چندی پیش دو منت (یکی از رفقای رسخط و منت دیگر از رفقای هستهی علی مسیو) 1دربارهی سازمانیابی در
کانال رسخط منترش و سپس در منجنیق بازنرش شد .پیش از این دو منت ،منت دیگری از رفقای کمیتهی جواد نظری
فتحآبادی دربارهی سازمانیابی در منجنیق منترش شده بود 2.ما که پیش از انتشار دو منت رسخط و هستهی علی
مسیو و احتامالً همزمان با آنها مشغول نوشنت منت حارض بودیم با دیدن این دو منت ،هم از توجه جدی به
مسئلهی سازمانیابی شادمان شدیم و هم تصمیم گرفتیم که برخی سطور منت حارض را به گفتگوی غیابی با یکی
از این منتها (منت رسخط) اختصاص دهیم .روشن است که نویسندگان این منت ،به لحاظ سیاسی آن را در ادامهی
هر سه منت منترششده در کانال رسخط و منجنیق میدانند و به نوبهی خود از تولید و انتشار متون بیشرتی در
این راستا استقبال میکنند.
به گواه آنچه که در آبان  ۹۸رخ داد ،آستانهی تحمل پذیری جامعه و مرشوعیت حاکمیت به مرحلهی تاریخی
و برگشتناپذیری رسیده است .با این وجود توازن نیروها چه بین حکومت و مخالفین و چه درون جریانهای
گوناگون و متضاد اپوزیسیون ،چنان نیست که رسنوشت از پیش روشن باشد و پردهی پایانی لزوماً توسط انقالبیون
مرتقی پایین بیافتد .تغییرات سیاسی سهمگینی که در مقابل است هیچ نسبتی با روایتهای تکخطی عامهفهم
ندارد .تناسب آمادگی ذهنی و مادی چپهای انقالبی با آنچه انتظارمان را میکشد اگر در یک تراز نباشد با
هزینهای بسیار سنگینتر و هولناکتر از شکستهای پیشین صحنهی نربد را تا مدتی نامعلوم ترک خواهیم کرد.
بنابراین رضوری است که در لحظهی تاریخیای که بیش از هر زمان دیگری به وقوع «مردم منیخواهند و حکومت
منیتواند» و فروپاشی همه چیز نزدیک میشویم امکانهای دوام ،استقرار و دخالتمان را در وضعیتهای پیش
رو بسنجیم و حلقههای مفقوده را شکل دهیم .به جهت آنکه رضورت سازمانهای انقالبی را از وضعیت مستقر
 -1این متون را میتوانید در فالخن شامرهی  173در این آدرس یا در کانال رسخط در این آدرس و این آدرس بخوانید.
 -2این منت را در فالخن شامرهی  162در این آدرس بخوانید.
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استخراج کنیم ابتدا نگاهی میاندازیم به برخی مختصات و ابزارهای مادی استقرار نظم موجود.
غلط مشهوری وجود دارد که حاکمیت جمهوری اسالمی را تنها نظامی ایدئولوژیک میدانند و از جنبههای
پراگامتیستیِ ناشی از ساختار دولت رسمایهداری که این نظام از آن به تناسب روند تاریخی رشد رسمایهداری در
این منطقهی معین برخوردار شده است ،میگذرند .تو گویی نظامی که بیش از چهل سال از عمر آن میگذرد تنها
از طریق «ایده» توانسته سلطهی خود را بر جامعه میرس کند .در صورتی که اگر در کنار جنبههای ایدئولوژیک
از پراگامتیسم جمهوری اسالمی هم نام میبریم بیش از هر چیز نگاهمان به امکانهای مادیای است که «دولت
رسمایهداری» در اختیار او قرار داده است .این هامن امکانهایی است که عملگرایی نظام به اتکای آن محقق
میشود .غیر از در نظر آوردن این امکانها ،دامنهی تحلیل رصفاً به ایدههای ارتجاعی دولت مستقر محدود
خواهد ماند که با اتکاء به آن حتی یک حوزهی علمیه را منیتوان چند ماه اداره کرد .با آنکه قصد نداریم از
اهمیت ایدئولوژی در برساخنت ماهیت جمهوری اسالمی بکاهیم اما بر این نظریم که در برشمردن اهمیت آن
نباید اغراق کرد .امری که بسیاری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسالمی به خصوص آنها که نگاه طبقاتی به
ماهیت نظم مستقر ندارند به آن دچار شدهاند .کارویژهی ایدئولوژی در جمهوری اسالمی در نهایت روان کردن
چرخدندههای ماشین مکندهی ثروت عمومی و بهرهکشی و رسکوب است و بدون چنین کارکردی ،ایدئولوژی
ارزش ذاتی برای نظم مستقر ندارد .مبارزه با ایدئولوژی جمهوری اسالمی درون مبارزه بزرگرتی که هامنا خرد
کردن ماشین دولت رسمایهداری است دارای معنای سیاسی است و جز آن ،به حفظ ماشین و تنها به تعویض
سوخت موتور و روغن روانکنندهی پیچ و مهرههای این ماشین خواهد انجامید .به اینترتیب منیتوان رصفاً با
اتکاء به آن و بدون ارجاع به مناسبات اجتامعی ،سیاسی و اقتصادی ،ساختارهای چندوجهی تولید و بازتولید ستم
را توضیح داد .اشاره به حد و حدود ایدئولوژی در جمهوری اسالمی از این روست که راه به فهم توانایی این نظام
در عملگرایی ،مقدار پایبندی آن به مبانی ایدئولوژیک و کارکرد ابزاری آن در جهت تداوم نظم حاکم بربیم و در
عینحال قبض و بسطهای نظم حاکم را فقط در پرتو ماهیت ایدئولوژیک آن درک و تفسیر نکنیم .بلکه ببینیم
ذیل چه علل و دالیلی ،مجموعهای از امکانهای عملگرایانه (از جمله امکان برخورداری از یک ایدئولوژی معین)
در اختیار جمهوری اسالمی قرار دارد که به او فرصت بقاء و تداوم میدهد .به گامن ما بهرتین معرف این مجموعه
علل ،دالیل و امکانهای عملگرایانهی «دولت رسمایهداری» است.
دولت رسمایهداری در ایران با وجود ویژگیهای معین بومی و منطقهای ،خصلتهایی جهانشمول دارد و از حیث
اتصال به مناسبات جهانی رسمایه -با وجود اعوجاجات و تناقضات درونی -از او یک دولت مانند هر دولت دیگر
رسمایهداری میسازد .اتصال به مناسبات جهانی رسمایه و به بیانی دقیقتر زیست درون مناسبات جهانی از این
جهت در بحث ما اهميت دارد که میتواند لحظات مهمی از عملگرایی جمهوری اسالمی را به ما نشان دهد.
به صورت تاریخی منابع انرژی و دیگر منابع زیرزمینی در آسیای جنوب غربی و همینطور بازار مرصف از مواد
غذایی تا تسلیحات نظامی به انضامم نیروی کار ارزانقیمت ،حلقهی اتصال دولتهای رسمایهداری در منطقه از
جمله ایران به مناسبات جهانی رسمایه است .چنین حلقهی اتصال نیرومندی ضمن اینکه دلیل حضور نظامی و
سیاسی دولتهای فرامنطقهای در آسیای جنوب غربی در جهت حفظ منافع خاص و مشرتک هر کدام از آنها در
بازار جهانی رسمایه است ،امکان بروز انواع بدهبستانهای سیاسی برای رژیمهای منطقه در جهت بقاء و دوام را
نیز فراهم میسازد .جمهوری اسالمی نیز هرگز از این قاعده مستثنی نبوده و با چنین امکانی کامالً عملگرایانه و
درون مجموعهای از فرصتها و مصلحتها برخورد کرده است.
وجود ایدئولوژی شیعی و نوعی سودای رهربی جهان اسالم و چیزهایی نظیر این نه تنها منافاتی با عملگرایی

4

بحثی دربارهی سازمان انقالبی و یک نقد
ندارد بلکه به عنوان برسازندهی نوعی از عملگراییِ متامیز از سایر قدرتهای منطقهای مانند ترکیه و عربستان،
امکانات ویژهای را در اختیار جمهوری اسالمی قرار داده است .مهمترین این امکانات بسیج سیاسی و مذهبی
است که میتواند بین اقلیتهای شیعی در منطقه رقم بخورد و به همکاریهای سیاسی و نظامی نزد بدنهی
تودهای آن اقلیت ،مرشوعیت فراتاریخی بدهد .نکتهی حائز اهمیت اینکه در چنین رویکردی ،ایدئولوژی همواره
تسهیلگر همکاریهای سیاسی و نظامیست .از درون چنین پتانسیلی است که امکان قدرتمنایی ،چانهزنی،
امتیازگیری ،اتحادهای منطقهای و در نهایت استقرا ِر پدیدهای که جمهوری اسالمی نام دارد فراهم میآید .نقطهی
مقابل شیعیگراییِ جمهوری اسالمی در رژیمهای سیاسی دیگر انواع ایدئولوژیهای تسهیلکنندهی حاکمیت
آن دولتهاست ،از وهابیگری و نوعثامنیگری و انواع هویتگرایی ناسیونالیستی و مذهبی تا حقوق برش و
دموکراسی -به مثابه ایدئولوژی -که توسط آمریکا و متحدان غربیاش مورد استفاده قرار میگیرد .از همین جهت
ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسالمی با همهی تناقضهایی که میتواند ایجاد کند در نهایت بخشی از توان
عملگرایی اوست .به اینترتیب به این دلیل که هر ساز و کار رسمایهدارانهای اساساً منیتواند بدون رابطه با سایر
سیستمها و بلوکهای رسمایهداری به بقای خودش ادامه دهد ،چهار دهه بقای جمهوری اسالمی نیز بخشاً برآمده
از امکانهایی است که «دولت رسمایهداری» در رابطه با سایر بلوکهای رسمایهی جهانی در اختیار او قرار داده
است.
تا اینجا به صورت کلی به منطق رابطه بین دولتهای خارجی با حاکمیت جمهوری اسالمی از حیث پتانسیل
عملگرایانهای که در هر دو سو وجود دارد اشاره کردیم .در ادامه به یک جنبهی دیگر از رابطهی بین دولتهای
خارجی و جمهوری اسالمی که میتواند به دوام یا تزلزل حاکمیت بیانجامد اشاره میکنیم.
تقابل ایران با آمریکا تنها تابعی از تخاصامت جمهوری اسالمی با غرب نیست .بلکه حضور تاریخی قدرتهای
فرامنطقهای -از آمریکا تا روسیه -در خاورمیانه رشایطی را پدید آورده است که میتواند دولتهای منطقهای را
به فراخور منافعی که تعقیب میکنند به دنبال خود در یک سوی جبهههای متخاصم قرار دهد .حضور قدرتهای
فرامنطقهای به صورت تاریخی ناشی از رضورتهای رشد دولتهای رسمایهداری این کشورهاست .کنرتل منابع
انرژی و دهها عامل دیگر زمینههای بحرانهای این منطقه را به وجود آورده است .حضور و توفیق هر کدام از
بازیگران فرامنطقهای در رقابتهای سیاسی در خاورمیانه بستگی تعیینکنندهای دارد با دوری و نزدیکیشان با
دولتهای منطقهای .مداخلهی تاریخی هر کدام از دولتهای فرامنطقهای در ایجاد اتحادهای منطقهای ،کودتاها،
وقوع جنگها و کمک به بقا یا رسنگونی حکومتها ،تابعی است از رقابتهای سیاسی و تأثیری که این رقابتها
در وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه میگذارند .بنابراین با وجود هیاهوی فراوانی که تخاصم بین جمهوری اسالمی
و آمریکا ایجاد کرده ،در تحلیل نهایی جمهوری اسالمی در محور بزرگتری از رقابتهای سیاسی قرار میگیرد
که تنظیم قواعدش یکرسه در دستان او نیست .نقش و تاثیر جمهوری اسالمی در منطقه نه آنچنان که خود او
مستقالً تنها ذیل عنوان ایدئولوژی مذهبی-ملی مدعی است بلکه ذیل مجموعهای از فاکتورهای توسعهگرایانهای
قرار میگیرد که در رقابتهای سیاسی قدرتهای جهانی وجود دارد.
این نقش و جایگاه منطقهای وضعیت جنبشهای سیاس ی را در ایران وارد پیچیدگیهای فراوانی میکند .از این
حیث اگر تخاصم و یا تعامل قدرتهای فرامنطقهای با هم و با جمهوری اسالمی در نهایت به نفع بقای حاکمیت
بچربد ،جمهوری اسالمی به کمک متحدین منطقهای و جهانیاش ماشین رسکوب داخلی را مجهزتر خواهد کرد.
اگر تخاصم-تعامل بین قدرتهای خارجی و حکومت به زیان حکومت به هم بخورد در این صورت جنبشهای
سیاسی و طبقاتی با خطر برتری نیروهای اپوزیسیون طرفدار غرب مواجه خواهند شد و احتامل غلبهی پروژههای
رژیمچنجی افزایش خواهد یافت .گزینهی اخیر از حیث برتری نیروهای سیاسی مورد حامیت غرب به زیان
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نیروهای انقالبی خواهد بود که خواهان تغییرات رادیکال با عبور از مناسبات رسمایهداری هستند .گزینهی
نخست (بقای جمهوری اسالمی به شیوهی حفظ رژیم اسد در سوریه) نیز هزینهی جنبشهای اعرتاضی را به طور
برگشتناپذیری افزایش خواهد داد ،بدون آن که لزوماً چشماندازی برای تغییر انقالبی درون آن گشوده شود .این
دو خطر است که لزوم شکلگیری سازمانهای چپ انقالبی و مداخله برای جلوگیری از وقوع آنها و گشودن راه
سوم را ایجاد میکند.

تحلیلی از دی  ٩۶و آبان ٩٨
دی  ٩۶و در امتداد آن آبان  ٩٨خیزش-قیامهایی مبتنی بر گسلهای عمیق طبقاتی بودند .وجود نشانههایی
گسرتده که خشم ناشی از این گسل را تائید میکند ،مانند حمله به بانکها و برخی مراکز دولتی ،هرگز به این
معنی نیست این دو خیزش عظیم اجتامعی دارای سمتگیری کامالً معینی بودند که میتوانستند هرگونه بازتولید
انقیاد طبقاتی را نفی کنند .بلکه ممکن است تکرار و پیش َروی این دو خیزش در آینده حتی با وجود توفیق در
تغییر نظام سیاسی ،در برخی محدودیتهای ذهنی و عینی متوقف شود و تنها تغییر هیئت حاکمهی فاسد را
جایگزین تغییر نظام بازتولید مداوم نابرابری طبقاتی کند .با آنکه این دو خیزش در اتصال ارگانیک با امر طبقاتی
توانست امکانهای جدید سیاسی و یک فرصت تاریخی کمنظیر را برای جنبش کمونیستی فراهم کند در عینحال
آنچنان که دیدیم انواع آلرتناتیوهای جعلی را نیز به تکاپو انداخت تا با امکانات سیاسی و رسانهایای که در
اختيار دارند مدعی اثرگذاری بر تحوالت پیش رو شوند .با اینحال تا آنجا که به جنبش کمونیستی مربوط میشود
بسط ،تعمیق و مادیتیابی امکانهای جدید برای سمتگیری سوسیالیستی هامن امر دشوار و دیریابی است که
بدون سازمانها-سازماندهیهای انقالبی شدنی نخواهد بود .ویژگی کمنظیر دی و آبان فراهم کردن چنین فرصتی
با آشکار کردن اتصالهای طبقاتی معرتضان بود .با اینحال باید بررسی کرد که در برابر امکانات دشمن طبقاتی
امکانهای ما از حیث سازماندهی چه چیزهایی هستند.
اغلب جنبشهای اعرتاضی سالیان اخیر در کشورهای مختلف از یک ویژگی مشرتک برخوردار بودند که در
عینحال نقطهضعف مشرتک بین آنها نیز بود؛ اینکه آنها اغلب بدون رس و فاقد هر مدل از سازماندهی بودند
که دربرگیرندهی عوامل انسجامبخش در سطح ایده و در سطح سازمان سیاسی باشد .از این حیث دو خیزش
دی و آبان در مشابهت با اغلب جنبشهای اعرتاضی سالیان اخیر در کشورهای دیگر بودند و مبتال به یکی از
عمده دالیل عدم توفیق این جنبشها در عقب راندن قدرت سیاسی و راه نربدن آنها به مرحلهی اعامل تغییرات
کالن سیاسی و اقتصادی .از جمله دالیل این ناکامی که راه را برای سازماندهی دشوار میسازد تغییراتی است که
در چند دههی اخیر در ساختار ادارهی شیوهی تولید اجتامعی رخ داده است .عمدهترین این تغییرات که ذیل
نئولیربالسازیِ اقتصادی محقق شده ،اثرات خود را از جمله در بیثباتسازی نیروی کار و پراکندگی خطوط تولید
آشکار کرده است .این دو فاکتور با آنکه خود به مضامین جدید مبارزهی صنفی در برابر تعرض طبقاتی بورژوازی
اضافه شده ،در عینحال از موانع جدی تشکلیابی و سازماندهی طبقهی کارگر قلمداد میشود .اثرات زیانبار این
دو فاکتور به این ترتیب است که از دو «تجمیع» جلوگیری میکند .ابتدا تجمیع کارگران به شکل درازمدت در کنار
یکدیگر و تجمیع در یک مکان یا مکانهای پیوسته با هم .نتیجهی چنین روندی فرو پاشاندن برخی از مهمترین
امکانهای مادی اتحاد طبقاتیست .سه ماهه ،شش ماهه و یکساله شدن عمر نیروی کار و تعویض مداوم کارگران
و از چرخه خارج کردن کارگران باتجربهتر که ویژگیهای محیط کار را شناختهاند و از دل آن میتوانند نیروی
جمعی را سازماندهی کنند ،امر تشکلیابی را دشوار ساخته است .يافنت همرزمان قابل اعتامد برای شکل دادن

6

بحثی دربارهی سازمان انقالبی و یک نقد
به مبارزهی صنفی نیاز به پروسههای زمانبری دارد که با قراردادهای موقت کاری و در رشایط به شدت بیثبات
نیروی کار ناشدنی به نظر میرسد .بیکارسازی کارگران به اتکای ارتش ذخیرهی کار ،خاصه با اتکاء به روندی که در
حال توصیف آنیم ،حلقهی اتصال نیروی کار قدیمیتر را با محیط کار قطع میکند .به این موارد میتوان چندشغله
شدن نیروی کار و ترصف کامل نیروی ذهنی و بدنی آنها را هم اضافه کرد .آنچه در اشکالی جهانشمول به اسم
سوژهی نئولیربال شناخته میشود البته مختصات دیگری نیز دارد اما دستکم دالیل و بروز اقتصادی-طبقاتی آن
را میتوان آنچنان که توصیف شد بیان کرد .اینها را اضافه کنید به فضای همواره امنیتی در ایران که هر نوع
تالش برای فراروی از این وضعیت را با مشت آهنین پاسخ میدهد .یعنی عالوه بر دستکاریهای ساختاری درون
طبقهی کارگر و زیست فرودستان ،اتصال آنها به تشکیالت خودسازمانده نظیر سندیکاها ،اتحادیهها و هر مدل
دیگر از انسجام و اتحاد در اولین قدمها با واکنش سخت دستگاه پلیس روبرو میشود .با اینهمه بحث اصلی
از جمله بر رس مقاومت در برابر روند شکلگیری سوژهی نئولیربال و برکشیدن سوژههای طبقاتی به میانجی
سازماندهی انقالبی است.
آنچه که در شکل اعرتاض تودههای بیشکل و پراکنده در دی و آبان رخ داد مساعدترین زمینه برای سوءاستفادهی
راست افراطی-به شمولیت جریانهای ارتجاعی ناسیونالیستی و مذهبی -و زدن نقش «رهربی» خود بر پیشانی
آن بود.
هر نوع تکرار خیزشهای رسارسی دی  ٩۶و آبان  ٩٨در آینده با وجود اینکه بر نابرابری طبقاتی استوار خواهد
بود اگر همچنان به فقدان سازماندهی انقالبی دچار باشد ،در خطر جدی شکست و مصادره توسط جریانهای
دست راستی قرار خواهد داشت.
از آنچه که از ابتدای سال  ۲۰١١و طی زنجیرهی رویدادهای موسوم به بهار عربی در خاورمیانه رخ داد و نتایج
حاصل از آن تا به امروز ،جدا از متام نکات ریز و درشت و ا َشکال مبارزه ،یک نکتهی کلی و اساسی را میتوان
برداشت کرد؛ بدون سازماندهی انقالبی حتی در صورت سقوط حاکمیت مستبد ،رهایی میرس نخواهد شد! حتی
میتوان دید که نبود تئوری و سازمان انقالبیِ مرتقی نتایج فاجعهباری مانند هدر رفنت پتانسیل انقالبی ،فراهم
آوردن امکان کودتا ،فرصت تجاوز از جانب امپریالیسم و رشد بنیادگرایی اسالمی را هم به بار خواهد آورد.
خیزش مردم در کشورهایی نظیر مرص ،تونس و سودان در بهرتین حالت منجر به تغییرات روبنایی و سطحی
در دولت و به حاشیه رفنت – ولو موقت -نیروهای انقالبی شده است .کام اینکه حتی در سوریه ،لیبی و یمن
در نبود تئوری مرتقی و سازمان انقالبی منسجم و تودهای ،این کشورها به میدان جنگ فرسایشی و نیابتی برای
قدرتهای جهانی و منطقهای تبدیل شده و حداقل اکنون هیچ دورمنای مثبتی را برای آنها منیتوان متصور شد.
در کشورهایی مانند مرص و تونس به وضوح میتوان دید که با وجود انجام برخی اصالحات در ساختار سیاسی
کامکان در بر هامن پاشنه میچرخد.
بنابراین آنچه رضوری است خود را نشان میدهد .سیاست انقالبی جز باید با ایجاد ساختار مداخله ،تشکیالت و
سازماندهی در میان تودههای فرودست و به وسیلهی خود آنها به وجود منیآید .اینکه در رشایط رسکوب با اتکاء
به و ایجاد چه امکانهایی چنین امری محقق میشود پرسشی است که به آن بازخواهیم گشت .اما تا آن زمان باید
این نکته را یادآوری کنیم که اکنون و بعد از خیزش دیماه  ٩۶و از ِ
پس آن آبان  ،٩٨کمونیستها باید به شکلی
جدی و دقیق به تحلیل آنچه رخ داد و انتقاد از خود بپردازند .ما نیروهایی که قائل به انقالب و سازمان انقالبی
هستیم باید بی هیچ ابایی از خودمان بپرسیم در فاصلهی دو سالهی بین دو خیزش چه کردیم؟ چه میتوانستیم
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بکنیم؟ چه نباید میکردیم؟ و مهمتر از همه روشن کنیم که؛ بعد از این چه باید بکنیم؟

سازمانهای از باال ،سازمانهای از پایین
آنچه از سازماندهی مدنظر است نه سازمان فینفسه بلکه خصلتی یگانه از سازماندهی است .بر این اساس
میتوان دو مدل از سازماندهی را از هم تفکیک کرد :سازماندهی از باال و سازماندهی از پایین .این دو ،تنها دو
مدل متفاوت از سازماندهی نیروهای سیاسی نیستند ،بلکه برآمده از دو رسشت کامالً متضاد سیاسی و طبقاتیاند
که در نهایت تکلیف سازماندهی نظم اجتامعی را روشن میسازند .در ادامه خواهیم گفت که سازماندهی از پایین
نیز گرچه رشط الزم برای جنبش کمونیستی محسوب میشود ،اما کافی نیست .فعالً به عنوان یکی از مهمترین
نقطهعزیمتهای بحث سازماندهی از تفاوتهای این مدل سازماندهی از باال و پایین ادامه میدهیم و نتایج
اجتنابناپذیر هر کدام از آنها را به صورت مخترص بیان میکنیم.
وجهه مشخصهی سازماندهی از باال انکار یا تقلیل عاملیت مستقل سوژههای مردمی در تعیین رسنوشت و تنظیم
روابط اجتامعی و سیاسی و برکشیدن فوری نخبههایی است که منافع طبقاتی خود را بر منافع عمومی برتری
میدهند و به زیان منافع طبقات پایین آن را بازتولید میکنند .به اینترتیب کلیدواژههایی مانند گذار کنرتلشده،
جلوگیری از آنارشی ،استقرار فوری امنیت و امثالهم در کالم اپوزیسیون دست راستی در راستای تقابل با انواع
سازماندهیای قرار میگیرد که در پایین شکل میگیرد و مسئلهی بنیادیناش رهایی از انواع انقیادهای اقتصادی
و اجتامعی است.
انواع گرایشهای اپوزیسیون راست جمهوریاسالمی با سازمانهایی که نطفهشان اغلب در راهروهای پارملانهای
کشورهای غربی بسته شده و با ویژهخواری از رسانههای عریض و طویل و با اتکاء به بودجهی دولتها یا
مالیات شهروندان غربی همواره در حال تجدید سازماندهی خود هستند ،رصفنظر از توفیق یا شکست این
سازماندهیها ،مهمترین مصداق سازماندهی در باال هستند.
ِ
سیاست در پایین ،محل شکلگیری و مرجع خطاب آن است .واضح است که چنین
در مقابل اما مسئلهی اصلیِ
سیاستی در بنیادهای منطقی خودش هیچ نسبتی با دولتها و پروژههای استعامری آنها ندارد .با اینحال اینطور
نیست که چنین امری به خودی خود و بدون میانجیهای پدیدارکننده و تع ُینبخش به نتایج رهاییبخش منتهی
شوند؛ «سازمانهای انقالبی» میانجیهای مورد نظر هستند.
نقش میانجیها در سازماندهی انقالبی اموری از بیرون و الصاقی نیست .بلکه امری درونزاست و همراه با اعتالی
یک جنبش سیاسی تکوین مییابد .اعتالء و درونزایی یک جنبش و قیام به نفع خاستگاه طبقاتی آن بستگی زیادی
به فرصتها و امکاناتی دارد که عامالن آن حرکت اجتامعی برای خود پدید میآورند .اگر به زبان استعاره بخواهیم
بگوییم؛ «میانجیهای یک جنبش انقالبی قابلههایی هستند که خود را به دنیا میآورند» .به عبارت دیگر هنگامی
که یک جنبش انقالبی به دنیا میآید همزمان دستی قوی و ماهر از درون ارگانهایش رشد میکند تا کل پیکره را
از درون رحم تغییرات سیاسی بیرون بکشد.
به اینترتیب سازمان انقالبی به مثابه میانجی اعتالی یک جنبش سیاسی به رضورت انقالبی بودن منیتواند
پدیدهای از بیرون-باال باشد .به اتکای این وضعیت ارگانیک ،خصلت تعیینکنندهی یک سازمان انقالبی هامنطور
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که گفته شد :رو به پایین بودن آن و اگر دقیقتر بگوییم درونزا بودن آن است.
غیر از این ،فارغ از خاستگاه طبقاتی و با وجود مقاومتهایی که درون هر حرکت اجتامعی در مقابل انحراف
از خاستگاه وجود دارد ،این خطر فوری وجود دارد که یک خیزش اجتامعی هر چند عظیم در فقدان سازمانهای
انقالبی مرتبط با خود ،توسط نیروهایی که در باال سازماندهی شدهاند و با انواع متهیدات سیاسی خود را به
جنبشها و قیامها الصاق میکنند ،بلعیده شود.

امکانات و متحدان طرفین درگیر در نزاع طبقاتی
هر محتوای طبقاتی بدون نیروها و ابزارهای متناسب با خود مستعد اتخاذ رویکردهای خطا در سمتگیری و
برگزیدن متحدین سیاسی خواهد بود و به اینترتیب در نتایجی هولناک مدفون خواهد شد .در حوزهی نظری
میتوان بسته به محتوای طبقاتی هر جنبش و قیامی ،متحدین بالقوهی آن را در جهت نیل به برتری سیاسی
تشخیص داد اما در عرصهی واقعیتهای موجود ترکیب سیاسی جبهههای شکلگرفته تفاوتهای تعیینکنندهای با
مطلوبهای سیاسی ما دارند و گسستهای متعددی را منایان میکنند .از جمله مهمترین این گسستها ،فاصلهی
بین خاستگاه طبقاتی یک قیام و سمتگیری آن است .با آنکه خیزشهایی مانند دی و آبان به درجات زیادی از
محرکهای پیشین طبقاتی-سیاسی تبعیت میکند و منتظر مداخله و فراخوان احزاب و گروههای سیاسی منیماند
در مقابل ،سمت و سو و جهتگیری آن به درجات زیادی تابعی از نحوه و مقدار و کیفیت مداخلهی میانجیهای
سیاسی است .امکان مداخلهی این میانجیها نه اموری حتمی و تقدیری است و نه در سینی طالیی به عامالن آن
تقدیم میشود .بلکه چنین امکانی بسته به درجات گوناگون سازماندهی دارد و کامالً ارادهگرایانه در اختیار آنها
قرار میگیرد .به اینترتیب اگر میخواهید سمت و سوی قیام و جنبشی را در تاریخ دریابید بیش از هر چیز به
مقدار و کیفیت سازماندهی گروههای سیاسی اطراف و درون آن قیام و جنبش نگاه کنید.
هامنطور که اشاره شد جمهوری اسالمی و اپوزیسیون راستگرایش از امکانات بیشامر طبقاتیای برخوردارند که
فرادستی این طبقه را ،هم از حیث مناسبات مادی تولید و زیست روزانه و هم از حیث هژمونی ایدئولوژیک رقم
زده است .با این وجود پرسش از امکانهای موجود طبقاتی بالفاصله به مسئلهی توازن-عدم توازن نیروها پیوند
میخورد .به اینکه امکانهای طبقاتیای که انواع برتری را در نزاع طبقاتی رقم میزنند کدامها هستند و چگونه
میتوان از مسیر ابداع و انکشاف امکانهای نوین طبقاتی توازن موجود نیروها را دگرگون کرد .امکانهای طبقاتی
از حیث رابطهشان با مسئلهی توازن نیروهاست که اهمیت مییابند .به همینترتیب مسئلهی برهمزدن نسبت
بین نیروها و بازسازی هژمونیک یک نیرو علیه نیروهای دیگر از مسیر شناخت همهجانبه و فعالسازی امکانهای
طبقاتی متصل به آن نیرو میگذرد ،امری که جز از مسیر سازمان به دست منیآید.
پرسش دیگری نیز از حیث جستجوی متحدین سیاسی پیش رو قرار دارد؛ اینکه طبقهی کارگر و سایر گروههای
فرودست اجتامعی نظیر زنان ،اتنیکهای غیر مسلط و دیگر ستمدیدگان ،متصل به چه زمینهها و شکافهای
تاریخیای هستند و از مسیر این اتصال ،استعداد بروز چه امکانهای تعرض جمعیای برای کسب برتری سیاسی
را دارند.
از مسیر فهم و تدقیق این نقاط اتصال میتوان خصلتهای این گروههای اجتامعی و جایگاه آنها را در مناسبات
مسلط نشان داد .در خصوص دی و آبان ،اگر آمارهای موجود ،شواهد میدانی و گزارشهای بالواسطه را به زبان
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ِ
منزلت ناشی
اقتصاد سیاسی ترجمه کنیم معرتضان عمدتاً از گروههای فاقد مالکیت و کنرتل بر ابزار تولید و
از تقسیم کار اجتامعی بودند .عالوه بر این وضعیت کلی ،جامعه به طور اخص با ورود اقتصاد ایران به فاز
نئولیربالیستی -ولو با اعوجاجات خاص ساختار سیاسی در ایران -با بیثباتسازی و با به حاشیه رانده شدن بیش از
پیش فروشندگان نیروی کار به صورت گسرتده روبرو شد .ساخت طبقاتی و فرصتهای مداخلهی برهمزننده (و نه
لزوماً همیشه انقالبی) وضعیت که در مناسبات اجتامعی تولید به صورت بالقوه موجود است ،نشان میدهد که
بزرگترین و مهمترین نقطهی عزیمت تغییرات سیاسی ،برخالف تالش ایدئولوژیکی که در جهت بازمنایی ارادهی
طبقهی متوسط در تغییرات سیاسی دارد ،ارادهی گروههای اجتامعی مادون طبقهی متوسط است؛ «آنان که چیزی
برای از دست دادن ندارند»! آنچه طی دو خیزش رسارسی  ۹۶و  ٩٨آشکار شد این بود که معرتضان جز از مسیر
دگرگون کردن هژمونی طبقاتی ،از جمله اعالم رسمی پایان هژمونی طبقه متوسطی (که هم در دو جناح عمدهی
حاکمیت منایندگی میشود و هم در اپوزیسیون راست) نخواهند توانست توازن موجود نیروها را به نفع برآورده
ساخنت عدالت با سمتگیری سوسیالیستی و معطوف به رهایی جمعی بر هم زنند.
البته برای پرهیز از خوشبینیهای رایج و برای فهم پیچیدگیها و بحرانهای موجود در تغییرات ِ
پیش رو و
همینطور برای یافنت متحدان طبقاتی بالفاصله باید به انواع شکافهای درون و بین گروههای اجتامعی پرداخت.
برای منونه میتوان به شکافی اشاره کرد که بین ایدئولوژی هژمونیک در مطالبات زنان که از حيث فراطبقاتی
بودن برخی از این مطالبات مانند لغو حجاب اجباری به لوگوی فعالیت سیاسی جریانهایی مشخص تبدیل شده
است ،که از قضا همین جریانات در تضاد اساسی با خواستههای عدالتخواهانهای (در معنای اقتصادی) قرار
میگیرند که در اعرتاضات دی  ۹۶و آبان  ٩٨وجود داشت.
نسبتسنجی بین جنبش زنان -که موقتاً آن را از بقیهی جنبشهای اجتامعی و سیاسی منتزع میکنیم -و جنبشهای
اعرتاضی دی و آبان از این رضورت ناشی میشود که همواره باید سطحی از اتحاد و همپوشانی و همبستگی بین
جنبشها را به عنوان راهی برای اعتالی کل جنبشهای سیاسی پیگیری کرد و اساساً در این بخش از منت در پی
آنیم که متحدین طبیعی و امکانهای جنبش طبقاتی را روشن سازیم.
شکاف بین «ایدئولوژی هژمونیک موجود» در جنبش [چندپارهی] زنان و خیزش رسارسی دی و آبان که منونهوار
مورد اشاره قرار میگیرد خصلت جوهری این دو پدیده نیست و برساختهی پروسهی طوالنیِ استقرار نظم حاکم
است .این شکاف از دو عامل فربه میشود؛ یکی ماهیت هژمونیک ایدئولوژی مسلط بر مطالبات زنان و دیگری
عدم اعتالی سویههای ایجابی نزد معرتضانی که دو فقرهی اخیر دی  ۹۶و آبان  ٩٨را رقم زدند .زنان اگرچه به عنوان
یک کل اجتامعی از ستم حکومتیای مانند حجاب اجباری و دیگر قوانین ارتجاعی رنج میبرند اما در عینحال
یک کل ناهمگون را تشکیل میدهند که حاوی تعارضات درونی و رسنوشتساز هستند .به نحوی که توازن قوای
نیروهای سیاسی و طبقاتی که موقتاً آن را به صورت انتزاعی امری بیرون از کلیت پدیدهی زن ستمدیده در نظر
میگیریم ،توانسته قسمی ایدئولوژی یکسانساز را به این کل ناهمگون تحمیل کند .در صورتیکه میتوان خواست
مرتقی لغو حجاب اجباری را در منت یک برنامهی طبقاتی که از عهدهی نیروهای چپ انقالبی برمیآید به سایر
خواستهای تاریخی رفع اشکال نابرابری زنان مانند رفع انواع نابرابری جنسیتی در محیط کار ،لغو انواع قوانین
زنستیزانه ،رها کردن زن از کار خانگی ،آزادی سقط جنین و ...پیوند زد .امری که لیدرهای جریان راست که رهربی
خودخوانده جنبش زنان را بر عهده گرفتهاند نه میخواهند و نه توان آن را دارند .دستکم به این دلیل که پدران
سیاسی و مالی آنها هرگز خواست لغو حجاب اجباری را در کنار تحقق برابری دستمزدها یا آزادی سقط جنین
-فقرهی اخیر بسته به اینکه کدام جریان در اروپا و آمریکا قدرت را در دست داشته باشند -نخواهند پذیرفت.
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چنین عدم پیوندی که نتیجهی برکشیدن ایدئولوژی لیربالی و طبقه متوسطی درون گروههای زنان است با وجود
آنکه یک خواست به حق را منایندگی میکند و به آن بیان سیاسی میدهد اما در عینحال در گرو حذف و نادیده
انگاشنت سایر صداهایی است که ناگزیرند بیان سیاسی بیابند اما به دلیل فقدان توازن بین نیروهای سیاسی و
اجتامعی اینبار ذیل یک ایدئولوژی هژمون ،بیصدا و به شکل مضاعف حذف میشوند.
ناچاریم که به منظور رفع یک سوءتفاهم تاریخی بالفاصله تأکید کنیم که چنین تحلیلی هرگز به منظور از اولویت
انداخنت خواست رفع حجاب اجباری نیست .بلکه به معنای نشان دادن رضورت پیش بردن یک پروژهی چندوجهی
در مبارزات زنان است .به طوری که قابلیت آن را داشته باشد با مرکز قرار دادن یک امر کلی مانند رفع نابرابری
جنسیتی عالوه بر مبارزه برای لغو یک ستم معین (حجاب اجباری) در اشکالی چندوجهی مشمول سایر سطوح
نابرابری و ستم نیز شود .چنین امری در عینحال میانجیهای جدید و نتایجی فوری را فرا خواهد خواند:
اول اینکه پیشاهنگیِ چنین تغییر پارادایمی به شکل اجتنابناپذیر به زنان طبقهی کارگر و نیروهای سیاسی
سوسیالیست سپرده خواهد شد.
دوم اینکه پیش بردن مبارزهای چندوجهی شکاف درونی مبارزات اجتامعی و سیاسی را پر خواهد کرد.
روشن است که چنین تغییر پارادایمی تنها از مسیر اعتالی مبارزات برابریخواهانه ،یافنت سویههای ایجابی فراگیر
و مرئی شدن اتصاالت بین جنبشی و هژمون شدن چپ انقالبی انجام خواهد شد.
میتوان به سایر شکافهای درونی مبارزات گروههای فرودست نیز اشاره کرد .یکی دیگر از مهمترین این
شکافها ،بین ملیتهای غیر مرکز و مبارزات طبقاتی است که به عنوان مانع اعتالی مبارزات کنونی محسوب
میشود .میتوان در فرصتی دیگر به نقش ارتجاعی این شکاف در مسیر اعتالی مبارزهی کنونی پرداخت اما در
مجموع به رشط رفع موانع درونجنبشیِ چنین اعتالیی است که میتوان مداخلهی گروههای فرودست را در محل
پیوند چندین شکاف عمده و فعال رقم زد.
نکتهی بعدی آنکه اتصال ارگانیک به ساخت طبقاتی نابرابر فینفسه و به خودی خود امری رهاییبخش نیست.
به عبارتی دیگر فرودستان همواره حامالن رهایی نیستند .بلکه رهایی نیازمند میانجیهایی است که در مقابل
انواع راستگرایی ،سیاست مبتنی بر هویت و فاشیسم بایستد و طی یک رویکرد ایجابی سازوکارهای مادی تحقق
برابری را ایجاد کند .مهمرتین این میانجیها (آنچنان که موضوع این منت است) سازمان و تشکیالت انقالبی
است .در عینحال وقتی از سازوکار مادی تحقق برابری حرف میزنیم منظورمان ارادههایی از باال و در قامت
دانایان کل و مصلحان عمومی نیست که فرودستان را به سمت امر خیر راهنامیی کنند .بلکه این میانجیها خود
سوژههای فعال در روندهایی هستند که از پایین در دو حوزهی ایده (آگاهی ،عامل ذهنی ،ایدئولوژی و )...و عمل
(کسب قدرت سیاسی) مداخله کند .قدرت سیاسی اینجا بیش از هر چیز به معنای ایجاد و حفظ روند مداخلهی
سیستامتیک از پایین است .به اینترتیب پاسخ به این پرسش که قدرت سیاسی توسط سازمان انقالبی اعامل خواهد
شد یا تودههای ستمدیده و در چه شکلی؟ دشوار نخواهد بود .بدون آنکه بخواهیم وارد سازوکارهای جزئی اعامل
قدرت سیاسی و رابطهی بین سازمانهای سیاسی و ا َشکال اعامل قدرت از پایین شویم ،به صورت فرشده فقط
به منظور آنکه محتوای کلی آن را نشان دهیم ،باید از «شوراها» یاد کنیم .سازمانهای انقالبی به اینترتیب در
تدارکات سیاسی ایجاد و حفظ چنین روندی مشارکت خواهند داشت .به همین دلیل آنچه در بدو امر جای تأکید
دارد سوژههای نخستین و سنگ بنای اولیهی این اراده از پایین است؛ عنارص پیرشو در میان فرودستان« .کسانی
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که به دالیل گوناگون امکان تخطی ارادهگرایانه از چارچوبهای ذهنی مسلط بر فرودستان را داشتهاند».
در مسیر کسب و حفظ قدرت سیاسی ،طبقات فرادست اگر به انواع امکانات طبقاتی مانند تریبونهای دولتها
و سازمانهای بیناملللی ،رسانههای جریان اصلی ،پلیس و نیروی نظامی و منابع مالی وسیع مجهز هستند،
در مقابل یک سازمان انقالبی به بسرتهای انضاممی شکلگیری تضادهای طبقاتی (و تودهی وسیع مزدبگیران،
ستمدیدگان ،بیکاران و محذوفان) متصل است .آیا این دو امکان متفاوت میتواند در مواردی بر هم منطبق بیافتد
و عامالنشان طی اتحادی سیاسی ولو تاکتیکی علیه یک دشمن مشرتک تشکیل جبههای واحد بدهند؟ پاسخ ما
با توجه به خصلتهای طبقاتی متضاد ،شواهد تاریخی از رفتار سیاسی طبقات فرادست و رشایط عینی موجود
منفی است .نگاهی به صفبندیهای سیاسی مخالفان جمهوری اسالمی نشان میدهد که امکانهای برآمده از
وضعیتهای طبقاتی به صورت فعال و عینی علیه رقبای سیاسی در طبقات دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.
بنابراین آنچه که تضاد به صورت کلی مینامیم به صورت تضاد در اجزا آشکار میشود .امکانهای مادی برآمده از
ساخت طبقاتی هر یک از نیروهای درگیر در نزاع تاریخی-سیاسی برای کسب هژمونی و دستیابی به قدرت در پی
از کار انداخنت یکدیگر هستند .مثال روشنی از این امکانهای مادی رسانههای جریان اصلیاند که به عنوان یکی
از مهمترین ابزارهای حفظ برتری ایدئولوژیک طبقات فرادست مورد استفاده قرار میگیرند و در بازمنایی ساخت
طبقاتی جامعه آن را از ریخت میاندازند و به سود خود بازتعریف میکنند .یکی از کارهای اساسی سوژههای
معرتض به ساخت طبقاتی نابرابر این بوده که عامل ذهنی دفرمهشدهی فرودستان را در جهت شناخت و واژگون
ساخنت کل ساختار بازسازی کنند .این نزاعی واقعی است و هرگونه نادیده انگاشنت یا تعلیق آن به تضعیف
امکانها و تضییع فرصتهای کسب قدرت سیاسی از پایین خواهد انجامید.
در حالی که رقیب طبقاتی در راهروهای پارملانهای غربی (و همینطور رو به حکومت ،در دولت و سپاه
تراستیترین احزاب و گزینش متحدان طبقاتی
و بسیج) در حال البی و تبانی و جلب نظر سناتورهای دس 
است ،سازمان انقالبی نیز باید متحدان طبیعی طبقاتی خود را جستجو کند .پیش از این گفتیم که هر محتوای
طبقاتی بدون میانجیهای مرتبط با خود میتواند طی اتخاذ رویکردی خطا در سمتگیری و برگزیدن متحدان
سیاسی ،در نتایجی هولناک مدفون شود .در حوزهی نظری میتوان بسته به محتوای طبقاتی هر جنبش و قیامی
متحدین بالقوهی آن را در جهت نیل به برتری سیاسی تشخیص داد اما در عرصهی واقعیتهای موجود ترکیب
سیاسی جبهههای شکلگرفته تفاوتهای تعیینکنندهای با مطلوبهای نظری دارند و گسستهای متعددی را
منایان میکنند .همینطور اشاره کردیم که «معرتضان جز از مسیر دگرگون کردن هژمونی طبقاتی از جمله اعالم
رسمی پایان هژمونی طبقه متوسطی (اعم از دو جناح عمدهی حاکمیت و حتی اپوزیسیون راستگرای حکومت)
نخواهند توانست توازن موجود نیروها را به نفع برآورده ساخنت خواست عدالت طلبانهشان بر هم بزنند» .به
اینترتیب در مقام نتیجهگیری از این بحث سوال مطرح این خواهد بود که متحدین ما چه کسانی هستند و یک
سازمان انقالبی متحدین خود را بین کدام گروههای اجتامعی جستجو میکند؟
متحدین ما کسانی هستند که یکی از خصلتهای بنیادین سازماندهی انقالبی یعنی «سازماندهی از پایین» را نقض
نکنند .یا آنکه خو ِد عملِ اتحاد ،مصداقی از نقض آن توسط خود ما نباشد .به عبارتی دیگر ،دولتهای رسمایهداری
و ساز و کارهایش مانند پارملان ،احزاب بر رس کار ،گروههای مدافع بازار آزاد ،انجمنهای مبلغ نابرابری طبیعی،
«انجیاو»های طرفدار نئولیربالیسم ،جمعیتهای هوادار خون پاک و هویت اصیل و میراث باشکوه گذشتگان و
هرچه که عاملیت خودمختار انسان را نفی میکند متحدین ما نیستند .در مقابل متحدین ما گروههایی هستند
که در کنار اتخاذ رویکرد سوسیالیستی حول یک ایده و عمل رهاییبخش معین و از پایین برخاسته ،بتوان با آنها
به همبستگی رسید .به اینترتیب با وجود تنوع و تکرث در خاستگاه اجتامعی-طبقاتی ،آنچه ارجحیت مییابد
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سمتگیری اجتامعی-طبقاتی متحدین ماست .سازماندهی از پایین نه فقط رشط تأسیس یک سازمان انقالبی است
بلکه رشط تداوم آن است .به این معنا که نه تنها با سازماندهی از پایین میتوان ارادههای از باال را که به دنبال
بازتولید رشایط نابرابرند به عقب راند ،بلکه با تداوم و تعمیق این نوع سازماندهی است که میتوان به اولین و
یکی از مهمترین سازوکارهای رهایی همگانی از انقیاد رسمایهداری یعنی رفع مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید
اجتامعی دست یافت .به اینترتیب متحدین بالقوهی ما شامل انواع مختلف گروههایی هستند که در وضعیت
فعلی فاقد مالکیت و کنرتل بر ابزارهای اجتامعی تولیدند و نیز خواهان اشرتاکی ساخنت آن هستند.
به عنوان جمعبندی در این بخش؛ سازمان انقالبی اگر چه به امکانات عظیم طبقاتی مستقر در دولتهای غربی،
سازوکارهای بازمنایی رسانهای و نظایر آن دسرتسی ندارد اما به شکلی ارگانیک از تضادی منشاء میگیرد که رقیب
سیاسیاش از آن بیبهره است .جستجوی امکانهای مادی ،برساخنت سویههای ایجابی و برکشیدن ارادهی سیاسی
از دل این تضاد به جهت فراروی از آن ،کارویژهی سازمان انقالبی است .امری که دشمن طبقاتی از صد فرسنگی
آن نیز عبور نخواهد کرد.

رهرب یا رهربی؟
در تحلیلهای مختلف به درستی بر نقصان فقدان رهربی در جنبشهای اعرتاضی معارص تأکید میشود .معطوف
به دالیل تاریخیِ چنین فقدانی و آسیبهایی که از چنین فقدانی متوجه جنبش طبقاتی میشود ،معتقدیم که
باید در جهت غلبه بر این فقدان متمركز شد .دالیل تاریخی ناکارآمدی و شکست رهربی سازمانهای کالسیک،
ملزوماتی را ِ
پیش رو میگذارد که بیتوجهی به آن نتیجهای جز تکرار تجربههای پیشین نخواهد داشت .در
عینحال تغییرات گسرتده در دهههای اخیر در جهت گسسنت روابط اجتامعی پیشین و امکانناپذیر بودن برخی
از مقاومتهای جمعی در محل زیست و کار به شیوههای کالسیک به دلیل موانع ساختاری ناشی از تغییرات
نئولیربالی و رسکوب سیاسی خاصه در ایران ،رشایطی را به وجود میآورد که منیتوان انتظار آن را داشت که سازمان
معینی در قامت رهرب جنبش طبقاتی خود را عرضه کند .رهربی خودخوانده و از باالی رس جنبش طبقاتی نیز جدا
از اشکاالت اصولی ،به مانع چندپارگی ساختار طبقهی کارگر و زیست ستمدیدگان خواهد خورد و چنین پدیدهای
از لحظهی نخست مرده به دنیا خواهد آمد .با این وجود دشواری غلبه بر فقدان رهربی ما را به وسوسهی تن
دادن به بینظمی اتوریتهستیزی نخواهد انداخت که مبارزهی طبقاتی را در مرحلهی جنبشی آن دچار گیجرسی
تراستی و چپ رفرمیست کند .آنچه ابتدا باید در نظر داشت وجود نه
و غلطیدن به زمین بازی جریانهای دس 
یک سازمان سیاسی بر فراز جنبش طبقاتی بلکه حضور سازمانهای مختلف سیاسی درون جنبش طبقاتیست
که رضورتشان را از تکرث درون طبقه میگیرند .آنچه از آن حرف میزنیم نه رهرب بلکه رهربان جنبش طبقاتی
و همزمان مقولهی رهربیِ مبتنی بر ایده ،اسرتاتژی و هامهنگی است .به اینترتیب «رهربی» یک سویهی ایجابی
و یک سویهی سلبی خواهد داشت .از یک سو به نیروهای پراکنده درون مبارزهی سیاسی حول یک افق معین
انسجام خواهد داد و از سوی دیگر تبدیل به نیرویی نخواهد شد که در تعارض با ارادههایی است که در پایین
شکل میگیرند .در این صورت به دو نیاز رضوری پاسخ و در عینحال به چالشهای جدیدی تن دادهایم؛ یک)
عوامل پراکندهای از اسرتاتژیهای سیاسی حول محورهای معینی تجمیع و منسجم خواهد شد و همزمان بین
اسرتاتژی سیاسی و ارادههای از پایین سازگاری به وجود خواهد آمد .دو) برای روشن کردن چالشهای ِ
پیش روی
این نوع از رهربی ناچاریم که معنای مدنظر این منت از «ارادههای از پایین» را توضیح دهیم.
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نگرانیهایی در جنبش چپ رادیکال وجود دارد که اگر اراده از پایین حامل گرایشهای ارتجاعی و ضدانقالبی
باشند تکلیف چیست؟ آیا این یک خوشبینی مفرط ناشی از تقدیس «مردم» نیست؟ پیش از این گفتیم که نیروهای
برآمده از شکاف طبقاتی به خودی خود حامل تغییرات رهاییبخش نیستند و از همین روست که سازمانهای
سیاسی چپ انقالبی رضورت وجود پیدا میکنند .منتهی بحث بر رس رابطهی این سازمانها با ارادههای از پایین
است .اول آنکه سازمان انقالبی چپ خود یکی از اشکال سازماندهیشدهی نیروی از پایین است .وقتی از سازمان
انقالبی حرف میزنیم از پدیدهای جدا از پایین و شکلگرفته در باال حرف منیزنیم .این حرف البته هرگز به این
معنا نیست که سازماندهی از پایین رشط کافی برای سازماندهی مدنظر این منت است .کام اینکه میدانیم مثالً
نیروهای مذهبی نیز میتوانند میان تودههای مردم دست به بسيج نیرو بزنند .بنابراین رشوط الزم دیگری مانند
حرکت به سوی سوسیالیسم وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
مشکل دیگری نیز در برابر مفهوم سازماندهی از پایین وجود دارد؛ تکلیف نیروهای سیاسی در تبعید چیست؟
آیا میتوان گفت نیروهای سیاسی در تبعید چون به طبقه دسرتسی ندارند فاقد امکان سازمانیابی هستند؟ یا به
محض سازمانیابی تبدیل به سازمان از باال میشوند؟
پاسخ لزوماً مثبت نیست .به این معنا که باید مفهوم دسرتسی به طبقه را روشن کرد .در بین طبقه بودن و پیوند
ارگانیک با آن لزوماً به معنای رابطه با افراد نیست بلکه پیش از آن یک رابطهی سیاسی است که وجوهی پررنگ
در حوزهی ایده دارد .در بیانی متثیلی میتوان از مثال «سلول انفرادی» استفاده کرد .زندانی محبوس در سلول
انفرادی با آنکه رابطهاش با دنیای طبقاتیاش و در مجموع با جامعه از حیث عملی و رابطه با افراد طبقه قطع
است اما میتواند درخشانترین ایدهها و برنامهها را بپروراند و تئوریزه کند .به همینترتیب نیروهای سیاسی در
تبعید نیز یکرسه دستشان از پیوند با طبقهای معین در یک جغرافیای دیگر کوتاه نیست ،بلکه به نسبت ایده و
عملی که در پیش خواهند گرفت میتوانند در مسیر سازماندهی و کمک به حرکت جنبش اقدام کنند.
دوم آنکه سازمان انقالبی ایجادشده بعد از تأسیس برای اینکه کامکان در معنای سازمان انقالبی تداوم یابد ،باید در
رابطهای دیالکتیکی با خاستگاه خود قرار گیرد ،رابطهاش را با خاستگاه مادیاش ارگانیک کند و هر نوع تأثیرگذاری
را طی پروسههایی تدریجی و دموکراتیک رقم بزند.
سوم آنکه آشکارا دارای جهتگیری عمالً کمونیستی باشد .به اینترتیب سازمان انقالبی پیش از هر چیز در خدمت
انکشاف اراده از پایین قرار گرفته و خط و مشی تحقق اراده از پایین و رفع موانع تحقق آن را در پیش میگیرد.
در نهایت امری که با رصاحت باید بیان شود این است که در ساختارهای جوامع نئولیربالیزهشده و شدیدا ً تحت
رسکوب ،نه یک سازمان انقالبی که سازمانهای انقالبی درون جنبش طبقاتی در اندازه و با فرمهای گوناگون جنبش
را رهربی میکنند .آنچه این سازمانها را به هم متصل میکند افق مشرتک سیاسی و ایدههای راهربدی انقالبی
نظیر ترصف قدرت سیاسی توسط شوراهای کار و محل زیست ،از بین بردن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و...
است .افق سیاسی و ایدههای راهربدی ویژگیهای متصلکنندهی این سازمانها خواهند بود .آنچه این نقاط اتصال
را تبدیل به حلقههای نیرومند ناگسستنی میکند ،گفتوگوهای غیابی بین هستهها ،حلقهها وجمعهای انقالبی
در فرم مقاله ،پادکست ،ویدئو و غیره است .چنین روندی همسوییها و مشابهتها را منایان خواهد ساخت .آنچه
در قدم بعدی خروجی پراتیک این روند خواهد بود ترویج عمومی و بردن این بحثها درون الیههای گوناگون
طبقه است .آگاهی طبقاتی مورد اشاره تا اینجا ناظر به چنین پراتیکی است.
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مبتنی بر خیزشها و قیامهای عمومی ،آگاهی طبقاتی میانجی رهربی سازمانهای سیاسی انقالبی خواهد شد .به
اینترتیب جنبش طبقاتی نه بدون رس بلکه صاحب چندین رس است که در عینحال از یک منطق سیاسی انقالبی
که مبتنی بر افق سیاسی و ایدههای راهربدی مشرتک است تبعیت میکند.
ممکن است این خطوط این گامن را ایجاد کند که در رشایط شکلگیری شوراهای محل کار و محل زیست،
سازمانهای انقالبی که احتامالً قابلیت استحاله و ادغام در بدن یک حزب دارای اتوریته عظیم انقالبی را هم
خواهند داشت ،رهربی و سلطه بر شوراها را بر عهده خواهند گرفت .ما بر این نظریم که :نقش و کارکرد
سازمانهای سیاسی در دو دورهی نسبتاً مجزا از هم ،هرچند دارای یک جهتگیری اما دارای تفاوتهای
تعیینکنندهای خواهند بود :یک) دورهی پیش از عقب راندن قدرت دولتی رسمایهداری و شکلگیری شوراها .در
این دوره طبیعتاً نقش رهربی سازمانهای انقالبی درون جنبش طبقاتی یک عامل برسازنده است در راستای تعین
بخشیدن به قدرت سیاسی طبقهی کارگر که در شوراها محقق خواهد شد .دو) دورهای که شوراها کم و بیش در
نواحی مختلف تشکیل شدهاند و جنبش طبقاتی بخشهایی از تعین قدرت سیاسیاش را در شکل شورایی یافته
است .در واقع بخشی از اهداف سازمانهای سیاسی که ترصف قدرت سیاسی توسط طبقهی کارگر و ستمدیدگان
است محقق شده .رابطهی سازمانهای سیاسی با شوراها اگر در این مقطع مبتنی بر رهربی سازمانها باشد،
نقضکنندهی قدرت سیاسی شوراها خواهد بود و چنین دوگانهای همچنان که شواهد تاریخی نشان میدهد در
نهایت به نفع سازمانهای سیاسی از میان خواهد رفت .مسئله اما نه تن زدن از تشکیل سازمانهای انقالبی بلکه
تنظیم و بازتعریف مداوم رابطهی آن با سایر اجزای جنبش طبقاتی است ،به گونهای که جنبش و در آینده قدرت
سیاسی طبقهی کارگر در ساختار آهنین و فساد احتاملی سازمانهای سیاسی غرق نشود.

ایجاد هسته؛ ترویج و شبکهسازی!
تا اینجا ما نکاتی را دربارهی برخی مالحظات عمومی و اساسی سازمانهای انقالبی و چرایی پرداخنت به این شکل
از پراتیک سیاسی بیان کردیم .در این بخش قصد داریم به صورت کلی در خصوص چگونگی «سازمانیابی» به
نکاتی اشاره کنیم ،با این توضیح که در آینده به شکل موشکافانهتری به ساخت و بافت سازمان مورد اشاره و
شیوهی فعالیت آن (با توجه به سطوح قابل نرش) خواهیم پرداخت .بدیهی است که در صورت رسیدن به سطحی
از همفکری و البته اعتامد با سایر هستهها و گروههای انقالبی میتوان به شکلی غیر از انتشار عمومی به تبادل
نظر حول سازمان و مسائل اساسی آن پرداخت.
مارکس در ایدئولوژی آملانی میگوید« :این آگاهی انسانها نیست که هستی آنها را شکل میدهد ،بلکه برعکس
این هستی اجتامعی آنهاست که آگاهیشان را تعیین میکند» .در یک رابطهی دیالکتیکی به جهت دستکاری در
هستی اجتامعی میتوان مبدأ حرکت را از قسمی آگاهی مداخلهگر به سمت هستی اجتامعی قرار داد .آگاهی
مداخلهگر در این منت نام دیگر آگاهی طبقاتی است و مشتمل بر شناخت ریشههای تاریخی و مادی وضعیتهای
اجتامعی و جستجوی شیوههای فراروی از آن است .در یک رابطهی دیالکتیکی ،آگاهی طبقاتی خود نتیجهی
قسمی عمل خالفآمد است که توانایی عقب راندن برخی محدودیتهای هستی اجتامعی را دارد .به اینترتیب
اگر هستی اجتامعی فرودستان به دور از مداخالت مؤثر آنها ساخته میشود ،آگاهی طبقاتی به مثابه کنشی
مداخلهگر توانایی زدن نقب به درون هستی اجتامعی را فراهم میکند .آگاهی طبقاتی ابتدا افسونهای سوخت
و ساز سلطهی طبقاتی را باطل میکند .گرهگاه اصلی چنین امری جمعی شدن آگاهی است .یعنی «برنشاندن آن
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در رسشت برسازندهاش» .در واقع آگاهی طبقاتی پدیدهای جمعی است و بدون جمعی شدن و در معرض بازتولید
قرار گرفنت رصفاً در قامت یک انتزاع محدود فردی متوقف خواهد شد .پیش از جمعی شدن ،آگاهی طبقاتی امری
نامتام ،نابسنده و به شیئی در پستوی خانهها فروکاستنی است .در واقع هر چیزی هست به جز آگاهی طبقاتی.
هرچند که هامن انتزاع محدود فردی نیز محصول پروسههای اجتامعی تولید آگاهی است که در کتابها ،نرشیات،
گفتوگوها ،مبارزات پیشین و جاری طبقاتی و دهها عامل دیگر تجسم مییابد .به اینترتیب پرسشهای اصلی
در خصوص مفصلبندی آگاهی طبقاتی و سازماندهی ،پیش رو نهاده میشود :چگونه میتوان آگاهی طبقاتی
را در جایگاه اجتامعیاش نشاند؟ در فقدان ابزارهای رسانهای با مخاطبان انبوه که وظیفهی ترویج ،تبلیغ و
همگانیسازی آگاهی طبقاتی را بر عهده بگیرند امر تبلیغ و ترویج را چگونه باید پیش برد؟ چگونه میتوان از
آگاهی طبقاتی مبارزهی طبقاتی را منتج کرد؟ مبارزهی طبقاتی از چه مسیرهایی طی میشود و چه اشکالی از
مبارزه را طلب میکند؟ نقش و شکل یک سازمان انقالبی برای منسجم کردن این مبارزه چیست؟ تحلیل انضاممی
موقعیت ،برنامهریزی ،ارتباطگیری ،ایجاد گروه ،شبکهسازی و سطوح مختلفی از مخفیکاری در رشایط رسکوب
چگونه ميرس است؟ اینها سواالتی گشوده در پیش روی ماست که میتوان به فراخور وضعیت و موقعیت تاریخی
و جغرافیایی به یافنت پاسخشان همت کرد .از آنجا که واقعیت و مختصات زیست اجتامعی-سیاسی یک حقیقت
ثابت و منجمد نیست و پیوسته دچار تغییر و تحول میشود پاسخهای ما هم مخصوص اینجا و اکنونی زیستشده
و قابل مشاهده است .بنابراین در آینده و در مسیر حرکت با سواالت و مسائل بیشرت و ای بسا پیچیدهتری مواجه
خواهیم شد که ما منطقاً به شکل پیشینی پاسخی برای آن نداریم.
ما تا به اینجا با ارائهی تحلیلی از وضعیت (زمانی-مکانی) موجود به چرایی نیاز به یک سازمان انقالبی پرداختیم.
در ادامه به شکلی اجاملی در مورد چگونگی ساخت ،شکل پیشنهادی و شیوهی عمل سازمان انقالبی مورد بحث
نکاتی را بیان میکنیم .با این توضیح که در آینده و به منظور کمک به فرایند تشکیل سازمان انقالبی طبقهی
کارگر جزوهای حاوی تجارب زیسته و اندیشیده و همچنین نکاتی دقیقتر ،جزئیتر و شاید کاربردیتر در مورد
سازمانیابی مورد نظرمان منترش خواهیم کرد.
اجالتاً به کمک ترمی هگلی اگر سازمان را یک کل بدانیم؛ این کل دارای جزئیت و فردیتی مشخص است .جزئیت
سازمان مورد نظر ما حلقهها و فردیت در آن هامن سوژههای واجد خودآگاهی هستند که حلقهها را تشکیل
میدهند .در اینجا کل (سازمان انقالبی) ،مطلوب غایی و البته زمانمند ماست .غاییِ زمانمند از این لحاظ که
سازمان در ذات خویش وسیلهای برای رسیدن به هدفی کلیتر و کمک به پیشربد مبارزهای طبقاتی است .هامنطور
که پیشتر اشاره شد آگاهی طبقاتی امری جمعی و البته معطوف به مبارزهی طبقاتی است .حلقهها -که محل
تالقی سوژههای واجد خودآگاهی هستند -در اساس پیوندگاه خودآگاهی فردی با آگاهی جمعی و طبقاتی
هستند .بر همین اساس میتوان گفت که حلقهها در مقام جزئیت نقش چرخدندههای حرکت در مسیر مبارزهی
طبقاتی و تحقق سازمان انقالبی (در مرحلهای اساسی از روند مبارزه) را بازی میکنند.
از طرفی با وجود عامل رسکوب و سلطهی عیان و نامرئی ،امکان هرگونه فعالیت علنی رادیکال در قالب حلقه/
گروه ممتنع و ناممکن به نظر میرسد ،کام اینکه حکومت فعالیت انجمنها ،اتحادیهها و حتی سندیکاهای
قانونی را هم برمنیتابد و با انواع تهاجامت سعی در قلع و قمع آنان داشته و دارد .بنابراین فاکتور تأثیرگذار و
اساسی دیگر در امر سازمانیابی رعایت اصول مخفیکاری و گریز از علنیکاری و رصدپذیری است .همچنانکه در
دو دههی اخیر زیانهای ناشی از علنیکاری و چهرهسازی را که به کمک شبکههای اجتامعی اشکال مبتذلی نیز
به خود گرفته را مشاهده کردهایم.
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بنابراین حلقهها ،که ما از این پس به پیشنهاد رفقای هستهی رسخ علی موسیو از واژهی «هسته» برای نامیدن
آنها استفاده میکنیم ،واحدهایی کمونیستی با برنامه و دیسیپلین داخلی مشخص و معینی هستند که میتوانند
در وهلهی اول با تعریف برنامهای مطالعاتی در جهت تقویت مداوم نظری و همگرایی بیشرت فکری قدم بردارند.
بدیهی است که این مطالعه و تدقیق در امور نظری نه تنها مشخصاً در ارتباط با مسائل اساسی و مهم روز کشور
و جهان بوده (و نه عملی عافیتطلبانه و منفعل) بلکه به منظور تبیین دقیق و علمی مسائل جنبش طبقهی کارگر
و فرودستان و در جهت دخالت فعاالنه در مسیر مبارزهی طبقاتی است.
مقصود ما از برنامهی معین؛ تبیین مانیفستی داخلی بر اساس خطوط نظری-سیاسی افراد تشکیلدهندهی هسته
و با توجه به امکانات بالفعل و بالقوهی آنان ،در جهت حرکت در مسیر تشکیل سازمان (گسرتش حلقهها) و
مطابق یک دستگاه نظری منسجم و متفق است .قطعاً یک دستگاه فکری کامالً متقن و متفق میان متامی اعضاء
هستهها طی «یک مرحله» مطالعه و مباحثهی مفصل دستیافتنی است ،که البته باید در اوج دقت و شفافیت
هرچه زودتر به آن رسید.
مقصود ما از دیسیپلین داخلی مشخص؛ اموری از قبیل تقسیم کار مشخص ،تعهد کامل افراد تشکیلدهندهی حلقه
به رعایت رازداری ،گریز از اتوریتهی شخصی ،برخورد دموکراتیک در ارتباط با نظرات اعضاء هسته تا رسیدن به
اقناع جمعی در رابطه با موضوعات است .آنچه که ناگفته پیداست این است که در این مرحله از روند سازمانیابی
انقالبی که میتوان آن را مرحلهی «رویش هستهای» نامید در جهت تشکیل هستهها ،اعتامد و شناختهای
پیشینی افراد از همدیگر حرف اول را میزند.
هامنطور که مکررا ً گفته شد هدف از تشکیل هستههای رسخ ،تودهای کردن شیوهی مبارزهی انقالبی از مسیر
دستیابی به سازمان انقالبی طبقهی کارگر و در پیوند با آگاهی طبقاتی است .پس نخستین وظیفهی خارجی هر
هستهی رسخ «تکثیر و گسرتش» خویش است .به این معنی که همه و یا تعدادی از اعضاء هر هسته ،در ارتباط
با هستهای دیگر قرار داشته باشند ،حال چه خو ِد آن عضو ،هستهی دیگر را شکل داده باشد و چه تنها به عنوان
رابط بینهستهای عمل کرده باشد .این شکل از توزیع را ما «توزیع رسطانی» و این نوع از ارتباط را ما «اتصال
نقطهای» مینامیم.
الزمهی این شکل از ارتباط و توزیع ،به کارگیری اصول معین و تعریفشدهی کار مخفی است .اصولی از قبیل:
استفاده از نام مستعار برای اعضاء در متامی هستهها ،پرهیز از کنجکاوی و تبادل اطالعات اضافی ،پرهیز از
شناساندن اعضاء هستهها به همدیگر ،نامگذاری هستهها با اسامی مختلف و مناسب ،و سایر اقدامات ابتکاری
در راستای حفظ امنیت هستهها و اعضاء.

جمعبندی
در ایدئولوژی آملانی میخوانیم« :هر طبقهای که هدف سلطهیابی دارد ،نخست باید قدرت سیاسی را فتح کند
تا بتواند به نوبهی خود منافعش را در مقام منافع عام بازمنایی کند؛ امری که در وهلهی نخست مجبور به انجام
آن است» .بنابراین سازمان انقالبی مورد بحث ما که بازتاب و تجسد خواست مبارزهی طبقاتی طبقهی کارگر
است ،ناگزیر باید برای فتح قدرت سیاسی بجنگد؛ جنگی که هامنطور که گفته شد در ابتدا بسیار نابرابر است.

17

بحثی دربارهی سازمان انقالبی و یک نقد
خصلتهای میدان این نربد نابرابر طبقاتی را در بدو امر هیچیک از طرفین درگیر در نربد تعیین نخواهند کرد.
بلکه این خصلتها تابع بسرتهای مادی موجودی است که در روند تکامل اجتامعی یک جامعه شکل گرفته است.
هامن خصلتهایی که هم ایجادکنندهی بحرانهای گسرتده و فراگیر جوامعاند و هم بسرت نطفههای مقاومت و
مبارزه علیه وضعیت .طرفین درگیر میتوانند به تناسب برخورداری از امکانات تأثیرگذاری بر این میدان ،حداکرث
توان خود را به کار گیرند .مانند آنچه که در آبان  98مشاهده کردیم؛ حکومت با متام توان نظامی ،قضایی ،سیاسی
و رسانهای وارد عمل شد .سکوت و همراهی قدرتهای جهانی و کشورهای منطقه بر اساس همین توان سیاسی
حکومت در جلب همراهی این کشورها قابل توجیه است .دستکم به این دلیل که آزادسازی نرخ فروش سوخت
که جرقهی اعرتاضات آبان ماه در ایران بود مستقیامً به توصیهی صندوق بیناملللی پول به عنوان نهادی بر فراز
همهی دولتهای رسمایهداری صورت گرفت.
رسمایهداری مانند هر شیوهی تولید سابقاً موجودی -که زمانی مرتقی و پیشبرندهی تحوالت مثبت تاریخی
بوده -دارای تاریخ مرصفی -ولو غیرقابل پیشبینی -است .اگر زمانی شیوهای مکشوف از دل وضعیت برای پاسخ
به بحران بود ،اکنون به تعبیری ،خود بحرانی است که باید شیوهای مرتقی را از دل آن بیرون کشید .نطفههای
مقاومت و اشکال مبارزه علیه رسمایهداری در دل بحران به وجود میآیند و در دل بحران مجبور به صورتبندی
خود و مبارزهاند؛ چه بحرانهای اکولوژیکی (سیل ،آتشسوزی و )...و اقتصادی (گرانی ،رکود ،بیکاری و )...و
چه هر بحرانی که زیست انسان و ادامهی حیات رشافتمندانهی او را بر روی زمین به خطر میاندازد .واقعیت
انکارناپذیر این است که همواره دولتهای رسمایه در رشایط اوج و حادشدگی بحرانها تیغ رسکوب و کشتار را
تیزتر میکنند .جز این هم نباید انتظار داشت ،بلکه آن را به عنوان وضعیتی که باید درون آن به مبارزه پرداخت،
شناخت و پذیرفت.
بنابراین سازمانهای انقالبی که در دل بحرانهای جاری رسمایهداری به وجود میآیند باید بتوانند سهم خود
را در دستکاری میدان نربد طبقاتی ایفا کنند .بدیهی است که این ادای سهم و اعامل قدرت مراحلی دارد.
هامنطور که گفته شد مرحلهی ابتدایی و مهم هر تشکیالتی آگاهیبخشی و کار فکری رادیکال در میان تودههای
فرودست است .این مرحله هم به جهت ارزیابی رشایط عینی جامعه و کشف اشکال مبارزهی جمعی و هم به
جهت کادرسازی و جذب عنارص پیرشو که انگیزهی کار انقالبی و تشکیالتی دارند حائز اهمیت است .قدمهای
ابتدایی اعم از پخش یادداشت ،جزوه ،شعارنویسی ،ایجاد جمعهای کتابخوانی و بحث و غیره در باالترین سطح
مخفیکاری و هوشیاری امنیتی ،توسط حلقههای محدود و کوچکی از افراد صورت خواهد گرفت .اینکه در ابتدا
گروهی معدود از کمونیستها این اولین قدم را برخواهند داشت چیزی جز وظیفهی تاریخی آنان نیست.
بنابراین بار دیگر آنچه را که امیرپرویز پویان گفت به یاد بیاوریم« :تا زمانی که با تودهی خویش بیارتباطیم
کشف و رسکوب ما آسان است .برای آنکه مبانیم و سازمان انقالبی طبقهی کارگر را ایجاد کنیم باید با تودهی مردم
رابطهی مستقیم و استواری برقرار کنیم» .یا به زبان استعاری تروتسکی در «تاریخ انقالب روسیه» که نیروی بسیج
تودهای را به بخار نیرومندی تشبیه میکند که در نبود پیستونی که بتواند در لحظات حساس آن را مرتاکم کند،
در هوا پراکنده میشود؛ سازمان انقالبی تنها پیستونی است که نیروی عظیم تودهای را منسجم و مثربخش میکند.
در غیر این صورت بدون پیستون حتی عظیمترین بخارها هم به هدر میروند و به جایی منیرسند.
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و اما نقد
در انتها و با توجه به آنچه که گفته شد ما در ادامه چند نکتهی انتقادی را در رابطه با منت رفقای جمع «رسخط»
مطرح میکنیم؛ با این امید که پاسخ رفقای رسخط در مورد نکات مطرحشده ،و همچنین مباحث بعدی بین
کمیتهها و حلقههای مختلف در مورد رضوریترین مسائل مربوط به جنبش طبقاتی ،هرچه رصیحتر خطوط
سیاسی-فکری را به هم نزدیک کرده و زمینه را برای قدم گذاشنت در مسیر همبستگی بین حلقههای پراکنده و
تشکیل یک شبکهی رسارسی برای نربد در یک جبههی مشرتک فراهم کند.
اول) در ابتدای مطلب «ماتم نگیرید ،سازماندهی کنید» که از این پس ما به طور خالصه از آن تحت عنوان «ماتم
نگیرید »...نام میبریم ،آمده است« :منظور از سازمانیابی طبقاتی ،سازمانیابی در دو وجه است؛ «سازمانیابی
سوژهی طبقاتی» و «سازمانیابی برای طبقه» .منظور از طبقه ،طبقهی کارگر است که اساساً نیاز به سازمانیابی
دارد ،چرا که طبقهی مسلط [و حاکم] ،همهی سازمانها و نهادهای موجود را به انضامم دولت ،دستگاه رسکوب
و قوای تام نظامی در اختیار دارد» .احتامالً این جمالت ملهم از هامن ترم «طبقه برای خود و طبقه در خود»
مارکسی-هگلی است که مبحث عمیق و درازدامنی است که اینجا و اکنون مجال پرداخنت به آن نیست 3.منتهی
مسئلهی مبهم برای ما اینجاست که این انفکاک و تفاوتگذاری بین «سازمانیابی سوژهی طبقاتی» و «سازمانیابی
برای طبقه» دارای چه سویههای بهپیشبرنده و اساسیای است؟ اگر احیاناً این تفاوت دارای اهمیت اساسی و
اصولی است به چه ترتیب است؟ البته آنچه که از مطلب و در همین سطح از ابهام برای ما سوالبرانگیز بوده،
این است که؛ آیا ممکن است سازمانیابی سوژهی طبقاتی (با توجه به مفهوم سوژهی طبقاتی که در ادامهی منت
ماتم نگیرید ...ترشیح میشود) اساساً معطوف به طبقه و برای طبقه نباشد؟ اگر سوژهی طبقاتی که در بخشهای
پایانی مطلب «ماتم نگیرید »...به آن اشاره میشود به مرحلهی درک لزوم و سپس ایجاد سازمان (به هر مفهومی،
چه کالسیک و چه به مفهوم مورد نظر رفقای نگارنده) برسد ،آیا این سازمان برای طبقه [کارگر] نیست؟ یا به
عبارتی آیا فهم و درک طبقه مقدم و یا حتی توأمان با فهم و ایجاد سازمان (ولو در هر سطح و شکلی) نیست؟
دوم) در ادامهی مطلب «ماتم نگیرید »...عنوان شده است که« :به نظر میرسد هیچیک از گروههای چپ،
امروز حول حل مسألهی وابستگی و بدیل برای مناسبات بیناملللی کوچکترین تالشی انجام نداده است .به هر
روی اگر گام نخست سازمانیابی در رشایط استبدادی را پروپاگاندا بدانیم ،این پروپاگاندا باید حول حل مسألهی
وابستگی و بحران مناسبات بیناملللی شکل بگیرد» .ما متاماً با این مسئله موافقیم که در رشایط کنونی که اختناق
و رسکوب به حد باالیی رسیده و رشتهی مبارزات مرتقی و انقالبی نازک شده (چه در اثر تبارکشی جریان چپ
انقالبی و غیرسازشکار و چه در نتیجهی گسرتش مناسبات سلطهی نامریی در زندگی اجتامعی-سیاسی-فرهنگی)
اولین قدم برای مبارزه ،تبلیغ علیه سیستم حاکم و رسوا کردن هرچه بیشرت آن در میان تودهی به بند کشیده و
استثامرشونده است .بدیهی است که امر تبلیغ علیه سیستم نه به شکل شخصی و منفرد که در حالت جمعی و
سازمانی امکانپذیر است .یعنی ابتدا یک سطح از سازمان (چه به صورت یک حلقه و یا چند حلقه) باید شکل
بگیرد و سپس افراد متصل پس از فراهم آوردن مواد الزم برای امر تبلیغ (اعم از نرشیه ،شبنامه ،سایت ،کانال
و )...اقدام به انجام آن بکنند .بنابراین به نظر ما نه گام نخست برای سازمانیابی ،بلکه گام نخست برای «گسرتش»
سازمانیابی میتواند امر پروپاگاندا و رسوا کردن هرچه بیشرت حاکمیت در همهی ابعاد آن باشد.
سوم) رفقای نگارندهی «ماتم نگیرید »...با برگزیدن ترم اتونومیستی «کارگر شناختی» به عنوان وجه مشخصهی
نئولیربالیسم توضیح میدهند که« :در عرص کار شناختی ،ما به کارآفرینان خودمان بدل میشویم و زمان آزاد در
خدمت رقابت قرار میگیرد .این به چه معناست؟ به معنای گسرتش زمان کار به صورتی نامتعین در کل شبانهروز
کارگر» .در ادامه« ،نداشنت وقت ،انضباط و مترکز» را از خصیصههای رفتار سوژهی نئولیربالی که تا حد زیادی
 -3برای مطالعهی اجاملی پیرامون این مبحث میتوانید به مقالهی "تحول آگاهی طبقاتی ،ایستوان مزاروش ،ترجمهی ف .فرشیم و ن .براهنی /سایت
نقد افتصاد سیاسی" مراجعه کنید( .لینک مقاله)
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بروکراسیزدایی شده است ،دانستهاند.
به زعم ما اینگونه مواجهه با واقعیت نشاندن علت به جای معلول است .گفنت اینکه سوژهی نئولیربال فاقد وقت
و انضباط و مترکز است ،بدون درک و اشاره به دو ساحت متفاوت و متضاد «وقت ،انضباط و مترکز» به فراروی
از وضعیت کمکی منیکند .باید پرسید و روشن کرد که در وضعیت موجود ،سوژهی نئولیربال برای فراغت از کار
و دمی آسوده زیسنت وقت ندارد یا برای کار و استثامر شدن؟ برای تولید ارزش اضافی و بهرهدهی به صاحبان
رسمایه انضباط و مترکز ندارد یا در مبارزه علیه آن و ستاندن حقوقش؟ (قطعاً باید تأکید کرد که منظور از سوژهی
نئولیربال هامن شخص استثامرشونده و بهرهده است ،چراکه نداشنت وقت فراغت از کار ،بیانضباطی و عدم مترکز
علیه رسمایه در مورد سوژهی استثامرکننده و بهرهستان -طبقهی مسلط -صدق منیکند و اساساً موضوعیتی
ندارد) .به باور ما در مناسبات اجتامعی/تولید موجود وقت ،مترکز و انضباط انسان اگر نه متاماً که تا حد باالیی
تحت نفوذ و سیطرهی رسمایه و بازتولید آن قرار دارد ،چه در هنگام کار و میان چرخهی تولید/بازتولید و چه در
اوقات فراغت از آن.
در نربد تاریخی میان کار و رسمایه این وضعیت کنونی نتیجهی پیرشوی جبههی رسمایه و عقبنشینی جبههی کار
است ،نه چیز دیگر .از طرفی تعمیق و گسرتش ازخودبیگانگی انسان در عرص حارض را نباید به عنوان طبیعت
دادهشده و ابدی او پذیرفت .اگر سوژهی نئولیربال وقت و مترکز و انضباط (برای طی طریق مبارزهی طبقاتی را)
ندارد نه به خاطر رسشت او که به خاطر پیرشوی رسمایه و منحط شدن زیست اوست .بنابراین  )1غافل شدن
از درک دو وجههی متفاوت سویههای زیست اجتامعی سیاسی سوژهی مورد بحث و  )2درنگذشنت از درک
حاصلشده ،و ماندن در چارچوب دادهشدهی بیرونی روشی دیالکتیکی نیست .در نهایت سوال این است که اگر
رفقای نگارنده بر نداشنت وقت و نبود انضباط و مترکز برای مبارزه صحه میگذارند ،آنان اوالً علت و ثانیاً راه تغییر
این وضعیت را چه میدانند؟
چهارم) در منت آمده« :غلبهی منطق کار شناختی ،خرد شدن مجتمعهای بزرگ به تکههای کوچک تحت پیامنکاری،
نامتعین شدن مزد و زمان کار و مقرراتزدایی ،موجب شده غلبهی بروکراسیهای بزرگ ،جایگاهمندی متعین و
متکی بر سلسلهمراتب پلهای و تعینیابی نسبتهای ارتباطی با همگنان ،به شدت کاهش یابد .سازمانمندی
کار -و نه روابط تولید -تحول یافته و دیگر بروکراسی یا هامن نظم آهنین بر سازمان کار غلبه ندارد» .سپس در
ادامه آمده که« :اگر تنها شکل ممکن سازمانیابی ،بروکراسی باشد ،با توجه به مختصات نئولیربالیسم و سوژهی
برآمده از آن ،باید بگوییم اساساً سازمانیابی متشکل و رسارسی ،در رشایط کنونی ناممکن است .این هامن چیزی
است که معتقدان به سازمانیابی کالسیک ،ضمنی یا رصیح در نظر دارند .آنها اغلب ناامیدی از سازمانیابی را بر
خصلتهای انفرادی سوژهی انقالبی جدید فرافکنی میکنند و از اساس این سوژه را انقالبی منیدانند».
اینجا ممکن است محل اختالف نظر بر رس درک «ماهیت حقیقی» و «ماهیت بازمناییشده» باشد؛ چرا که بر اساس
شواهد عینی و اقتصادی (داخلی و خارجی) مجتمعهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی ،فقط مسیری که در باال
ذکر شده است را نپیمودهاند .یعنی در عین خرد شدن مجتمعهای بزرگ ،به دنبال انحصاری شدن رسمایه ،برخی
رشکتها و مجتمعهای کوچک با هم و در رشکتها و مجتمعهای بزرگ ادغام شدهاند .آنچه مد نظر است این
است که؛ چه در منفک شدن کارگران و مجزا شدن خطوط تولید از هم و چه در ادغامشان ،نه تنها بروکراسیزدایی
رخ نداده بلکه نهاد بروکراتیک بازوهای چندگانهای یافته و سلسهمراتب بوروکراتیک خود را گسرتانیده است.
یادآوری یک مورد در تغییرات نئولیربالی دهههای اخیر در رابطه با نوع سازماندهی نیروی کار توسط ارگانهای
رسمایه ،میتواند بوروکراسیای که در خدمت مهار نیروی کار است را نشان دهد؛ ایجاد رشکتهای کاریابی و تامین
نیروی انسانی به مثابه واسطه بین نیروی کار و مدیران/مالکان رسمایه که عمالً با بوروکراتیزه کردن مناسبات بین
نیروی کار و رسمایه ،صاحبان رسمایه را دسرتسناپذیر کرده است .این تغییرات دال بر انبساط دامنهی بروکراتیک
سازمان کار است نه انقباض آن .با این اوصاف باز هم به راستی در نتیجهی این تغییرات دیگر واقعاً نظم آهنینی
بر سازمان کار غلبه ندارد؟ یا اینکه پای گزارههای ایدئولوژیک در بازمنایی دفرمهشدهی سازمان جدید نیروی کار
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در میان است؟ یا به عبارتی هامن افسانهی کوچکشدگی دولت و باز گذاشنت دست بازار در دوران تاخت و تاز
رسمایه تحت نام نئولیربالیسم .واقعیت آنچه که در بوق و کرنا میشود نیست .چرا که مناسبات سلطهی بروکراتیک
و آهنین رسمایه از بین نرفتهاند ،بلکه در عین گسرتش ،نامرئی شدهاند و «سوژهی برآمده از نئولیربالیسم» موجود
هم فیالذاته توانایی دیدن این رشتههای نامرئی به انقیاد درآورنده را ندارد ،بلکه با تفسیر درست ،دقیق و علمی
واقعیت است که میتواند به پشت پردهی منایش حارض پی بربد .بنابراین منیتوان و نباید از «سوژهی برآمده از
نئولیربالیسم» با حفظ آنچه که هست توقع انقالبی بودن داشت .هامنطور که بزرگرتین انقالبیون تاریخ هم نه
از ابتدا بلکه پس از مجهز شدن به تئوری علمی تبیین جهان انقالبی شدهاند ،حال این حقیقت چه معتقدان به
سازمانیابی کالسیک را ناامید کند و چه منتقدان آنان را.
اما با فرض قبول اینکه سوژهی نئولیربال امروزی کمرت بروکراتیزه است و دیگر پتانسیل سازماندهی به شکل
کالسیک و بروکراتیک را ندارد ،یک سوال اساسی و مهم را میتوان پرسید؛ شکلگیری و تداوم «سازمانهای
بنیادگرای اسالمی» که واجد خصوصیات کامالً بوروکراتیک هستند را چگونه میتوان توضیح داد؟ (مشخصاً این
سوال فقط معطوف به جنبهی بروکراتیک این نوع از سازمان است نه جنبهها و علل و عوامل دیگر آن که جای
کنکاش و تدقیق مفصلی را دارد).
پنجم) رفقای نگارندهی «ماتم نگیرید »..در مقابل شکل سانرتالیسم بروکراتیک سازمانیابی ،شکل سانرتالیسم
دموکراتیک پیشنهادی خود را مفید و البته ممکن میدانند و در توصیف آن نوشتهاند« :این سانرتالیسم نه تنها
در مقابل خط اتونومیستی که قادر به فراروی از وضع موجود نیست میباشد ،بلکه سانرتالیسم بلشویستی
(بروکراتیک) را در وضعیت کنونی ،نه تنها ناممکن ،که نامطلوب نیز میداند ...کمیتهی مرکزی نخبه در بروکراسی
سازمانی ،خالقیت و پیرشوی توده را با فرمانهای مرکزی و برنامههای ازپیشموجود اخته میکند و زمانی هم که
خود بدل به دولت شد ،نوعی دیکتاتوری مشابه دولت بورژوازی به نام پرولتاریا شکل میدهد که موضوع رسکوب
در آن در وهلهی نخست از پرولتاریا به بورژواها تغییر میکند ،اما نهایتاً با انقیاد طبقهی کارگر درون برنامهی
بروکراتیک مشخص ،مرکزیت را بدل به طبقهی حاکمهی جدیدی میسازد».
از نکات حائز اهمیت در اینجا اول ،یکی انگاشنت «استالینیسم» با «مارکسیسم-لنینیسم» و دوم برداشت خطی/
تکرارشونده از تاریخ است .این دو ِ
لغزش توأمان ،بر قضاوت نهایی در مورد ماهیت و کارایی شکل سازماندهی
به شدت تأثیرگذار است .در اینجا مجال ترشیح مشی مارکسیسم-لنینیسم ،استالینیسم و تفاوت تاریخی این دو
نیست ،کام اینکه متفکران بسیاری در این زمینه تحقیق و بررسیهای علمی و مفصلی را انجام دادهاند و میتوان
به آنان رجوع کرد .اما اگر بخواهیم تنها موضع خودمان را در قبال این دو مسئله روشن کنیم باید اذعان کنیم
که در نگاه به برههی مذکور (انقالب اکترب  )1917به باور ما بین تئوری مارکسیستی-لنینیستی سازماندهی که
البته مربوط به مراحل اولیهی انقالب و فتح قدرت سیاسی بود و تئوری استالینیستی اتحاد جامهیر شوروی که
مربوط به مرحلهی تثبیت و تعمیق قدرت است تفاوتی عمیق وجود دارد .توجه نکردن به این تفاوت و در ضمن
بیش از حد بها دادن به فرم سازمان در مقابل محتوای سازمان بدون نگاه به بسرت تاریخی مشخص و خاص هر
کدام نه تنها راهگشای وضعیت نیست که میتواند به شدت گمراهکننده باشد .به عالوه اگر سابقاً شیوهای از
سازمانیابی که علیالقاعده شیوهی مرسوم سازمانیابی انقالبی است (سانرتالیسم بروکراتیک) ،در طی مسیر دچار
اختالل و یا انحراف شده به این دلیل نیست که فرم سازمان از اساس غلط بوده است بلکه باید همواره پایبند به
اصل اساسی «تحلیل مشخص ،در رشایط مشخص» بود .برای مثال در رشایط رسکوب فزایندهی حکومتهای کامالً
مسلح به انواع وسایل رصد و رسکوب ،رعایت نکردن اصول مخفیکاری و تن ندادن به دیسیپلینهای سازمانی که
گاه کامالً سلسلهمراتبی است خطرساز و سهلانگارانه است .عالوه بر این شکل سازمان پیشنهادی رفقای نگارنده
که برای توصیف آن از «ساختار شبکههای اجتامعی اینرتنتی» وام گرفتهاند شکلی نیست که بتوان از طریق آن در
مقابل هجمههای حال و آتی پلیس رسکوب مقابله کرد .ای بسا که با تن دادن به این شکل از سازمان ،آستانهی
رضبهپذیری نسبت به فرم دیگر سازمانیابی پایینتر هم باشد .عالوه بر این چون در این شکل سازمان «هستهها،
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قلمروها ،گروهها و جریانهای عضو ،حضور و جایگاه ثابتی ندارند؛ از دستورالعمل واحدی برای ایفای نقشی
ازپیشمشخص پیروی منیکنند» و چون مرکزیت جز در «پیونددهی ،گفتامن و چارچوب اولیهی ارتباطی» نقشی
ندارد ،احتامل دوبارهکاری ،موازیکاری ،تداخل عمل و غیره بسیار باال بوده که موجب هدر رفنت زمان و انرژی
بسیار زیادی میشود .همچنین در معرض شناخت قرار گرفنت همهی اعضای «شبکهی سازمانی» مورد بحث هم
عامل خطرآفرین دیگری است که به وضوح در رشایط پلیسی موجود منطقی نیست.
ما به شکل مخترص و کوتاه نقطه نظرات انتقادیامن را نسبت به مطلب رفقای رسخط بیان کردیم ،بدیهی است
که امکان باز کردن و ترشیح هر یک از مباحث ذکرشده در آینده موجود است و از آن استقبال میکنیم .منتهی
اساسیترین مسئله برای ما همدلی سیاسی-فکری و فراهم آوردن رشایط همکاری و اتحاد با هر حلقه ،گروه و
یا سازمانی است که قائل به مشی مارکسیسم انقالبی و نربد خلق ستمدیده علیه حکومت ظامل و رسکوبگر است.
در نهایت به باور ما لزوماً بروکراتیک بودن نافی دموکراتیک بودن نیست و اساساً این دوگانهسازی که یک سازمان
یا باید حتامً و کامالً بروکراتیک باشد و پس غیردموکراتیک ،و یا باید دموکراتیک باشد و لذا هیچ سطحی از
بروکراسی در آن لحاظ نشود را دوگانهای سازنده و رو به جلو منیدانیم .چرا که در رشایط رسکوب فعلی تن زدن
از دیسیپلین ،تقسیم وظایف و مخفیکاری را هزینهبردار و کشنده میدانیم و در عینحال قائل به برخورد کامالً
دموکراتیک در مواجهه با نظرات و پیشنهادات تک تک اعضاء هستیم .چرا که بیتوجهی به هر کدام از این دو
سویهی مهم و اساسی یک سازمان انقالبی ،یعنی بروکراسی و دموکراسی سازمانی ،بیتوجهی به درسهای تاریخی
و انسداد راه پیرشفت جمعی در مسیر مبارزه است.
در آخر باید خاطرنشان کرد که آنچه گفته شد قدمی کوچک و ابتدایی برای رشوع بحث در مورد مبارزهای بزرگ
و طوالنی است .تکمیل ،گسرتش و متعیق این مباحث که توشهی عمل انقالبی ماست در گرو همت و مشارکت
سایر رفقا و هسته و گروهها است .با نثار درودهای رسخ و صمیامنه به رفقای کمیتهی جواد نظری فتحآبادی،
رسخط و هستهی رسخ علی موسیو.
دی  – 99هستهی رسخ محسن
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