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تقریباً روشن است که در ایران دولت دیگر وجود ندارد. البته در اینجا استفاده از نام »دولت« تنها اشاره به هیات 

وزیران و وزارتخانه های زیر نظر رییس جمهور نیست، بلکه متام دستگاهی را مد نظر دارد که اداره ی مملکت را 

برنامه ریزی و اجرا می کند. به این معنا ایران را نیرویی اداره منی کند. افزایش مداخله ی سپاه پاسداران به عنوان 

دولت های  با  معانده  و  مذاکره  هم جوار،  کشورهای  در  )مداخله  خارجی  امور  در  هم  حاکمیت  نظامی  بازوی 

متخاصم و غیرمتخاصم، ارتباط با متحدان منطقه ای و جهانی جمهوری اسالمی( و هم در امور داخلی )امدادرسانی 

در جریان سیل خوزستان و همین طور سیل سیستان و بلوچستان، اداره ی رسکوب قیام آبان، و به تازگی مداخله 

می کند  تالش  حاکمیت  که  روست  این   از  دیوانی  بوروکراسی  ازکارافتادگی  با  توامان  کرونا(  بحران  مدیریت  در 

بحران ناکارآمدی خودش را با اتکا به سلسله مراتب پادگانی همین بخش نظامی جربان کند که با امتیازهای فراوان 

اقتصادی فربه شده و بهره مندی آن از این امتیازها تنها با بقای حکمرانی جمهوری اسالمی تضمین می شود. سپاه 

پاسداران در اتحاد با رهرب جمهوری اسالمی تنها نهادی است که هنوز انگیزه ی کافی برای صیانت از جمهوری 

اسالمی را دارد هرچند این آخرین حلقه ی قدرت هم به اندازه ی کافی شکننده است چرا که با آشکار شدن اولین 

نشانه های سقوط، باندهای مافیایی النه کرده در فرماندهی این نیرو نیز سود بالفصل خودشان را به رشط بندی 

روی اسب مرده ترجیح خواهند داد.
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از سوی دیگر از دی ماه 96 تا قیام آبان 98 و بعد از آن اعرتاضات دی 98 مبارزات مردمی هر دم گسرتش کمی 

یافته و نه دستگاه حاکم  التیام  نه  ایجاد کرد  و کیفی بیشرتی داشته است. شکافی که دی ماه 96 در وضعیت 

توان و امکان التیام دادن آن را دارد. از سویی ورشکستگی تام و متام دولت و بدهی های جربان ناپذیر آن )که 

در تاریخ معارص ایران بی سابقه است( اجرای سیاست های اقتصادی نولیربالی را ناگزیر می کند و از سوی دیگر 

اجرای سیاست های نولیربالی هم خشم توده های فرودست را افزون تر کرده و هم گسرته ی نارضایتی های عمومی 

پرولرتیزه تر  اصطالح  به  یا  فقیرتر  متوسط شهری  از طبقه ی  بیشرتی  بخش های  روز  به  روز  افزایش می دهد.  را 

می شوند. به همین دلیل بود که در قیام آبان ماه با رادیکالیسمی فزون تر از خیزش دی ماه 96 روبه رو بودیم و در 

اعرتاضات دی ماه 98 به وضوح نه تنها شعار رسنگونی حکومت بلکه شعار انقالب را نیز شنیدیم.

نیروهای مبارز مطرح  بر بسرت همین وضعیت است که پرسش مهمی در سطح جنبش و  اتفاقاً  این همه و  با 

می شود و طرح آن لحظه به لحظه مربم تر از پیش شده و خواهد شد: چگونه سازمان بیابیم؟ خوشبختانه بعد از 

سال ها سازمان گریزی و تشکیالت ستیزی که از یک سو میراث شوم شکست انقالب 57 و فروپاشی اتحاد جامهیر 

شوروی و بلوک رشق بود و از سوی دیگر ماحصل تفوق جریان های روشنفکرِی تشکیالت ستیز در میان چپ و 

جنبش کمونیستی، اینک اگر نه همه، اما بخش های وسیعی از مبارزان جنبش کمونیستی در لزوم متشکل شدن، 

تنها  نظر می رسد  به  و  پابرجاست  که هنوز  اصلی  پرسش  بنابراین  ندارند.  تردیدی  سازماندهی  و  یافنت  سازمان 

محدود به ایران و وضعیت ما هم نباشد، پرسش از چگونگی این سازمان یافنت است.

البته برای بخش هایی از چپ اساساً پرسش در این سطح مطرح نیست. این نیروها نه تنها مانند ما به لزوم متشکل 

پاسخ  تنها  تشکیالتی کالسیک  الگوهای  و  گذشته  دارند طرح های دهه های  اعتقاد  بلکه هنوز  دارند  باور  شدن 

موجود، ممکن و مطلوب به این پرسش است. وظیفه ی این نیروها بی شک این خواهد بود که بدون عمده کردن 

نقش دستگاه رسکوب بتوانند به این پرسش نیز پاسخ بدهند که چرا به رغم وجود تشکل های مدعی پیروی از این 

الگوهای کالسیک در خارج و به شکل محدودتری در داخل کشور، گسرته و رشد هیچ کدام آنها نتوانسته در بهرتین 

حالت از چند ده عضو فراتر رود و این روند همواره مالزم ریزش ها و انشعاب های متعدد نیز بوده است. فارغ از 

این که میزان اثرگذاری همین تشکل های محدود بر مبارزات جاری چه بوده یا چه می تواند باشد. با این وجود طرح 

بحث های مهم و اساسی ای که می توان آن را با این بخش از جنبش کمونیستی در میان گذاشت هم در وضعیت 

فعلی و هم به ویژه در این منت اتالف وقت است، البته نه به این دلیل که این نیروها اهمیت ندارند بلکه به این 

دلیل که ماحصل ایده های آنها چیزی بیشرت از آنچه در عرصه ی عمل شاهد آن هستیم نیست و به وضوح این 
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مابه ازای عملی توان پاسخگویی به نیاز مربمی که در سطح جنبش احساس می شود را ندارد. هر ایده ای، و در اینجا 

هر ایده ای در مورد شیوه های سازماندهی و سازمان یابی، باید بتواند امکانات واقعِی خودش را در درون وضعیت 

موجود نشان دهد و بر آن مبنا حرکت کند. این رسشت حقیقی متام تاریخ مبارزات انقالبی در رستارس جهان بوده 

و تا اطالع ثانوی خواهد بود. بنابراین ما در این منت بدون این که وارد بحث بر رس مسئله مندی های موجود در مورد 

ساختارهای سنتی تشکیالتی شویم، تالش می کنیم طرحی را با توجه به واقعیتی که با آن روبه روییم پیشنهاد کنیم.

جایی میان توهم و واقعیت

نیروها و جریانات موسوم به »چپ محور مقاومت« برای اثبات این که در رشایط فعلی بقای جمهوری اسالمی 

بهرت از رسنگونی آن است بر نکته ای واقعی انگشت می گذارند: حزب طبقه ی کارگر که بتواند رهربی انقالب را بر 

عهده بگیرد وجود ندارد. آنها از این مقدمه ی واقعی نتیجه می گیرند که بنابراین هرگونه رسارسی شدن مبارزات، 

اعتالی مبارزات کارگری از مبارزات صنفی به مبارزات سیاسی و خیزش های توده ای نه تنها به نفع انقالب نیست 

بلکه در غیاب حزب طبقه ی کارگر در نهایت آب به آسیاب امپریالیسم و دست نشانده گان آن خواهد ریخت که 

در کمین نشسته اند تا زمام امور را به دست بگیرند. البته فعالً این نکته ی مهم را در نظر نخواهیم گرفت که از 

نظر این نیروها امپریالیسم تنها در آمریکا و متحدان جهانی آن خالصه می شود و بنابراین هر نیرویی که در برابر 

هژمونی جهانی آمریکا ایستاده باشد الجرم به جبهه ی مقاومت ضدامپریالیستی تعلق دارد. برای چند لحظه تالش 

می کنیم متام این مفروضات رساپا غلط را درست در نظر بگیریم. البد باید انتظار داشته باشیم که حرضات »چپ 

محور مقاومت« همین لحظه مشغول سازماندهی، تاسیس یا ایجاد حزب طبقه ی کارگر باشند تا رسانجام بعد از 

چند سال به توده های فرودست اجازه بدهند در واکنش به ستمی که هر دقیقه تحمل می کنند به خیابان بیایند، 

طبقه ی کارگر از سطح مطالبات صنفی گذر کند و به مبارزات سیاسی برسد و مبارزات تحت رهربی حزبی که 

آنها ایجاد کرده اند به صورت رسارسی در جهت برانداخنت نظم موجود و کسب قدرت سیاسی حرکت کند. خب! 

این اتفاق نه روی داده است و نه نشانه ای از حرکت به سمت آن دیده می شود. »چپ محور مقاومت« با متام 

انتشار چند نرشیه ی دانشجویی و حضور  از سازماندهی محفل های مطالعاتی،  هیاهوی پر رس و صدایش غیر 

در نربدهای آواتاری توئیرتی که اغلب هم با پرونده سازی و دادن گرای امنیتی در مورد نیروهای مبارز و انقالبی 

توامان است، کار خاصی منی کند. در واقع کسانی که به توده های فرودست و طبقه ی کارگر فرمان می دهند که 

منتظر مبانند تا آنها حزبی را تاسیس کنند که رهربی توده های بی خرد را بر عهده بگیرند قدمی در راه تاسیس 
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این حزب برمنی دارند. از این جهت موضع کسانی چون علی علیزاده و مهدی گرایلو در میان نیروهای موسوم به 

»چپ محور مقاومت« از همه صادقانه تر است. اولی تالش می کند در پیوند با نیروهای وابسته به امنیتی ترین 

بخش های سپاه پاسداران )موسسه ی اوج، شبکه ی افق و ارتش سایربی( جبهه ی »واقعی« مقاومت ضدامپریالیستی 

را در حد توانش تقویت کند و دومی از آنجا که صادقانه پذیرفته که امکان تشکیل حزب طبقه ی کارگر تا آینده ای 

نامعلوم وجود ندارد و انتظار برای تشکیل چنین حزبی احاله دادن ماجرا به زمانی نیامدنی است، این را تئوریزه 

می کند که نیروهای »واقعی« موجود در »محور مقاومت« )شامل سپاه پاسداران، دولت بشار اسد، حزب الله لبنان، 

حامس در فلسطین، حوثی ها در یمن، حشدالشعبی در عراق و...( البته با کمک و یاری روسیه و پوتین در جریان 

تضادهایشان با امپریالیسم/آمریکا رسانجام سمت گیری سوسیالیستی خواهند کرد.

طیف دیگری از نیروهای چپ نیز وجود دارند که ضمن پذیرفنت این که حزب طبقه ی کارگر وجود ندارد در اساس 

لزوم هر سطحی از سازماندهی و تشکل یابی را نفی می کنند. این نیروها متام نربدهای هژمونیک موجود را در 

نربدهای رسانه ای، کشمکش های موجود در شبکه های مجازی و بازمنایی خالصه می کنند. امید آنها به مبارزات 

خودبه خودی توده ها است و از همین منظر هرگز نقاط ضعف مبارزات موجود را منی بینند و طبعن برای رفع 

آن هم تالشی منی کنند. نوعی الابالی گری بازمانده از میراث جنبش سبز و بیش از دو دهه تفوق گفتار لیربالی در 

سیاست غیررسمی و فروکاسنت »چپ« به شکلی از سبک زندگی و گاهاً حتی دستگاه متایز و تفاخر برای کسب 

رسمایه ی منادین ماحصل ترویجات و تبلیغات این بخش از چپ است. جالب این که این بخش از چپ نیز پیشاپیش 

شکست را پذیرفته و آن را قطعی می داند و به همین دلیل هرگونه تالشی برای سازماندهی را به شکل بنیادین 

نفی می کند. تفاوت آنها با چپ محور مقاومت در این است که شکست بعد از رسنگونی جمهوری اسالمی را به 

بقای جمهوری اسالمی ترجیح می دهد.

»سیاست  از  آمیخته ای  در  دارند،  هم  آشتی ناپذیری  تضادهای  هم  با  ظاهراً  که  چپ،  بخش های  این  دوی  هر 

واقعی« )رئال پولیتیک( و توهم به رس می برند و به همین جهت افق تاریخی و طبقاتی هر دوی آنها یکی ست: 

نفی رضورت و نیز امکان انقالب و در ضمن بی اعتامدی به توده ها. این بی اعتامدی به توده ها البته بدون شک 

به جایگاه طبقاتی این نیروها نیز مربوط است. نیروهایی که نه تنها به رغم متام شعارها و موضع گیری هایشان 

علیه »طبقه ی متوسط« در عمل نشان داده اند که اعتامد بیشرتی به »طبقه ی متوسط« دارند بلکه به دلیل جایگاه 

طبقاتی خودشان نیز می توانند با مسئله ی »رضورت انقالب« هم چنان به عنوان یک امر ذهنی برخورد کنند و 

چون خودشان هنوز امکان منتظر ماندن برای آینده ای نامعلوم را دارند از توده هایی که زیر فشار گرسنگی و فقر 
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و فالکت در حال نابودی اند نیز بخواهند تا آینده ای نامعلوم به همراه آنان انتظار بکشند. بنابراین مسئله ترسیم 

خطوط پیکاری است که هم بتواند امکانات خودش را در واقعیت نشان بدهد و هم عرصه را بر تخیل جهانی دیگر 

نبندد. جایی بیرون از گنداب »سیاست واقعی« )رئال پولیتیک( و توهم، جایی که به آن عنوان حقیقت می دهیم.

پس تا اینجا روشن کردیم که از نظر ما تنها کارکرد »اسطوره ی حزب لنینی« مسدود کردن مسیرهای اندیشیدن و 

تالش به راه های دیگر برای سازماندهی و سازمان یابی است. تاکید می کنیم این به معنای مخالفت اصولی با حزب 

لنینی نیست و به همین دلیل عنوان اسطوره را پیش از حزب لنینی به کار می بریم. اگر نیروهایی یافت شوند که 

در عمل و نه روی کاغذ و درون جزوه و نقل قول نشان دهند امکان تشکیل حزب لنینی در رشایط موجود وجود 

دارد آنگاه باید بحث را روی نیکی ها و بدی های حزب لنینی متمرکز می کردیم اما چون اعتقاد داریم چنین رشایطی 

علی الحساب موجود نیست و تجربه ی چهار دهه مبارزه با جمهوری اسالمی و شکست های پیاپی نشان داده است 

احزاب مدعی احیای حزب لنینی با هامن مشکالتی دست وپنجه نرم می کنند که ما با آنها روبه رو شده ایم، عدم این 

امکان را مادامی که جمهوری اسالمی وجود دارد پیش فرض می گیریم و تالش می کنیم مسیرهای دیگری بگشاییم.

بگذار صدها گل بشکفد

گفتیم هر ایده ای در مورد شیوه های سازماندهی و سازمان یابی، باید بتواند امکانات واقعِی خودش را در درون 

وضعیت موجود نشان دهد. تامل و تعمق در تاریخ دهه های گذشته ی مبارزه علیه جمهوری اسالمی در داخل 

کشور می تواند انبوهی از تجارب آزموده شده در این مورد را پیش چشم ما آشکار کند و هم زمان نقاط آسیب پذیر 

حکومت را نیز عیان سازد. از سال های میانی دهه ی شصت و بعد از روشن شدن رسکوب قطعی سازمان ها و 

احزاب سیاسی، سنتی درون جنبش کمونیستی شکل گرفت که ایده ی آن دستوری و به فرمان نبود، بلکه حاصل 

رشایط واقعی ای بود که از یک سو با رسکوب تقریبا متامی شاخه های داخلی احزاب و سازمان های اپوزیسیون و 

از سوی دیگر آشکار شدن ضعف ساختاری سازماندهی های رسارسی و وسیع در برابر دستگاه امنیتی و پلیسی 

جمهوری اسالمی به نیروهای مبارز و انقالبی تحمیل شد. یک نشانه ی ناکارآمدی شیوه های سنتی سازماندهی 

رسنوشت تشکیالت باقی مانده از »سازمان وحدت کمونیستی« بود که بخشی از تشکیالت آن از رسکوب های دهه ی 

شصت نجات پیدا کرد و باقی ماند اما عمال در سال های آخر امکان هرگونه تحرکی را از دست داده و نیرویش 

رصف حفظ بقای تشکیالت می شد. همین سازماندهی ناکارآمد نیز رسانجام در سال 1369 رضبه ی اساسی خورد 

و به طور کامل از هم پاشید.
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سنتی که به آن اشاره می کنیم شکل گیری محفل های متعدد در حوزه های گوناگون بود که هرچند در ابتدا وام دار 

روابط شکل گرفته در سازمان ها و احزاب گذشته بودند اما بخشی از آنها به رسعت از این روابط فراتر رفتند. این 

محفل ها در آن برهه و سال های بعد توانستند در محیط پیرامون خودشان تاثیرات مهمی بر جای بگذارند. این 

تاثیرات چنان است که برآمد جریان چپ دانشجویی در دهه ی هشتاد و شکل گیری تشکل های کارگری مستقل و 

تشکل های زنان در همین زمان را بدون روشن کردن نقاط پیوند و تاثیر و تاثرات محفل ها بر این برآمد منی توان 

به درستی تحلیل کرد و بازشناخت. ما البته نظر به بار منفی کلمه ی »محفل« در سنت جنبش کمونیستی ترجیح 

می دهیم از این پس این محفل ها را با نام آن چیزی بخوانیم که به نظر ما بودند یعنی »هسته های کمونیستی«. 

هرچند این هسته ها در بسیاری موارد خودشان را نه با این عنوان و نه با این عملکرد بازشناسایی نکردند اما 

کارکرد آنان هامن کارکردی بود که از یک هسته ی کمونیستی انتظار می رود یا الاقل در آن زمان می رفت. تشکیل 

هسته های مطالعاتی، گروه های کوهنوردی، انتشار نرشیات متعدد در سطوح گوناگون )گاه در حد یک کارخانه، 

گاه یک شهر و در موارد معدودی رسارسی(، تشکیل گروه های هرنی، تشکل های مردم نهاد برای یاری به فرودستان، 

گروه های پژوهشی، کتابخانه های کوچک با اعضای محدود و مانند آن. به همین دلیل ترجیح می دهیم آنها را 

نه به عنوان »محفل« بلکه به عنوان »هسته« بازشناسایی کنیم تا با محفل های موجود در این روزها و روابط 

محفلی موجود خلط نشود. سوبژکتیویته ی موجود در آن هسته ها، تالش آنها برای فراتر رفنت از خودشان و گشودن 

این هسته ها مهم ترین  از سنت تشکیالتی اعضای  بازمانده  انضباط درونی  نیز  برای مبارزه و  امکان های جدید 

نقاط متایز آنها با چیزی بود که به نام »محفل« می شناسیم و منونه های متعددی از آن را این روزها در اطرافامن 

می بینیم: جمع هایی که حول روابط دوستانه و بدون هیچ انگیزه ی مبارزاتی شکل گرفته اند و حاصل کار آنها رصفا 

تثبیت محفل و ترویج روابط محفلی در سطح جنبش است. متاسفانه به دلیل سایه ی رسکوب، تجربه های گذشته 

هرگز مکتوب و جمع بندی نشده اند و از این رو استناد ما فعال تنها می تواند به خاطرات فراوانی باشد که شنیده ایم 

هرچند اعتقاد داریم در دسرتس است و جوینده گان احتاملی خواهند توانست منونه های بسیاری از این تجارب را 

پیدا کنند. در عین حال امیدواریم رفقا و دوستان ما در جمع های دیگر نیز در صورت همراهی با این ایده بتوانند 

در حد امکانات خودشان در مکتوب کردن برخی از این تجارب مشارکت کنند.

شبکه ای که به ناگزیر در میان این هسته های فعال در حوزه های گوناگون شکل می گرفت موجب می شد جنبش 

کمونیستی پیشاپیش از یک شبکه ی توزیع و تولید فعال برخوردار باشد. در عین حال دستگاه پلیسی حکومت 

این  امنیتی هم چنان برای رسکوب  را نداشت. دستگاه  این شبکه  امکان رسکوب  برخالف سازماندهی های سنتی 
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شبکه ی عمال موجود از امکاناتی استفاده می کرد که رسکوب هامن سازماندهی های پیشین در اختیارش گذاشته 

بود. یعنی مثال با تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی دهه ی شصت که بخش بزرگی از آنان در این هسته ها 

فعال شده بودند تالش می کرد هسته ها را متالشی و از این طریق در کار این شبکه اخالل ایجاد کند. البته گاهی 

هم موفق می شد هسته ای را از بین بربد اما از هم پاشیدن یک هسته یا چند هسته خللی در کار شبکه ایجاد 

منی کرد، حتی در برخی اوقات اعضای یک هسته ی از هم پاشیده با اتکا به شبکه ی روابط و رفاقت ها که از هم 

پاشیدنی نبود، بالفاصله یا بعد از چندی در یک هسته ی دیگر و احتامال در یک حوزه ی دیگر فعال می شدند. 

بر همین اساس مهم ترین ویژگی این شکل از سازماندهی این بود که با زندگی نیروهای موجود درون خودش 

با  مقایسه  مقام  در  ویژه  به  آن،  آسیب پذیری  میزان  الاقل  یا  آسیب ناپذیر می شد  دلیل  به همین  و  می آمیخت 

سازمان ها و احزاب رسارسِی پیشین، به مراتب کاهش می یافت.

پروژه های گوناگون امنیتی و سیاسی با افق امنیتی که اجرای آنها از دوران دولت اصالحات در دستور کار نهادهای 

امنیتی و به طور ویژه وزارت اطالعات قرار گرفت نشان داد که دستگاه امنیتی رژیم نیز، هرچند با کمی فاصله، به 

این نتیجه رسیده است که به شیوه های سنتی منی تواند در برابر این جریان کاری از پیش بربد و باید از اسرتاتژی ها 

و تاکتیک های جدید رسکوب بهره بگیرد. چند سالی الزم بود تا نیروهای انقالبی بتوانند نگرش امنیتی-پلیسی ای که 

در جریان تشویق به و ترویج تشکیل انجمن های غیردولتی )NGO( وجود داشت را تحلیل کنند و در این میان 

بسیاری از دست آوردها از دست رفته بود. اسرتاتژی دولت اصالحات که ارگان های مختلف آن تشویق و تسهیِل 

تشکیل انواع انجمن های غیردولتی را در دستور کار گذاشته بودند این بود که با دولتی کردن نیروهای فعال در 

جامعه به میانجی سازماندهی آنها در انجمن های غیردولتِی طرف قرارداد با دولت و تزریق پول و امکاناتی که 

از آن  امتیاز و رقابت را وارد فضای فعالیت های اجتامعی می کرد، بتواند بخشی  الجرم به همراه خود فساد و 

سنت های گذشته را از بین بربد و البته در این زمینه بسیار موفق بود. تقریبا نظیر تجربه ای که رفقای ما در خارج 

از کشور چه آن زمان و چه در سال های بعد با رسازیر شدن بودجه های هنگفت از سوی پارملان ها و دولت های 

غربی و نهادها و بنیادها برای تقویت »اپوزیسیون« از رس گذراندند.

در منونه ای دیگر بعدها معلوم شد در جریان بازداشت های مربوط به سال 1388 مقامات ارشد وزارت اطالعات 

توسط برخی از بازداشت شدگان تواب شده یا کسانی که در روند بازجویی و دادگاه از خود ضعف نشان داده 

بودند تالش کرده اند موسسات فرهنگی و نرشیات علنی و مجوزداری را تاسیس و راه اندازی کنند. نکته ی بااهمیت 

برای منت ما در جریان این پروژه ی امنیتی این تحلیل بازجویان و مقامات ارشد امنیتی بود که گفته بودند ساختار 
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بی شکل فعالیت چپ و تبدیل شدن آن به یک »جریان« مانع از نظارت امنیتی می شود و بهرت می دانند چپ در 

غالب موسسات یا نرشیه های علنی سازماندهی شود تا روابط آن قابل کنرتل و در احاطه ی نیروهای امنیتی باشد.

غرض از ذکر این دو منونه هم روشن کردن این بود که ایده ی ما سنت مشخصی در جنبش کمونیستی ایران دارد 

این نشان داده شده است که روش های کالسیک  از  اثبات کنیم پیش  این که مستند به جریانات گذشته  و هم 

رسکوب منی تواند این شبکه ی به هم متصل از هسته های مستقل را از پا درآورد. با این وجود هرچند آنچه که در 

گذشته اتفاق افتاده الهام بخش ماست اما بنا به رشایط جدید، وضعیتی که در آن قرار داریم و افقی که در پیِش 

روست باید بتوانیم آن تجربه را غنا بخشیم و از آن در خدمت مبارزه ی امروزمان استفاده کنیم. اگر در تجربه ای 

که در مورد آن نوشتیم نام »هسته« نامی است که ما بنا بر ماهیت بر آن »محافل« گذاشتیم خال میان »محفل« 

و »هسته« را چه چیزی پر خواهد کرد؟ چگونه آن ماهیت به یک سوبژکتیویته ی مداخله گر و هدف مند تبدیل 

می شود؟ و چگونه بگذاریم صدها هسته بکشفد؟

انضباط، انضباط، انضباط

پرسش برانگیزترین بخش این ایده در مباحث درونی ما این بود که چگونه این هسته ها انضباطی ایجابی به دست 

خواهند آورد؟ طبعا منظور ما در اینجا از »انضباط« تنها محدود به انجام وظایف و مسئولیت ها، اجرای درست 

و اصولی قرارها، رعایت نکات امنیتی و مانند آن نیست. اتفاقا تنظیم و حراست از چنین اموری در یک هسته ی 

کوچک کار چندان دشواری نیست و هر هسته ای می تواند تجارب خودش را با توجه به نوع روابط و پیشینه ی 

آشنایی میان اعضای هسته در برقراری نظم درونی هسته داشته باشد. آنچه که بیشرت مورد توجه ماست انضباطی 

ایجابی است که بتواند متام این هسته ها را به هم مربوط کند و مبارزات آنها را در تداوم یکدیگر و مقوم همدیگر 

بسازد بی آنکه نیاز باشد به سمت تشکیل یک سازمان رسارسی )که پیش از این در مورد عدم امکان و آسیب های 

آن الاقل در رشایط فعلی نوشتیم( حرکت کند.

پیش از این در منت دومی که از جانب کمیته ی ما با عنوان »خطابی به جریان صنفی دانشجویی«1 منترش شد 

نوشته بودیم: »در خیزش توده ای دی ماه 96، جریان دانشجویی در جغرافیایی منادین )مرز بین دانشگاه و خیابان( 

در کنار مردم ایستاد و به طرح دو شعار اساسی پرداخت که یکی ]اصالح طلب، اصولگرا/ دیگه متومه ماجرا[ تبدیل 

به شعار اصلی قیام دی ماه شد و دیگری )نه شاه می خوایم، نه مال/ فقط تشکیل شورا( مسیری نسبتا طوالنی از 

1. فالخن شامره ی صد و پنجاه و ششم در سایت منجنیق در این آدرس 
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تکامل را طی کرد تا باالخره از درون اعتصاب کارگری هفت تپه و دقیقا از زبان شورای کارگری این کارخانه شنیده 

شود: نان، کار، آزادی/ اداره ی شورایی«. به باور ما قیام آبان هرچند چه در فرم و چه در محتوا نشانه ی اعتالی 

مبارزات نسبت به خیزش دی ماه بود اما الجرم باید آن را در ادامه ی خیزش دی ماه دانست و از این جهت رد آن 

دو شعار بنیادین را تا به امروز پیگیری و منطق آن را تداوم داد.

از کف دادند و در روزهای خیزش اغلب  ناگهان عنان اختیار  از خیزش دی ماه به  اگر اصالح طلباِن وحشت زده 

چهره های شاخص آنها خواستار اقدامات فوری و قاطع نیروهای رسکوب شدند، تا مقطع قیام آبان نزدیک به دو 

سال فرصت داشتند تا با توجه به رشایط موجود و آنچه که انتظار می رفت تالش کنند با تغییر تاکتیک هایشان از 

قیام آبان طرفی ببندند. با این وجود به رغم فرصت طالیی ای که به ویژه در اعرتاضات دی 98 و حضور بخش هایی 

از طبقه ی متوسط در تجمعات اعرتاضی در واکنش به تهاجم موشکی سپاه به هواپیامی مسافربری اوکراین ظاهرا 

در اختیار آنان قرار گرفت، و به رغم ابراز هم دلی با دالیل خشم مردم در جریان قیام آبان و اعرتاضات دی ماه 

98 و حتی گاهی اتخاذ مواضع انتقادی نسبت به اقدامات دولت اعتدال، نتوانستند کاری از پیش بربند. دو سال 

بعد از خیزش دی ماه آشکار شد شعار اصالح طلب، اصولگرا/ دیگه متومه ماجرا آنگونه که حمیدرضا جالیی پور 

بلکه  باشند،  کرده  را طرح  آن  مارکسیست«  از چپ های  نفر  پنجاه  از  »کمرت  تنها  که  نبود  ادعا می کرد شعاری 

شعاری بود بیان کننده ی واقعیتی که در جامعه جریان داشت و جامعه شناس اصالح طلب از درک آن عاجز بود 

اما »کمرت از پنجاه نفر از چپ های مارکسیست« آن را به خوبی درک کرده بودند. به همین دلیل است که برای 

مثال رد صالحیت گسرتده ی کاندیداهای اصالح طلب برای منایندگی مجلس هیچ واکنشی در جامعه ایجاد نکرد و 

مجموعه ی اقدامات و مواضع چهره ها و احزاب و اندام های اصالح طلبان در نرشیات و دانشگاه ها با هیچ اقبال و 

توجهی روبه رو منی شود. اگر این شعار در خیزش دی ماه نشانه ی آغاز دوران جدیدی بود، با قیام آبان روشن شد 

این دوران جدید تثبیت شده و نربد نه میان دو جناح از یک حکومت بلکه میان جبهه ی مردم و حاکامن است.

افقی منضبط هدایت می کند. شعار »اداره ی شورایی«  به سمت  را  ما  اما شعار راهربدی ماست که  شعار دوم 

ابتدا رصفا به عنوان آلرتناتیوی ایجابی برای اداره ی یک کارخانه )نیشکر هفت تپه( مطرح شد و به  هرچند در 

فاصله ی اندکی در یک کارخانه ی دیگر )گروه ملی فوالد اهواز( هم به میان آمد، اما رشایط طرح آن و سمت وسوی 

طرح آن از هامن ابتدا روشن کرد که به عنوان آلرتناتیوی ایجابی تعمیم پذیر و جهان شمول است. برخالف آنچه که 

بخشی از جریانات کارگری تالش کردند جلوه دهند »شورا«یی که در هفت تپه و فوالد مطرح شد آلرتناتیوی برای 

تشکل یابی کارگری نبود بلکه آلرتناتیوی برای اداره ی کارخانه و به همین معنا به شکل توامان اداره ی اجتامعی-
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سیاسی کارخانه و به دست گرفنت سازماندهی اجتامعی تولید بود. برای اثبات این حرف کافی است توجه کنیم که 

در متام طول دور جدید مبارزات هفت تپه »سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه« که از سال 1387 بازگشایی شده 

بود، نه تنها از بین نرفت بلکه نقش خودش را در مبارزات کارگران ایفا و در اتحاد و هامهنگی کامل با مجمع 

منایندگان کارگران هفت تپه، که نطفه های شورای کارگری محسوب می شد، عمل کرد. در نهایت هم در پرونده ی 

قضایی موسوم به »پرونده ی هفت تپه« شاخص ترین چهره ی این سندیکا یعنی علی نجاتی در کنار دو عضو شاخص 

مجمع منایندگان کارگری یعنی اسامعیل بخشی و محمد خنیفر در تهران محاکمه شد و محاکمه ی دیگر اعضای 

مجمع منایندگان کارگری را به بیدادگاه های محلی خوزستان سپردند.

پیوسته و  اعرتاضات  اعتصاب و  به ویژه در  »مجمع منایندگان« در طول دور جدید مبارزات کارگران هفت تپه، 

ادامه دار پاییز 1397، در واقع هامن نقشی را ایفا کرد که در سنت مبارزات کارگری »کمیته های اعتصاب« ایفا 

از پشتیبانی کامل و حامیت عملی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  اقدامات  این  این که متام  می کنند. ضمن 

برخوردار بود. می توان نتیجه گرفت که اگر مبارزات کارگران هفت تپه ادامه می داشت و شورای کارگری اداره ی 

کارخانه را به دست می گرفت هم سندیکا هم چنان می توانست به فعالیت خودش ادامه دهد و در جهت پیگیری 

حقوق صنفی کارگران نقش موثری داشته باشد. بنابراین باید با رصاحت گفت شعار »اداره ی شورایی« در هفت تپه 

و فوالد طرح یک آلرتناتیو ایجابی برای اداره ی جامعه بود. شعاری که به رسعت از جانب نیروهای دیگر مورد 

استقبال قرار گرفت و به طور مشخص در میان بخش وسیعی از جریان صنفی دانشجویی و نیز بخشی از مبارزان 

صنفی معلامن در مورد لزوم »اداره ی شورایی« دانشگاه ها، مدارس، آموزش و جامعه سخن گفته و متون بسیاری 

هم در این زمینه تولید شد.

بنابراین هر مبارزه ای در رشایط موجود، یعنی در رشایطی که جمهوری اسالمی دیگر قادر به ادامه ی حکمرانی 

خود نیست و اعتالی مبارزات مردمی و انباشت خشم در توده های فرودست امکان و لزوم »انقالب« را در دستور 

کار نیروهای انقالبی گذاشته است، باید نسبت خود را با ایده ی »اداره ی شورایی« به عنوان آلرتناتیوی در برابر و 

در تضاد با انواع آلرتناتیوهای ارتجاعِی مطرح برای دوران بعد از جمهوری اسالمی، تعیین کند. این دقیقا هامن 

نقطه ای است که ما به »انضباط« دست پیدا می کنیم و در سطوح محتلف هم جهتی هایی شکل می گیرد که به 

مبارزه ی هر یک هسته ی کوچک کمونیستی معنا می دهد و آن را به جبهه ای متصل می کند که هم وجود دارد و 

هم وجود ندارد. در افق سیاسی با سازماندهی سیاسی گفتار و نیز سازماندهی امکانات در جهت مبارزه برای بنای 

آلرتناتیوی ایجابی وجود دارد و با گریز از تالش برای فرو کردن همه زیر چرت خفه ی ائتالف ها و اتحادهای بلندمدت 
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امنیتی را به حداقل می رساند و هم پیشاپیش امکان هرز رفنت نیروها در جریان انشعاب ها و  هم آسیب های 

افرتاق های بیهوده را پایین می آورد.

این هسته ها بنا به رشایط می توانند در غالب هسته های مخفی، نیمه مخفی یا علنی سازماندهی شوند اما نقطه ی 

اتصال و پیوند آنان نه جلسات مشرتک بلکه جهت مشرتک در مبارزه است. جهتی که البته می تواند در مقاطعی 

به همکاری های کوتاه یا بلندمدتی هم منجر شود. تنها در دل همین شکل از مبارزه است که می توان هم علیه 

الابالی گری مرسوم در بخشی از چپ طبقه متوسطی به اقدامی عملی دست زد و هم منتظر رشایط ظهور حزب 

لنینِی موعود مناند.

البته باید تاکید کرد در این منت به هیچ وجه در مورد تشکل هایی که ماهیت »توده ای« دارند و دستوِر کار آنها 

سازمان دادن توده های وسیع حول مبارزات مشرتک است صحبت نکردیم. این تشکل ها یا جنبش ها برای مثال 

جریان صنفی دانشجویی، کانون صنفی معلامن، اتحاد بازنشسته گان، سندیکای کارگران رشکت واحد، تشکل های 

کارگران هفت تپه، فوالد، هپکو، راه آهن، رانندگان کامیون و... وظایف و دستوِر کارهای ویژه ی خودشان را دارند 

و در صورت لزوم باید در مورد هر کدام از آنها منت متفاوتی نوشت. بنابراین باید تاکید کرد تشکیل هسته ها تنها 

بخشی از ایده ی سازمان یابی است و باید در عمل نقاط پیوند آن با جنبش ها و سازمان های توده ای را به عنوان 

بخش مهم و مکمل این ایده تنظیم و تبیین کرد.

به جای جمع بندی

در انتها بگذارید به مسئله ی »تشکیالت رسارسی« بازگردیم. در این منت نشان دادیم که در مواجهه با انسدادهای 

عملی و بحران های موجود باید به دنبال راه های خالقانه ای برای سازمان یابی گشت و بدون سازمان یابی مبارزه ی 

انقالبی حتی اگر ناممکن نباشد -که هست- بی معنا و بیهوده است. چندین بار تاکید کردیم که ایده ی ما رصفا 

درمورد رشایط مشخص امروز در ایران نوشته شده و نه قابل تعمیم به کشورهای دیگر است و نه قابل تعمیم به 

رشایطی در آینده که هنوز مختصات آن را منی دانیم. حتی این را هم در نظر می گیریم که ممکن است در برخی 

مناطق در ایران که ما شناخت مناسبی از آنها نداریم بتوان به گونه ی دیگری عمل کرد که امیدواریم از تجارب 

و تحلیل های رفقای ساکن در این مناطق بهره مند شویم و در جریان آنها قرار بگیریم. اعتقاد داریم سنت جنبش 

کمونیستی غیر از این نبوده است. سنت جنبش کمونیستی به ما می آموزد »تحلیل مشخص از رشایط مشخص« 

باید مابه ازای عملی مشخص هم داشته باشد. تنها بورکرات ها می توانند یک الگو، و تنها یک الگو را برای متام 
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آنان می شود  ناکامیابی  واقعیت همواره موجب  دیوار سخت  البته  و  بدانند  مفید  و  اجرا  قابل  اماکن  و  اعصار 

بی آنکه متاسفانه این ناکامیابی منجر به بازنگری بنیادینی گردد.

بنابراین در انتهای این منت منی توانیم از وسوسه ی نوشنت این چشم پوشی کنیم که اگر در رشایط آینده ی ایران 

پساجمهوری اسالمی شکل گرفنت تشکیالتی رسارسی واجب و رضوری باشد، مختصات چنین تشکیالتی، خصوصیات 

آن، وظایف آن و نحوه ی سازماندهی آن تنها و تنها از دل تجربیات امروز آشکار خواهد شد. اجزای این تشکیالت 

تنها به واسطه ی اعتامدی که در جریان مبارزات امروز امکان شکل گیری دارند می توانند از فرصت ها و امکان های 

آینده استفاده کنند. تقریبا متامی نیروهای رسارسی بعد از انقالب 57 از درون همین هسته هایی شکل گرفتند که 

در سال های گذشته مبارزه را آغاز کرده یا در جریان مبارزات انقالبی دو سال پایانی سلطنت پهلوی شکل گرفته 

بودند. تالش خواهیم کرد در متون آینده منونه هایی از این تجارب را با نقاط قوت و ضعف هایشان بررسی کنیم. 

بنابراین به جای این که منتظر فرصت موعود مبانیم تا امکان تشکیل سازمان رسارسی از جایی بیروِن خودمان مهیا 

شود، از همین امروز هسته هایی را سازمان دهیم که هم تاثیر معین خودشان را در مبارزات انقالبی امروز خواهند 

داشت و هم اجزای سازمان فردا را شکل خواهند داد.
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http://www.kanoonm.com/100
https://twitter.com/ManjanighColl
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de
https://t.me/ManjanighCollective
https://soundcloud.com/khoroos
https://vimeo.com/chapgard
https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
http://manjanigh.com/

