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یقغأل ُث ِبكشتی  ر  به یک نقد  ی : پاسخ1لِّ َحشیشبَّ
 ژن فرهادی: بینویسنده

 بسا خرقه که مستوجب آتش باشد غش باشد؛ ایصافِی بی نقد صوفی نه همه  
 روی شود هر که در او غش باشدخوش بود گر محک تجربه آید به میان؛ تا سیه

 2حافظ شیرازی

مباحثه هنوز وارد  کند تا هنگامی که اخالق سیاسی ایجاب می ی اخیر من وارد کرده است. نوشتهای نقدی ُگنگ به نویسنده
های  در حدود بحثی بحث به چیزهای نامربوط کشیده نشده است،  و دامنه حاصل نشده است  زدوخوردهای شخصِی بی

ی نویسنده تر شدن مباحث کمکی کرده باشم.  به سهم خود، البته اگر سهمی داشته باشم، به روشنجاری پاسخ بدهم تا  
دارد.    صادقیپویان  یادشده   کرد  نام  نوشتن  به  که شروع  زمانی  از همان  را  ایشان  که  بگویم  ابتدا  همین  چندان جدی  در 

نزدیکِی مواضِع سیاسِی  حتی  کردم.  تلقی میگرفتم؛ ایشان را یکی دیگر از محصوالِت رنگارنگ و شنیع پسامدرنیسم  نمی
جا که ایشان  اما از آنهایش داشته باشم.  ای به متنویژه   عنایتگاه موجب نشد  های من و ایشان در برخی مباحث هیچنوشته

دیدم پاسخی صریح    ظاهرًا نقد کرده است، خود را موظفمرا خطاب قرار داده و  «  4ی  ای با عنوان مبهم »ضد احالهدر مقاله
 به ایشان بدهم.

دشوار ای است که  گونهبهادبیات ایشان  ی یادشده چه گفته است.  کوشم مختصرًا توضیح دهم ایشان در مقالهنخست می
فهمید   واقعیبتوان  و  مقصود  دارد چنین حرف اش چیست  میاساسًا چرا  ادبیات  زند.  هایی  این  به  خواهم البته مشخصًا 

فکرانه و پسامدرن  انحرافی روشنگیری از چنین ادبیاتی چطور حامل و واجد خوِد بهره پرداخت و نشان خواهم داد که اتفاقًا 
های افق تفکر  آغازد؛ گویا برای نشان دادن محدودیتای به کائوتسکی میقولی از انگلس در نامهبا نقلایشان مقاله را  است.  

ناروا و ی ایشان از این نامه  استفادهسازیم که  به این نامه خواهیم پرداخت و مبرهن میی بورژوایی.  ی کارگر در جامعهطبقه
قصد فریب خواننده  جاست؛ پویان صادقی یا متوجه مطلبی که خواهیم گفت نشده است )که مرتکب اشتباه شده( یا بهنابه

گیری  با بهره کوشد تر میسپسی خود نقل کرده است )که چیزی بیش از اشتباه مرتکب شده است(. چنین متنی را در نوشته
ید پرولتاریا  بگوی مدنی موضعی بگیرد و ی نسبت پرولتاریا با جامعهی مدنی، دربارهجامعهی های گرامشی دربارهاز نظریه

جلوتر، بر  های سیاسی مّد نظر خویش را از این موضع بیرون بکشد.  داللتی مدنی مستقر است و  سره درون جامعهیک
پافشاری می امر  ایشان است(  این  تعبیر خوِد  دقیقًا  )این  نوعی سوژگی است  ارزش واجد  و دربارهو  کند که  لیبرالیسم  ی 

کنده است این بخش از مباحث وی هم، همانکند و  طلبی و این چیزها صحبت میسرنگونی گونه که نشان خواهیم داد، آ
ی نوعی جنگ موضعی منزلههم به پیروی از گرامشی، بهبار ای را، اینبعد، کار حوزهگردهای سیاسی. ها و عقباز انحراف

 
 زند. گشته به هر گیاه خشکی چنگ می به این معنا که غرقهمثلی عربی   1
 منظور از »نقد صوفی« نه انتقاد، بلکه مال و دارایی وی است.  2
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قول خودش، علیه ورکریسم  ی کارگر، بهی سوژگی حزب و سوژگی طبقهی تعریفی از رابطهبا ارائهند. سرانجام،  کتعریف می
می)کارگرگرایی(   را  نهایی  خوانندهگیرد.  موضع  شما  هم  امیدوارم  محترم  که  ی  باشید  موافق  من  با  پایان  تمام  در  تحقیقًا 

 اندرغلط است.های ایشان غلطبحث

نویس و در گو و پیچیدهکسی با این توصیف مخالف باشد که پویان صادقی لفافهکنم  گمان نمیبه ادبیات ایشان بپردازیم.  
ها از همان اوان تکوین سوسیالیسم علمی، یعنی از زمان مارکس و کمونیستپرداز« است.  قول لوکاچ، »زبانیک کالم، به

 ابدا  )و نه    ی اجتماعیترین طبقهبهره تا کمبه شیواترین بیاِن ممکِن روزگاِر خویش بنویسند    اندکوشیدهمیانگلس، همواره  
از  بزرگ دیگر  مطالب را بفهمند.  بتوانند  ی کارگر،  ، طبقهفرهنگ(ای بیطبقه م! مارکس با تمام ظرافت  مارکس که نداری تر 

انگلس از مارکس  انگارد.  میتوضیح مطلب برای کارگران  را    سرمایه گیرد، هدف خویش از نگارش  ای که به کار میزبانی
روشن میهم  ایشان  تر  دوی  هر  از  لنین  و  روشننوشت  نمونهتر.  باز  لوکاچ  است.  خوِد  جالبی  آنی  از  پیش  که لوکاچ 

بعدتر و چشم دید.  توان بهمی  ی رماننظریهمبهم و پیچیده داشت و این را با نگاهی گذرا به  مارکسیست شود، قلمی بسیار  
گاهی طبقاتیجوید و این گذار را از  تری بهره میروشناز زباِن هرچهگیرد  هنگامی که مارکسیسم را برمی به این    تاریخ و آ

 زند: فکران و نویسندگان بورژوایی حرف بسیار ژرفی مینویسِی روشنپیچیده ی لوکاچ دربارهتوان حس کرد. سو می

های  گِر مادِی کنشعنوان میانجی عنوان بنیان مادی، بهپرداز دیگر این نیست که ابژه یا موضوع را بههدف نویسندۀ زبان
شود  اش در برابر خواننده ظاهر می ابژه، از یک سو، در بیگانگی و ناشناختگی بشری برای همگان قابل فهم سازد. برعکس،  

اند، ژارگونی که حتی از متخصصاِن  تر(، و از سوی دیگر، در ژارگون کسانی که مطلقًا با آن مأنوس تر، جذاب)هرچه بیگانه
 3توان توقع فهمیدن آن را داشت. های مجاور نیز نمی حیطه

به ناتورالیسم در ادبیات گذار از رئالیسم    با  تناظرمفکران بورژوایی  پردازی نزد روشنزبانتری دارد.  عمیقداللت  بحث لوکاچ  
عصر  است.   واضحمی  گریروشنمتفکران  هرچه  عدهکوشیدند  تا  بنویسند  بیش تر  مباحثی  تأثیر  تحت  قرار  تری  شان 

متناظرًا،  تر فهمیده شوند.  کنند تا کمتر تالش میبیشگویی هرچههای زوال تمدن بورژوایی  دورهکه متفکران  د، حال آننبگیر
طبیعتًا روشن است که با این بحث کاری  ناتورالیسم زوالیی را داریم.  در ادبیات گذار از رئالیسِم بالزاکی و استاندالی به  

 نداریم.

پرداز، بلکه  از نظر من، پویان صادقی نه زبانپرداز« است.  از نویسندگان »زبانپویان صادقی نماد بارز یکی  ،  هاخیلیاز نظر  
رگ َسَنمشان  ها و منویسد که »کمونیست« می1ی  ایشان در »ضد احالهچند نمونه را از نظر بگذرانیم.  پریش است.  زبان

است« )صفحه آن(.  1ی  پیوسته  واژه راست  اصاًل  فارسی  زبان  در  نداریم.  که  َسَنم  عنوان  تحت  شتر  ای  به  که  داریم  َسِنم 
اگر خیال  گویند.  َصَنم هم داریم که به ُبت و معشوق و دلبر میشود.  گاو اطالق میُسَنم که به مادهگویند و  بلندکوهان می

معنایی از این جمله  ها و مرگ »َصَنمشان« پیوسته است، باز من  کنیم مقصود پویان صادقی این بوده است که کمونیست
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بدهد.  یابم.  درنمی ایشان توضیحی  بگیرید.  کاش  نظر  را در  بهیا همین »احاله«  ایشان  ی یکم »ضد  صفحهگواه  مقصود 
گفتند »تحویل ترها به فروکاستن میهمان فروکاستن است. در مباحث فلسفی در زبان فارسی پیشاز احاله  «  3ی  احاله

خود  برد چون معنای دقیقی ندارد.  تر کسی آن را به کار میآن هم دیگر منسوخ است و کمفالن چیز به بهمان چیز« که  
ای تحت عنوان »ساختارًا«  ما در زبان فارسی واژههای فارسی به معنای فروکاستن نیست.  نامهیک از واژههم در هیچ »احاله«  

»در عصر ... باید که  نویسد:  اش« میهای کوتولهطرفه و عروسک»خیابان یکدر  ( نداریم.  5ی  ، صفحه3ی  )ضد احاله
ی »ُدژستان«  جا، از واژهباز، همانیابم.  من یکی که هیچ معنایی از این جمله درنمیبردمیده شود.«  صوِر شوِم بوِف شیزوفرنی  

ی ی نوین« کلمهؤلفهم-در »کلیت و تروماسابقه است.  اگر اشتباه نکرده باشم در تاریخ ادبیات فارسی بیکند که  استفاده می
پیشاپیش به جاِی چیزی اشاره دارند و معلوم  در این وزن  ها  که عرب شوربختانه غافل است از اینآورد و  گاه« را می»مقتل

دیگر  .  گاه، یعنی قتلدهدای است، چون خود مقتل یعنی جایی که در آن کشتاری روی میگاه دیگر چه صیغهنیست مقتل
ساِن آموختن  ، بهتواندای می هر خواننده ها در متون پویان صادقی کم نیست و  دهیم. از این نمونهتفصیل نمیزیادی مطلب را  

درستی  دانید و بلد نیستید که بهها را نمیمعنی واژهوقتی  اما  ها رجوع کند.  به آنبرای بهبود زبان فارسِی خود    ادبان، ادب از بی
طرفه پویان صادقی در »خیابان یکتان درست و دقیق باشد؟  ممکن است تعاریف و مفاهیماز زبان استفاده کنید، چطور  

 نویسد: ...« می

چون مازاد »غریزه« برای پایایِی زیسِت شود هممنطق ارزش، در نگاه باسکاری، می -ی مازاِد سوژه یالیسم به منزلهامپر
منزله به  تا  به سطی سطِح هستی ارگانیک  باالتر،  اصلی شناختِی  یا همح  و  نکند  و سقوط  نشود  میرا  ماّده  مازاد  تِر  چون 

نمادینه منزله»ساحت  به  تا  پایایِی سطح سوشالیته  برای  اقتدار«  نهادهای  و  قدرت  باالتِر هستی ی  به  ی سطح  شناختی 
 .حیوانی و ماّده میرا نشود و سقوط نکند ـتِر ارگاِن زیستی سطوح اصلی 

ی  با نظریهکاوانه  در دستگاه مارکسیسم روانمرتبط ساختن تحلیلی  معنایشان  اگر فرض بگیریم که عبارات فوق معنایی دارند،  
شود در یک بند آن که خیال کنیم می کم باید کتابی نوشت، نه اینبرای مستندسازِی این بحث دستسطوح باسکار است.  

امپریالیسم چطور مازاِد  آورد که  صادقی هیچ استداللی در توجیه این مطلب نیاورده و نمیاواًل پویان  وجور کرد.  را جمع
سپس، باز بی هیچ   دهد. کند و نه به هیچ مبحثی در این خصوص ارجاع مینه خوِد او چنین می منطق ارزش است.  -سوژه

داند و را با رئالیسِم باسکاری متناظر می  –اش بر همگان آشکار است  که خصلت ایدئالیستی  –گرایی  توجیهی، نوعی لکان
که  کند و از خواننده انتظار دارد  صادقی فقط حکم صادر میتواند انجام بشود.  بازی میچنین باوری دیگر فقط با شعبده

 هم به همین گونه رفتار کرده است. ی آخرمقالهخواهیم دید که او چنین َمِنشی را ترک نکرده و در حرفش را بپذیرد. 

این  شعور بینگارد.  تواند خواننده را بیپویان صادقی نمیوتفصیل ضروری بود.  اما به نظرم این طول زیاد صحبت کردیم.  
های  بازیبا زبانتواند  که میکند گمان میآوری اشتباه گرفته است و  استداللبافی را با  وریسمانآسمانی پسامدرن  نویسنده

 درست، بحث کمونیستی را پیش ببرد.غالبًا ناروا و نا
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ی ی مدنی و مبارزه اش با عنوان »کارگران، جامعهایشان در بخش نخست مقالههای پویان صادقی برویم.  اما سراغ خوِد بحث
با جامعهخواهد  میطبقاتی«   موضع نهایی ایشان آن است که پرولتاریا  ی مدنی بدهد.  پاسخی به بحث نسبت پرولتاریا 

اسِی  های سیوروی پرولتاریا« کوشیدم نشان دهم این بحث چه داللتی پشتی مدنی است. در »جامهسره درون جامعهیک
بحث را اساسًا وارد   –و بدتر از آن    –چسبیده است، بلکه  ها  باز بر همان داللتصادقی نه تنها  محتوم و البته محکومی دارد.  

ی مدنی نزد هگل مفهوم جامعهدر »جامه ...«  ی مدنی نزد گرامشی.  جامعهمجرای نادرست و معیوب دیگری کرده است:  
برابرهاست و از نظر مارکس  ی تعامل  ی مدنی عرصهدیدیم که از نظر هگل جامعهو تکوین آن را نزد مارکس از نظر گذراندیم.  

بنابراین، سراغ همان بحث گرامشی  چرایِی »نابرابری« و چگونگِی »تصادم« را هم توضیح دادیم.  ی تصادم نابرابرها.  عرصه
 کند: ای از گرامشی نقل میاین کتاب جمله 209و   208ی ایشان با ارجاع به صفحه رویم. می

Antonio Gramsci, Selection from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, New York 

International Publisher, 1971. 

ی پویان صادقی، گرامشی  اصاًل در صفحات مورد اشارهشود این کتاب را از اینترنت دریافت کرد.  راحتی میبختانه، بهخوش 
است.   ننوشته  مقدمهچیزی  صفحات  یادداشتآن  از  بخشی  بر  است  این  های  ای  گردآورندگان  سوی  از  گرامشی  زندان 

به  مشخصًا در بندی  توجه است.  بسیار قابلاند که برای مقصود ما  هایی هم زدهحرف از بخِت بِد پویان صادقی  ها.  یادداشت
گرامشی  که مثاًل  اینکنند.  های مختلفش اشاره میی مدنی در نوشتهمقصودهای متفاوت و بعضًا متعارض گرامشی از جامعه

را »جامعه متوازنی مدنی« میی سیاسی + جامعهدر جایی دولت  بلکه  نه سرجمع  را  آن  دیگری  در جای  ی کنندهداند، 
و جامعهجامعه مدنی میی سیاسی  از جامعهداند.  ی  تعریفش  پهلو میدر جایی  به هگل  مدنی  دوگانهی  اصاًل  و  ی  زند 
پویان صادقی  خالصه که  ی مدنی را نه در ارتباط با مارکس بلکه در ارتباط با هگل مراد کرده است.  ی سیاسی و جامعهجامعه

ی ی نظریهی کسانی که دربارهتقریبًا همهمرجعی داده و از این حیث باید رسوا شود. اما تمام بحث این نیست.  ارجاِع بی
رامشی از این مفهوم فرق قائل شد؛  ید میان تعاریف متفاوت گاند که با القول اند متفقی مدنی گرامشی صحبت کردهجامعه

آورید که من کوشیدم نشان دهم که اگر »جامه ...« را در ذهن داشته باشید، به یاد میکاری که پویان صادقی نکرده است.  
اش در خصوص  تدقیق مباحثخاصی پیروی کرده است و در هر گام با  ی مدنی نزد مارکس از منطق  تکوین مفهوم جامعه

ای که پویان اما بیایید فرض بگیریم که این جملهی مدنی رسیده است.  تری از جامعهی بورژوایی به تعریف دقیقجامعه
 :ی گرامشی است و ایشان سهوًا اشتباه ارجاع داده استصادقی از گرامشی نقل کرده است، واقعًا جمله

 گذاری و ِاعمال قهر آن از طرف دیگر قرار دارد. ی مدنی بین ساختار اقتصادی از یک طرف و دولت و دستگاه قانونجامعه
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 بحث خیلی واضح است: طنین لیبرالِی این 

در تخاطب ی بورژوایی، بلکه  شناختِی جامعهنه زیربنای هستیهم  ساختار اقتصادی  کند.  مدنی دولت را فیلتر میی  جامعه
ی  های عرصهتعاملتراکم غیرجبرِی  ی دیگر، بلکه  دولت هم نه ابزار سرکوب یک طبقه از سوی طبقه ی مدنی است.  جامعهبا  

ی  مارکس )و حتی هگل( حین بحث از جامعهچون در »جامه ...« آوردیم که  چرا؟  این عیِن لیبرالیسم است.  مدنی است.  
ی مدنی گرامشی، که  جامعهی بورژوایی را مد نظر ندارند.  های بنیانی جامعهچیزی جز همان چارچوب مدنی، در واقع،  

بین آن تعریف ی بورژوایی است.  اصطالح سپهر عمومِی جامعهبهجا از آن صحبت شده است، نه چارچوب بنیانی، که  این
ی مدنی تقریبًا همان چیزی است که بعدها تعریف گرامشی از جامعهنهایت فاصله است.  مارکس و این تعریف گرامشی بی

امکان مفاهمه  انگارِی خرِد بورژوایی و فراتاریخی ساختن آن،  وارهبتهابرماس با  آن را پی گرفت و بسط داد.  یورگن هابرماس  
می ی این سپهر عموگستره از نظر هابرماس، هرچه  پنداشت.  و همان تعامل برابرها را در سپهر عمومی ممکن و ضروری می

برابرها هم بیشبیش تعامل  امکان مفاهمه و  باشد،  اشتباه بت  4شود.تر میتر  نیز همین  انگاری را هرچند در وارهگرامشی 
ند: برقراری قیاس و سنجشی غیرمارکسیستی بین جوامع دموکراتیک غربی و جوامع غیردموکراتیک کسطحی دیگر تکرار می

ی مدنی نسبت  درک گرامشی از جامعه  5داند.پری اندرسون این سنجش را از اساس مبتنی بر نوعی »سفسطه« میشرقی.  
های قاطع بختانه در ادبیات کمونیستی پاسخکه خوش   مبتنی بر رقابت آزاد دارد   دارِی انگاری از سرمایهواره مستقیمی با بت

ی  ی جامعه های گرامشی دربارهپویان صادقی، مبتنی بر همین بحث  6ها وجود دارد.قبیل انحرافای برای اینکنندهو قانع
ی  معنی بیرونِی جامعهپرولتاریا دقیقًا به این  آن    بر  دیدگاه بیژن فرهادی که بنا نویسد که  ی من میمقاله  خصوص در  مدنی  

تواند کسب قدرت ی بورژوازی هم نمی»طبقه  نادرست است چون  تواند قدرت سیاسی را کسب کندمدنی است که نمی
اواًل، به  صراحت چنین حرفی را بر زبان آورده است.  بهاز ایشان ممنونم که  (.  4ی  «، صفحه4ی  سیاسی بکند« )«ضد احاله

 کسب قدرت سیاسی بکند« دقت کنید:  تواندبورژوازی هم نمیی استدالل ایشان در این باره که »طبقه

 
ی  ، الکس کالینیکوس، ترجمهای مارکسیستیمدرنیسم: ردیه نقد پست جا پی بگیرید:  توانید در این انگارِی خرد بورژوایی و فراتاریخی ساختن آن نزد هابرماس را میوارهبت  4

 ، فصل چهارم.1397اعظم فرهادی، نشر ژرف، 
 .95ی ، صفحه 1389ی شاپور اعتماد، انتشارات طرح نو، ، گردآوری و ترجمه معادالت و تناقضات آنتونیو گرامشی 5
مباحث  ی مدنی و لیبرالیسِم ذاتِی آن  ی جامعه انحراف اساسِی مباحث گرامشی درباره ی  ای درباره ای نزدیک نوشته دهم که در آینده دهم و وعده می تر ادامه نمی بحث را بیش 6

 منتشر کنم.

دولت و دستگاه 
 مندیو میانجی تأثیر متقابل گذاریقانون

 ساختار اقتصادی

 ی مدنیجامعه
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ارکسیستی، محلی از ِاعراب نداشت. ی مطور بود که تمام مباحِث پیرامون استقالل نسبی یا مطلق دولت، در نظریه اگر این 
شناختِی  سطح هستی داری، در یک  ی تولید سرمایهماندگار شیوه دلیل تضاد درونای است که بهدولت، انکشاف و طلیعه

ی مدنی را  ی ارزش، جامعهمنزله کفایِت ارزش و تأللو پدیدارِی ذات بهسطح سیاست.  رسد:  ی ظهور می منصهنوین به
یابِی مادی و نهادِی همین سطح سیاست است. )صفحات شود و عدم کفایتش، سطح سیاست و دولت را که تنموجب می 

 ( 5و  4

ب، این که پاسخی  ُخ تمام مباحث یادشده بیهوده از آب دربیایند.  فرض کنیم که نیست.  ی نخست که اصاًل استداللجمله
جا  شود و از آنی مدنی میجا که کفایت دارد باعث ایجاد جامعهکند که ارزش از آنادعا میایشان  برای چیزی نیست. اما  

اینک اگر فهمیم.  ارزش و عدم کفایت آن را میفرض کنیم معنای کفایت  شود.  که کفایت ندارد ظهور دولت را موجب می
یکسان درون آن هستند )که رأی  و پرولتاریا و بورژوازی بهشود  ی مدنی را باعث میکفایت ارزش تثبیت و تحکیم جامعه

سطحی را  عدم کفایت ارزش باید    –و دقیقًا مطابق منطق همین استدالل    –القاعده  پویان صادقی همین است(، پس علی
دیگر   که  کند  بهایجاد  بورژوازی  و  دولت.  پرولتاریا  نیستند:  آن  دروِن  جامعهیکسان  و پس  بورژوازی  به  متعلق  مدنی  ی 

اما دولت دیگر فقط متعلق به بورژوازی است و باید چنین  ارزش در این سطح کفایت دارد.  پرولتاریا، هر دو، است؛ چون  
حال، اگر دولت در  ی مدنی باشد.  ارزش دیگر کفایت ندارد و به سطح مازادی نیاز است تا ضامن آن جامعهباشد؛ چون  
گوید(، پس باز باید گفت ارزش کفایت دارد؛ زیرا  که صادقی صراحتًا چنین میی بورژوازی هم نباشد )چناندست طبقه
وغریب و  پس، مطابق با استدالل عجیب  شود. ضمین میی دیگر بقای بورژوایِی جامعه تی یک طبقه بر طبقهبدون سلطه

ی ی بورژوایی باید در یِد طبقهدر خصوص چگونگِی پیدایش و ظهور دولت، دولت در جامعهی پویان صادقی  سابقهبی
این را میحال آنبورژوازی باشد.   ایشان صراحتًا چیزی خالف  تراکم غیرجبری   –مانند پوالنتزاس    –گویند و دولت را  که 
« رجوع کنید و ببینید نقد 1ی  اکنون به »ضد احالهگویی هست یا نه؟  همه تناقض و پریشانآیا ایندانند.  تعامل برابرها می

 7است. جا همان اشتباه را تکرار کرده  مضحک است، زیرا خودش در اینپویان صادقی به پوالنتزاس چقدر    2ی  پاورقِی شماره
 8جا حرف گنگی نزده باشم و بحث برای خواننده روشن باشد! امیدوارم تا به این

توانیم هیچ سوژگی برای گذار  ی مدنی باشد، دیگر نمیسره درون جامعهاگر پرولتاریا یکمن در »جامه ...« گفته بودم که  
»سوژگی فرآیند  ادعا کرده است که    6ی  پویان صادقی به همین حکم نقد وارد کرده و در صفحهبه سوسیالیسم قائل بشویم.  

و ورودش به ساحت  ی مدنی  شدن است و این فرآیند، به یک معنا، صیرورِت توانش پرولتاریا برای خروج از جامعهسوژه
که تحقق سوژگی و گذار از توانش به اینغلطی است که از قضا هیچ نسبتی هم با مارکسیسم ندارد. حرف سیاست است«. 

گونه که  اند؛ همانانگلس هم یقینًا چنین دیدگاهی داشتهوخوِد مارکسفعلیت فرایندگونه است، حرف کاماًل درستی است.  

 
مبارزهکه تحت  ، بل نه عرصهی مدنی  هر هویداست که جامعپُ : »پویان صادقی نوشته است 7 باشد. جامعهآماج  باید  ست و  ژوازیژمونی بورهی مدنی شرط  ی طبقاتی 

شمارد و نه  ی طبقاتی می جا که دولت را زمین مبارزهآن ،  شودای دیگر مرتکب میای دیگر و در عرصه ها. پوالنتزاس نیز این اشتباه را به گونهنمط تحت آماج کمونیست بدین 
 آن.« های آماجیکی از 

 گذریم.طرح آن درمی کند. برای دور نشدن از بحث از  نشینی می داری عقبی دولت نامتعارف سرمایهبه نظریه  9ی  اگر کمی با دقت بنگریم، ایشان در صفحه  8
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گامبن و حتی بدیو اینالکالئو، موفه،  هایی چون  ومارکسیستها و نپسامارکسیست جا  بحث آناما  اندیشند.  طور مینگری، آ
تر به آید که ایشان بیشطور برمیاز مباحث صادقی ایناست یا نه.  خورد که بپرسیم این فرایند واجِد بنیادی مادی  گره می

نومارکسیست باشد.  همین  نزدیک  پرولتاریا یکها  است، چون  سره درون جامعهچون  از سوبژکتیویتهی مدنی  ی حاصل 
پس یگانه    –ای به فراسوی خودش ندارد  و هیچ اشاره  –ای است منقاد و در راستای وضعیت«  ی مدنی »سوبژکتیویتهجامعه

گاهِی کمونیستی امکان سوژگی همین فرایندگونگی است و  امکان ظهور سوژه را از سوی حزب کمونیست است که انتقال آ
تواند برای نمونه، نزد بدیو حتی یک اثر هنری هم میای ندارد.  این نگاه، سوژه دیگر هیچ بنیان مادیدر  آورد.  به وجود می

ی مدنی است  سره بندِی جامعهپرولتاریا، از نظر صادقی، یک  9سوژه باشد؛ حال محصول هر شکلی از مناسبات مادی باشد.
اندازه همان  به  نیز  بورژوازی  است.  و  چنین  پرولتاریا  آنی  میان  تفاوتی  چه  است؟  پس  برقرار  رأی،  ها  این  با  مطابق 

گاهیها  کمونیست ی مدنی بیرون  اگر بنیانی مادی پرولتاریا را از جامعهکنند، اما به چه کسی، معلوم نیست!  رسانی بباید آ
های پیِش روِی این طبقه بدل نکند، پس  یکی از امکانسوی سوسیالیسم را در سطح مادی به  نگذارد و اگر امکان فراَروی به

توانند ها میاند که کمونیستوانگلس نگفتهچرا مثاًل مارکسحساب کنیم؟  ی کارگر  همه روی پرولتاریا و طبقهچرا باید این
گاهِی به همه ُخب، از نظر صادقی  بورژوازی حساب نکنیم؟  چرا روی خرده کمونیستی و سوسیالیستی بدهند؟  ی طبقات آ
گاهی کمونیستی را  تمام آن  تاریا و بورژوازی تفاوتی ندارند. که پرول  آورد چیزی نیست  به وجود میچه امکان ظهور و تحقق آ

 نویسد: لنین میجز همین بنیان مادی. 

ی امروزین منفعت عمیقی در  جایگاهش در جامعهلطف  ها باید بفهمند که کدام نیروی اجتماعی بهی سوسیالیستهمه
گاهی و سپس    –تحقق سوسیالیسم دارد   پرولتاریا چنین  آ نیرو منتقل کنند.  آن  تاریخی  ای در خصوص منافع و رسالت 

...  نیروی اجتماعی  گاهی راهی کارگر بهجنبش سیاسی طبقهای است  از  شود که  بر می ناگزیر کارگران را به این آ بیرون 
ی  شود که به هدف مبارزه تنها هنگامی به یک نیرو تبدیل می از سوی دیگر، سوسیالیسم  سوسیالیسم هیچ راه گریزی نیست.  

 10ی کارگر بدل شده باشد.طبقه سیاسی  

لنین از آن هرحال، آن نیروی اجتماعی که  بهابهام است.  روشن و بیخیلی    فرایندو    بنیان مادیی نسبت  سخن لنین درباره
گاهی کمونیستی به آنباشد تا امکان    نیروهای اجتماعی  زند باید واجد ویژگی متفاوتی با دیگرحرف می وجود داشته   تزریق آ

نکرده است؛ بلکه حتی    ی این بنیان مادی سکوت صادقی فقط دربارهی مباحث مارکسیسم است.  همهاین دیگر بنیان  باشد.  
انگلس به  اش از انگلس آورده دقت کنید.  قولی که او در ابتدای مقالهبه نقلپرسید چگونه؟  میکوشیده ما را فریب بدهد.  

کنند. خوب، دقیقًا  ی سیاست استعماری چگونه فکر میپرسی که کارگران انگلیسی دربارهگوید که »از من میکائوتسکی می
جا حزب کارگری  کند. در اینطور که بورژوازی فکر میهمانکنند:  طور کلی فکر میی سیاست بهدربارهطوری که  همان

 
پیرایه«  به »ودیعه نهادن حقیقت در منطق این خیزش بی در حرکتی بدیویی  ها باید  گوید کمونیست میطرفه ...«  در »خیابان یک ی بدی با بدیو ندارد.  پویان صادقی رابطه  9

 همت بگمارند. 
 به نقل از:  10

Lenin Rediscovered: What is to Be Done? in Context, Lars T. Lih, Brill, 2006, p. 44. 
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افق فکرِی کارگران همانا افق  گوید  کند که گویی انگلس میاین را القا میاش  کل بحث پویان صادقی در مقالهنیست«.  
د.  قولی را بدون توضیح آورده است تا مباحث خویش را توجیه کنجا نقلصادقی ایناما ابدًا چنین نیست.  بورژوایی است.  

شود مانع از آن میاین بنیان مادی که  که از آن حرف زدم اشاره دارد.    بنیان مادیکه بحث انگلس دقیقًا به همان  حال آن
بر آن نهاد.    اشرافیت کارگریکارگران انگلیسی از افق تفکر بورژوازی دربگذرند چیزی نیست جز همان که بعدها لنین نام  

چارچوب  ی کارگر انگلستان است که  تغییری در وضعیت مادی طبقهایجاد  گیری اشرافیت کارگری و  دقیقًا به دلیل شکل
های کارگرِی  ای روی جنبشبه همین دلیل اصاًل حساب ویژه   امپریالیسملنین در بحث از  ها الجرم بورژوایی است.  فکرِی آن

نمیاین باز  دربارهکند.  قبیل کشورها   »... تفاوت  در »جامه  این  مادی  بنیان  و  پرولتاریا  و  بورژوازی  تفاوت  اساس   –ی  بر 
طور خاص را  به نیروی کارطور عام و خرید و فروش ین خرید و فروش بهپویان صادقی تمایز بحرف زدم.  –مباحث مارکس  

به حرف (.  8ی  کننده« خوانده است )صفحه»یک داستان فکاهی خسته آن بحث حتی ویرگولی هم  های مارکس من در 
به پسامدرنیسم  کننده« است،  ترین کشف نظری مارکس برای پویان صادقی »یک داستان فکاهی خستهکه مهمایننیفزودم.  

به نظر  نباید چندان زننده  است  گوید ارزش غیاب مؤسس  ی پسامدرنی که مینویسندهسوی  چنین رفتاری از  مربوط است.  
 برسد.

جایگاه است که با همین    ی مدنی دارد وپرولتاریا پایی بیرون از جامعهتر است.  قضیه از این هم ژرف بگذریم. برای مارکس  
سیلزیا  بافندگان  گوید قیام  به همین خاطر است که مارکس میی بورژوایی را در هم بریزد.  موهومات جامعهتواند تمام  می

گاهی کمونیستی.  خودی بود؛ مبرا  قیام سیلزیا قیامی خودبهکل اقتصاد سیاسی را خلع سالح کرد.   اما حتی  از هرگونه انتقال آ
تحقق یک اعتراض کارگری و به بیان دیگر،  اش نیل یابد.  سو کشاند تا به بدایع علمیمارکس را بدانهمین سطح از قیام هم  

  – ی بورژوایی دارد  ی کارگر در جامعهسبب جایگاهی که طبقهدرست به  –داری  ی سرمایهرو آمدِن تضادهای بنیادین جامعه
گاهی برای مارکس را فراهم ساخت؛ نه چیزی دیگر.  امکان نیل به   ی این بنیان مادی حرف پویان صادقی که دربارهاز نظر  آ

در وقوع و حدوث آن قیام که آگاهی کمونیستی  برانگیخته باشد.  توجه مارکس را  اشتباهی زده است، قاعدتًا قیام سیلزیا نباید  
توان مگر میاقتصاد سیاسی را منهدم کرده است؟  ه که، از نظر مارکس،  پس چه چیزی در آن قیام بودنقشی ایفا نکرده است.  

 داری داد؟ی سرمایهی کارگر در جامعهپاسخی جز ارجاع و اشاره به بنیان مادی طبقه

ی ریسندگی و بافندگی سیلزی و کشتار آنان توسط پلیس است که مارکس  ای چون اعتصاب کارگران کارخانهاز پس واقعه 
کند، چرا  سیاسی کالسیک را خلع سالح می -نویسد: »این حادثه و چرایِی حدوثش، کلِّ اقتصادانگلس می ای به  نامهدر  

ای است که مارکس برای  چنین تروماهای اجتماعی در واقع بروز اینکه پاسخی برای آن نخواهد یافت« )نقل به مضمون(.  
 شود. منطق سرمایه نزدیک می ها، قدم به قدم به کشف و بیاِن تحلیِل آن

آن را زند و  تروما )در دستگاه لکانی( چیزی است بیرون از نظم نمادین که ضربتی به این نظم میمن با این سخن موافقم.  
باشد.  ریزد.  در هم می بیرونِی نظم  باید  باز بههمین است که  تروما  تا،  به مارکس داده  را  نخستین قول لکان،  این فرصت 
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بیرونی که تروما را در واقعه کاشف سمپتوم باشد.   پس  ی کارگر.  ی فوق باعث شده است چیزی نیست جز طبقهآن چیِز 
اگر نظم نمادین  تروما ایجاد کند.  جایگاهی خارج از نظم نمادین باشد تا بتواند  ی کارگر باید در سطح مشخصی واجد  طبقه

اخالقًا موظفم بگویم ی مدنی دارد.  پس پرولتاریا جایگاهی خارج از جامعهی مدنی در نظر بگیریم،  مساوی همان جامعهرا  
بازِی  زبانقدر از  حاال متوجه شدید چرا آنام.  ی پویان صادقی برداشتهطرفه ...« نوشتهی »خیابان یکبند فوق را عینًا از مقاله

بیان  ایشان مباحثش را اینوی حرف زدم؟   بتواند نظر خود را بهمیطور  تا هر وقت که خواست  تغییر بدهد و کند  راحتی 
نیاَوَرد.   در  را هم  اینک صریحًا میصدایش  از جامعهآقای صادقی، شما  بیرون  پرولتاریا  است.  گویید  قطعًا هم  ی مدنی 

گاهی کمونیستی بوده است.  گویید که قیام سیلزیا  نمی قوِل شما تروما از کجا پس آخر، محض رضای خدا، آن بهواجد آ
آورده است، به پایان    ی مقدسخانوادهقولی که پویان صادقی از  پرداختن به نقلی مدنی را با  بحث جامعه  11آمده است؟

 رسانیم: می

آنان، نه حیات سیاسی، بل حیات مدنی است. بنابراین این دولت نیست که   ی مدنی را به  جامعه  هایاتمپیوند واقعی 
می یک پیوند  بلدیگر  آنزند،  که  است  واقعیت  این  اتمکه  فقط  ملکوت  ها  و  تخیل  در  بافِی  ]خیال  پردازیخیالهایی 

و متصور[ هستند. آن  استعالیی  پویان  }عین  از  نوشته  4ی  صادقی در صفحهچه  به  ی مقدسخانوادهی خویش  قول  و 
 نقل کرده است.{ی متفاوت خودش با سنجش دو ترجمه

های  ی مدنی هستند. انگارههای خیالین جامعههای خیالین کارگرگرایانه در برابر انگارهگوید که برخی دچار انگارهمیصادقی  
که  اینی طبقاتی.  ی کارگرگرایانه هم سّد انکشاف مبارزهانگارهداری است؛  ی سرمایهجامعهی مدنی شرط دوام  خیالین جامعه

میانگاره را  آن  ما  و  است  صادقی  پویان  خود  حرف  است،  چیزی  چنین  کارگرگرایانه  اما  ی  خیالیِن »انگارهپذیریم.  های 
طور که آن  –از حرف مارکس    آورد. قول فوق را میدلیل نقلی مدنی« را از مارکس گرفته است و به همین  های جامعهوارهاتم 

مدنی بورژوایی است(  ی  ها )مقصود مارکس اعضای جامعهآنآید که  هم چنین برمی  –پویان صادقی آن را نقل کرده است  
اشّد  به  باید  درازی به مارکس را  این حد از دستتعارف بگویم،  بیپردازی ... هستند«.  هایی در تخیل و ملکوت خیال»اتم

 طور آمده است:مارکس )و نه آِن پویان صادقی( این ی مقدس  خانوادهدر  محکوم کرد. مجازات 

[…] civil, not political life is their real tie. It is therefore not the state that holds 

the atoms of civil society together, but the fact that they are atoms only in 

imagination, in the heaven of their fancy, but in reality beings tremendously 

different from atoms […]12 

 
درآمدِن  بیانکاوی با مارکسیسم موجب به های اجتماعی و آمیزش روانکاوانه برای توضیح واقعیتخواهم به این بپردازم که استفاده از مباحث رواناصاًل در این مقاله نمی  11

 شود. ی چه اباطیلی م 
12 Collected Works of Marx and Engels, Volume 4, Lawrence & Wishart, 2010, p. 120-121. 
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ی مدنی را به  جامعه  هایاتم نیست که    دولتپس این  است.    مدنیبلکه حیات    سیاسیآنان نه حیات    واقعیپیوند  ]...[  
شان، پردازیخیال  ملکوت ، در  تخیلها فقط در  زند که آنها را به هم پیوند می زند، بلکه این واقعیت آندیگر پیوند می یک
 ها تفاوت دارند ]...[اندازه با اتمبی  واقعیتکه در هستند؛ حال آن اتم

فرق دارند و ها  اندازه با اتم اند که بیواقعیی مدنی تنها در تخیل خودشان اتم هستند؛ در واقعیت موجوداتی  اعضای جامعه
دلیل است که واقعی  به همین  به همین  مربوط  است.  پیوندشان  بر دولت  مقدم  و  در دربارهبودگی  پیوند  این  ی چگونگی 

های تنها خواستم بگویم که آن »انگارهایم.  کفایت حرف زدهقبلی بهی  ی مدنی بین اعضای آن نزد مارکس در مقالهجامعه
کند، هیچ ارتباطی  ها را به مارکس منتسب میزند و آنها حرف میی مدنی« که پویان صادقی از آنهای جامعهوارهخیالیِن اتم

 خودش. های خیالین ذهن الواقع چیزی نیستند جز انگارهبه مارکس ندارد، بلکه فی

گرایی« فقط گفته است که منظر من  در خصوص »ذاتسازد. متهم می گرایی«و »مرحله گرایی«ایشان در ادامه مرا به »ذات
شوم که بخواهم پاسخی به آن  من مقصود ایشان را متوجه نمیدهد.  تری نمی( است و توضیح بیش 7ی  باور« )صفحه»ذات

به ما رحمت میبدهم.   از ذاتداد و میبه هر حال، اگر ایشان به خودش زحمت و  باوری چیست،  گفت که مقصودش 
بپذیرمی را  آن  است  درست  نقدش  اگر  بدهم. توانستم  را  پاسخش  است  نادرست  اگر  و  درباره  م  »مرحلهاما  گرایی«  ی 

ام جا گفتهآنام.  گرایی را نقد کرده( مرحله6و    5)صفحات    نوان »گم گشت راه مقصود«ای با ع( من در مقاله8ی  )صفحه
گرایانه را کنار گذاشت و با توجه به مباحث کوسیک استداللی هم برای آن ای باید ذهنیت مرحلهکه در خصوص کار حوزه

ام، بحث خودم را پیش نبردهگرایی  خصوص رّد مرحلهبه بیان دیگر، فقط با اتکا به مباحث کمونیستی در  ام.  وپا کردهدست
نشان دهم چطور  ام با توجه به وضعیت مشخصی که در آن قرار داشته و داریم، استدالل مشخصی بیاورم تا  بلکه کوشیده

 ای را پیش ببریم. کار حوزهبندِی خطی ی مبتنی بر زمانگرایانهباید فارغ از ذهنیت مرحله

پاسخ دهیم.  نکردهتا فراموش   به نقد دیگری  نگاه  اش میمقاله  2ی  پویان صادقی در صفحهایم، بگذارید  گوید که فالن 
با آن    سرخطکه بعید است کانال  گوید  ی عامی میقدر جملهزند، آنی نقش حزب میاکونومیستی که چنان حرفی درباره

گوید حرف شما شبیه حرف فالنی است، پس  آید و مییعنی کسی میجور مغالطه است.  این هم یکمشکلی داشته باشد.  
نادرست است.  حرف  این مغالطه است و ارزش پاسخ دادن ندارد.  گمان میتان  باشید که  قبول داشته  زیرا،  کنم شما هم 

لحاظ نظری بسیار شبیه به مباحث پویان صادقی  که بهای نوشته است  مقاله  سارینا درنیا ای به نام  محض نمونه، دیدم نویسنده
ی  آیا رواست با مشاهده   13( دفاع کرده است.سپیده قلیان ل محمدی و  تپه )ساناز اللهیاری، عسدر آن از دختران هفتاست اما  

 قطعًا نه!  برده است؟بگوییم پویان صادقی هم مدافع دختران ناماین شباهت 

ی دربارهکند.  تعریف می  جنگ  موضعی  مشخصی  منزلهای را بهی خویش کار حوزهمقالهایشان در  به بحث بعدی برویم.  
ی جنگ موضعی و مقابله کردن آن با جنگ مانوری ی مقولهگرایانهزنم. طنین جنبشجنگ موضعی نزد گرامشی حرفی نمی

 
 .2019می  6،  آزادی بیان، سارینا درنیا، سایت ی کارگر و دختران خیابان انقالب یک مقایسه: دختران حامی طبقه  13
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که   است  آن  از  َرساتر  گرامشی  سوی  درباره از  بگوییم.  بخواهیم  سخن  آن  و  مجموعهی  صادقی  پویان  نظری  دستگاه  ی 
می دستگاه  آن  در  ارزش  به  که  جنبشجایگاهی  برای  که  فضایی  بسا  هم  میدهد  می  14گشاید.گرایی  گوید  صادقی 

خودانگیختگی محض پرولتاریا  با ایشان موافقم که  (.  11ی  ... لیبرالیسم است« )صفحهخودانگیختگی محض پرولتاریا  »
است    ی نادرستیباز ناشی از همان نگره سره لیبرالی خواندن آن هم  تواند باشد(، اما یکنمی  ضرورتا  کمونیستی نیست )و  

اما ام.  ارائه کردهدر این باره توضیحات خویش را  اتخاذ کرده است.  ی مدنی  در خصوص نسبت پرولتاریا با جامعهکه ایشان  
 گوید: ایشان میای چیست؟ اصل بحث مربوط به کار حوزه

گاهی به ذات، وضعیت سرمایه پراتیکی و  -ما محتاج گذار هستیم و خود این گذار، عملی شود.  دارانه زایل نمی به ِصرف آ
گاهی باوری می زند، در سطح ذاتانقالبی است. کسی که دم از ذات می  گرایانه در خصوص  بخشِی ارادهماند و عملش آ

 (8ی ورزی و پراتیک سیاسی. )صفحهذات است و نه یک دخالت

گاهیپس، از نظر ایشان، موضع امثال بنده   ورزی و گرایانه« و موقف امثال ایشان »دخالتبخشِی ارادهچیزی نیست جز »آ
ای پراتیک سیاسی مبتنی بر کار حوزهحال ببینیم تعریف ایشان از  .  آید ببینیم چه پیش میتا    کنیمقبول میپراتیک سیاسی«.  

 چیست؟ 

های محاط در  انداختن در جنبشمنظور شکافی یک جنگ موضعِی گرامشیایی، بهمنزلهای را بهها، کار حوزه کمونیست
ی تحلیل سیاسی است  ی مدنی یک عملی سیاسی و مبتنی بر ارایهاندازی در جامعهبرند. شکافی مدنی پیش می جامعه

 (11ی االصل[. )صفحهرود ]کذا فی پیش می که 

 (9ی  )صفحه  های مختلف است.  طلبی از تکالیف ضرورِی هرگونه اقدام و پراتیک کمونیستی در حوزه مبارزه با سرنگونی 

بحث با  مطابق  مقالهپس،  این  حوزههای  کار  صادقی  پویان  میی  کید  تأ )و  صرفًا  زدن صرفا  کنم  ای  پس  است  عبارت   )
 نویسد: طرفه ...« هم میایشان در »خیابان یکطلبی.  سرنگونی

سیاسِی مشخص، -ای، تولید و نشر ادبیاِت تحلیلی ها استقرار یابد و به کار شکیبای حوزه بلشویک باید بر حوزه -لنینیست
 دهِی کمونیسم برآید.سیاسِی مارکسیستی و سازمان-آموزش اقتصاد

کند.  سیاسِی مارکسیستی« تعریف می-تر »تولید و نشر ادبیات تحلیلی« و »آموزش اقتصادای را بیشهم کار حوزهجا  این
 ای سخن گفته است: ی کار حوزهتر درباره احی جغرافیای سیاست« کمی مفصلاما در »مّس 

خیاباِن حتا  گرایی را نفی و از  ی پراتیک کمونیستی در شرایط فعلی است که سراسری ای« همان مفهوم حدزننده»کار حوزه 
زند تازه جا  طلب را کنار می ی سرنگونی جا که سوبژکتیویتهزند و واقف است که تا آنمملو از کارگران و فرودستان تن می 

 (17ی شود ]...[ )صفحهاالصل[ کمونیستی باز می ی ]کذا فی برای بروز پراتیسیسته

 
 این نقد را به پویان صادقی وارد کرده است. ایشان بی هیچ عنایتی به آن نقدها مباحث خود را تکرار کرده است. ی »فقدان روابط تولید اجتماعی«  بین در مقالهخسرو خاک  14
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از شکاف کار مزدی و سرمایه، با تنش و جنبش حاصل   ی این است که تنش و پراتیک حاصلکنندهای« تضمین»کار حوزه 
 (17ی افزایی نکند و اولی به مدار ثقل دومی کشیده نشود. )صفحه از شکاف ج.ا.ا و آمریکا هم 

در اینجا، آن معنای متواتِر مستتر در سنت احزاب مارکسیستی   [ای استکار حوزه   ادقی ص  ]احتمااًل منظور  مقصود از حوزه 
تا آن  نیست، بل پراتیکی است که  به طراز  آستانهکه مقصود آن  ای که شکاف اولی در برساخت ذهنیت و سوبژکتیویته 

 (19ی دارد. )صفحههای تنگ آن نگه می بخش نرسیده، یک کمونیست خود را در محدودهتعین

 زند: میتری تر و انضمامیی نقد شوراگرایی اما حرف دقیقدرباره

طور که  ین شد و در هر جا و هر لحظه معنای مشخص خود را خواهد یافت. همانای است که تبیوظیفه همان کار حوزه 
 (18ی تپه معنا داد. )صفحهتپه نقد شوراگرایی و دفاع از سندیکای هفتدر قضایای اعتصابات هفت

طول  این  از  بودم.  وتفصیلناگزیر  ارادهها  مرا  امثال  موضع  و  ایشان  بود  خوانده  که  باورانه  بود  کرده  عمل  ادعا  به  فقط  ما 
گاهی پراتیک بسیار ُخب، پویان صادقی در خصوص  ی کار هم پراتیک کمونیستی است.  چارهایم.  بخش قناعت ورزیدهآ

ایشان هیچ سطحی  طلبی.  تن زدن از سرنگونیای چیست؟  ای کرد. کار حوزهکمونیستی چه چیزی گفته است؟ باید کار حوزه
طلبی برای ایشان نهایتًا  ی سرنگونیتن زدن از سوبژکتیویته کند.  ای تعیین نمیرا در نسبت با کار حوزه  مندی  عینیکنشاز  

طلبی  توان از این سرنگونیمی  عملیبا چه  کند که باالخره  مشخص نمیچیزی نیست جز نشر ادبیات تحلیلی و سیاسی.  
باز زد.   از  سر  از  صحبت می  نکردنایشان فقط  نقد  تنها در یک مورد میگوید.  نمی  کردنکند و هیچ چیزی  با  گوید که 

کم در این مورد  پس، ایشان دستای برآورده شده است.  ی انجام کار حوزهوظیفهتپه و »دفاع از سندیکا«  شوراگرایی در هفت
چه در سطح ذهنی و چه در سطح    –پیش بردن شورا  کرد. به بیان دیگر،  باید از سندیکا دفاع میمیمشخص معتقدند که  

حوزه  –عینی   کار  برای  پیش امکانی  و  نمیای  کمونیستی  سیاست  کمونیستگذاشت.  ُبرد  که  بود  ظرفی  سندیكا  ها  اما 
البته،   . طلبی را پیش ببرندمندِی عینِی ضدیت با سرنگونیی سیاسی کنشبا مبارزهتوانستند در آن بازی کنند و  می

کاِر کارگری و  از ضروریات  ی سیاسی  کرد. در »جامه ...« گفتم که مبارزههیچ چیزی هم موفقیت ایشان را تضمین نمی
ی سیاسی را انجام داد. در هر لحظه باید مبارزهی پایانی.  است، نه نقطهی شروعی برای آن متصور  نه نقطهسندیکایی است.  

پیش  مبارزه  جلوشرط  اما  این  )یا  مندی است که در لحظههمان ظرف کنشی سیاسی  بردن  ی کنونی چیزی جز سندیکا 
پس، از نظر من، کار  نیست.  ی کارگری را در آن پیش برد(  ی کارگری یا انجمن صنفی یا هر چیزی که بتوان مبارزه اتحادیه

گاهیحوزه نیست.    کارمند نباشد اصاًل  ای اگر کنش کار حوزهگرایانه نیست.  بخشِی ِصرف و ارادهای ابدًا چیزی از سنخ آ
نیست؛ مگر همان مورد مشخص    مندکنش وجه  هیچبه ای  که، بالعکس، نشان دادم که برای پویان صادقی کار حوزهحال آن

آید که ایشان حرف خود  از ظواهر امر چنین برمیتپه که ایشان به آن اشاره کرده است و بر سر این قضیه دعوایی نداریم.  هفت
 آورد.ی کارگری بر زبان نمیای هیچ حرفی از سندیکا و اتحادیه امروز دیگر هنگام طرح بحث کار حوزهرا پس گرفته است و  

هرجهت،  بهاندیشد.  کرده است و حاال دقیقًا چه میطور فکر میشفاف بگوید که چرا در گذشته آننین است، باید  اگر چ



13 

 در چه کاری عینیت گیرد(  می  اوی مس  با آن ای را نه تقریبًا که تحقیقًا  طلبی )که ایشان کار حوزهمندِی ضدیت با سرنگونیکنش
تحقق مییابد؟  می  و  هیچ ی هستهمسئلهدانم طرح  بعید  زیرا  باشد؛  این مطلب  به  پاسخی  ایشان  از سوی  کارخانه  های 

 ارتباطی با وضعیت واقعِی ما ندارد.  

گاهی از سوی کمونیستمی تر وعده داده پیشلنین.    بایدکرد؟چهی کارگر و بحث  ها به طبقهماند مباحث مربوط به انتقال آ
 منتظر باشید! هنوز روی قولم هستم. بودم که به این بحث خواهم پرداخت. 

*** 

موالنا شرم داشت که  کرد.  خواند و فهم نمیمدتی پیش موالنا مجدالدین درس می  لمیکه طالب ععبید زاکانی آورده است  
خواند: »قال به زین چه کنم«.  او به تصحیف میروزی چون کتاب بگشاد، نوشته بود: »قال بهزین حکیم«.  او را منع کند.  

منصفانه بگویید، آیا   سِر ما و خود ندهی«. در هم زنی و بروی و بیهوده درد  به زین آن کنی که کتاب»موالنا برنجید و گفت:  
 هد؟ بهتر نیست پویان صادقی چنین کند و دردسر ما و خود ند
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