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 :مقدمه

ش�رهدر   کمیته   ۱۶۲ی  فالخن  از  فتح متنی  نظری  جواد  سازمان  ی  «چگونه  عنوان:  با  کردیم  منترش  را  آبادی 

هرچند از آن زمان تاکنون منت جدیدی از این «کمیته» به دست ما  ١یابی انقالبی» هایی برای سازمانبیابیم؟ ایده

رسد، اما زه در داخل کشور طبیعی به نظر میهای مبار ها و دشوارینرسیده است، که بنا به تنگناها و رضورت

ی شد آنها را در تداوم منت کمیته چندی پیش دو منت پیاپی، هر دو در کانال رسخط منترش شد که به نوعی می 

آبادی خواند و این اتصاِل محتوایی از سوی رفقای «رسخط» نیز مورد تاکید و تائید قرار گرفته  جواد نظری فتح 

یابی انقالبی به میانجی سازماندهی سیاسی گفتار و  آبادی پیشنهاد «سازمانی جواد نظری فتح هدر منت کمیت بود.

طلب، اصولگرا/ دیگه متومه ماجرا" و ی انقالبی و نقش شعار سلبی "اصالحسازماندهی امکانات در جهت مبارزه 

که در این مدت متونی دیگری به   یابی» مطرح شده بود. از آنجای شورایی" در این سازمانشعار ایجابی "اداره

ی این متون منترش خواهد شد و در برخی  کنندهدست ما رسیده است که به مرور و با صالحدید رفقای تدوین

ی منجنیق را  که ما مجموعهاز آنها به متون منترششده در کانال رسخط نیز اشاره شده است، و نیز ناظر بر این 

ا از  بخشی  بلکه  انحصاری  ملکی  می نه  آن  در  گرایشی  و  کمونیستی  جنبش  که  مکانات  برای رسنگونی  دانیم 

ها را در منجنیق منترش  کند، تصمیم گرفتیم ابتدا این منتانقالبی جمهوری اسالمی و آلرتناتیو شورایی مبارزه می

 های دیگر بپردازیم.کنیم و سپس به انتشار منت 

 .بخوانید این آدرستوانید در این فالخن را می  -١

http://manjanigh.com/?p=3870


 سازماندهی کنید ماتم نگیرید 

 ای درتوضیح مختصات کنونی سازماندهیجزوه 

 رسخط

 مقدمه:

زمان نوعی کلیدواژه  طور هم هب  ،خواهان انقالب  های چِپ » امروز برای افراد منفرد و محفلسازمان«نام نامی  

برای محدودیت  نوستا برای رضورت، حرست  و  گذشتهها  برای  اسطورهلژی  این  پردازیای  است.  وقتی  شده  نام 

شود، انتزاع محض است.  خود" طرح می   عنوان نامی "دربدون مقدمه، خارج از انض�میت کنش انقالبی و به

نام   امروز  بگذاریم،  کنار  را  هویت  »سازمان«تعارف  پیگیری  یا  موارد  اغلب  نوستالژیدر  طریق  از  یا   ،طلبی 

های لنگان  ها و پیرشوی کنش   ها به نفی ودنشین گ  اینکه خارج برای  است  گاهی  گریزگاهی برای انفعال یا تکیه

ایی چندنفره به دست آید که  هی ایجاد سمپات و عضوگیری در محفلای براتا حربه  بپردازند  اما پویای موجود

یا اثری در    اید بدون اینکه کوچکرتین دنباله زننمی   » یا حزب جا سازمان«تحت عنوان  را    خود در میان طبقه 

 ی داشته باشند.یابی طبقاتسازمان



از   داریم  قصد  منت  این  «مشخص«  نظری مدر  و  محدودیت محدود»  از  مخترصی  بررسی  امکان»  و  های  ها 

طبقاتیسازمان« در  یابی  ایران«»  کنونی  کنیمرشایط  ابتدا  » طرح  سازنده.  اصطالحات  از  گزارهمنظورمان  ی ی 

 فوق را روشن کنیم: 

از   - طبقاتیسازمان«منظور  «سازمانسازمان،  »یابی  است:  وجه  دو  در  سوژهیابی  و   ییابی  طبقاتی» 

یابی دارد، چرا کارگر است که اساسا نیاز به سازمان  ییابی برای طبقه». منظور از طبقه، طبقه «سازمان

ای تام  ها و نهادهای موجود را به انض�م دولت، دستگاه رسکوب و قو ی سازمانمسلط همه یکه طبقه

 ار دارد.در اختی نظامی

 است:  اصل مفروض ۵ل بود�ان به قای ،»مشخصمنظر «منظور ما از  -

 نظام جمهوری اسالمی؛  برانداخنتاز اندچشم )اول

ی تحت ستم به صورتی  به معنای تحول کامل ساختار قدرت به نفع توده انقالب اجت�عیمرکزیت مفهوم  دوم)

 ؛هامستقل از قدرت

بر    سوم) ستم  یتوده تاکید  عنوان سوژه  تحت  بسته ا  یبه  ساختار  یا  یک حزب  نه  حرفهنقالبی  «ی  که  به ای 

 بربیاندازد و خود جانشین آن شود؛ تنهایی» قدرت حاکم را

شربد انقالب در میان توده به نحوی که فرماسیون سیاسی شوراها را برای پی   یابی منترشسازمانتاکید بر    چهارم)

 موجود به صورت عملیاتی ممکن کند؛ وضع و به عنوان بدیل

بر    پنجم) تعیین رسنوشتتاکید  تعیین   به  رهایی زنان و حق  پیشربد مبارزه عنوان دو عنرص  کنار  در    یکننده 

 طبقاتی.

«منظر محدود - از  ما  امنظور  این  به»  پرداخنت  امکان  اینجا  در  که  سازمان  ست  مختلف  یابعاد  ا یابی 

 ط انقالبی را نداریم. بنابراین فقفرآیند مختصات کامل وضعیت موجود و ترشیح ملزومات کامل پیشربد 

مقدماتی، (  در سطحی  کلی  جزییاتبه صورت  و  برنامه  در طرح  نه  به  چنین طرحی  و  تا جایی  و   (

که رسانه، الزم است  انی  های مردمی و روشنفکر برای گروه  پردازیم که عجالتا مییابی  سازمان  یمساله

امکان برای تحقق اسالح و سایر  بدین های کالن الزم  ندارند و  را در دسرتس  در  نقالب  ترتیب «فعال» 

 یابی شوند. توانند وارد عمل و سازمانتی می طبقا یای و در جهت «تقویت» مبارزه سطحی نطفه 

م - که    امنظور  است  ایران»این  کنونی  اکنونتاکید  از «رشایط  انض�میت  از    ،بر  به  بیش  کلیات توجه 

 .تاریخی است ینظری و پیشینه

و از دل  خالصه مرور کنیم    طور یابی بهدر ارتباط با رشایط سازمان را  وضعیت کنونی    خواهیم با این مقدمهمی

ممکنمخ حد  تا  موجود  وضع  استخراج    ،تصات  محدودیتامکانبه  و  سازمان ها  در  های  رشایط  یابی  این 

 بپردازیم.

 

 نخست: استث�ر، استبداد، وابستگی

قهرآمیز حکومت    یطبقاتی در ایران امروز همچنان این است که سلطه  یهای اساسی مبارزه یکی از دشواری

سلطه را  ی  استبدادی  بورژوازی  مانعطبقاتی  استبداد  است.  معمول شکل  پوشانده  کارهای  و  ساز  گیری 

کان رقابت برای حضور  شود: تشکیل حزب و اتحادیه، انتشار نرشیه یا داشنت رسانه، امدموکراسی بورژوایی می

جاد انقطاع مداوم در هر  یابی مستقل و ای، ناممکن کردن هر نوع تشکل مهمرتین اثر استبداد  در قدرت و غیره.



حاکمه امکان بروز داشته است.    یهای بحران طبقه ه شدت استبداد در زمان است که بسته ب  اییابینوع تشکل

طبقاتی رسشت انتزاعی «تبلیغات» را به    یگوید در چنین رشایطی دکرتین مبارزه بر همین مبنا لوکزامبورگ می 

بی می خود   سیاسی  «تهییج  و  میگیرد  دموکراتیک  عمدتاً  رسشت  «مسائل   گیرد»واسطه  لوکزامبورگ،   (نک: 

سوسیال این سازمانی  در  روسیه»).  ددموکراسی  سازمانکه  غیاب  در  استبدادی  رشایط  نهادینهر  و   شدهیابی 

ی به نقش  تردیدی نیست. فقط نگاه  ،تبلیغات یا پروپاگاندا عاملی بسیار مهم در فرآیند بسیج است  ،متداوم

های گذشته جایگاه پروپاگاندا در این رشایط را  در سال   هاد غالب خیزشدهی به رویکر پروپاگاندا در رس و شکل

د پروپاگاندا امکان بینیم که نیروهای مختلف راست وابسته چطور با اتکا به دستگاه قدرمتندهد. می نشان می 

آن،  یابی در اینجا با لحاظ جایگاه پروپاگاندا و اتخاذ رویکرد اسرتاتژیک به  ی سازماناند. اما مسئلهپیرشوی یافته

 واسطه به دموکراسی در رشایط کنونی ناکارآمد است. که تهییج بی  شود چراحل �ی 

دموکراسی» جایگاه  پروپاگاندای مشخص حول «  ،تر بگوییم: اگر از نظر لوکزامبورگ در موقعیت استبدادیرصیح

سازمان  در  می مهمی  ایفا  انقالبی  اینجا    ،کندیابی  در  �ی دست ما  دلیل  دو  به  حول  پروپاگان  توانیمکم  را  دا 

 «دموکراسی» شکل دهیم:

طلبانه و  ، اگرچه با محتوایی اصالح طلبان دقیقاً با چنین فرماسیونیبار اصالحدلیل اول آن است که یک  -

طلبان از این فرماسیون ی اصالح اند. مسئله در اینجا استفاده ، در ساختار موجود به قدرت رسیدهلیربال

نحوه یا شکست اصالحات   ی است که دموکراسی در مقابل استبداد مورد تاکید  انیست. مسئله دقیقاً 

طلبان لیربال با تهی شدن از مفهوم خود بدل به امر لوکسی  ه است. دموکراسی در نظر اصالح قرار گرفت

زیست و سیاست   یمدنی، متکی بر مشارکت در انتخابات و مطلقاً خارج از حیطه  یمتعلق به جامعه

اصالح  یطبقه پروپاگاندای  در  شد.  مطلقاً  کارگر  را  خود  مفهوم،  این  که  بود  دموکراسی  از  از طلبانه 

آمد. ی متوسط در طلبی، یعنی طبقهی اصالحی «با فرهنگ» پشتوانهمعیشت جدا کرد و در تعلق طبقه 

تفکیک شد و معیشت  یدوگانه از سیاست   ،کارگر  ییا به عبارت بهرت طبقه   ،معیشت/سیاست مطلقاً 

این رویکردی است که همچنان در میان    درون سیاست جای گرفت.  حذف شد و پس از آن دموکراسی

یشت را در ساحت نظر،  متکی بر مع  و به همین دلیل هر اعرتاض و خیزِش   طلبان غالب استاصالح

ی انواع نظریات،  دای دموکراسی که به پشتوانهی پروپاگاندانند. این نحوهدموکراسی میخطرناک و ضد

نیز پدید آورد؛ به   ینرشیات، نهادهای دولتی و غیردولتی نهادینه شد، واکنشی در میان طبقه  کارگر 

حذف طبقاتی و   یتحت ستم به منزله  یواسطه برای توده، بینحوی که امروز صحبت از دموکراسی

بناتخاذ رویکرد اصالح واسطه حول دموکراسی ابراین در این رشایط پروپاگاندای بیطلبی خواهد بود. 

وکراسی و خارج کردن  ناممکن است و نیاز به مقدمات بسیار، نهادینه کردن تغییر رویکرد نسبت به دم

طبقاتی دارد. به   یانقالبی به نفع مبارزه   یزمینهدادنش در پسطلبی و قرار  ی اصالحزمینهآن از پس

گرسنگی را نشان داد.   یوان ابتدا از منظری طبقاتی پیوند بین استبداد و این فاجعهبیان دیگر باید بت

 ی ماجرا نیست. همه اما این

که   - است  این  از  عبارت  راستا  این  در  دوم  سلطهدلیل  استبدا  یاگر  با  میطبقاتی  پوشانده  شود، د 

لحاظ ایدئولوژیک توجیه  املللی پنهان شده و بهمت در مناسبات بین موقعیت حکو  استبداد خود پشت

است.  شودمی این  بین واقعیت  مناسبات  که  بحرانی  منطقه، :  کشورهای  در  با حضور  املللی حکومت 

همواره بحرانی با اروپا و   ینوع رابطه با برخی کشورهای منطقه، وابستگی به چین و روسیه، رابطه



ند. تحلیل پوشادادی حکومت را می استب  یتحت ستم ایجاد کرده، خود حتی الیه   یآمریکا برای توده

ی مهمی در پراکسیس انقالبی است، اما نسبتی که توده بین این  املللی وظیفهچرایی این مناسبات بین 

بیند، پیش از هر چیز به عنوان یک فاکت اهمیت  ات و وضعیت معیشت و زیست خویش میمناسب

مفرط به چین و    های دیگر، وابستگیمین ع طبیعی مردم این کشور در رسز دارد. خرج کردن پول و مناب

رفته به حراج  منابع طبیعی  داخل کشور فلج شده و  تولید  که  به حدی  روابط روسیه  از یک سو و   ،

جامعه مشخص    یمنفعت آن برای توده  ای (کهههست  یله زا و منتج به تحریم، بحران در مسئبحران

امتیاز، بده/بستان  بازی  و  جنگ  تهدید،  نیست)  و  دیگر،تحریم  سوی  از  توده   ،  مردم  برای  ی 

ابد، باید به دقت ی�ود می  »املللیبحران مناسبات بین«ها که ذیل این  یبرانداز بوده است. همهخا�ان 

باید در  . املللی ترشیح شودم بین این جغرافیای سیاسی در نظا یو ظرافت در جایگاه تاریخی «وابسته»

انقالبی می   پراکسیس  عمل  نحوی  چه  به  اینجا  و  اکنون  «وابستگی»  که  شود  چه  مشخص  و  کند 

 . نیز باید با دقت تجزیه و تحلیل و روشن شودراه رهایی از آن    شود. همچنینمختصاتی را شامل می

«وابستگی» یک الیهبدین اضافی  ترتیب  پیچیدگی وضع موجود  بر  را ه میدیگر  استبداد  کند و حتی 

املللی  آن را بحران مناسبات بین  گرایانهکه ایدئولوژی راست  ،پوشاند. درست در این الیه و پوششمی

با ادعای حل مسئله از طریق بهبود روابط با  تواند  میمانند پهلوی    ینیروی استبدادی دیگر   نامد،می

کند. اگر این الیه وجود    ی خودپروپاگاندا  یت�یها و آمریکا و کاهش بحران، این موقعیت را دساروپ

 ای که چنین نوستالژی چرا ،شد ی انقالبی محو مینوستالژی پهلوی به سادگی با پیرشوی مبارزه  ،نداشت

پهلوی،نه   تاریخی  و مرشوعیت»  «شایستگی  از  فاجعه  ناشی  و  فضاحت  شدت  حاصل  رصفاً   ی بلکه 

دیگری میدر مقایسکه    استموجود جمهوری اسالمی   بدیل  آن، هر  با  بهرتی ه  تواند جلوه و ظاهر 

  دهد خود راواقعیتی تاریخی است و این واقعیت به آن امکان را می رژیم پهلوی  بعالوه،  .  داشته باشد

مثابه کندبه  عرضه  و مشخص  معین  بدیلی  نوستالژ ی  این  متام  اما  و  .  پختگی  و  مبارزه  پیرشوی  با  ی 

 املللی تا این، اگر بحث مناسبات بین رفتشد و به هوا میانقالبی دود می افتادگی تدریجی جنبش  جا

بحران   یابی انقالبی امروز ترشیح منشأ اینترین مقدمات سازمانحد بحرانی وسط نبود. یکی از مهم

 ی آن و پروپاگاندای این بدیل در سطحی بسیار گسرتده و همگانی است.برا در مناسبات، طرح بدیلی

املللی  ی وابستگی و بدیلی برای مناسبات بینله حول حل مسئ  ، امروزهای چپیک از گروهرسد هیچ به نظر می

یابی در رشایط استبدادی را پروپاگاندا  سازمان  کوچکرتین تالشی انجام نداده است. به هر روی اگر گام نخسِت 

 املللی شکل بگیرد. بین  ی وابستگی و بحران مناسباتله حل مسئ این پروپاگاندا باید حول بدانیم،

 

 نئولیربال ی، سوژهدوم: رضورت انسجام

می  نظر  سازمانبه  نیازمند    یابیرسد  همچنان  و  هنوز  است،  انقالبی  پیرشوی  خواهان  که  طبقاتی  موثر 

دموکراتیک جنبش  سانرتالیسم  انواع  در  است.  انقالبی  سازمانسا  ۱۰های  امکان  که  جهان  در  گذشته  یابی ل 

نداشته  سانرتالیستی نحودموکراتیک  به  اغلب  با سازمان  اند و  به خودی  بی در سطح محلی و موضعی  یاخود 

ره به کنند. این گزااند، این رضورت را آشکار میانقالبی ساختار سیاسی عاجز بوده  اند و نهایتاً از تحولپیش رفته

این جنبش  که  نیست  آن  راهربی و هدایت  معنای  بدون  نهایت  در  اینها  ماندند؛ مسئله  که    باقی  آنها  است 

کلمه نداشته در معنای سوسیالیستی  انقالبی  در مصاحبه انسجام  بیات  اعالم می اند. آصف  های : جنبش کندای 



ای انقالبی، بازار آزاد و  و در نتیجه اغلب این نیروه  اندصورت گرفته  ای از تفکر نئولیربالیسم زمینهاخیر در پس

 (نک: بیات، «پیرشوی آرام ضدانقالب») اند.سوال نربده  داری را زیررسمایه

می دفاع  دموکراتیک  سانرتالیسم  مقابل  در  اتونومیسم  از  که  توضیح  کسانی  باید  و کنند  ساز  با حذف  دهند 

انقالبی، آیا از اثربخشی پروپاگاندا، یارگیری، چینش    یابیپاگاندا، آژیتاسیون و سازمانبخش، پروکارهای انسجام 

کاسته می نیروه انسجام دستگاه سلطه  بایا و  نحوی سوژه شود؟  به چه  که  در  د توضیح دهند  را  انقالبی  های 

اند،  همین دستگاه سلطهشبیه به    های دیگری که، یا عاملین و اپوزیسیونمعرض هدایت این دستگاه قدرمتند

تحت برنامه و بری از انواع هدایت و  انقالبی واقعاً اتونوم    یبخشی انقالبی، سوژه دانند؟ آیا بدون انسجام �ی 

�ی  دهه جنبش  یتجربه  شود؟بود  یک  در  الاقل  انقالبی  کر   یهای  ثابت  را  آن  عکس  فراگیر  به طور  ده  اخیر 

شود؟ اگر املللی از کجا ناشی میهای انقالبی کنونی در سطح بین بشجاست که بحران جناست. اما سوال این

بر رضورت  سانرتالیسم دموکراتیک توده پس چرا در سطح    ،یابی استای سازمانی  امکان تحقق وسیع و  پیدا    ای 

 نکرده است؟

می  نظر  جنبشبه  این  نام  وقتی  بیات  آصف  می رسد  نئولیربال  را  هسته  گذارد،ها  درستی    یبه  اشاره  تحلیلی 

نئولیربال»    ی«سوژه  ، قبل از هر چیز انقالبی  یجنبش یا مبارزه   ی عزیمت، نقطه وضعیت کنونی مادر    کند.می

  ،یابی برسدی سازمانبرای نحوه   ی است. ما معتقدیم هر تحلیلی از وضع موجود که بخواهد به «چه باید کرد»

سوژه  بتواند  که نئولیربا  یباید  باشیم  داشته  توجه  کند.  ترشیح  را  نئول   ل  از  نوعی  ما  عنوان  به  نه  یربالیسم 

انتگذاری  سیاست انواع  در میان  برایخابارادی ممکن  متأ سیاست  ها  عنوان  به  بلکه  ی خرترین مرحلهگذاران، 

حکومت جمهوری اسالمی در هر صورت درون نظم    ،کنیم. به این معناداری صحبت می جهانی تکوین رسمایه

تعریف می  در  ،شودنئولیربال جهانی  آن  جایگاه  گرچه  آن؛  بیرون  از  نه  مت�یز  و  متعین  نظم،  ی  کشورها  این 

 آمریکا، روسیه یا چین است. مانند دیگری

اند، ی نئولیربال دخیلکه مستقی� در تحلیل سوژههای نظم نئولیربال  کوتاه به مهمرتین ویژگیای  اشاره  در اینجا

نولیربالیسم قبل   یوجه مشخصهفایده نیست؛  ی ش�یی کلی از مختصات وضعیت نئولیربال، بی بدون قصد ارائه

شناخ «کارگر  ظهور  چیز  هر  اساز  مستقلتی»  کارآموزی،  خانگی،  مشاغل  خویشنت ت:  و  ،کارهای  کاری  فرمایی 

عمومی، روابط  اینرتنتی،  مشاغل  دستمزد،  حوزه   بدون  جمله  از  و...  تبلیغات  و  شناختی  بازاریابی  کار  های 

می شناختی،محسوب  کار  عرص  «در  می   شوند.  بدل  خودمان  کارآفرینان  به  خدمت  ما  در  آزاد  زمان  و  شویم 

زمان کبت قرار میرقا به معنای گسرتش  به چه معناست؟  این  در کل شبانهگیرد».  نامتعین  به صورتی  روز  ار 

نامتعین شدن زمان کار به معنای محو زمان فراغت متعین است. به این معناست که  کارگر. گسرتده شدن و 

دهد. در  یک معنا را از دست میو منسجم در    با برنامه کارگر شناختی اساساً امکان کنشگری منظم، منضبط،  

منت  اینجا   کنتوانمی مخاطب  وارد  منطقی  ایرادی  تعرد  شناختی  کارگر  ظهور  عنوان  تحت  آنچه  «اوالً  یف  د: 

به نظر می می ثانیاً  تحت عنوان کارگر  رسد آنچه  شود، مگر در ایران چقدر گسرتش یافته یا عمومیت دارد؟ و 

ر می گیرد؛  قرا  "متوسط"به اصطالح    یفاً اجت�عی، بیشرت در طبقهبندی رص شود، در دسته شناختی تعریف می 

کارگر (کمی و کیفی) اهمیت دارد،   یاید که کارگر صنعتی که همچنان در میان طبقهش� هنوز پاسخی نداده 

 کند؟»گی در نظم نئولیربالی میهچه تحولی به لحاظ سوژ 

از گسرتش و عمومیت مبنا قرار می گیرد، فارغ    اختیمنطق کار شنپاسخ این است که وقتی در نظم کنونی،  

تواند در  ار و محصوالتش میتواند خود را بسط دهد و در واقعیت نیز بسط داده است؛ ککمی آن، این مبنا می 



گذاری و همچنین مناسبات حقوقی حاکم بر کار  . بنابراین قیمتنهایت گسرتش یابدقلمروهای غیرفیزیکی تا بی 

زدایی زدایی» را در پی دارد. مقرراتگرایی» و «مقرراتاین فرآیند ه�ن چیزی است که «مالیشود.  سیال می 

سپاری برد. به این مختصات باید فرآیند برونن می یابی کالسیک کارگران را از بیئولیربالی، امکان تشکلدر نظم ن 

در زمان و  ان مجتمع بودن کارگران  شود امکو انقطاع و اع�ل تفکیک در محیط تولیدی را افزود که موجب می 

 یکند و همههای مختلف پیدا می تکرث و تعددی صوری در پی�نکاری  به شدت کاهش یابد. کارفرمامکان واحد  

این موارد را  دارد (فراگیر در یک واحد تولیدی بازمی این موارد، کارگران را از موقعیتی مجتمع، با امکان اتحاد  

یگر  یک ویژگی مهم دباید  این مختصات،    ید). بر همه ران تک به تک پیگیری کر توان در صنعت نفت ایمی

افزود نیز  را  قیمتخصوصی :  نولیربالیسم  آزادسازی  و  فراگیر  تامین    ها.سازی  و  معیشت  گذران  ویژگی،  این 

می دشوار  کارگر  برای  را  اولیه  رایگنیازهای  آموزش  سالمت،  از  دیگر  نیست. کند؛  خربی  مسکن  حق  یا   ان 

انجاممقررات میزدایی  امکان  نیز  صنعتشده  کارگر  کار  زمان  بدیندهد  یابد.  افزایش  ممکن  حد  تا  ترتیب ی  

حداقل تامین  برای  چند شغل کارگر  به  یک شغل  از  باالتر،  و  دو شیفت  به  کار  یک شیفت  از  معیشت،  های 

های فوقانی و  الیهتری از  بخش عظیم   کند و این خود،ابد. در نتیجه، بیکاری افزایش پیدا مییزمان سوق میهم

را به    یطبقهمیانی   دهد که از امکان عاملیتش به  سوق می   ی کارگر (فرودستان)های تحتانی طبقه الیه کارگر 

 �اید.زمان، گسرتش کار شناختی را تشدید میشدت کاسته شده و هم

کل با  ما  روبهبنابراین  کار  کیفیت  و  زمان  تحول  از  کرو  یتی  زمان  قوانین  هستیم.  کنرتل  تحت  دیگر  ار، 

ای نامتعین بسط  ل روز به گونه یابد، یا در کل طو فرسا گسرتش می کننده قرار ندارد، یا در سطحی توانمحدود 

خالق و رها از ملزومات کار    ای برای کسب آگاهی، کنشگریمعناست که فراغت، که عرصه. این بدانیابدمی

یابد. مهمرت از آن، خود کیفیت کار است. فرایند انجام کار تا حد  به شدت کاهش میشود یا  است، نامتعین می

اما در خصوص    شود. این انزوا در ماهیت کار شناختی وجود دارد،ر محیط فیزیکی به انزوا کشیده می ممکن، د

اگر مبتنی بر اصول  افتد.  های تولیدی، اتفاق می سازی مجتمعسپاری به پی�نکار و منقطع کار صنعتی، با برون 

ضباط ندارد»، ی نولیربال «وقت ندارد»، «انیابی کالسیک، بخواهیم این وضعیت را قضاوت کنیم، سوژهسازمان

و... ندارد»  جنبش   «مترکز  ترشیح  در  نیز  بیات  آصف  که  آنچنان  میبنابراین  عنوان  معارص  انقالبی  کند، های 

شده است؛  زداییبوروکراسیحد زیادی،    ی نئولیربال، تا: سوژهرضوری است ما از «رفتار نئولیربال» صحبت کنیم 

این غلبهبه  کار شناختیمعنا که  تکه، خرد شدن مجتمعی منطق  به  بزرگ  پی�نکاری،  های  های کوچک تحت 

مندی متعین  های بزرگ، جایگاه  بوروکراسیی  لبه زدایی، موجب شده غ عین شدن مزد و زمان کار و مقرراتنامت

مندی مگنان، به شدت کاهش یابد. سازمانهای ارتباطی با هیابی نسبتای و تعینمراتب پلهر سلسله و متکی ب 

تولید-کار   روابط  نه  دیگر    -و  و  یافته  این    بوروکراسیتحول  ندارد.  غلبه  کار  سازمان  بر  آهنین  نظم  یا ه�ن 

ها پرنسیب ندارند، گالیه کنند «این  دارد تایابی کالسیک را بر آن می ن چیزی است که معتقدان به سازمانه�

انقالبی جدید، بسیار کمرت از قبل بوروکراتیزه   ی...». بله، چون سوژهی اقتدارپذیری ندارندانضباط ندارند، روحیه

 شده است. 

یابی ی سازمانن به این نحوه چنین معتقدایابی کالسیک دارد که اینی سازمانچه نسبتی با نحوه   بوروکراسیاما  

باید «سانرتالیسم بوروکراتیک» نامید    رتیابی انقالبی کالسیک را بیش آشوبد؟ واقعیت آن است که سازمانرا برمی

یابی نیست، بلکه  ی سازماناین رضورتاً به معنای نفی دموکراتیک بودن این نحوه   نه «سانرتالیسم دموکراتیک».

نحوه  این  هرجسازمان  یدر  حیابی  دموکراتیک  اصول  ذیل  ا  بوده،  یافتهاکم  تحقق  سازمانی  است.    بوروکراسی 



یابی است که طی آن، وظایف و چارچوب کار اعضا، تخصصی و از پیش معین  ای از سازمانبوروکراسی، نحوه

سلسله رابطهماست،  و  جایگاه ی  راتب  و  اعضا  بین  روشنی  و  تقسیم هایشمتعین  و  وظایف  دارد،  وجود  ان 

، دستورالعمل مشخصی برای ترفیع، تنزیل یا عزل وجود دارد و مهمرت از همه یک شودها دامئی لحاظ مینقش

ها بگویید: «مگر ما  نظام انضباط و نظارت یکنواخت بر آن حاکم است. ممکن است با برشمردن این خصلت

رشمرده تحت  های بآوریم یا عملیاتی کنیم؟ ویژگی یابی را در تصور در ی دیگری از سازمان توانیم نحوهاساساً می

،  این تلقی به این دلیل وجود دارد که در تاریخی طوالنیسازمان است».  های  بوروکراسی، در واقع ویژگی عنوان  

زمان ظهور رسمایه آن،  از  مختصات  بر  مبتنی  و  صنعتی  هر    بوروکراسیداری  در  سازمان  متقن  و  غالب  شکل 

بوده  انقالبی  حتی  یا  نظامی  حکومتی،  اقتصادی،  سازمان  است.  سطح  ممکن  شکل  تنها   بوروکراسییابی،  اگر 

سوژه و  نولیربالیسم  مختصات  به  توجه  با  ا  یباشد،  سازمانبرآمده  اساساً  بگوییم  باید  آن،  و ز  متشکل  یابی 

یابی کالسیک، ضمنی یا  رسارسی، در رشایط کنونی ناممکن است. این ه�ن چیزی است که معتقدان به سازمان

دار  نظر  در  آنهرصیح  سازمانند.  از  ناامیدی  اغلب  خصلت ا  بر  را  سوژهیابی  انفرادی  جدید  های  انقالبی  ی 

 دانند.از اساس این سوژه را انقالبی �یکنند و فرافکنی می

امک نشانگر  موجود،  واقعیت  پتانسیلاناما  و  هم ها  در  جدیدی  سازمانهای  برای  نئولیربال،  وضعیت  یابی ین 

خودگردان، اعم از    هاییابیراه را برای ایجاد انواع سازمان  نئولیربال،  یشدن سوژه   غیربوروکراتیک انقالبی است.  

کمیته قلمروسازیشوراها،  و  محالت  گروه های  اجت�عی  ستم،های  تحت  نحوه   های  این  اما  است.  ی گشوده 

انهدام وضع موجود و انحالل  نفسه راهی به سمت  کنند، فی ها ادعا می یابی به رغم آنچه اتونومیست سازمان

 .ی کار و رسمایه نیسترابطه

شدن سازمان کار در نئولیربالیسم را تحت عنوان از بین رفنت وساطت بین    بوروکراتیکها فرآیند غیر اتونومیست

م صورتبندی  رسمایه  و  نظر،  ی کار  این  استکنند.  اساسی  تناقضات  آندارای  مثال،  برای  قدرت ؛  کاهش  ها 

حد و  سازی بی ، و از سوی دیگر به مالی گیرند که با امر واقع ناهمساز استدستمزد را نتیجه میگری  میانجی 

می نادیده  را  فیزیکی  تولید  بودن  مبنایی  که  معتقدند  کحرص  روابط  و  قوانین  وساطت  حتی  آنها  و  گیرد؛  ار 

. اند تر رسمایه، تحول یافتهگسرتده   اددانند، در حالی که قوانین رصفاً به نفع استبدشده میرسمایه را کامالً حذف

پردازیم:  یابی می ست بلکه به نتایج آن برای سازمان اما قصد ما در اینجا اصالً نقد تئوریک مبانی اتونومیسم نی

اتونومیست  درک  رابطهنوع  به  این وساطت  کردن  و محدود  از وساطت  می  یها  و رسمایه، موجب  شود کار 

گری (�ایندگی) و مذاکره بین نیروی کار و رسمایه تعریف کنند. بنابراین یانجیم  یمرکزیت را رصفاً در عرصه 

ها و  ها در مقابل اتحادیهبه عبارت بهرت از شوراها و کمیتهگر، یا  آنها از اتونومیسم در مقابل مرکزیت میانجی 

می  قانونی  احزاب دفاع  ازکارگری  آنها  تحلیل  و  از وساطت  آنها  مفهوم  چون  اما  نئولیربالیسم    کنند؛  وضعیت 

رابطه مح  یدرون  رسمایه  و  می کار  سازمان دود  به  نه  اساسا  و    یابیماند،  موجود  وضعیت  از  فرارونده 

ی کار و  مندی رابطهاسطهکنند و نه مرکزیت برای آنها خارج از و کار و رسمایه فکر می  یرابطه  یشکنندهدرهم 

می تعریف  اینرسمایه  شور شود.  بسط  و  گسرتش  کمیتهکه  و  میاها  ممکن  چگونه  حدی  ها  چه  تا  یا  شود 

بمی این وضعیت  یا  ،ورت منفردصهتوانند درون  یابند،  تداوم  یکدیگر،  با  ارگانیک  پیوند  آنها    بدون  بین  پیوند 

می  برقرار  اساس میچگونه  از  حد  چه  تا  یا  دشود،  و  نشوند  موجود حل  نظم  درون  و  باشند  اتونوم  ر  توانند 

گیرد. در پاسخ به این سواالت است که ما از  ک از این سواالت، پاسخ درستی �ی یآن قرار نگیرند، هیچ انطباق با  

دفاع انسجاممی  سانرتالیسم دموکراتیک  تنها یک مرکزیت  این محملبخش، میکنیم.  را های سازمانتواند  یابی 



شان کمک �اید، از خط طریق به تداومعلیه کلیت وضع موجود بسیج کند، در پیوند با هم قرار دهد و از این  

درهم  رابطهشکننده رادیکال  حاشیه ی  از  آنها  گسرتش  با  و  �اید  حفاظت  آنها  در  رسمایه  و  کار  و  ی  شدن  ای 

دموکراتیک باید  اساس  از  سانرتالیسم  این  �اید.  جلوگیری  آنها  مرکزیت   انطباق  نوع  هر  که  چرا  باشد، 

باغیر  تعارض  در  حی  دموکراتیک  این محملبنیاد  این سانیابی قرار میهای سازمانات  در معنای گیرد.  رتالیسم، 

میانجی  بین  مرکزیت  اتحادیه گر  در  که  نیست  رسمایه  و  این کار  دارد،  وجود  قانونی  احزاب  و  کارگری  های 

 راسی بوروکپرولرتی در مقابل    بوروکراسیی ایجاد  نیست که به منزله  بوروکراتیکسانرتالیسم در معنای مرکزیت  

قل دل  از  دموکراتیک  سانرتالیسم  بلکه  تلقی شود.  انسجام بورژوایی  بسیج،  با  خودگردان  ایجاد  مروهای  بخشی، 

انقالبی   قلمرو مشی  این  پیوند  عامل  عنوان  به  می و  بر  رس  خط  ها  مقابل  در  تنها  نه  سانرتالیسم  این  آورد. 

) را در  بوروکراتیکنرتالیسم بلشویستی (اتونومیستی است که قادر به فراروی از وضع موجود نیست بلکه سا

نی با وجود  که سانرتالیسم لنی  ،داند؛ در این معنا نامطلوبوضعیت کنونی، نه تنها ناممکن، که نامطلوب نیز می

با وجود  خواست سازمانآنکه می ناچار  به  اما  بربد،  پیش  را  قدرمتند، مرکزیتی   بوروکراسییابی «درون طبقه» 

القیت و پیرشوی توده را با سازمانی، خ بوروکراسیی مرکزی نخبه در ه» به وجود آورد. کمیتهبر فراز طبق« نخبه

برنامهفرمان و  مرکزی  ازپیشهای  میهای  اخته  نوعی موجود  شد،  دولت  به  بدل  خود  که  هم  زمانی  و  کند 

نخست    یدر وهلهدهد که موضوع رسکوب در آن  دیکتاتوری مشابه دولت بورژوازی به نام پرولتاریا شکل می

می  تغییر  بورژواها  به  پرولتاریا  طبقهاز  انقیاد  با  نهایتاً  اما  برنامه  یکند،  درون  مشخص،    بوروکراتیک  یکارگر 

وکزامبورگ سازد. سانرتالیسم دموکراتیک مدنظر ما از تناقضات لجدیدی می  یحاکمه  یمرکزیت را بدل به طبقه

قدرت در آن معکوس شود    یسازمانی، رابطه  بوروکراسیگذرد؛ این تناقض که با حفظ  یابی نیز درمی در سازمان

ام، اتحاد و  انسجی آن جز اقدام به قیام قبل از آمادگی و پختگی، قبل از  (از پایین به باال اع�ل گردد) و نتیجه 

رضوریعضوگیری  سادگی    های  به  مرکزیت  و  سازمان نباشد  کلیت  نتیجتا  و  شود  این قربانی  بپاشد.  مندی 

جانبه (از راس به پایین و از پایین به  ی قدرت دو تر رابطهاز شکل مطلوبسانرتالیسم دموکراتیک حتی فراتر  

حاکم    بوروکراسیهایتاً مرکزیت نخبه حرف آخر را در  یابی مائوئیستی است که در آن ن ی سازمانراس) در نحوه 

بزند و مسیر از پایین به باالی داده و تصمیم را هر کجا خواست متوقف سازد. این سانرتالیسم، به هیچ روشی  

  نیست. بوروکراتیک

ختار  کنیم؟ اجازه دهید منظور خود را ترصیح کنیم: سانرتالیسمی خیالی و موهوم صحبت میپس آیا ما از سا

توان در فیزیک مکانیک توضیح داد: مرکزیت در راس و در باال با قواعد و  را با متثیل می بوروکراتیکسانرتالیسم 

های مشخص و متعین و پابرجا دارند. نقش پردازد؛ عنارص سازمانی، جایگاه قوانین مشخص به صدور دستور می 

ج هر  است.  روشن  قبل  از  وظایف  مشخص  و  اتصاالت  با  جایگاه ایگاه  هم به  خودهای  جایگاه   ردیف  های و 

پایین  یا  می دستی  باالدستی  متصل  این  خود  شکل  جهتشود.  و  تصمیماتصاالت  فرایند  سطح گیری  گیری، 

های متکرثی  توان انواع سازمانکند و بر این اساس میرا مشخص می دموکراتیک بودن و نوع انسجام سازمان  

اعضا در تصمیم) و شکل پیوند اجزای سازمان ( با واسطه به مرکز،   یاخلهمبتنی بر سطح دموکراسی (میزان مد

  ای و...) داشت.واسطه، شاخهبی



 
 

برای توضیح سانرتالیسم دموکراتیک مدنظر  راحتی �ی   اما  به  با  ما،  که فیزیک متثیلکمک  توان  ی ساخت، چرا 

سازمانتعین نوع  این  در  مییابی  اتفاق  خاص  نحوی  به  مییابی  اینجا  در  متثیل  افتد.  از  استفاده  با  توانیم 

را  های اجت�عی اینرتنتی، نوع سازمان یعنی ساختارهای شبکه  ترین پیرشوی تکنولوژیک،تازه یابی مدنظر خود 

 ترشیح کنیم: 

یا ایجاد «شبکهیابی، مرکزیت نقش اساسی «پیونددر این نوع سازمان  را به عهده دارد و  ارت  یدهنده»  باطی» 

یا    encryption  ی ارتباطی (اپلیکیشن) وبرای حفاظت از انسجام و حیات شبکه، اقدام به ایجاد چارچوب اولیه 

ی کند که بتوانند پیونددهنده هایی را تعریف میکند؛ همچنین واسط کدگذاری سازمانی (گفت�ن مشخص) می

با مرکزیقلمروها و هسته  با همدیگر و  بنابراین کارویژهت باشند (روتورها و سوییچ ها  ی مرکزیت، ایجاد ها). 

و پیوند همراه با حفظ انسجام و حیات سازمانی است. محتوای پیشربد کنش، تصمی�ت و ... متاماً دموکراتیک  

 شود.عضا (یا کاربران)، تعیین می از جانب خود ا

یت موسس سازمان) هستید: در ابتدا نیازمند رسورها  با لحاظ این جمالت فرض کنید ش� موسسین تلگرام (مرکز

ا هستند که در مکانی به نام  هی دادهایجاد ارتباطات و ذخیره  ید، رسورها مراکز اولیه و مبناییو دیتاسنرت هست 

مجتمدیتا رابط ع شده سنرت  با  اینرتنت  بسرت  همچون سوئیچ اند.  به رسور  هایی  را  کاربران  روتورها  و  تلگرام  ها 

را از کاربران  ها پیام رسانند و سوییچ های کاربران را به رسورها می کند؛ روتورها دستورات و پیام متصل می  ها 

؛ کل محتوای ارتباطی روتورها به رسورها بفرستند و دستور اجرا شود  ،کنند تا به دست روتورها رسیدهجمع می 

ها و ارتباطات قی مباند و از خارج شبکه، امکان رصد پیام ای باشبکهدر این مسیر کدگذاری شده است تا درون 

 وجود نداشته باشد.

 های ها و امکاناز سوی دیگر، ش� باید اپلیکیشن تلگرام را طراحی کنید؛ این اپلیکیشن، چارچوب اولیه، مکانیزم 

میارتباط و محدود  متعین  را  پیوند  و  یکدیگگیری  با  پیوند  در  بتوانند  کاربران  تا  این کند  خود  گیرند.  قرار  ر 

 ی پیوند است. گر شکل و نحوه ی ارتباط و پیوند کاربران، تعیین زمینهاپلیکیشن در پس

سازی بکنیم اجزای آن به رشح  انی سانرتالیستی دموکراتیک معادلسازم  یاگر این مثال را بخواهیم با یک شبکه 

 زیر است: 



ذخیره ۱ و  پیوند  ایجاد  مبنایی  و  اولیه  مراکز  یک  ی.  که  می داده  مجتمع  درون  جا  مجتمع  رسورهای  شوند: 

 ؛دیتاسنرت

 ؛دهنده: روتورهای پیوندهای فعالیتی با هم و با مراکز اولیههای بین شبکه. واسط۲

ورها) به مرکز  (روت۲های  فعالیتی از کاربران مختلف که از طریق واسط  یگیری یک شبکه ها برای شکل. واسط۳

 ها؛سوییچ (دیتاسنرت) متصلند: 

شبکه در مقابل   یسازمانی و نگهدارنده  ی. گفت�ن و خط مشی مشخص و متعین که حافظ انسجام شبکه۴

 ؛ یا کدگذاری کامل ارتباطات encryptionنیروهای رقیب و دشمن است: 

 ؛ : اپلیکیشنکندمی پیوندها و فعالیت را تعریف یای که نحوه. چارچوب اولیه۵

منفرد،  ۶ اعضای  هستهگروه .  کاری،  مختلف  کمیته های  و  شوراها  عملیاتی،  کارخانههای  و  محلی  ها،  های 

... که در این شبکه و مبتنی بر  های اجت�عی و... وها و جنبش، جریان های اجت�عیهای مختلف از گروه شاخه

 کنند: کاربران.هم در پیوند قرار دارند و کار می چارچوب آن با 

 

 

 
 

 

 
 



ودر   بروز  پیوند  اینجا شاهدیم   در  اساساً  مرکزیت  چارچوب  پدیداری  و خط مشی مشخص و  گفت�ن  دهی، 

های متداوم  ها و دستورالعملبا نسخه   بوروکراتیک  یمرکزیت یک جایگاه ویژه  افتد.ی ارتباطی، اتفاق میاولیه

یابی، ی سازماند. در این نحوه عمل اختیار دارن  ینو شونده نیست و اعضای شبکه در محتوا و تصمیم و نحوه 

گروه هسته قلمروها،  جریان ها،  و  دستورالعها  از  ندارند؛  ثابتی  جایگاه  و  حضور  عضو،  برای های  واحدی  مل 

های کل شبکه، گفت�ن هنده دسیالیت سازمانی جز در قبال پیوندکنند و  مشخص پیروی �ی ایفای نقشی ازپیش

طور که شاهدید مرکزیت با قوت وجود دارد، یابی ه�ن ی سازمانن نحوه و چارچوب اولیه بسیار باالست. در ای

 ی سازمانی» بگذاریم. در کار نیست. بهرت است نام آن را «شبکه  ایبوروکراسیاما دیگر 

نحوه برای درک  کلی  بسندهی سازمانفعال در همین سطح توضیح  عملیاتی می   یابی  بتوان  بعداً  تا  به کنیم  تر 

 اخت.طرح موضوع پرد

 

 ی طبقاتی سوژه  سوم:

بافتار سازمان که  این جغرافیای سیاسی و رشایط جهانی  تاریخی  از مختصات  کلیاتی  اینجا  را می تا   ، سازدیابی 

بنابراین ما تاکنون دستگاه مخ  با دو محور «وابستگی» و «نئطرح کردیم.  ولیربالیسم» داریم که بر یک  تصاتی 

را تعریف  یابی  های سازمان ها و امکانبرای نیروی انقالبی و در محور دیگر، محدودیت   محور، رشایط پروپاگاندا

 رویم: اغ محور سوم این دستگاه می . اکنون به رس کندمی

این سازمانی انقالبی تاکید داریم، اما سوژهیابی طبقاتاز ابتدای منت بر سازمان و یابی، مخی  اطب پروپاگاندا، 

 سازمانی ما هستند کجا و کیستند؟ یاصطالح «کاربران» این شبکهه هایی که بقلمروها و جمع 

طبقاتی به رصفا کارگر صنعتی که درون یک کارخانه مجتمع شده است چنان اکونومیستی است   یتقلیل سوژه

موقعیت و    گذریم. اگرنگاهی به آن نیانداخته و ما نیز از آن درمی ای در تاریخ حتی نیم که هیچ نیروی انقالبی 

طبقه یک مختصات  حاکم  لحاظی  به  را  دهقانان  می  جا  قرار  کارگران  کنار  در  دیگر  طبقاتی  جاهای  و  دهد 

یا گروهرسبازا روشنفکران  دانشجویان،  نظامی و شبهن،  اینجا مختصات طبقههای  و  اکنون  را،  حاکم   ینظامی 

کند؟ این پرسش به ویژه از  تی را ممکن میهای طبقاتی در کنار کارگران صنعچیست و شکل گرفنت کدام سوژه 

یابی سیاسی و حتی صنفی مستقل کارگران از آنها سلب  دارد که توجه کنیم کل توان تشکل  این منظر اهمیت

درصد    ۴۵درصد با قراداد موقت کاری و    ۵۲یا فاقد قرارداد (درصد نیروی کار اساسا با قرارداد موقت    ۹۷شده،  

زنی آنها را به شدت شغول کارند که امکان فشار و چانه مرارداد کار رسمی هستند)  نیروی کار فاقد هر نوع ق

از محیط تولیدی به شدت زدایی  زدایی و مجتمعگفته شد مقررات  ۲طور که در بخش  دهد و ه�نکاهش می

با نگاه    �وده است. بنابراین حتی تضعیف  را برای کارگران  به ویژه در سطح سیاسی    ،یابی کالسیکتوان تشکل

» داشته باشیم. وقت را تلف طبقاتی  یهای «سوژهز ناگزیریم بررسی مجددی از امکانمحور» نی «کارگر صنعتی 

 حاکم چیست؟  ی: مختصات طبقه نکنیم

ی ستیزانهرا بود. ناسیونالیسم شدیدا دیگریهای فاشیسم را دای خصلت جمهوری اسالمی در زمان تاسیس همه

ای و خصلت جنبشی و در  نظامی، بسیج توده ی شبهیافتهحزبی، گروه سازمانظام تک شیعی، رهربی فرهمند، ن

شصت به پیش تاخت. در تحوالت بعدی این    یها که در رسارس دههیتی از یک ماشین کشتار دیگری نهایت کل

از دوره  ،نظام این خصلت به ویژه پس  از  برخی  رفرم،  یافتند. مثال رهربی  ی  در «والیت   فرهمند کهها تحول 

نهادین خوبی  به  انشق  فقیه»  طی  نظام  حزب  تک  ه�ن  یا  شد  تضعیف  خمینی  مرگ  با  بود  و  اقشده  ها 



شده و آرامش پس از تثبیت به حداقل تعددی در احزاب انجامید و غیره. در اینجا ابدا بحث ما  اختالفات ایجاد

، متاما توصیف و تعریف کنیم. به عبارت  (فاشیسم)  این نیست که ارصار کنیم جمهوری اسالمی را ذیل یک نام 

های  کنیم برخی خصلت . اما تاکید میگوییم جمهوری اسالمی در رشایط کنونی تجسد فاشیسم استدیگر ما �ی 

ف مانده مهم  پابرجا  نظام  این  در  از  اشیستی  برخی  به  توجه  خصلت اند.  دارد؛این  اهمیت  ما  برای   اول   ها 

بودگی ظاهری «امت» و «والیت» در جریان بوده بدون اینکه ی که در زیر پوست خاص اناسیونالیسم فاشیستی 

بگیرد:  سال دقیق سیاسی قرار  توجه  را متناقض میناسیونالیسم شیعیها مورد  ترکیب  این  بسیاری  در  .  دانند 

از بدو آغاز ای شود که  تواند عامل ناسیونالیسم فاشیستی دقیقا با کارکردی همچون نژاد می  حالی که مذهب

با پهنه خواهان گسرتش قلمرو و مر  نه در آملان این پهای مدنظر باشد (ی اسطورهزهای رسزمینی و تطبیق آن 

الگوی مهوری اسالمی شامل کل قلمرو شیعه)؛ در این معنا امت ه�ن کهن شد و در جریایی می شامل کل نژاد آ 

وقتی از ناسیونالیسم فاشیستی شیعی  که  این  دوم.  شیعی است و نه چیزی فراتر و خارج از ناسیونالیسمملت  

ایم. آنچه به دولت ملی مستقر رس و  را نشانه گرفته   ی حاکمطبقههای اساسی  کنیم یکی از خصلت صحبت می 

حاکم و تثبیت آن را فراهم کرده و به عبارت بهرت امکان انحصار قدرت    یگیری طبقه شکل داده، امکان جای

داری را در این جغرافیا جود آورده و در نهایت نظم رسمایهحاکم به و   یسیاسی و قدرت نظامی را برای طبقه

عی  . ناسیونالیسم فاشیستی شیکارگر تحکیم �وده  یبورژوازی را بر طبقه   ییعنی سلطه  ،تداوم بخشیده است

اقط �وده است. در میان این  های زیادی را بدل به دیگری سیستم کرده و از حیات سیاسی و اجت�عی سگروه

اینگروه بر  این دو گروه اجت�عی عالوه  اقوام.  و  زنان  برخوردارند:  زیادی  از اهمیت  نفی  ها دو گروه  در  که 

با طبقه  دارای خصلت   ینظام جمهوری اسالمی  نیز هستند که می مهم  هایکارگر همسویند  را  تری  آنها  تواند 

به سوژه زن  یبدل  علیه  عمده وجوه سیست�تیک ستم  کند.  نظم رسمایهطبقاتی  تحت  زنان  انقیاد  و  داری ان 

لحاظ تاریخی انقیاد زنان با مالکیت خصوصی و تقسیم کار ذهنی/یدی جنسیتی (آغاز نظم  ه  متعین شده و ب

بعالوه   است؛  خورده  گره  پدیده  ستم طبقاتی)  اقوام  علیه  ستم  بحث  و  مستقر  املی  نظم  درون  اساس  از  ی 

یعنیرسمایه بورژوازی  سیاسی  استقرار  از  برآمده  و  بحث  داری  موارد  این  در  است.  ملی  فراوانی  دولت  های 

گزا این  بیشرت  به ترشیح و توضیح  بدون ورود  اینجا  در  ما  به مباحث  رهصورت گرفته و  ارجاع مخاطب  با  ها 

چنین با نظم  داری (در دومی همبین ستم قومی و ستم علیه زنان با رسمایه  انجام شده، نسبت و پیوندمفصل  

ی نخست به  که این دو گروه اجت�عی در وهله کنیم. نتیجه اینطبقاتی به صورت تاریخی) را محرز فرض می 

داری انقیادشان به نظم رسمایهی دوم به دلیل گره خوردن اساس  خاطر ناسیونالیسم فاشیستی شیعی و در وهله 

سوژه  تا  برخوردارند  «بالقوگی»  این  طبقه از  کنار  در  و  شوند  طبقاتی  برای رسنگونی سوسیالیستی  ی  کارگر  ی 

ای است که با وجود  ها فاصله گی این گروه وضع موجود بجنگند. البته که از این «بالقوگی»تا بالفعل شدن سوژه 

ی راسِت وابسته و یابی پیگیرانهنیکی به طبقه در چپ، پروپاگاندا و سازمانهژمونی اکونومیسم و رویکرد مکا

دهی فعالیت زنان و هدایت مقابله با ستم قومی به ناسیونالیسم و خواست تشکیل یک دولت ملی دیگر،  جهت 

بار  رار و بالهتتواند هرگز پر نشود و این بالقوگی بالفعل نگردد. اما اگر احیانا این رویکرد پر تکاین فاصله می

ای به خود  زمانی به ذهن ش� رسید که "اگر زنی بورژوا بود چه؟ اگر از فالن قوم بورژوا بود چه؟ و..." لحظه

نیست و سوژه نگاه مارکس هرگز در سطح «فردی» مطرح  در  اوال طبقه  که  بزنید  بالکل  نهیب  (و  ی طبقاتی 

قه یک موجودیت اقتصادی رصف نیست بلکه شکلی از گی برای مارکس) هرگز «فردی» نیست و ثانیا طبسوژه

ترتیب آنچنان که زمانی رسبازان یا دانشجویان یا نظامیان که تکرث طبقاتی درونی  ی اجت�عی است. بدینرابطه



نیز زنان و اقوام به  ی طبقاتی در یک انقالب سوسیالیستی کنار کارگران بوده دارند به عنوان سوژه اند، اکنون 

 گی طبقاتی دارند. گروه اجت�عی از این خصلت برخوردارند و بالقوه سوژه عنوان دو 

شود به این  های فاشیستی این نظام، عالوه بر درک ماهیت ناسیونالیسم شیعی، موجب می اما توجه به خصلت 

عبارت دقیق به  یا  دارای وجه جنبشی  نظام  این  که  کنیم  دنبالهنکته دقت  دارای  تودهتر  است. طبقهی  ی  ای 

این سال  دارای مکانیزم حاکم طی  دنبالها  برای جذب و حفظ  تودهه های متعددی  این ی  بوده است.  ای خود 

گروه  از  اکنون  یافته.  تحول  زمان  طی  فاشیستی  هم خصلت  تا  محالت  بسیج  تا  جهادی  مختلف  چنان  های 

های دیگر در جهت جذب و حفظ  ها و جلسات مذهبی، تا بسیاری از رسای محالت و نهادها و مکانیزم هیات

واسطه و بالفصل به مرکزیت جه کنیم این دنباله در اتصال بی کنند. باید تو ای عمل میاین دنباله و بسیج توده 

سازمان رضورت  وجه،  همین  با  مقابله  است.  عملکرد  در  سیالیت  دارای  حدی  تا  و  نیست  انقالبی  نظام  یابی 

گی  شود. به عبارتی بخشی از ایجاد سوژهی اجت�عی را موجب می طبقاتی در محالت و فضاهای زیست روزمره 

برای   دنبالهسازمان طبقاتی  جذب  سازوکارهای  با  مقابله  و  کردن  خنثی  مستلزم  الجرم  انقالبی  تودهیابی  ای ی 

ی کارگر است. این کار از طریق نوعی قلمروسازی و ایجاد تحتانی طبقهتوسط نظام از دل فرودستان و بخش  

ی فرودستان  ات روزمرههای اجت�عمکانیزم برای شکل دادن به قلمرو در دل محالت فرودست، مدارس و محیط

 قابل پیگیری است. 

های  ی حاکم، توجه مؤکد به خصلت های طبقههای طبقاتی بالقوه عالوه بر توجه به خصلتبرای شناخت سوژه 

های اینرتنتی، دورکاران، کاران، رانندگان رشکتثباتکند: بیکاران، انواع بیی کارگر نیز بیش از قبل به ما می طبقه

بخشدستفروش امروز  همگی  و...  خدماتی  موقت  مشاغل  طبقه هها،  مهم  دلیل  ای  به  که  هستند  کارگر  ی 

یابی های کالسیک سازمانشان اغلب از تحلیل سیالیت، پیچیدگی، و در برخی موارد جدید بودن جایگاه اشتغال

شان مانند. حال آنکه توجه به موقعیت این کارگران و حجم استث�ر و ستم علیه آنان و تالش برای رهایی جا می 

بازداشته در این  وهرضوری است. بعالوه گر  را از وجوهی از حیات اجت�عی  آنها  هایی که موقعیت نئولیربال، 

شود،  ی کارگر که هر روز بیشرت حق داشنت رسپناه از آنان سلب میهای وسیعی از طبقه گروهگنجند:  زمره می

اند و... نی کشانده شدهنشیهای وسیعی که به حاشیهبازماندگان از تحصیل در کنار معل�ن، آوارگان آب، و گروه

املللی و وابستگی در کنار رویکردهای فاشیستی  ی کارگر که بحران مناسبات بین هایی از طبقه همچنین بخش 

با بحران مواجه کرده مانند معلولین و... گروه  را  آنان  های محیط  های وسیعی از مردم که دلیل بحرانزیست 

به  نظم رسمایهزیستِی  از  حبارآمده  روبهداری،  جدی  با خطرات  بعدشان  نسل  و  خود  اجت�عی  یا یات  روست 

 اند.اند نیز در این زمرهبیشرتین آسیب را دیده 

گروه  عظیم  خیل  امروز  صنعتی  کارگران  کنار  در  بگیریم:  موقعیتنتیجه  و  که ها  دارند  وجود  اجت�عی  های 

کاران، بیکاران، ثباتای زیست روزمره، بیگی طبقاتی در آنها هست: زنان، اقوام، محالت و فضاهپتانسیل سوژه

ی وسیع فضاهای قلمرو ها، جاماندگان از حق رسپناه، بازماندگان از تحصیل و... این دایرهدورکاران، دستفروش

 ی سازمانی انقالبی هستند. سازی و جذب به اصطالح «کاربران» شبکه 

 

 گیری:نتیجه

یابی را در سه های سازمانها و محدودیتکنونی در اختیار داریم که امکان اکنون دستگاه مختصاتی از وضعیت

 کند: محور مشخص می 



نخست  )۱ متکیمحور  استبدادی«بر    ،  «  »رشایط  نظام  وابستگیو  در  سیاسی  جغرافیای  این  تاریخی   «

رسمایه پروپاگاندا  ،داری جهانی  پروپا  رضورت  موضوع  سازمانو  مقدمات  عنوان  به  را  در    یابیگاندا 

 کند.به هژمونی گفت�نی آشکار میجهت شکل دادن 

یابی  ی سازمانهایی که برای نحوه ها و امکان » و محدودیترشایط نئولیربالیسممتکی بر «،  محور دوم  )۲

 .شودمشخص می  ،آوردبه وجود می 

 کند. آشکار می های فاشیستی نظام حاکم  انقالبی را با توجه به خصلت  یهای مبارزه ، سوژهمحور سوم  )۳

ها را از هر سه محور استخراج کنیم؛ به همین دلیل به جای آغاز از آژیتاسیون یا  ما سعی کردیم باالترین امکان

پروپاگاندا  از  پروپاگاندا،  با  همراه  مسئ   ،آژیتاسیون  حول  هم  اساسی  لهآن  مشخص    که-ای  را  آلرتناتیو  تکلیف 

های دیگر را نیز  ی سازمانی صحبت کردیم که فرماسیوناز شبکه  رشوع کردیم؛ به جای حزب یا سازمان  -کندمی

می  خود  طبقه درون  یا  صنعتی  کارگر  جای  به  و  از    یگنجاند  آوردیم.    طبقاتی  یپروژه کارگر  میان  به  سخن 

با ایستادن بر تاریخ یابی کالسیک یا نیمهجای تکرار اصول سازمانبنابراین ما به شان و درس گرفنت از کالسیک 

از سازمانآ  به طراحی ش�یی  پرداختیم که  نها،  و  از عهده بتواند  هم  یابی  تبیین رشایط اجت�عی  ی واکاوی و 

را   آن  بنیادین  و  انقالبی  راهکارهای دگرگونی  زمینه و  برآید و هم  ما  اکنون  اینجا و  تاریخی مشخص و معین 

 فراهم آورد.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

که   دستگاهی  این  نقطه در  باشد:    یساختیم،  مختصات  دارای سه  باید  از رسورهای    دیتا سنرتیآغاز  متشکل 

لیل  سازمانی را ممکن کنند. روشن شدن تکلیف «وابستگی» در تح  یای که شکل دادن به پیوندهای شبکهاولیه

بخش به وجود آید و رشوع انسجام املللی برای پروپاگاندا تا امکان ایجاد گفت�نی  و طرح آلرتناتیو مناسبات بین 

 . کند های طبقاتی گفته شدهجمعی مختلف از میان سوژهبه ایجاد پیوند با کاربران 

یا افرادی که نقش  تواند منسجم عمل کند، بلکه زمان الزم است تا جمع سازمانی در ابتدا �ی   یاین شبکه ها 

را بازی می بیابنرسور، روتور یا سوییچ  را  ربران جمعی یا فردی از میان د. زمان الزم است تا کاکنند همدیگر 

سازمانی   یهای طبقاتی بالقوه از طریق کار شبکهبپیوندند، زمان الزم است تا سوژههای طبقاتی به شبکه  سوژه

تناقض شود و های مختلف تکمیل و بیبخش بتواند در سویهزمان الزم است تا گفت�ن انسجام  بالفعل شوند.

گیری و فعالیت به سطح کارآمدی برسد. بنابراین صبوری برای شکل ی ارتباطاست تا چارچوب اولیهزمان الزم  

وسیع مردمی    هایای اصلی پیشینی است. در این میان، رخدادهای بزرگ و خیزش سازمانی  یگرفنت چنین شبکه 

سازمانی   ی�ایند. این شبکه  ای را تقویتسازمانی تقویت شوند و هم چنین شبکه   یتوانند هم با این شبکه می

 پذیر نیست و حذف و رسکوب هر بخش از آن، منطقا  ای خود، به راحتی رسکوبهیت شبکه به دلیل ما

 

 

سازمانی پتانسیل بازسازی   یماندههای باقی پذیر است. حتی اگر دیتاسنرت مورد حمله قرار گیرد، بخش جایگزین 

 صمی�ت متمرکز نیست.ات و تدارند، به این دلیل که مسیر اطالع

 

  



رسخ یهال هسته یرضورت و امکان تشک یدرباره : در امتداد آبان

 ی رسخ «علی مسیو»هسته

رفقایپ  یچند  مقدمه: مضمون    یهینرش  یش  به  ارجاع  با  ش�ره  یکی«رسخط»  ٢ق، یمنجن  ی هینرش  یهااز 

ت یدر موقع  یابیل سازمان یبد  یهاوه ید منت حول شیو تول  یش یاندهم   یچپ برا  یروهایدادند به ن  ٣یفراخوان

ناظر بود بر ایمنجن  یهیشده در نرش طرح   یح که الگو ی ن توضی؛ با ایکنون از  ی ت نوعی ا تقویجاد  یق، مشخصاً 

واحدها  یابیسازمان قالب  مستقل  یدر  به  ی ُخرِد  که  اسرتاتژ (هسته)  از  درک  همسو  یک�ب  یانقالب  یلحاظ  ش 

آنجا از  انگ  ییهستند.  الگو یکه  و  ا  یمحور   یزه  رویدر  با دغدغهین  بازاندکرد،  و  تجارب  جمع  یهایش یها و 

عمل  ن دعوت و ابتکاریم که به ایدارد، بر آن شد  ی کینزد  یخوانهم   یابیسازمان  یکوچک ما نسبت به مقوله

و  یاز کار جمع  ین شکلی نش چنیگز  یمان برالیان دالیم ضمن بیکوشین نوشتار میم. پس، در اییگوخوشامد ب

برخ زاو  ی برشمردن  از  آن  بهید خوید  یهیاز مختصات  تقویسهم خود اش،  را  ابتکار عمل  اییت �این  با  نیم. 

ست ی لیمنت حارض رشح دال  یاصل ابد، کانون  یت و گسرتش ب ین چپ مقبول یان فعالیدر م  ین حرکتی د که چنیام

ست که ید نیبه تأک یاز یسازد. نیو ممکن م یرضور  یت کنونی را در موقع یابین شکل از سازمانید ما ایکه از د

ست و یچپ انقالب  یروهایان ن یدر م  ین بحثیزدن به چن نخست مستلزم دامن  ین حرکت، در وهله یگسرتش ا

 گردد.ی ن شده و منترش مین جهت تدویدر ا یگامز همچون ی ش از هرچیز پ یمنت حارض ن 

 آدرس اینیابی انقالبی در هایی برای سازمانآبادی: چگونه سازمان بیابیم؟/ ایده ی جواد نظری فتح: کمیته۱۶۲ی منجنیق. فالخن ش�ره  -٢
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رسخ یهال هستهی. رضورت تشک۱

برا تالش  یهاهسته  یر یگشکل  یتالش  برایرسخ،  برایجاد  یا   یست  کارآمد  و  اعت�د  قابل  سنت  بسط   یک 

روز و سطح    یاسی، از رضورت سیستیکمون  یهال هسته ی. رضورت تشکیط کنونیافته در رشایسازمان  یمبارزه 

لی مبارز چپ معطوف به تشک  یهاجاد تشکلیا  ۹۶ماه  یش از دیشود. تا پیم  یناش  یمبارزات طبقات  یخیتار

شرتیهم وجود داشت که ب  یاشبکه  یهای از همکار   یبود. اشکال  یحول مبارزات جار   ی ش علنیک�ب  یهاجمع

تصادف  یمبتن روابط  الگوها  یبر  لزوماً  نه  بود،  بهیشیاندشیپاز  ییموجود  دیبده.  سازمانیان  شکل   یابیگر، 

و رسکوب  ۹۶زش  یزه) نشده بود. خ ی(پروبل�ت  یساز باز و مربم هنوز چندان مساله  ی خیک پرسش تاری  یمثابهبه

شدت نامتوازن است و دگان و حاک�ن به ین ستمدینشان داد که مناسبات قدرت ب  یروشنگر به ین آن بار دی خون

پاشنهیا مساله  یروهاین  لیآش  ینکه  ا  یابیتشکل  یچپ،  رو یاست.  این  که  داد  نشان  ضمنیداد  تصور  ی ن 

شدت  یروهاین با  که  طبقات چپ  مبارزات  به  یگرفنت  مبارزهدانیمو  گره   یهاتوده  یطلبانهآمدن  ستم،  تحت 

است، ین سیزم د به  یجد  یرو ین نین تصور که با ورود ایا  یعنی باز خواهد شد، نادرست بوده است.    یابیتشکل

یی گر کارآید  ی چپ و کارگر   ی روهایان ن یدر م  یابیتشکل  یهااماِن نطفهی ت در رسکوب بین حاکمیریکرد دیرو

 ان خواهد رفت.ین از میشینابرابر پ یروها، موازنهیش نید آراینخواهد داشت و لذا در سطح جد

آن  ییم، شکست نهایکن  یتلق  یگرفنت مبارزات طبقاتدر شدت  یعطف  یرا نقطه  ۹۶ماه  ی زش دین، اگر خیبنابرا

د محافل و  یافته است. خصوصا که معلوم گردیاز به کار سازمانید نیاز تشد ی)، حاکیاسیِم سی(در ساحت مستق

قابلیباق  یهاسنت از  گذشته  از  و ستیمانده  نظر   یعمل  یهاتیالیها  برا  یو  ا  ییگوپاسخ  یالزم  نیبه  ازین 

ن برخور  شایدار  چن یستند.  به ید  پان  که  برسد  رشوع  یهاهسته  یگذار هینظر  نقطهرسخ  از  برا  یکردن  یصفر 

نیترحد و مرز مهمی م و بیکه رسکوب مستق  یطیط امروز است؛ رشای، متناسب با رشایابیند سازمان ید فرآیتجد

ها و د شکافیش در اثر تشدیت خویبودن موقعاز شکننده   ی خوبآن است، چرا که دستگاه حاکم به  یمولفه

فزآ  یهابحران گسرتش  و  ول  ی عموم  یهای تینارضا  ینده ی جامعه  است.  اولدر   یآگاه  مصالح  برایواقع  نیا  یه 

یروهایاز ن  یادیز  یهاحلقهها و  ز جمع ینک نیااند، چرا که هم در دسرتس   یتا حد  یابیند سازمانید فرآیتجد

انقالب هر    ی چپ  که  دارند  فعالیوجود  جداگانه  م  یهاتیک  دنبال  را  اصلی خود  چالش  پس،  ی کنند. 

، و سپس یاب یل و منعطف سازمانیبد  یک الگو یکالن و    یک اسرتاتژ یها بر اساس  تین فعالیهدفمندکردن ا

آنهاست. ان  یکار مم یوندها و تقسیاز پ یحد یبرقرار 

برا هسته  فُرم  فرآ  یانتخاب  سازمان یرشوع  ن  ی ناش  یابیند  عمل یاز  متداول  یاز  موانع  کنارگذاشنت  که یبه  ست 

ل یمثال، تشک  ین راستا، برایکنند. در همی دشوار م  یط خفقان کنونیتر را در رشااس بزرگ یدر مق  یابیسازمان

هستهی بس  یک  فاکتورها  یار یکوچْک  برا   یاانهیواگرا   یاز  تالش  م  یابیسازمان  یکه  ناکام  کاهش یرا  گذارند 

سیم که  خصوصا  استبداد  یطره یدهد.  رسکوِب  و  خفقان  دهه  سنت یچهار  عمالً  سازمان  ،  گرای کار  به ی،  ش 

و رسکوب  یاس یس  یهات با حذف سازمان یل ساخته است؛ چرا که حاکمیرا زا  ی و فرهنگ کار جمع  ییگراجمع

تشکل زمیابیهرگونه  عمالً  واقعی ،  چنی متر  یبرا  ین  پرورش  و  نسل   ییهان خصلت ین  از  سلب  ۵۷پسا    یهارا 

به درعوض،  است.  مسیموازات  کرده  تاریک  ترویجهان -یخ یر  نهادی،  و  موجب   یربالینول  ییفردگرا  یساز نه یج 

ریشده است. در عرص شکست ناگز  یاسیس-ی و فردمحور به جامعه و کنش اجت�ع  یفرد  یت نگرشیرواج و تثب

ی گراچپ   یها سازمان  یانهیاقتدارگرا  یهاهی، سویربالی نول  یدئولوژ یا  ی و متأثر از هژمون  ی سم اردوگاهیالیسوس



نادیدئولوژیا  یهاگذشته و جزم  در  آنان  بهیفرد  یختگ یخودانگ  یانگار ده یک    ینف  یبرا  یکاف   یلیدال  یمنزله، 

سازمان چنیم  یتلق  یابینفس  در  رشایشوند.  سا  یطی ن  در  هز  یمیدا  یهیو  و  جمع  یهانهیخطرات    یکار 

طب رسکوب)،  (حتی عی(خصوصا  افراد  گردآوردن  و  گردآمدن  که  ط یاز    یست  سیک  برا  ی اسیف   ی همسو) 

دشوار   یابیسازمان حت  ی مضاعف  یهایبا  آن،  از  فراتر  باشد.  م  ی همراه  کسانی در  رضورت   ی ان  کالْم  در  که 

که شوند. از جمله آنیدا میپ  یاغلب موانع بزرگ  یابیِک سازمانیپرات  یکنند، در حوزه ید مییرا تأ  یابیسازمان

ا گسرتش  یآغاز، تداوم    یبرا  یجد  یناساز عمالً همچون مانع  یاشده در زمانهیدرون  یانهیفردگرا  یهاخصلت 

(اقتدار   یکار جمع  یتهیدر برابر اتور  ی فرد  یشدن خودمحور مثال، برجسته   یشوند. برای ها ظاهر من تالشیا

ز از  یل معمول گرین دست، دالیاز ا  یو موارد  یفرد  یآزاد  با ارجاع به  یر یپذن یپلیسیز از دیا گری)،  یسازمان

ای  یابیتشکل با  هستند.  متشکل  کار  به  مستمر  تعهد  شایا  اوصاف،  باشد  ین  روشن  الگو د  و  شکل    ی که 

بای ن   ی خیثابت و معلوِم تار  یک داده ی  یابیسازمان با رشا  یاد در هر دوره یست، بلکه  ن یمتناسب    یازهایط و 

 ده و آزموده شود.یشین، از نو بازاندیمع یهر جامعه یخیتار-یانض�م

 

 رسخ  یهسته یها. اهداف و مشخصه۲

ن و تحقق کار  یمتر  یر برایپذو امکان  یاهیپا  ییعنوان واحدهارسخ آن است که به  یهاما از هسته   یانتظار اصل 

مق  یجمع زم  ی اسیدر  تشکلیا  یبرا  یماد  یانهی ُخرد،  ا  ی ستیکمون   ی آت  یهاجاد  در  سازند.  فراهم  راستا  یرا  ن 

ن ی ها مهسته سپهر  در  فضا  ی روهایتوانند  پ  ییچپ  تعامالت  و  گفتگوها  پرسشیگی از  سازنده حول  و  و  ر  ها 

  ی خوردگو رس یدیناام یموجود و فضا یهای غلبه بر پراکندگ یبرا یعمل  ییهاجاد کنند و گام ین ایادیبن یازهاین

رسخ ازجمله با نظر    یهاش گفته شد، انتخاب شکل هستهیبند پ  ی) بردارند. با توجه به آنچه در انتهایافقی(ب

  ی از کار جمع  ییهاحداقل  یر یگشکل  ینی ، امکان عیدشوار و پرسنگالخ کنون  یت است که در فضاین قابلیا  به

و شناخت    یشخص   یی آشنا  ی ن یشیمثال، وجود پ   یژه و ُخرد، براین شکل ویمداوم و منسجم را فراهم سازند. در ا

ب  یاسیس-یو اعت�د فکر   ی ر یگو شکل  یمقدمات  یرضور   یهابحثل  یتسه  یست براین اعضا، کمک مهمیدر 

  ی اب خودآگاهید خاطرنشان کرد که در غیشده. بانییشربد اهداف تعیپ  یبرا  یِن رضور ی پلی سیم کار و دیتقس

ناخواه رسخ خواه  یهاهسته   یر یگن کار، شکلیو ملزومات ا  یینسبت به چرا  ی و جمع  یفرد  یبسنده   یاسیس

به  یصور   یدر سطح  به محمل جدیبنسست  یاگونه و  ادامه احت�ال خود  در  داد، که   ی برا   یدیاد رخ خواهد 

ه یاول  یدهیب ا یترتن یشود و بدی بدل م  ی محقر محفل  یهاییجوا رقابتی  یفرد  یاگوها  ییارویو رو  یگر شی�ا

م  یسادگبه غرض  نقض  برای دچار  ا  یگردد.  از  پایاجتناب  مر ین  که خصوصا  است  الزم  محتمل،  تلخِ   ی حله ان 

نزد    یاسیس  ی نسبت به وجود و پرورش خودآگاه  یارانهیگعمل سختل هسته با دقتیتشک  یبرا  یسنجامکان

فعال  یاعضا رشوع  از  پس  که  همچنان  باشد؛  همراه  نیبالقوه  هسته  تقویت  تعمیز  و  ایت  مستمر  ن یق 

 خواهد بود.  ی ادیبن ی همچنان رضورت ی خودآگاه

 

 

 



 م کاری. تقس۳

ط مشخِص موجود رسوکار دارد که یمبارزه در رشا  یازهایو ن  یعام اسرتاتژ   یگ�ن با مسالهیرسخ ب  یهر هسته

الزمهپاسخ آن  به  پو  یاسیس  یر یگجهت  یدادن  و  عملیمنسجِم  بنابرا  یِش  است.  آن  بخشی هدفمند  از    ین، 

درونیفعال روشن   یت  به  معطوف  اسرتاتژ  یترساز هسته  انض�میخطوط  و  آن    ی عمل  یهاداللت   یساز یک 

تواند  ی بزرگ است که تنها م یافه یحارض وظ  یخیط تاریدر رشا یانقالب ین اسرتاتژ یتدو یخواهد بود. اما مساله

ن مساله تنها در  یهر هسته به ا یرد. پس، پاسخِ جزئی مستمر و پردامنه انجام گ ی تیفعال ی و ط یجمع یر یاز مس

د با  پاسخیتعامل  بازاندگر  و  م  یجمع  یشیها  غنای مستمر  به  برا  یتواند  کنش    یمش  یساز شالوده   یالزم  و 

دست    یاسیس ع یهسته  در  بران یابد.  تالش  ضمن  اصل  یحال،  خطوط  اسرتاتژ یا  یفهم  چرخه ی (ازطر  ین   یق 

ب  یدرون  یشیبازاند آن    یازهایها و نشیو گشا  یطبقات  ید از روند مبارزهیبایتوان و می) میرونیو تعامالت 

  یهاییق و توانایب عالین راستا، هر هسته بنا به ترکیبهره گرفت. در هم  ی اسیو س  ی عمل  ی�اعنوان قطب به

م  یاعضا می آن  و  فعالیبایتواند  ب  یتید  به  رو  پاسخیرا  به  معطوف  که  دهد  سازمان  ن  ییگورون    یازهایبه 

ن  یعموم ها لزوماً مستلزم تامالت به آن  ییگوپاسخ  یها و نحوهکه فهم آن  ییازهایجنبش باشد؛ آن دسته از 

ن یاز ا  یخود را مقدمتا در جهت پاسخ به ش�ر   یهاییتواند توانای ست. هر هسته مین  ینظر   یژرف و پردامنه

ها قرار گر هستهیوند با دیابد و در پیت بیموجود  یاسیس  یعنوان واحدواسطه بهن یازها سازمان دهد تا بدین

 رد.یگ

ا نهم   یکارکردهان  یتحقق  تقسیبسته،  کار یازمند  در    یم  آنجا که هسته  از  و  در درون هسته است؛  آگاهانه 

کار جمعیمتر  یبرا  ی حال ظرفن یع توا�ندساز   ین  جهت  ترب  یدر  نیو  هر  یروست، رضور یت  که  از  یست  ک 

ترک  یاعضا وظا  یب یهسته  نظر یاز  سیف  فنیاسی،  سازمانده   ییاجرا-ی،  گ  یو  عهده  بر  بای را  هرچند  د  یرد. 

ستند،  یکسان برخوردار نی  یهات یها و قابلیی ن سطح ُخرد هم افراد لزوماً از توانایدر ا  ی خاطر داشت که حتبه

کار قرار داد. در    ی ش و نامنعطف) مبنایاندی و صور   یکیمکان  یندمحور را (در مقابل درک یفرآ  ی د درکیپس با

 ی ت و مترکز کار یقابل  یهاتوان بنا به حوزه یرسخ، م  یهاهسته  یابیوندیو پ  یر یگ، پس از شکلیرونیساحت ب

حد  یهاهسته تقس   یمختلف،  بیاز  در  را  کار  هستهیم  ان  همکار یها  تا  کرد،  و    یهای جاد  آگاهانه  مکمِل 

 رد.ینده را بگیپراکنده و فرسا یهایکار یمواز  یهدفمند جا

 

 ها هسته یابیوندی. پ۴

الگو  سنت  یمیقد  یدر  سازمان  یو  ا  یکار  در  (ازجمله  رابطهیچپ  به  یهاهسته  یران)،  عمدتا  صورت رسخ 

ط یکاربست آن، در رشا  یخیتار  ین الگو در دورهیب ایا و معایو متمرکز بوده است. فارغ از مزا  یمراتبسلسله

درغ   ی کنون ازجمله  سازمان یو  س  یهااب  الگو یاسیبزرگ  برا  ی،  ما  نظر  مبتنسته ه  ی ابیوندیپ  یمورد  بر    ی ها، 

هر    ینسب   ی ست از حفظ خودمختار ی بین الگو ترکیست. ایست یدر دو سطح خودگردان و فدرال  یاوند شبکه یپ

در عملکرد خو نوعیهسته  با  تقس  ی از ه�هنگ  یش،  بمیو  هستهی کار  رشتهن  ها،  هسته  یونددهنده یپ  یها. 

ن  یانقالب  یک مبارزه یها از خطوط اسرتاتژک آن یدرک نزد ن یست. ایجنبش در مقطع کنون   یعموم  یازهایو 

ن با  هم  عیموقع  یازهایالگو،  تشکل  ینیت  فقدان  (خصوصا  و   یجمع  یمبارزه  یدهنده سازمان  یهاحارض 



ب تا بتوان از  ی دارد و هم کمک م  یشرت یب  یافته) سازگار یسازمان  یهاو کنش  یابیتشکل  یوقفهیرسکوب  کند 

سازمانیشیپ   یوهاالگ  ییهایینارسا ا  یِن  در  رفت.  سنتز یفراتر  دستاوردها  ی نجا  و    یمبارزات  ی از  گذشته 

محدود  یانتقاد  یشیبازاند به  بازدارندگت ینسبت  و  مبناآن   یهایها  فرآ  یها  در  تا  بود،  خواهد  ند  یکار 

بای مثال، ا  یکرد. برا  یکیالکتید  یگذشتْه فرارو   یاز آزمون و خطا بتوان از اشکال سازمان  یاآگاهانه د ین الگو 

پاسخ انض�م  ی عمل  یبتواند  بیا  یبرا  ی و  اقتدارگرای ابد که چگونه مین پرسش  بوروکراس  ییتوان درمقابل    یو 

و    یاسیس  یهاسازمان  یدرون ایچپ  آنزولهیا  رشاشدِن  در  جامعه  از  خودانگیها  به  رسکوب،  و  ی ختگی ط  ها 

  یشرت یها وزن بآن   یدگان و مبارزاِت جار یستمد  یبا بدنه   یابیوندیکانات پز به امی ن و نی ابتکارات اعضا و فعال

وندها  یها و ابتکارات و پی ختگین خودانگیتوان این پرسش مهم مطرح است که چگونه میحال، انیداد؛ و درع

قابل  داشته باشند و خصوصا در م  ی عمل  ییشده کارآن یین اهداف تعیتام  یرا فعال و ه�هنگ ساخت تا برا

 دستگاه رسکوب کارآمد باشند. 

با هم داشته باشند،   ی میوند مستقی ست پین   یاز ین  -ط رسکوبیبنا به رشا-گرفته در داخل کشور شکل  یهاهسته

با هم داشته    یشرت یوند بیتوانند تعامل و پی م  یتیتر بودن خطرات امنن یی خارج از کشور بنا بر پا  یهااما هسته

و   یافق  یو (با ساختار یمثال به شکل فدرات  یتواند برای ها در خارج کشور مهسته  ین اساس، رابطهیباشند. بر ا

)  autonomy(  یشرت خصلت خودگردانیها با حفظ هرچه ب که در داخل کشور هسته  یرمتمرکز) باشد؛ درحال یغ

مخف میخو  ی و  بهی ش،  غتوانند  بیرمستقیطور  ازجمله  و  یهای خروج   یواسطههم،  ازطریشان  ارتباطات یا  ق 

ط یشدن رشاز، تا فراهمیداخل و خارج ن  یهان هستهیب، ارتباط بین ترتیهمرند. بهیمکتوب در تعامل قرار گ

  ی هاتیها و فعالیر یگممکن از جهت   یها تا جاک باشد. بلکه هستهیا ارگانیم  یمستق  یتواند ارتباطی الزم، �

م مطلع  دی هم  و  تجارب  میهادگاه یگردند،  مبادله  را  به  ی شان  و  میکدیکنند  بازخورد  مشرتکا  ی گر  و  دهند، 

ک)  یشربد پراتیپ  یبرا  یاساس  یهاو خواه گره  یاسرتاتژ   ین (خواه در حوزه یادیبن   یازهایها و ن کوشند پرسشیم

 شان را به بحث بگذارند. ی کرده و راهکارها ییرا شناسا

غ  یق تبلید از طریجد  یهاهسته  یر یگزدن به شکلها، دامنهسته  یف مشرتک همهیاز وظا  یکی ن همه،  یبا ا

ا نشانیفعاِل  و  الگو  �ونه ن  است.    یبرا  ی نیع  یهادادن  جا  یعنیآن  تا  هسته  م  یهر  بهیبای ممکن  طور  د 

 فا کند.یرا ا یابیسازمان ین الگو یگسرتش ا ی) براmultiplicatorرکننده (یک تکث یم نقش یرمستقیم و غ یمستق

عمل آشکار    یتنها در پروسه   یابیمشخِص سازمان  ین الگو یدر ا  یاز ملزومات کار جمع  یگ�ن بخش مهمیب

بازاند  یو تعامل  یک جمع یپرات  ی ن الگو تنها طیخواهد شد. خود ا با  نقاط ضعف و    یدرباره   یانتقاد  یشیو 

ظرف  قوت میهاتیو  بهیش  انض�متواند  کاربردیطور  و  تکمیتصح  یتر یتر  و  بهیح  گردد.  ترتیهمل  ب، ین 

د. خصوصا که  یعمل روشن خواهند گرد  یشرت در پروسهیز هرچه بیها نهسته   یابیوندیپ  ینه برایبه  یهاوهیش

 ها وجود ندارد.آن  یبرا ینی شیپ ی خورد که پاسخم  یبرخواه یلیشربد کار به موضوعات و مساین پ یدر ح 

 

 یعمل یهایگذار هدف  یممکن برا یها. حوزه۵

 ها عبارتند از: آن  یها و تقدم و تاخر رضور یدگیتنها و درهم ی از همپوشان یپوشها با چشمن حوزه یاز ا یبرخ



افته و یسازمان  یهاق کنش یدگان ازطریکارگران و ستمد  ینفع جبههبه   یطبقات  یش قوا یبر آرا  یرگذار یتاثالف)  

 ممکن؛  یهار ابتکارعملیبسته و ساهم یاسیو س یارسانه یهاتیفعال

اند  یبازساز ب)   انتقال  دستاوردهاشهیو  و  انقالب  ینظر   ی ها  چپ  معارص)  و  مختلف    ی (گذشته  سطوح  در 

ن آن   یبندو مفصل  یاجت�ع  یر یپذکاربست با  به  یمومع  یازهایها    یمستمر جمع  یهمراه جستجوگر جنبش، 

 بخش در رسارس جهان؛ یی رها یهاجنبش   یخ ی) تاریو عمل ی(نظر  یسنتز دستاوردها یبرا

 د محتوا؛ی و تول ی ق نقد نظر ی، از طریضدانقالب یهایو گفتارساز  یربالیو نول ییبورژوا یدئولوژ یمقابله با ا ج)

خصوصا  (  یعموم  یدر فضا  ی ستیال یکرد سوسیت گفت�ن و روی ا تقویکرد چپ  یشه و رویاند  یساز ی اجت�ع  د)

 دگان):یتر کارگران و ستمدفعال یهاهیا الیچپ  یدر سطح همراهان بالقوه 

 عموم یفهم براقابل  یافنت و کاربست زبانی ●

 دگان یستمد یوند با توده یپ یبرا یمناسب ارتباط یهای انجیجاد میجستجو و ا ●

 موجود  یانض�م یهال و مشکالت و پرسشیمسا یبرا یجابیا یهالیبد یارائه ●

 ی روز از منظر چپ انقالب  یاسیس یل و روندهایل مسایفعال در تحل  یگر دخالت  ●

 رسکوب یروزمره و سازوکارها یمقاومت و مبارزه  یهادر حوزه  یانتقاد یرسانی آگاه ●

در سازمان  یابیسازمان  ه) فعال  جار   یدهو مشارکت  پیدر مح  یمبارزات  تقویرامون خویط  ایش؛ و    ی ده یت 

 ن بالقوه)؛یچپ و فعال  یروهایدر سطح جامعه (ازجمله نزد ن  ی و گفت�ن ی، عمل یدر اشکال نظر  یابیسازمان

بیتقوو)   با چپ  ارتباطات  فعال  یارسانه  یهادر ساحت  یاملللن یت  تجارب    ی عمل-یاسیس  یهاتیو  انتقال  و 

 دگان.ین مبارزات ستمدی ب یفرامل یهای جاد همبستگیو ا یمبارزات جهان

 

 ها آغاز به کار هسته یملزومات عمل ی. برخ۶

هسته   الف) با  یهر  برایرسخ  مشخصیخو  ید  اسم  برگز  ی ش  بیرا  ارتباطات  در  بتواند  تا  کارآی رونیند    ییاش 

است    یآن پنهان مباند، بلکه دعوت  یاعضا  یت فردیدهد تا هوی داشته باشد. اسم هسته نه فقط امکان م  یبهرت 

و    ییجوپراکنده (و اغلب توأم با نام  یفرد  یهاج کنشیدر برابر شکل را  یت جمعیدادن به فعالتیاولو  یبرا

 گر).یعوارض مسموم د

که فعال  ب) ایالزم است  در  اولون هسته یت  اصی ها،  نه مکمل  یاسیس  یهات یفعال  یلت  باشد،    یجانب  یاعضا 

در  یواقع فعال  ها. درتیر فعالیسا  یبرا بایت  نقشیک هسته،  به ساانسجام   ید  ممکِن    یهاتیر فعالیدهنده 

افته در یت کاِر سازمانید معطوف به تقویاعضا با  ی جانب  یاسیس  یهاتیمجموع فعال  یعنیاعضا داشته باشد.  

 با آن باشد. یکم در ه�هنگا دست یهسته 

اعضا) و    یو عمل  یفکر   یهات یقابل  ی(ارتقا  ی هر هسته رشد درون  یهات یفعال  یاصل   یاز آنجا که محورها  ج)

تعر  یابیدست برایمف   ینانه ولیبواقع  یهای (خروج  یرونیب  یشدهف یبه اهداف  جنبش) است، الزم است    ید 



  یبندمعقول و زمان  یبندتین کند که با اولویش تدویخو  یبرا  یو دستورکار مشخص   هر هسته اهداف، برنامه

 گردد.یهسته ممکن م یهاتیروند فعال یسازنده ی نیصورت است که بازبن یهمراه باشد. تنها در ا یمناسب

نی  ییبرپا  یبراد)   هسته  که  ین   یاز یک  کنست  آغاز  صفر  از  جایلزوماً  تا  که  است  آن  بهرت  بلکه  ممکن    یم، 

حلقه  و  ن یفعال    یهاساختارها  بهمهیا  بعضا  که  موجود،  گرفته   یسختفعال  و  شکل  کارکردها  هنوز  و  اند 

به  ییهاتیقابل را  باالتر   یر یگشکل  یسو دارند،  سازمان   یسطح  و  هدفمند  کار  دهیاز  به یافته سوق  منوط  م؛ 

ورود به    یالزم برا  یاسیس  ییزه و همگرایز انگیت و اعت�د متقابل و نیت، جدیظرف  یقدر کافها بهآن   که درآن

،  ی ط فعلیآنهاست که در رشا  ینیش یستند و وجود پیکم ن  ییها ن حلقه یموجود باشد. ازقضا چن  یان مرحله ی چن

 سازد. یر میپذامکان یلحاظ مادُخرد مستقل را به  یهاق هستهیازطر یابیسازمان یمقدمات یالگو 

پاه)   مخف  یبندیرضورت  کار  ملزومات  ن  یمعنابه  ی به  هستهیآن  که  است  جامعه  از  را  خود  کنند. یها  زوله 

شه و کنش چپ در  یحضور فعال اند  ی خیرسخ، رضورت تار  یها هسته  یر یگشکل  ی ادیل بنیاز دال  ی کیبرعکس،  

بخشد نه  ین حضور را تحقق م یست. آنچه ایاجت�ع  یو انزوا  یشدن چپ از موضع انفعالخارجمنت جامعه و  

علنیهو اعضاهسته  ی ت  و  تکانه  یها  بلکه  مشخص  یهاآنها،  به ی ُخرد  که  و    یواسطهست  خالق  مشارکت 

ن ید. از ایآید م یددگان پیها و مبارزات ستمدو مقاومت  یطبقات  یمبارزه   یها در اشکال روزمرهآن  یفعاالنه

بانظر، نه با  یاجت�ع-یاسیت سیفعال  یموجود برا  یمحل  یهاد روابط و ظرفیفقط  د از یرا حفظ کرد، بلکه 

به آن آنیبهرتها  چراکه  کرد،  استفاده  نحو  پشتوانهن  فعال  یاجت�ع  یها  محمل  ها  هسته   یاسیس  یهاتیو 

 هستند. 

نامتامم که  یکنی ان، خاطرنشان میدر پا نارسا و    یطورکلها، و بهل آنیح و تکمیاند و تصحتامالت فوق مسل�ً 

 ٤.ها و رفقاستر جمعیازمند مشارکت فعال ساین بحث مهم، نیق ایگسرتش و تعم

 *و»یمس یرسخ «عل یهسته   - ۱۳۹۹آبان 

 نوشت: ی* پ

 و یعلی مس یدرباره 

خ انقالب مرشوطه، به یر، خصوصا تاریاخ  یکشان در دو سده زحمت خ مبارزات فرودستان و  ی تار  یدر بازخوان

دارند، بلکه حضور    یادماندنیبه  یگاهیفقط جاشان نهی ل منش و کردار انقالبیدلم که بهیخوریبرم  ییهاچهره 

شبح پرشور    ییکه گو  ییهابخشد؛ چهرهیابد و به مبارزان امروز الهام مییحال امتداد م  یشان تا لحظهیخیتار

ناآرام استبدادزدهو  بر فراز آس�ن  ما    ن جامعهیا  یشان هنوز  به  تا  پرواز است  راه  یادآور یدر  که  که    یکند 

براآن آرمان  یها  آزاد  یبرابر   یهاتحقق  ا  یو  در  است.  مانده  نامتام  همچنان  میگشودند،  نامین  به    ییهاان، 

در جامعه خاطرجمع و    یعملی أس و بیحاکم از گسرتش    گرانکه رسکوب  ییهام که درست در دوره یخوریبرم

اقدامات با  بودند،  امبه  یخرسند  هدفمند  و  پیموقع  و  حرکت  به  توده   یروز ید  در  برانگرا  چراغ  یها  و  ختند 

 مبارزات ضدسلطه و ستم را افروخته داشتند.
 

دنبال  -٤ سهولت  همهبرای  که  است  آن  ما  مشخص  پیشنهاد  مباحث،  این  می کردن  نگاشته  موضوع  این  در  که  متونی  هشتگ  ی  با  شوند، 

 منترش گردند. های_رسخ»هسته#«



(یموس  یعل ب۱۹۱۰–۱۸۷۹و  هم  یکید  یتردی)  نام یاز  به ن  و  دلیهمهاست  رصفاً  ین  فیل،  تاریک    یخ یگور 

نام و    یهااز سمبل  یکیست، بلکه  یخ نیگران تارافته و مناسب حال پژوهش یانیپا ادش در  یمبارزه است که 

ققنوس  یهادوره  تبعمختلف  و  ستم  و  رسکوب  خاکسرت  از  میوار  بلند  رس  تالشیض  رفقا  یهاکند.  و  ش  ی او 

عنوان ز (به ی » در تربیب یجاد «مرکز غیون، و خصوصا اینقالبا  یبرا  ی و فکر   یکردن امکانات ماددرجهت فراهم 

برا  یر یگیپ  یبرا  ییالگو تالش  شکست)،  دوران  در  انجمن وصل  یمبارزه  به    یهاکردن  و یکدیرزمنده  گر، 

انقالب مرشوطه   یرقابل انکار در فرازهایغ یونال، نقش یانرتناس  یالتی تشک  یوندهایجاد پیا  ین کوشش برایهمچن

 اند. ر و «فتح تهران» داشتهیاستبداد صغ یطرهیو شکسنت س

ن هسته یا ی برا ین نام و ینش �ادیل گزیارانش، دلیو و یموس  یعل یاسیس یرتوار از زندگین فهرست تید همیشا

 ح بدهد. یرا توض
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