتیجه ي موردبحث ایجاد کند نیست.ی که بستر مستقلی براي حرکت پدیدهکافواجد آن ایجابیت
واقـع در  روازایـن و روانهدنبالهرا باید همچنان هاي چپ به این اعتراضگرفته از ناحیههاي سیاسی صورتواکنش

داننـد،  را رفتاري اثباتاً براندازانه مـی هااین حرکتتلقی کرد، نه به این دلیل که طلبیسرنگونیچارچوب رهیافت 
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ي اجتماعی مانند توانند تعین واقعی یک پدیدهشناختی که نمیي روششدهسببِ این دردسر طلسمبیشتر بهبلکه 
اجتمـاعی  ي جایگاه یا رابطـه آن (موضعِي اعتراض) در ي اولیهآن (انگیزهموضوعِجاي ن اعتراض کارگري را بهای

هـاي اعتراضـیِ   لحمرا در تمام مطلبیسرنگونیجنبشدرواقع آنچه ها) بجویند.با دیگر پدیدهدر نسبت اعتراض 
ي سیاسـی و  یک تعلق خاطر گفتمانی به فالن منظومهکند، نه امروز جامعه در سطح نوین وحدت آن بازتولید می

ي یـک حرکـت در امـر    ي مـورد مطالبـه  ...) بلکـه اکتفـا بـه ارزش ذاتـی ابـژه     ،فکري (لیبرالیسم، رویالیسم، چپ
رغـم اخـتالف بـر سـرِ     هاي متعـارض، بـه  درست به همین دلیل است که گفتمانبخشی به آن حرکت است.تعین
: یـک سندیکالیسـت و یـک فمینیسـت     کننـد خود، همچنان در یک بستر حرکت میمطالبات طبیعیهاي ارزش

ي دیگري را فاقد ارزش و بلکه حتا ضدارزش تلقی کنند، اما تـا جـایی   ي جنبش متبوعهتوانند مطالبههرکدام می
واحـد را  يیابنـد، یـک پدیـده   ي مطالبات آنها بازمیدادهعینیت پیشکه تعین جنبش خود و جنبش رقیب را در 

ارزش طبیعـیِ  انگـاريِ حقـوقیِ  هاي ایـدئولوژیک موضـوع همچنـان بـه بـدیهی     پیداست که ریشهدهند. شکل می
بـا  تقابـل ي یک اندامواره حتا اگـر در  که تغذیه، همچنانگرددبازمییافتهتعمیمفرایندهاي فیزیولوژیک یک بدنِ

شود.فرض میلّم او حق مسطبیعیدر مقام یک مخلوق ي دیگري باشد، تغذیه

مفهـوم  سـرانجام بـه وضـع    بخشـی بـه پدیـدارهاي اجتمـاعی     شناختی در امر تعینروشگراییِین فروکاستا
تکمیـل فراینـد   اي است که یـک جنـبش در برابـر    مقاومت ناخودآگاهانهبرآمد صنفد:انجاممی» جنبش صنفی«

سـاختار  مـوقعیتش در  يیافتهي وساطتتا مرتبهي محسوس یک ابژهخواستمیانجیِ از سطح بیخود یابی تعین
پاییِ صنف مبتنی بر نـوعی اخـالق اسـپینوزایی اسـت کـه بـه       درواقع این خویشتنکند؛میاجتماعیروابطکلی 

رف    نحوي که بـراي تعـین  ، بهدهدمیاالهیآن همزمان یک شأن طبیعیِخودبسندگیِ  بـودنِ  «بخشـی بـه آن صـ
. این حذف دلوزيِ تنافر میان قوه و دانیم یک بدن به چه چیزي تواناستنمیداند: را کافی میاش»ايلحظههمین

و هـا بـالقوگی وحـدت  تحقـقِ فراینـد ماتریالیستی، با نگرش مطلوب من بـه  ماندگاريِ بیشسود یک درونفعل به
تضـمینِ  بهگزارش دومین پاکسازي که در دارد و چنان) تفاوت اساسی بودنو نه یگانهشدنیک بدن (یگانهفعلیت

یـک  «زمـانیِ تر بگویم یک بـی ي تقابل دو نوع زمانمندي (یا درستما اینجا درنتیجه،شرحش رفتپژوهش کوژِو 
صـنف اسپینوزایی و یک زمانِ دوريِ هگلی) با دو اخالق/عملِ یکسره متفـاوت سـروکار داریـم؛   » زدنیِهمربچشم

نوزایی است که در هیئـت عمـلِ مبتنـی بـر یـک      یزمانیِ اسپبرآمد امتیازیابیِ سیاسی یا ایدئولوژیک زمانمندي/بی
یـابی از طریـق روابـط    روشن است کـه مقاومـت صـنف در برابـر تعـین     کند؛پاییِ طبیعی بروز میاخالقِ خویشتن

ي بودنِ بالفعلش) واسطه(تعین بهاشفعلییِ تعین آن از حقانیت اخالق» زدنیِبرهمیک چشم«اجتماعی، با آگاهیِ 
که بدنی که اوسـت  (اینصنفي آگاهیِمسئلهي قوه و فعل، ناپذیر است؛ با حذف بیگانگی میان دو دقیقهتفکیک

که صرف رواز آنشود، نه به این دلیل که دیگر نیازي به دانستن نیست، بلکهبالموضوع میبه چه کاري تواناست) 
(ادراك عام) یـک  که زمانمنديِ خطی و نیوتنیِ بورژوازي ي مؤکد آننکته. ش (فعلیتش) عینِ دانستنش استبودن
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»ندانسـتنِ «یـک  تمدیـد سـاختاريِ   چیزي جز عینیتاو براي زمان ي هندسهدنِ بوبلکه خطیسوم نیستبدیل
ي وقـوع دقیقـه  دیگرسـخن، تـا   نیسـت؛ بـه  » زدنیبرهمچشمیک«خودبسندگیِ دانشِ فانتزيِ ي رادیکال درنتیجه

 هنوز تکمیل نشده است، رسم آن اي که ندانستنِ (ناآگاهیِ) الزامیِ دایره،)(خودآگاهیشدنِ چرخهبستهتروماتیک
ترتیـب بـا   گانـه بـه  سـه شود؛ این تجربه میصرف بودن (آگاهی کاذب)به» زدنیِبرهمچشمیک«صورت دانستنِ به

توان نسـبت میـان   جا میظیر دارند و همینني نظیربهي لکانیِ امرواقع، بعد نمادین و ساحت خیالی رابطهگانهسه
ایـن  را گمانـه زد: خطـی بـورژوایی)   اخالق اسپینوزا با رقیبِ مشهورش، اخالق کانتی (مترادف عملیِ زمانمنـديِ 

و فانتزي کانت) متعهد گراییِ(وظیفهمیل متقابلِتالزمِاز جنس بلکه تباین، برخالف تصور معمول، نه یکنسبت
صـنف در برابـر   مقاومـت طـور سرشـتین در  بنابراین بورژوازي بـه است. اسپینوزایی) يسرخوشانهپاییِ(خویشتن

خطـیِ اخـالق   ي زمـان، پایـان زمانمنـدي    زیـرا تکمیـل چرخـه   ،نفع استذياجتماعیروابطیابی از طریق تعین
ترِ این نفـعِ ذاتـی   شناختیبیان جامعه. »همانیِ خودآگاهی و خیرمطلقتحقق این«گراي خود او نیز هست: وظیفه

ي مستقل ي کتمان آن، در هیئت یک هستندهتاکنون درنتیجهصنفاي که ي طبقاتیاین است که انکشاف رابطه
ابالً صنف با پرهیز بورژوازي از تکمیل ایـن فراینـد پدیـدار    متق؛نافیِ موجودیت بورژوازي استوجود داشته است، 

ي ، در دقیقـه امر صـنفی ذاتیِطبقاتیِيسویهي دربارهخود حکمِنخستین بندي درنتیجه من به صورتشود. می
رسم:میآنتکوین

از طریق تفویض اجتماعی،هاي واقعی نسبتمتناظر بايتحقق سوبژکتیویتهدر برابربا مقاومت بورژوازيامر صنفی 
.استي بورژواییی جامعهواجد قطبش طبقاتیِ اصلشود؛ درنتیجهزاده میبه ابژهخود بخشی تعینامرِتقدمِ

ام، با ایـن  ي بسیط اپوزیسیون در کالبد یک جنبش انگاشتهدر تشکیل یگانهترِ وحدتسطح عمیقآنچه من اخیراً 
یافتگی به شیئیت محسـوس ابـژه ـــ یعنـی فروکاسـت      ي تعینویلِ دقیقهخوردگیِ وجودي دارد: تحصنفیت گره

دهد که خود ارتقا میدرخودي یک مشروعیتاستتیک ــ جنبش را به مرتبهيبه یک مواجههمعنافرایند تحقق 
ي(اگـو) از طریـق خیـالواره   » مـن «اسـت بـا مقاومـت    پیونـد هـم این بحث کند.بازتولید میطبیعتصورت را به

آغاز بخـش سـر کـه در  ،ي داللـت فقدانِ پیشـاپیشِ بـدن در یـک شـبکه    اصلِ مسلّمِ در برابر دادگی بدن طبیعت
اختصار از آن سخن رفتـه و شـرح بیشـترش اینجـا     بهي مرگرانهي استوارنامهي در نوشته»گذاري صفر...دفه«

کـنم کـه تمایـل درونـی     مـی اکتفـا  آن بحث و بحـث جـاري   ي مشتركاین نتیجهتأکید برجایز نیست. فقط به
شناختی مستلزم نوعی لحاظ روشجور خودبسندگی در تعیین معناي کنش/جنبش خویش، بهگرایی به یکصنفی

از آن در اقتصادي رایـج  عام بر برداشتصنفتوجه شود که در بحث حاضر،ي صنفی است. انگاريِ مطالبهطبیعی
شـود؛ درنتیجـه از حیـث ایـن     گریز را شـامل مـی  وساطتکه هر جزئیت مطالباتیِچناننظر گرفته شده است، آن

صـنفی  گونه جوهراًهمانهاي قومی، دانشجویان و حتا متحركجنبش زناندرخودهايناپذیري، خواستهمیانجی
در شـرایطی کـه در یـک    جامعه فالن بخشِ اقتصاد که مطالبات مربوط به کار و زیست کارگران شوندشمرده می
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بنـابراین در  شـوند.  فروشکسـته و بازهمبسـته ن  اي، و بلکه جهـانیِ طبقـه   راهبرد عام مربوط به کلیت ملی، منطقه
جزئیتکند.را بازتولید میآن شود و متقابالً یک ایدئولوژي بازتولید میصنف

                   *                  **

، اقتصـادزدگی، و ...) بـا دو   اش (کـارگرزدگی چپـی هاي دسـت گرایی و دیگر وردشبیشترِ مصادیق تاریخیِ صنفی
کننـد: یـک   پیوست سیاسی و حسانی همراهند که در دو بعد متضاربِ ساختاري و شوقی یکـدیگر را تقویـت مـی   

سـرعت بـا منتهاالیـه راسـت، مـثالً بـا       بـه سـرمایه اش بـا  ي ضـدیت حسـانی  دیدگاه/تحلیلِ سیاسی که در نتیجه
مثالِ ذکرشده در آغاز این نوشته، و از او دهد (اران آمریکا، مخرج مشترك میکنومحافظهيهاي براندازانهسیاست

، و یک واکنش عصبیِ نوعیِ زندگی طبیعیِ روسـتایی در  )هستندي ایرانی آن نمونهدو 2مشهورتر محسن حکیمی
ورزيِ بخـشِ حـس  داللـت ي سـاختاري  ید و تباعد از جهان حواس پنجگانه براي رصد زمینـه برابر هر قابلیت تجر

و گریـزي طبقـه به اقتصادزدهگرا، کارگریست و صنفیقلويِ رویکردهاي سهاعتراض براي نمونهي سوژه.واسطهبی
حزب و قدرت «و » جامعهحزب و «سوي راهبردهاي بهي دوم حککاکنگرهگردشِبهمنتسبمعموالًطلبیِفرصت

گیـرد و  قابل انتظاري شـدت مـی  طرز با بروز برخی تحرکات کارگري به، امروز»سلبی و اثباتی«و بحث » سیاسی
» قالبـیِ شـدنِ  کارگردوسـت «و از جمله اتفاقاً همان رضـا مقـدم،   منتقدان این حزببسیاري ازبینیم کهمثالً می

د. تا آنجا که دوستی با کارگر در معناي نکنتعبیر میآن کرده و کارگرسواريِ طلبیِ عروجبه فرصتآن راي دوباره
بسـیاري از ایـن  ي را التفـات ویـژه  اعتـراض ایـن  فـوالد اسـت،   تپـه و  اعتصـاب هفـت  نفوذ در امثـال  تالش براي 

؛ مشـکل همچنـان   دکنـ میموضوع کارگران و دانشجویان و غیره بال» مطالبات صنفی«به غیرقالبیکارگردوستانِ 
کنـد: کـدام بـر    است که صنف را بازتولید میايزمانمنديتر بیان دقیقي بغرنج درك علیت یا بهمربوط به مسئله

انـداز راهبـردي و کلـیِ    آن) یـا چشـم  درخودبـودگی ي اقتصادي اجزاي طبقه (مراحل ، مطالبهتقدم دارنددیگري 
شـود،  مـی کلیاندازچشمطبقه)؟ دقت کنید که وقتی صحبت از خودبودگیِبرايي داري (دقیقهمبارزه با سرمایه

مراتـب  ي سیاست در ایران و منطقـه ـــ ابعـادي بـه    خوردهگرهي و درهمدر وضعیت پیچیدهویژه بهاین کلیت ــ
ي صرف پیشینگی و پسینگیِ چشمداشتی در رابطـه ظاهراً به.کندپیدا میملّیيخودبسندهیک واحد از تربزرگ
ي آگاهی پرولتري تنها در بستر مبارزهدر این تلقی، شود: ، تقدم به یکُمی داده میخودامر برايو امر درخودمیان 

گرایان و برادرانِ یصنفتوان فوراً فرض کرد که این موضع میگیرد.خودي کارگران شکل میاقتصادي و حتا خودبه
: یک ستگراییدهد، معرّف جانب نخبهکه موضعی که اولویت را به عنصر ذهنی میآنهاست، حال آني اقتصادزده

ادعاي من این است که هر کرده و به آنها خودآگاهی طبقاتی بدهد.ي کل را یکپارچهبیگانهاي ازهمنخبه باید اجز
عنوان یک موجودیت پیشین تصور بهجزءي آنهادر هر دواند، چون گرایانهفیاندازه صنها به یکدوي این برداشت

ست که در بسترِ هستی، یا به چـپ یـا بـه راسـت جریـان دارد     خطی، زمان جویباريبرداشتدر این دو ؛ شودمی

2 http://www.azadi-b.com/G/2018/11/post_1026.html
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روشـن اسـت   . است و نه از خود صنف)گرا صنفیاینجا صحبت از یک گرایشِ سیاسی و اجتماعیِ (دقت کنید که 
گرایـیِ نخبـه سـوي  سبب چرخشش بـه ي دوم را بهاز موضع یکُم، نظرگاهی شبیه حکمت کنگرههاکارگریستکه 

گرایـی افراطـیِ مـالزم بـا     گرایی و اقلیتاي که مثالً منجر به ارادهگرایینخبه:دنکننقد میمنتسب به موضعِ دوم
عنوان جاي طبقه کارگر بهارگري (زنان و جوانان و ...) بههاي غیرکو انتخاب جنبش» حزب و قدرت سیاسی«بحث 

کـه گفـتم   اي اسـت و چنـان  جبهـه این اعتراض از موضعِ یکُم به دوم، یک نقـد درون . شدکارگزار تغییر اجتماعی 
مستلزم فـرضِ عملکـرد   راستینْبدیلِست.نیگراییِ دیگر یصنفکمک یکگرایی بهینقد یک صنفچیزي بیش از 

کیفیتـی در شـکل   شود، بلکهنیست که هستنده در آن حادث میظرفیخود زمان در هستی است: زمان مؤسسِ
زمانتر چونان دیگرسخن آنچه سپسبه؛ کنددخالت میهستنده است که در حدوث آن عاملییابیِ ذهنیتساخت

گیـرد: موضـعِ   شود، موضع سوبژکتیوي است که سوژه درقبال حدوث آفریده یا محصـول کـار خـود مـی    درك می
یافتـه تحقـق در این معنا آنچه در یـک زمانمنـديِ معـین    ازخودبیگانه (زمان خطی) یا خودآگاهانه (زمان دوري). 

سـازِ اجـزا نیسـت، بلکـه     ط همبسـته ي کلیـت فقـ  دقیقـه .باشـد نامتحققتواند در یک زمانمنديِ بدیل ، میستا
ي ساختار است با درك مارکس از مقولههمیکسرهحقیقتم هست؛ این هخودش اجزايعنوان آنها بهبخشتحقق

آن بخـشِ تحقـق حملِ تبادل یک ارزشِ تولیدشده نیست، بلکهارزش: گردش فقط متحققِو ارتباط آن با گردش
داري با خود این هستی (تولید و تحقـق ارزش)  خاص هستی اجتماعیِ سرمایهکه زمانمنديِ چنان، آنارزش است

دردست تکوینِ معهودي است که قرار است در مطلبِبسط بیشتر این موضوع منوط به تحلیلی دارد (اي شبهرابطه
اختصاص یابد سیاقتصاد سیاي مارکس دري نقّادانهدقایق خاصی از مداخلهبهمرگيرانهياستوارنامهي دنباله

گذرم؛ آنجا خواهم گفت که مفهوم بحران نزد مارکس، قرینِ اجتماعیِ تضاد ذاتیِ و من اینجا از شرح بیشتر آن می
نحـوي  (یا بهفعلو قوهي میان حث رابطهاین موضوع ما را به همان بداري است). ي سرمایههمین زمانمنديِ ویژه

مقـدرات  ویـژه در  و بهشور تعریب اَنیرانتر در برَد که پیش) میخودبرايو درخود؛ یا: انقالبو خودجوشیدیگر: 
دهـد، بـر   فارغ از تقدمی که به ذهن یا عین مـی پیوند، لیبرالیسم،دراین: ه بوداختصاراً از آن سخن رفتبودن بدیل

بـر بنیـاد فـرض مـن    استوار است. درعوض،ها دقیقهي این جفتي خطیِ پیونددهنده میان همهابطهفرض یک ر
گیـرد ـــ از نـوع    بـه خـود مـی   را زمان ي تکمیل چرخهــ نسبتی که هیئت ي یکُمدقیقهبهي دوم دقیقهنسبت
گیـري راهبـرد عـام    تولیدي جامعه، تا پیش از شکليرستهاحد یا فالن ومطابق این هندسه،است؛ بخشیتحقق

تحقق بودنِ آن را خود راهبرد موردبحث شیئی است که جزء/صنفطبقه نیست؛ صنفیا جزءگفته، طبقاتیِ پیش
اي کـه فعـالً   عنوان جزئی از طبقـه به فعلیت یک صنف یا کنش صنفی بهاستناداین راهبرد،فقداندربخشد. می

دیگرسـخن وقتـی   بـه .زمانمندي لیبرالی اسـت معنی تضمینبهشود، خودبراياست و قرار است در آینده درخود
عمالً رودهرجا سخن از صنف میچنین راهبردي عینیت مادي ندارد (مانند شرایطی که ما امروز در آن هستیم)، 

در لیبرالیغرض از اطالق صفت ». ي مدنیجامعه«ي تعبیر لیبرالی سروکار داریم: یک جزء شغلیِ برسازندهیک با 
بـا و بـدونِ   ،آنشناختی فی بر موضوع نیست، بلکه تأکید بر تفاوت هستیاینجا الزاماً حمل یک محمولِ ارزشیِ من
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 ي مدنی)(و نه جامعه» طبقه«پیشینِتدوین راهبرد است: صنف در مقام جزءآن از سپسینِیافتگیِ وساطتبرآمد
از ،هگـل پدیدارشناسـیِ گیـري از  با یارياینجا درك مارکسیستیِ صنف باید روایت طبقاتی است.سوي یک کالن

.جدا شوداو حقِيفلسفهدر صنفتعبیرِ هگلیِ 

انجامـد  آن میايود اجتماعی به تعویض جنبش پایهافراطی که در شرایط رکزدگیِاصلیِ هر سیاستمحرك
بحـث پیشـین   بنـا بـر  اسـت کـه   یدر آن معنـای گراییصنفینوعی شخودي دوم)(چیزي شبیه مصوبات کنگره

ي واسـطه پـذیريِ بـی  دست از منـافع تحقـق  ویژگی این؛ استلیبرالیسم شناختیِ مقوالت نظام معرفتمشروط به
کلیت راهبـردي منـافع یـک    واسطه، یعنی بدون درج در نحوي بیتر وقتی یک منفعت بهعبارت دقیقآنهاست؛ به

از کـار  ي آني متبوعـه طبقـه نفـعِ کـل   تر بـه سپسکه ، ولو آناستصنفیپذیر استي اصلی جامعه تحققطبقه
و سود یا زیان آن بـراي فعلیـت   ،پذیريِ تحقق منفعت صنفیِ یک جزء طبقهي میان امکانمعنا رابطهبدین؛درآید

تـوان  اي نمـی روريبه ساحت تکینه/پیشامد تعلق دارد و هیچ نسـبت ضـ  ،راهبرد مبارزاتیِ عام و جهانیِ کل طبقه
شـود:  مـی از باال به پایین متعـین ي کلیت و در یک جهت عموديِاً از طرف دقیقهاین رابطه صرفمیان آنها یافت؛

صـورت یـک فراینـد    آگاه که منفعت کلی طبقه را بـه ــ یعنی آن هیئت شعورِ مرگخودبرايي بدون وجود طبقه
آن بسـته بـه پیشـامد    سود بورژوازي و ارزشِ عرَضییابد ــ ارزشِ طبقاتیِ ذاتی امرِ صنفی بهکننده درمیخودنفی

باید تقابل این دو سـطح را از نـوع تضـاد    دوبارهي مرگ ي رانهاستوارنامههاي پردازيگیري از مفهومبا بهرهاست.
گفتـه  ي خاطیـان  شریطهکه در همان متن و نیز پیش از آن در دانست؛ چناني مرگپایی و رانهي خویشتنرانه

ي پیـدایش انحـراف در   است کـه در نتیجـه  عد یک هستنده دو ببین یز، بلکه دو چیزِ متمامیان شد، این نه تضاد 
آن هستنده بهحرکتو مـن اصـطالح   راینپدیدار شده است. ازواقعیتاصلسوي سطح صفرِ پتانسیل، به عاملیت

کنم: سطح صنف معطوف بـه امـر   تناظر بیشتري دارد انتخاب میرا که با ترازبندي کلی و جزئی نیز سطحیا الیه
پایـه بـراین ه اسـت.  گسترش یافتـ خود همان شرط امتناعِ که سطحِ طبقه بر پیشاست، حال آنخودبازتولید یک 

ایـن قطـبش  مفهومي قطبش طبقاتی اصلی جامعه، بلکه بخشی از ي صنفی نه صرفاً در ادامهخصیصهقطبیدگیِ
ارزشِ طبقـاتیِ  ، به این معنی کـه  کندعمل میو درنتیجه پیشاپیش در جهت تأیید چیرگی طبقاتی موجود است

کـه تحقـق فـالن    ي آنپیش از داوري دربـاره عبارت دیگر، است؛ بهذاتیمثبت یا منفیِ امرِ صنفی عرَضی نیست، 
د، شـو مـی عـارض اصلیمتعارضِ ي طبقهیک از دوسود کدامطبقاتی بهيمبارزهي فعلیمنفعت صنفی در موازنه

منـافع راهبـردي  ذات، در جزئیتقابلیت طرح مفهوم منفعت در سطح خودباید این حقیقت را در نظر داشت که
هـا از  کافی است به تفاوت نگرش لنین به تعین منافع قشريِ دهقانان یـا ملیـت  باره درایناست؛ مندرج بورژوازي 

ي طبقاتی (یعنی بازتاب واقعی آن در امر تصرف قدرت و تثبیت دولت انقالبی پرولتاریـا) و از  مبارزهفعلیتحیث 
ایـن واقعیـت در مـورد منـافع     ي طبقاتی (مانعی در برابر تحقق سوسیالیسـم) بیندیشـیم.  مبارزهنهاییافقحیث 

مقیـاسِ حرکـت   انداز عـام و کـالن  از سوي چشمکند: وقتی این منافع صدق میي کارگر نیزاقتصادي خود طبقه
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به تولید یک ضعف راهبردي در موضـع  نشاندنِ موقت بورژوازي رغم عقبتوانند بهمیشوند، میپرولتاریا وساطت ن
کـردنِ اعتراضـات کـارگري بـا     کارانه براي همبستهورزيِ نومحافظهطبعاً ظرفیت سیاستبینجامند.ي کارگرطبقه

هـاي نوپدیـدي چـون    اي و حتـا تکانـه  هـاي قـومی و فرقـه   دگرباشان، اقلیـت دانشجویان، وانان، تحرکات زنان، ج
سطح جزئیـت  متناظر با لجاجت فطريِیک استعداد به اکتسابی، یاز مهارتفراتر محیطی را باید هاي زیستپویش

ثبت انحـراف  ت ناشی از قاوممت نسبتی روشن با لجاج؛ این کردتسبنممیانجیِ امر کلیترجمان خود بهدر برابر 
شود که این موضوع مربوط به اخـالق  معلوم مید؛ ي اجتماعی دارنیادین انداموارهي بدر عملکرد رانهاصل واقعیت

حکـمِ دوم، نـاظر بـر پایسـتگی یـا      بیـانِ فرویـديِ  کنـد؛ پـس بـه    کانت است که با یک زمانمندي خطی کار مـی 
:رسیممیصنفپاییِخویشتنبهتر عبارتبه

عنـوان همان منفعت بهکند که براي انکشافپذیريِ یک منفعت، با آن تجریدي مخالفت میچونان جزئیتامر صنفی 
.کندرا نیز بازتولید میی جامعهقطبش طبقاتیِ اصلدر صیانت از نفس خویش،رو ازاینالزم است؛» کلی«یک امتناعِ 

اي کـه سیاسـی هـاي متحـرك يبیشـینه محرزِ مِآنارکوسندیکالیسوجود دارد میان پدیداريتقابلیک پایهبراین
منتسب به کارگرگریزيِوویژه کارگران است،ي فرودست و بههاتودهفوريهاي خواستهي ارجاع سیاستشان نقطه

ایـن تقابـل   گفته شد که اما چنانجویند؛ هاي غیرکارگريِ نوخاسته میهایی که کارگزار تغییر را در جنبشجریان
همانیِ آنها در سـطح ذات اسـت، جـایی کـه بنیادهـاي      ي ایناي براي مشاهدهشناختیدر شأنِ نمود مانعِ معرفت

معموالً اینجـا موضـع   ؛رسنده هم میامرِ تجرید بشناختی و اخالقیِ ي روشبا تخطئههر دو بدیليگرایانهصنفی
گرایی است.حمله به نخبه

            **                  *

ي تولیدي/اقتصـادي ـــ   روایت راهبرديِ طبقه، جزئیت یـک رسـته  کالنفارغ از وساطتي آنچه گفته شد، برپایه
از این نظر به ، وطبقهانه بشودمیفرضجامعه در نسبت بامعرفتیِ لیبرالیسم ــ ذاتی نظاممطابق با زمانمنديِ 

در عرض یکـدیگر قـرار   کمانیي امور رنگینامرِ کارگري، امر زنانه، امرِ قومی و منظومه، گذاريِ کنشلحاظ ارزش
گیـري از اصـرار بـر فاصـله   ایـن مـوارد  تمـام در ).اعتراضـی جنـبش گوید ي آنها مید (لیبرالیسم به همهنگیرمی

ظ ابزارهـا و  تأکید بر اهمیت حفو،معترضانهايهخواستبا سطح پدیداريِ بروز واقعیت درشتابزدههمزادپنداري
آنهـا  در بسـتر خواسته یا ناخواسـته مواضعِ نگرشیِ الزم براي تماشاي پدیده در چارچوب کلیتی که این تحرکات

چیزي است کـه  ر در این نوشته، دفاع از آنضمغرضِ سیاسیِ م.خوردمیها گسست از تودهانگگیرند،صورت می
.شودخوانده میگرایینخبهسیاق بدین

گذارند، اما یـک تمایـل ادیپـی    صحه مینظر و عملیگانگیِي ها بر عرف چیزوارهي مارکسیستاحتماالً همه
یک هاي پدیداريِویژه با پیدایش نشانهي آنها وجود دارد که بهدر همهعملبخشیِ عملی به چشمگیر در ارجحیت
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ایـن عملگرایـی   ي اخـالق مسـائل فلسـفه  آدورنـو در  شـود.  الب میسرعت تبدیل به گرایش غبهي کارگريمبارزه
کـه  اي ي استالین و نظریه (رابطهدهد. بدون هرگونه قصد دفاع از رابطهکورکورانه را به استالینیسم نیز نسبت می

ابعـاد  اشـراقیِ استالینیسـم کـه در    وضوح مشکلدار است) باید با این نظر مخالفـت کـرد، زیـرا در سـاختار شـبه     به
شـاپیش مشـروط   پییک کنشِ هرقدر بزرگ و فراگیرْتجویز مشارکت درشود، کمینترن متشکل میدرالمللیبین

پیش از یدیگرسخن، هر عمل؛ بهاستانهساالرشده از سوي یک مرکزیت دیوانموازین تنظیمبه تطابق آن با برخی
در تنظیم فیلسوف ـاین شاهمالحظات بخشِ وط جهتکه خط(مستقل از اینشودمیارزیابی،تعامل در آنحکم به 

کارگر با تعهـد  جهانی ي طبقهد: منافعشته باشناي داموردبحث چه ماهیت مثبت یا منفیي گذارارزشمعیارهاي 
هر چیز شوروي و اَقمارش، یا ژئوپلیتیکی و امنیتیهاي مارکس و انگلس و لنین، منافع اقتصادي و کامل به آموزه

هاي گذشته که در نوشتهاست که چناندرخودجنبشي تر قابل طرح علیه پدیدهطوردقیقبهاتهام آدورنو دیگر)؛
آدورنـو جـاي   يالعـاده ر بـدبینیِ فـوق  که در تأثیر آن بجنبشیاست، فاشیسمام، بارزترین نمود آن کرّات گفتهبه

ي ویژه نازیسم) و استالینیسم در بخش بزرگـی از نظریـه  ؛ گرایش به برابرگرفتنِ جوهريِ فاشیسم (بهنیستتردید 
نیز ردیـابی کـرد، هرچنـد    توان در آدورنو ي گذشته غالب بود و آن را میي سدههاي میانهاجتماعی انتقاديِ دهه

است که در خواهیتمامیتو در مفهوم عام باره متعلق به هانا آرنت و پژوهش اچشمگیرترین آزمایشِ نظري دراین
هاي بعدي پرونده موکول شد.ترِ آن کوشش به بخشاي بدان رفت و سنجش دقیقاشارهي مرگ ي رانهاستوارنامه

ي سـوبژکتیویته یطره بـر کـل پیکـره   سدرجهت!»کنشفوراً «همانجا گفته خواهد شد که این گرایش ساختاريِ 
هر تأییـد  بر آن میازدهمتزمائوئیستی به ـحادروستاییِ زنیِ جور چنگنه نیز با یک(موضوعی که مارکسیسم عامیا

یک مدارِ لیبِتی تأخیراندازِ آگاهی نسبت بـه ناخودآگـاه،   متعلق به وتويِ وجدانیِ خودکاري است که در گذارد)می
جایگـاه  قداسـت بـدیهیِ  آدورنـو از آمیزاغراقبرآوردرغمبهکند.مقاومت میمرگيرانهزدایی از بیگانگیبرابر در 

ي آن بر کل جهان عصر تحقق سیطرهي سوم را بدبینانه ــ که نیکسون هزارهاتحاد شوروي در استالینیسم، کنش
صـداي آمریکـا بـراي    رادیـو  هاي اخـالقِ ثمريِ درسبه بیاوهاي سه سال پس از کنایهتنها ــ کردبینی میپیش

انگیـز یـک   نیـروي حیـرت  اما در وجود .فروپاشید، ي کمونیسممردمِ تحت سلطهيآزادیخواهانهتمایالتتحریک 
چیزي کـه نیکسـون در ایـن    ؛شکی نیستگذردهاي گورباچف میانگاريدهآسانی از ساکه بهاي خودجوشیِ توده

ي پایانـه تمـایالت خویشـتن  ي بـدبینی بـه   گرایانـه نشینی چشمگیر از موضع نخبهبیند، یک عقبانگاري نمیساده
اي اسـت کـه لجوجانـه از زیـر تیـغ      »طبیعـی يمطالبـه «جامعه، یعنـی تسـاهل در برابـر شـرِّ جسـمانیِ      » بدنِ«

صـداي هاي حقوق بشريِ این بدن در برابر آموزهرها کردنِحجابو بیحفاظبیگریزد. میوساطتي کنندهاخته
ي چرنـدیاتی چـون حـق طبیعـیِ     وقفـه دربـاره  ي تاریـک سوسیالیسـم بـی   که البد رو به محصوران قلعـه آمریکا

بستن بر این حقیقت است که مارکسیسـم  چشمکرده، برخورداريِ انسان از آزادي و لذت و شادي و ... موعظه می
ي عـدمِ جهتگیـريِ ذاتـی    بارهدرروشنگريي جناح چپ بینانهاش به داوري خوشهمیشه برخالف التزامِ گفتمانی

آلیسـمِ منتشـر در عناصـر اساسـیِ روشـی و      صرف ایدهبهوقتی با سیاست سروکار داشتهویژه بهجانب شر، بشر به
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جهـانِ  «ي اجتمـاعی، یـک   ي بنیادین انـدامواره خود عمالً با نوعی بدبینیِ فرویدي در برخورد با معضلهدیدگاهیِ
فـرض  خواهد روي روشنش را ابـدیت ببخشـد،  اي که میچونان روي تاریک جامعهراي افالتونی »هافرودینِ سایه

به عنوان واکنشیبهنیز گفته شد، براي عصر موسوم به دیکتاتوري پرولتاریا استوارنامه ...که در کرده است و چنان
بقایـاي اقتصـاد   حتـا پـس از تعیـین تکلیـف قطعـیِ     بارِ این سـاحت وجـودي انـدامواره،    هاي شرارتعملکرد رانه

ي طبقـاتی) تـدبیر   هیچ حدّ یقفی جز اصالح عمومی بشر (گندزدایی آن از عادات و اخـالق جامعـه  داري، سرمایه
یا ،ي این مارکسِ نامطمئنگرایی بدبینانهزند، از نخبهزدگیِ کدام مارکسیسم حرف میآدورنو از عملنکرده است.

حیوانیِ جامعه از قیدوبندهاي استالینیستی شوقِوشوررواداريِ بالهتبارِ گورباچف در برابر آزادسازي پیشاپیش از 
شود، طرد میگرایینخبهترین غلیانات اجتماعی به نام پس بیایید دوباره در آنچه با بروز کوچکي آن؟مهارکننده

دقیق شویم.

شـورِ و نوینشهریاري در تشبیه نظامیِ خود از چیستی رابطهاست که گرامشی سرديرَدخسخن بر سرِ آن 
اصـرار  دهـد. ستاد فرماندهی نسبت مـی هاي کاريمالحظهبه ، در برابر هیجانات آنیِ سربازانايِ کنش فوريتوده

. آنجـا  آن رجوع کنید88تا 76صفحات ویژهو بهاستوارنامه ...ي دارم که براي ورود بهتر به این موضوع به نوشته
انرژيِ الزم براي بدیلِ شورِ سربازان بیابد تا با آنشورِیک منبعِ افتد تابه دردسر میگفته شد که گرامشی چگونه 

منبعی متمـایز  را تبیین کند، یعنی ي کلی جنگ نقشهيپردازندهستاد فرماندهیِ سردخرَدجنگ از سوي تداوم
ي خودخواسته و هاي متهورانهسپاسم) براي انجام عملیاتسربازان منفرد (اُرگاسم/اساکنِ اي و ابتدابهاز شورِ لحظه

ساحات اقتصـاد و سیاسـت و رد قطعـی آن عمـالً بـه      همانیِاینپرسشِبارفتن و پس از کلنجار ا؛بیرون از نقشه
چوب مفهـومیِ ، دانشـی کـه در چـار   رسـد و مستقل نمیعاماي جز طرح مفهوم سیاست چونان یک دانشِ نتیجه

ي ، کـل نظریـه  که همانجا شـرحش رفـت  باشد (چنانمعتبر یکسان به پرولتاریا و بورژوازي تواند نزدمیگرامشی 
ی پس از بحثـ باوري او استوار است).و شهریار نوین او بر همین همانستیِ حاصل از اندامواره(هژمونی)سرکردگی
آن مطلـب  80ي فرویديِ رانه و وجدان، در صـفحه  نظریهپیوند بادربدیلشورِاین ي چیستیِ دربارهنسبتاً بلند

حزب پرولتـري، بـرخالف   "نوشتم که ي گرامشی، ي خودم در رفع تناقض درونی نظریهمداخلهطرح کلیِ درمقامِ
نظر من این بـود ."گرامشی، نه یک شورِ ممتد اجتماعی بلکه فروکشِ آن استشهریار نوینِسازمان الگوگرفته از 

دانست ــ با تضمین بقاي انـدامواره،  خود میشهریار نوین که صرف سرکردگی اجتماعی ــ که گرامشی آن را امرِ 
کند، ادعایی که باور گرامشی به وجود ي اجتماعی را تضمین میاین شور حیوانیِ بازتولیدشونده در کالبد اندامواره

سـرکردگی قابل اشتراك بین دو طبقه (دانشی که موضـوعش همـین   دانش عامِیک علم سیاست واحد به عنوان 
است) شاهدي بر درستی آن است. 

اي که میان آنهـا در  ي طبقاتی، با توجه به زمانمنديِ پیچیدهنسبت میان سطوحِ جزئی و کلی هستندهباري، 
ايِ زمینـه شـورِ ي یـک  ابطـه رجزئیت از سويِ خود کلیت برقرار است، از نوع تحققِي ي دقیقهگُسترانهوضعِ پس



16

سـازِ  ايِ سـبب عنـوان بـدیلِ شـورِ ناگهانی/لحظـه    ي اجتمـاعی (آنچـه گرامشـی بـه    ي انـدامواره دارنـده مداومِ پاي
. کسـانی  دنشانَمیفروکه شور را استآگاهمرگجهازِ سوبژکتیوِو یک هاي فردي در جستجویش بود) ماجراجویی

تـا  شـریطه ... هـاي گونـاگون از   ي این قلم آشنایی دارند، به یاد خواهنـد آورد کـه در نوشـته   که با متون گذشته
شـود  ايِ موردبحث از هیچ منبـع مسـتقلی حاصـل نمـی    صحبت بر سر آن بود که شورِ لیبِتیِ زمینهاستوارنامه ...

کـه در آن هـر دو   رانـه  ي هاي آخر ــ در نظریـه وید سالاز زمان بازنگري لکان ــ و تا حدودي خود فرکمدست(
دو بعـد  شـود، آنچه دو رانه تصور می؛توان چنین ادعایی کرد، میي یگانه متحد شدندي متخاصم در یک رانهرانه

ی اسـت  بخشِ اندامواره برآمد انحرافـ ايِ قوام. در این چارچوب، انرژي یا شورِ زمینه)استناهمسازِ یک سائقِ واحد
هرگـز  مسیرانحرافي : این شور همیشه وجود دارد، چون رانه در نتیجهکه در عملکرد خود رانه ایجاد شده است

رسد. درواقع خواست رانه براي فرونشاندنِ این شور چیزي جز رفـع انحـراف ذاتـی آن    ي راستین خود نمیبه ابژه
اساسـاً بـه   معنیِ اضمحالل اندامواره است: اندامواره بهاطفاي عطش دلیل ذاتیت این انحراف، این نیست و دقیقاً به

هـا رفـعِ همـین انحـراف را برابـرِ رفـع       نوشتهمن در آن مجموعهدچار یک انحراف است.جود دارد کهواین دلیل
سـیل،  ي پتاني اجتماعی به سوي سطح پایهي انداموارهحرکت خودآگاهانهگرفتم که داللتی جز میازخودبیگانگی

همزمـان  ي آن تحقق یک آگاهیشده در مارکسیسم که برپایهپذیرفتهاین سیاقِ هگلیِ.نداردخویشیعنی مرگ 
رو دیگرسـخن، مارکسیسـم از آن  کنـد؛ بـه  صورت اخالقمنديِ فرایند تجلـی مـی  شناختی است، بهرویدادي هستی

اخالقمنـديِ ایـن  کرده است؛ وجه اصالحیِ آگاهی را منوط به یک چرخشِ وجوديوقوع یکسره اخالقی است که 
یـا کژدیسـگیِ فعـال در    انحرافرفع یک گراي کانت، در اخالقِ وظیفهانتظامیِي اساساً غایتگرا، برخالف خصیصه

شـود. مقاومـت اخـالق کانـت در برابـرِ موضـعِ       ، کامالً سیاسی میگذردخود هستی اجتماعی که از بطن سوژه می
ـ امريبارزِ پرهیزِ اندامواره از مواجهه با این انحراف است، يجلوهذاتی سوژه، يدشوارهپذیريِکشف صـورت  هکه ب

نومن (جاودانگی، خیر مطلق و ...) براي تنظیمیِشود؛ تأکید کانت بر کارکرد صرفاً صیانت ذات اندامواره نمودار می
ي اخالق جلو، ارتباط مستقیم فلسفهارتی رو بهپایانِ دکهدایت معرفت پدیداري سوژه روي یک محورِ مختصات بی

بـود را نشـان   کـرده ساختاربخشی به قواعد حاکم بر آن وقفخود را اساساً نقد یکُمِاي که و آن فیزیک نیوتنیاو
؛ گیـرد فرض میذاتی را پیشانحراف، تعویقِ ابديِ امکان انکشاف یک اخالقیي گرایانهدهد. این تنظیمِ الاَدريمی

ي اخالق خشک و سختگیرانه نیست کـه لکـان را   آیا تضمین و تأمینِ ساختاريِ همین انحراف در بطن این فلسفه
هاي کانت و مـارکی دو سـاد قابـل بازنمـایی     دوختنِ نامهمرساند که تنها با بهي وقیحی در آن میبه کشف هسته

بخشـد  آن است، آن شوري را تداوم میبودنوريصاي که الزامش صرفاً در زمانمنديِ خطیِ مالزم با وظیفهاست؟
؛استوار نگاه داشته اسـت حاصل از یک تقسیم کار میان اعضایابیِ اختالف پتانسیلصورت پیکرهکه اندامواره را به

یـک  انحـاللْ ي صنف یک تکلیـف اخالقـی اسـت، در اخالقمنـديِ دقیقـه     پایستگیِي دقیقهآنچه در اخالقمنديِ
شناختی است.انحراف هستی
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اخالقمندي ذاتـیِ تفصیل بحثش رفت،اختصار و در آن متون بهي رانه که اینجا بهویژهاین هندسه/زمانمنديِ
یـک  چونـان  کند: حرکتی که در رانـه  براي نسبت سطوح کلیت و جزئیت را تبیین میگفته پیشیِزماني هندسه

شـود. مـی و تجربـه یک گسترشِ خطی رو به جلو بازنُمـایی سانِبهیلمي ، در زنجیرهدهدرخ میپیمایِش دوري 
ي سـرکردگی (هژمـونی) گرامشـی را، گذشـته از بسـیاري از      بدانجا انجامید که نظریـه استوارنامه ...بحث من در 

فتمـانیِ ضـامنِ   گرفتن خودآگاهی پرولتري با یـک چـارچوب سـرکردگی گ   سببِ همانستههاي فکري او، بهنوآوري
که اصوالً فاقد ظرفیت انقالبـی الزم  انگاشتمشناسی دانشگاهی ي سنت جامعهپایستگیِ اندامواره، مکملِ چپگرایانه

بـه ایـن   انگرایـ ي معمول از جانب تودهحملهاست.آهنگپیشیافتنِ جایگزینی اروپایی براي الگوي لنینیِ جهت
ي بسیار ي سرکردگی او بهرهها و عالیقِ خود گرامشی، در این کار از نظریهرغم انگیزهالگوي لنین ــ که بارها و به

ي همـین ادعـا تـا تحلیـلِ     بودنِ بلشویسم صورت گرفتـه و ادامـه  » بیرون از طبقه«معموالً به دستاویز ــ اند برده
جـاي  پیش رفته است: یعنی استقرار نخبگان بـه » حزب در محل قدرتدستجایگزینیِ طبقه به«ي پاافتادهپیش
نُماي موضع لیبرالیسـم (مـثالً تلقـیِ    هاي کارگري بر سریر قدرت و تعیین سرنوشت جامعه، نقدي که سرشتتوده

ت کـه  دلیل اسـ همینهاي مشابه است. بهي پدیدهطلبِ همه) نسبت به افالتونیسمِ تمامیتي باز ...جامعهپوپر در 
ي جهت که او آن را دنبالـه ویژه از آناستالینیسم، به» پسندعملگراییِ توده«ي من اصرار دارم داوري آدورنو درباره

برداشتکه قائل به گسستی میان آن و مگر آن،انگارد، صادق نیستي لنینیسم و حتا خود مارکسیسم میپیوسته
در این برداشت، بـرخالف آنچـه از خـوانش    باشد.آهنگپیشن از مفهوم لنیايِطبقهبرونو گرایانهنخبهاصطالحاً 
کند، بلکه ایجاد نمیمورد کاوش گرامشی را ايزمینهشورِآهنگشود، پیشاستنباط میچه باید کرد؟ي عجوالنه

کند که تحقـقِ  اطالقِ زمانمندي ذاتیِ آن به آن، سطح کلیتی را وضع میـمعنی که با بازاین، بهدنشانَآن را فرومی
 دیگـر، ایـن فرونشـاندنِ شـور از      بهسازد.را ممکن می» طبقه«گوناگون آن شور در یک نمودهايجزئیت عبـارت

تحقق جزئیت ترتیب گیرد: بدینصورت میبخش آن شوري پایانشدنِ صنف به ضرورت وتو نکردنِ رانهطریق آگاه
رَد سـرديِ مـن  ،»شورفرونشاندنِ«با این منطقِ. آن استينابودآگاه، همزمانْي مرگطبقهصنف در یک ن آخـ

دهـد  اي مـی »طبقاتی«حیثیت، زیرا به فالن موجودیت صنفی کارگران بخشممیشرأیسالمتگرایی را به نخبه
 آن را یکسـره  ،لیبـرال زمانمنـديِ خطـیِ  گرا و اخالقمندي وظیفهپیشینی است که » اجتماعیِ«که بدیلِ جزئیت

هـاي متنـوع   پدیده» اجتماعی«هايعرضِ جزئیتهماي از یک انحراف فراگیر وضع کرده و سپس صورت مؤلفهبه
تخطئـه گرایـی  نـام نخبـه  پایه آنچه بهبراینداد.قرار میو ...انکمانی و قومی و زنهاي رنگیندیگري چون جنبش

شـکل کنـد و بـه آن   اختـه مـی  درخـود عنوان یک چیزِ را بهصنفبخش است که شود وضعِ یک اخالقِ کلیتمی
این تحقق قالبی که کنم که صرف طرح این پرسش/ایرادتکرار میآورد.درمیئیت خودجزدهد، یعنی آن را به می

بر جنبش مبارزاتیِ فالن صنف است، اساساً بر یک ساختار زمانیِ لیبرالی اسـتوار  یا مؤخّر مقدم اخالقمنديِ بدیلْ
جزئیـت  شـود، صـنف   وضـع مـی  طبقاتیعامراهبردصورت یک که بهانتحارياست؛ در شرایط فقدان این اخالقِ

کرات گفته شد که پیشینگی و بهشناختیِ بورژوایی است.ي حامل مقوالت یک هستندهصرفاً طبقاتی ندارد، بلکه 
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بـر فسـخ آن دریافـت    اصوالً بنیـاد ایـن بـدیل   د، چون نشوبدیل بالموضوع میپسینگی زمانی در این اخالقمنديِ
درنتیجـه  مشـروط بـه آن اسـت.    پسو پیشي چیزوارهنسبتزمان استوار است که اعتبار منطقیِ ازایدئولوژیک

تحقـق و انحـالل   ي آن، بلکه برپایهشغلییک پدیده نه برمبناي ویژگیِ بودنِپرولتريبودن، و در حقیقت طبقاتی
ارائـه  انحـالل ي دقیقهسومین حکم را درمقام توان یابد؛ در نتیجه میطبقه معنا میراهبردآن در کلیت همزمانِ 
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ناختی اسـت، بـه   شـ هستیشناختی و معرفتشده است، تحولی همزمان صنف نامیده میترتحقق طبقاتیِ آنچه پیش
تضـادي  تنها با آگاهی ازاین قطبش را ، استجامعهذاتیِقطبش طبقاتیِ واجد خودخوديبهاین معنا که جزئیتی که
آگاه است.کلیت مرگانحالل صنف در یک ي دقیقهی،اخالقتحققِد؛ این کنترك میگذرد که از درون خودش می

رسد.پایان میمارکس به در برابرِکانت و اداي احترام فروید ذرعترتیب بحث با اداي و بدین
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