در ستاﯾش لحظه!
محمد غزنوﯾان
متن مقاله* محمد غزنوﯾان برای سمينار ھمبستگی با جنبش جھانی ضد سرماﯾه داری )کرج  -آبان(١٣٩٠
راست کيشان – ستاﯾندگان صبوری قحطی زده ھا و غرق شدگان در گنداب آبله و ھپاتيت– و پوپوليست ھا
و اپورتونيست ھا – وراجان به خشم متظاھر در مقام رجاله ھای ناسيوناليست و رفرميست ھای گنگ–
ھمه با ھم و با زبان بازی ھای به ظاھر متعارض ،به اعتبار شاخص ھای کمی ،تارﯾخ را وجب می زنند و
طول و عرض خشم مطرودان و حاشيه نشينان را به نقشه و نرم افراز تقليل می دھند .آنان که چون موش
در سوراخ ھای تنگ و تارﯾک سيلوھای سرماﯾه داری ،حاصل رنج فرودستان جھان را تلنبار می کنند،
دﯾگرانی که از بنيان متزلزل اﯾن بنای به ظاھر غول آسا ،آگاھی دارند و دست اندکار اﯾضاح چراﯾی و
چگونگی وجود بحران در ذات اﯾن سازه اند را؛ متوھمان و خوش خياالن می نامند .آنان خوﯾش را فاتحان
تارﯾخ بر می شمارند :فاتحان مستولی ﯾافته بر بدن ھا و مغزھای مردمان.
لنين باور داشت ،استفاده بردن از مقياس تارﯾخ جھان ،اشتباه نظری فاحشی در سياست عملی است .و
اکنون بی آنکه خام دستانه ،به غفلت مادرزاد ستاﯾندگان پوﯾاﯾی سرماﯾه داری متماﯾل باشيم ،باﯾد گام را
کمی فراتر نھيم و به گزاره ای عزﯾمت کنيم ،دال بر تغافل آگاھانه ی سرماﯾه داری .تغافلی از جنس افسون
زدگی .آنھا ،ھمه چيز را تحت کنترل می نماﯾانند و خود را مسلط بر ھر جنبش و جنبنده ای .آنھا پشت
فرودست ترﯾن الﯾه ھای طبقه کارگر را ،با ماليات ھا و صورت حساب ھای ماھيانه می لرزانند و خود بابت
بيليون ھا دالر بدھی و اختالس ،ميليون ھا بيکار و ميليون ھا بی خانمان و  ...خم به ابرو نمی آورند .آنھا
اﯾمان دارند که فغان افغان و ضجه غزه ،آبی است بر سيمان اﯾدوئولوژﯾک آنھا .آنھا خود را روح تارﯾخ می
دانند.
اﯾن وضع آنھاست و آنھا با ھوش ھای اجير شده ،ضمن اشراف به اﯾن وضعيت ،با سنارﯾوھای پی در پی و
بی وقفه ،به اختفای آن می پردازند .اما ما چگونه به تبيين محل اﯾستادن خود در تارﯾخ نگاری ای دﯾگرگونه
می پردازﯾم؟ آﯾا باﯾد با تعوﯾض نقش ھا و نطق ھای آتشين ،نقطه اوج دراماتيک اﯾن تارﯾخ نگاری باشيم؟ آﯾا
حتی آنھا با تدوﯾن و گرﯾم و مونتاژ خود ،قادر به بازتوليد درام و اﯾفای توامان کاراکتر خون آشام و بتمن
نيستند؟ چطور باﯾد از اشتباھی که لنين به آن اشاره می کند ،اجتناب کنيم؟
مارکس معتقد بود که توليد به معنای عام ،اگر چه انتزاع اما انتزاعی است معقول ،که به واسطه کشف و
تعيين عنصر مشترک ،ما را از تکرار و دوباره کاری نجات می دھد .با اﯾن حال ،او تاکيد نيز داشت که اﯾن
عنصر مشترک ،در عمل از پاره ھای گوناگون مرکب است و تعيناتی متفاوت نيز دارد .از اﯾن رو ،وی بر آن بود
که "باﯾد کوشيد تا عناصر غير کلی و غير مشترک توليد ،از عناصر مشترک و معتبر آن به عنوان توليد جدا
شوند و به نحوی که وحدت آنھا که ناشی از ھمانی ذھن ) بشر( و عين ) طبيعت( است ،موجب فراموش
شدن تفاوت ھای اساسی نگردد".
می توان از دو وجه به مداقه در اﯾن مساله پرداخت:
الف :در وجه نخست و از منظر راست کيشان ،چنين پنداشته می شود که سراسر تارﯾخ ،عرصه تقالﯾی
بوده است تا به استيالی نظم سرماﯾه دارانه برسد و به مثابه قانونی جاوﯾدان به کمال برسد .اﯾن ھمان
روﯾه مقياس گرفتن تارﯾخ سرماﯾه داری است که آنھا به واسطه آن ،با بی اعتناﯾی از کنار جنبش ھای
مردمی عموما و جنبش ھای بر آمده ﯾا مقرون به چپگراﯾان خصوصا ،می گذرند.
ب :در وجه دوم و از نقطه نظری آلترناتيو) ،که چنانکه آمد ﯾکسر به وھم و خيال متھم شده است( ممکن
است با حذف تفاوت در شيوه ھای توليد و چگونگی مسيرھای متفاوت نيل به اقتصاد سرماﯾه داری و عدم

لحاظ کردن شيوه ھای متفاوت سرماﯾه داری مالی و صنعتی و  ...کل مناسبات طبقاتی و متعارض ،دچار
اﯾنھمانی و استحاله در ﯾکدﯾگر شوند.
توضيح وجه دوم از اﯾن رو حائز اھميت است که عدم اصرار بر اﯾضاح آن ،ما را دچار ھمان آرمانگراﯾی ذاتی
راست می کند که علی االغلب به ما حواله شده است .اﯾن فقره از آن رو با اھميت است که می تواند در
صورت غفلت ،ما را در چنبره رواﯾتی ساده اندﯾشانه از تارﯾخ مبارزات طبقاتی گرفتار کند .رواﯾتی که ذﯾل آن
با برجسته سازی مفھوم جامعه شناختی جنبش ،ﯾا ابر رواﯾت سازی از ھژمونی اقتصاد کالن ،دست اندکار
سر ھم بندی فرماليستی جنبش ھای اجتماعی – اقتصادی شده و از رﯾشه ھای متفاوت برسازنده آنھا،
غافل بمانيم.
گرامشی در اﯾن باره می نوﯾسد:
"وقتی قرار باشد که ﯾک دوره تارﯾخی مورد مطالعه قرار بگيرد ،اھميت فوق العاده اﯾن تماﯾز روشن می
شود .گاھی اوقات ﯾک بحران دھه ھا به طول می انجامد .اﯾن دوره استثناﯾی به اﯾن معنی است که
تناقضات ساختاری عالج ناپذﯾر ،خودشان را آشکار کرده اند ...و علی رغم اﯾن ،نيروھای سياسی که برای
حفظ و دفاع از ساختار موجود مبارزه می کنند ...و ھرگونه تالش و تقالﯾی می کنند تا آنھا را در محدوده
ھای مشخص عالج نماﯾند ...اﯾن تالش ھای بی وقفه و مصرانه ،زمينه را برای جنبش "اتفاقی" مھيا می
کنند ...خطاﯾی راﯾج در تحليل تارﯾخی – سياسی ،عبارت است از ناتوانی در تشخيص رابطه صحيح ميان
آنچه ارگانيک است و آنچه اتفاقی است .اﯾن خطا موجب می شود که علت ھا به صورت نيروھای فعال
بالفصل نماﯾانده شوند ،علت ھاﯾی که در واقع به صورت غير مستقيم عمل می کنند ،ﯾا موجب اﯾن ادعا می
شوند که علت ھای بالفصل ،تنھا علت ھای موثر و کارساز ھستند".
اﯾن فقره به نسبت طوالنی ،از گرامشی از اﯾن رو نقل شد تا تاکيدی باشد بر اﯾنکه ،عامالن جنبش و
حامالن پيام آن ،بنا نيست به تعبير مارکس "کيمياگران انقالب" باشند ،بلکه بناست طراحان و سازندگان آن
باشند .کيمياگری ،کار کسانی است که از "مھندسی اجتماعی تدرﯾجی" به "مداخله نظامی جھت برقراری
دموکراسی" ميانبر می زنند.
اما تمام بودن آنھا در مقابل به صعوبت شدنِ فرودستان و ناتمامی ھميشگی شان ،لحظه ای است در
تارﯾخ .لحظات متعلق به ما ،اگر چه کوتاه ،اما سرشار بوده است .سر شار از وقوف بر دنياﯾی که تقدسگاه
بت ھای مصرف و بازمصرف و پوچی شده است .لحظات کوتاه ما ،درنگ در ساحت آگاھی است .لحظات ما
برسازنده ی تارﯾخ واقعی است که با خون و کار ما به پيش رفته و به نام گيتس و سوروس تمام شده است.
مخلص آنکه :تارﯾخ آنھا لحظه ای است در قياس با لحظات تارﯾخی ما .ھر لحظه ما ،نقطه عزﯾمت ماست به
سوی نفی بلد کردن خداﯾگان بورس و انباشت .نقطه عزﯾمت ماست به سوی خلق ھر بار ،لحظات پر شکوه
تر و برای خود -ساختن.
پس چرا ما باﯾد از جنگ ھای سياست بازان بھراسيم؟ تماشا کنيد که آنھا چگونه بين غفلت و غفلت
آگاھانه ،آوﯾزان مانده اند .ببينيد که چگونه از شعور دانش آموختگان خيابان ھا و کوره ھا و داربست ھا،
مضطرب شده اند .تماشا کنيد که چطور موشک ھاﯾشان را مقابل ھم قطار می کنند و جنگ زرگری راه می
اندازند.
لحظات کوتاه و سرشاری که از آنھا سخن به ميان آمد ،می توانند با سرھم بندی و رابينسون کروزوئه بازی
ھاﯾی که سراب را با ساحل اشتباه می گيرند ،دچار رخوت و سرخوردگی شده و زﯾر مخفف سازی ھای
سرماﯾه داری مدفون شوند .در واقع با دميدن در روح دالکتيکی جنبش ھای مردمی است که می توان از

"کلنگی بودن" آنھا جلوگيری کرد و آنھا را در ساحتی بلندمدت و رو به انباشت آگاھی و تجربه طبقاتی،
ھداﯾت نمود.
پس ما ھم مبارزه مان را با پرسش از خود پيش ببرﯾم .اﯾنکه لحظه ما چقدر اصالت دارد؟ اﯾنکه فصل
مشترک جنبش مردم خاورميانه و آمرﯾکا چيست و چه چيز منحصر به فردی ھر ﯾک از اﯾن جنبش ھا را واجد
ھوﯾتی مستقل می کند؟
وقتی خوب دقت می کنيم ،در می ﯾابيم که دوران ما ،شاھد ﯾکی از بی بدﯾل ترﯾن لحظات مبارزه طبقاتی
است .مبارزه ای گسترده از نيوﯾورک تا قاھره .امروز لحظه ما ،خلق جنبشی به وسعت شرق تا غرب عالم
است .جنبشی با صورت بندی ھای متفاوت که با ھمعرضی زمانی ،تئورسين ھای آنھا را به شک دکارتی-
وارونه انداخته است .و ھر روز از ھم و از خود می پرسند :من ھستم؟ ما ھستيم
----------------------------*اﯾن مقاله ،به موقع به سمينار نرسيد و فقط به صورت کتبی ارائه شد.

