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درباره ی وظایف ما

آنچه هر طیف و جریان و هر مبارِز وفادار به سیاست رهایی بخش را در هر بزنگاه و هر مرحله ی تاریخی از 

صیرورت مبارزات ستمدید گان، در معرض بحرانی جدی و در عین حال رضوری قرار می دهد، مواجهه ی دلهره آور 

با پرسشی به ظاهر ساده اما به غایت بغرنج است: نقش ها، وظایف و مسنولیت های مشخص کنونی ما در قبال 

جنبش ستمدیدگان کدام اند؟ بحرانی »جدی«، چرا که عدم توانایی در پاسخ      گویِی منسجم به این پرسش می تواند 

گاه غیراصولی در یک طیف  و  متعدد  انشعابات  و  افرتاقات  تعویق گرایی،  انفعال،  زیان بار همچون  پیامدهایی 

واحد، شکست گرایی و در نتیجه میدان دادن به انواع گرایشات برون ِسپار۱،  و چه بسا فروپاشی کامل جمع  ها را به 

دنبال داشته باشد؛ و بحرانی »رضوری«، چرا که پویایی و اثربخشِی هر مبارزه ی رهایی بخش در گروی مواجهه ی 

مستمر و فعال با این پرسش است، پرسشی که غفلت یا سهل انگاری در رویارویی با آن، امکان برقراری پیوندهای 

مادی و هدف مند با مبارزات جاری در سطح جامعه علیه انواع ستم )اعم از ستم طبقاتی، جنسیتی-جنسی، ملی، 

اقلیمی و...( و مداخله گری اصولی و مؤثر در این مبارزات را سلب می کند. از این منظر، رادیکالیسم انقالبی پیش 

۱. در موقعیت فعلی ما، »چپ برانداِز« قائل به اتحاد با نیروهای بورژوایی راست گرا و پروامپریالیست برای رسنگونی جمهوری اسالمی، 

و جریان موسوم به »محور مقاومت« که در پِس ژستی پوک علیه امپریالیسِم غربی، در حقیقت متحد عملِی ارتجاع ضدانقالب، بورژوازی 

و امپریالیسِم حاکم در منطقه است، دو روی متخالِف این برون سپاری هستند. هر دوی این گرایشات، که هر یک به نحوی همکاری با 

دشمن طبقاتی را تبلیغ می کنند، محصول توأماِن رسدرگمی و فقدان پاسخ منسجم، عملی و انقالبی به پرسش مورد بحث در منت حارض، 

رویکرد ضدماتریالیستی، غیرتاریخی و غیرطبقاتی به سیاست، استیصال و شکست طلبِی گاه بیامرگون، و خصلت ها و متایالِت طبقاتِی غالنب 

خرده بورژوایی در حامالن آنها هستند؛ عللی که در یک منت مجزا و مفصل باید به واکاوِی آنها پرداخت. )در مورد جریان محور مقاومت 

رجوع کنید به کتاب »انکار خیزش دی ماه«، نوشته ی امین حصوری، از انتشارات منجنیق(

http://manjanigh.com/?p=3408
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از هرچیز در ظرفیِت تن زدن از این بحران و اراده  ی جمعی و عقالنی برای گذر دیالکتیکی از آن عینیت می یابد.

و  عینی  از موقعیت  منتزع  و  در یک سیاحِت رصفن ذهنی  بی تردید منی توان  را  پرسش  این  به  پاسخ مشخص 

انضاممی ای که در آن به رس می بریم، یافت. با این حال، جستجو را می توان از ُحکمی جهان شمول آغاز کرد که 

باید در هر لحظه از مبارزه بیان و ترجامنی منطبق با اقتضائات خاص آن لحظه ی تاریخی پیدا کند. این حکم 

جهان شمول درباره ی نقش ها و وظایف مبارزین را این گونه صورت بندی کنیم:

 تشخیص سویه ها و امکان های رهایی بخِش برآمده از بطن مبارزات فرودستان در هر مرحله ی تاریخی و در هر 

سطحی از اعتالی این مبارزات، بر مبنای مجموعه ای از اصول بنیادین و چشم اندازهای کلی.

 تالش سازمان یافته در جهت تقویت این سویه ها و امکان ها، از طریق خلق پشتوانه های مورد نیاِز نظری و عملی 

برای سوژه های حامل این گرایشات و کمک به تبدیل آنها به گفتارهای هژمونیک درون جنبش ها.

 تعریف و تدقیق مداوم یک خط مشی مبارزاتِی انسجام بخش و ایجابی بر مبنای تشخیصات و اقدامات فوق، و 

تالش برای توده ای شدِن آن از طریق فعالیت های تبلیغی-ترویجی و نیز از مسیر جستجو و ایجاد پیوندهای  بیناجنبشی.

 پیش بینی منطقِی گام بعدی مبارزات، مبتنی بر تحلیل مادی و چندجانبه ی وضعیت فعلی، جمع بندی مستدل 

تجربیات پیشین، و هم راستا با یک جهت گیرِی تاریخی.

 فعالیت منضبط و هدف مند برای فراهم سازِی ساختارها و ابزارهای الزم و پاسخ گو به نیازهای ویژه ی لحظه ی 

موجود، و به تبع آن شناسایی و پایه گذارِی اشکالی از مبارزه ی تشکیالتی که با مقتضیاِت گذر از مرحله ی کنونی 

به مرحله ی بعد منطبق باشند.

این الگوی کلی، فارغ از هرگونه ادعای ُصلبیت و خدشه ناپذیری در رشایط ویژه، امکان رصد وضعیت های جزئی و 

تعریف -یا به بیانی دقیق تر بازتعریِف- وظایف و نقش ها را فراهم می کند. پس با این مقدمه  ی مخترص، می توانیم 

وضعیت انضاممِی امروزمان را مورد کنکاش قرار دهیم و -در مواجهه ای رادیکال با »بحران وظایف«- پاسخ های 

انقالبِی این لحظه ی تاریخی به آن پرسِش بحران زا را بجوییم.

1. تشخیص سویه ها و امکان های رهایی بخِش برآمده از بطن مبارزات فرودستان

از  کورسویی  دنبال  به  به دست  ذره بین  و  فانوس  نیستیم  ناچار  کنونی  موقعیت  در  که  ماست  از خوش اقبالی 

با چشامنی  بالقوگی ها  و  متایالت  این  بگردیم.  فرودستان  مبارزات  در  رهایی بخش  و  مرتقی  متایالت  و  امکان ها 

غیرمسلّح هم قابل رویت هستند و حتا در برخی موارد بیان رصیِح سیاسی و ایجابی خود را نیز، دست کم در 
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سطحی محدود و محلی یافته اند؛ رجوِع به اصول بنیادین و چشم اندازهای کلِی هر مبارزه ی رهایی بخش صّحت 

این ادعا را تأیید می کند. باید صادقانه و باشهامت اعرتاف کرد که گشایش این امکان ها را به حساب هیچ یک از 

سازمان های چِپ موجود منی توان نوشت، بلکه از یک سو محصول رشایط عینی و مادِی زیست اجتامعی و از سوی 

دیگر مدیوِن مبارزات خودآئین و خودسازماندِه ستمدیدگان هستند: از اعتصابات قدرت مند کارگری در هفت تپه و 

فوالد و هپکو و رشکت نفت گرفته تا جنبش زنان، معلامن، بازنشتگان و دانشجویان، و صدالبته خیزش های عظیم 

محذوفان در دی ماه 96، مرداد 97، آبان 98 و قیام تشنگان خوزستان در تیر و مرداد ۱400. پس در وضعیتی که 

دوزخیان زمین خود چراغ راه شده اند و بخش عظیمی از وظایفی را به انجام رسانده اند که کمونیست های انقالبی 

در تالش  کوتاهی  و  ادامه ی روند خطاها و سهل انگاری های گذشته  بوده اند،  آنها قارص  به  از عمل  اینجا  به  تا 

همه جانبه برای ایفای نقش ویژه ای که در این مرحله بر عهده ی مبارزان است، با هیچ عذر و بهانه ای قابل بخشش 

نخواهد بود و مسئولیت تاریخِی عواقب آن بی کم و کاست بر دوش اهامل گران باقی خواهد ماند.

این سویه های مستخرج از مبارزات جاری را باید به دو بخش سلبی و ایجابی تقسیم کرد؛ دو وجهی که بی شک 

خصلت رهایی بخش و کارآمدی خود در فرایند اعتالی مبارزات را در پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر می یابند، و تنویر 

و ترصیِح مداوم، فراگیر و خالقانه ی این پیوندها از جمله وظایف مبارزان و جریان های انقالبی است.

تا جایی که به وجوه سلبی مربوط می شود، منونه ها بسیارند و ارائه ی فهرستی از شاخص ترین آنها کار چندان 

دشواری نیست. منونه ی بارزی که می توان و باید بالفاصله بر آن تأکید کرد شعار »اصالح طلب اصول گرا، دیگه متوم 

ماجرا«ست که در خیزش دی ماه 96 و با همراهی جنبش دانشجویی به شعاری فراگیر تبدیل و در اعرتاضات پس 

از آن نیز از رس گرفته شد. اهمیت اسرتاتژیک این شعار سلبی در گسست رادیکالی است که با هر دو جناح اصلی 

ارتجاع و بورژوازی حاکم در ایران رقم می زند و به این ترتیب آغازگر مرحله ای نوین و نقطه ی عطفی تاریخی در 

روند مبارزات است. از این منظر، این شعار را می توان در خویشاوندی و هم ارزی با شعار »الشعب یرید اسقاط 

النظام« در انقالبات و جنبش های سال های اخیر در کشورهای عربی درک و معنا کرد، شعاری که دقیقن با همین 

آوا و ترکیب در جریان قیام تشنگان خوزستان نیز به کرات شنیده شد و بر دیوارهای شهرهای مختلف نقش بست.

ژرفای این گسست به حدی است که حتا نظام سیاسی حاکم نیز تلویحن آن را به رسمیت شناخته و با آگاهی 

این شکاف، اسرتاتژی »کنرتل وضعیت« را جایگزین ترفندهای کالسیک خود  پُر کردن ولو موقتِی  ناتوانی در  از 

برای کسب مرشوعیت ظاهری و دوره ای کرده است. مصداق روشن این رویکرد را می توان در نحوه ی برگزاری 

انتخابات ریاست جمهوری ۱400 یافت که به واقع یکی از ترشیفاتی ترین آیین های انتخاباتی در دوره ی حیات 
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جمهوری اسالمی بوده است: انتخاباتی با نتیجه ای کاملن ازپیش معلوم و عاری از متام تالش ها و تاکتیک های مرسوم 

برای رنگ و لعاب دادن به مناسک چهارساالنه و ترغیب نسبی توده ها به حضور پای صندوق های رأی. پذیرش گسسِت 

محتوم به حدی منایان بود که عباسعلی کدخدایی، سخن گوی شورای نگهبان، درست یک ماه پیش از موعد انتخابات، 

با خربگزاری  به رصاحت در گفتگو  نظام،  به  رایج درباره ی وفاداری مردِم همیشه در صحنه  لفاظی های  به جای 

آسوشیتدپرس اعالم کرد که مشارکت پایین هیچ مشکلی برای مرشوعیت انتخابات ایجاد منی کند. منونه ی معنادار 

دیگری که این بار نه در قالب شعار بلکه در تحلیل رفتار جنبشِی ستمدیدگان قابل ردگیری است و مصادیق آن را به 

کرات در جریان خیزش های توده ای سال های اخیر در شهرهای مختلف شاهد بوده ایم، از یک سو حمله ی جمعی به 

بانک ها و موسسات اعتباری و تخریب این مؤسسات به مثابه منادهایی از نظم رسمایه دارانه ی غالب، و از سوی دیگر 

حمله به فرمانداری ها، استانداری ها، دفاتر امئه ی جمعه و... و به آتش کشیدن این مراکز به مثابه بازوهای اجرایی 

و ایدئولوژیک قدرت دولتی حاکم بوده است. تعدد و فراگیری این رفتارها اهمیتی ِویژه در تحلیل و فهم مرحله ی 

تاریخی مبارزات جاری دارد، زیرا حاکی از آن است که توده های تحت ستم، دشمنان طبقاتی و سیاسی خود را الاقل 

»در سطح شهودی« و مبتنی بر تجربیات بی واسطه ی خود از حیات فردی و اجتامعی، شناسایی کرده اند.

در عین حال جای تردید نیست که باید توجهی ویژه نیز به منونه هایی داشت که به یُمن مکان مندی و در نتیجه 

وجود پیوند های جمعِی پیشامبارزاتی و درون مبارزاتی در محل زیست و کار و تحصیل، امکان سطحی از استمرار 

و سازمان یافتگی در مبارزات، انباشت، تبادل و اعتالی تجربیات، و مواجهه ی مداوم در ساحت عمل و اندیشه ی 

جمعی با موانع عینی مبارزات، مدت هاست از سطح شهودی و بی واسطه فراتر رفته و به درجه ی قابل توجهی از 

گفتارمندی رسیده اند. این گفتارمندی را باالخص می توان در جنبش کارگری، جنبش معلامن، جنبش بازنشستگان 

بیان و تحلیلی مستدل نشانه می روند و مرحله  با  را  و جنبش دانشجویی مشاهده کرد؛ گفتارهایی که دشمن 

به مرحله از پیچیدگی های وضعیت در خویشاوندی ذاتی استثامر رسمایه دارانه و دستگاه زور و رسکوب دولتی 

رمزگشایی می کنند. بی شک در این لحظه منی توان این خصلت را به کلیت جامعه ی کارگری، معلمی، بازنشستگان 

و دانشجویی۲  تعمیم داد و باید سطح محدود و محلی آن را در تحلیل وضعیت لحاظ کرد. اما رشایط عینی و 

مادی و اوضاع ملتهب و بی ثبات گروه های اجتامعی مورد بحث، امکان بالقوه ی گسرتش و فراگیری این گفتارها 

را  مبارزات  در  شناسایی  قابل  ایجابِی  امکان های  همین ترتیب،  به  می کند.  برجسته  مبارزات  آتی  مراحل  در  را 

۲. در مورد خاص جنبش دانشجویی، پاندمی کرونا و تعطیلی طوالنی دانشگاه ها، ادامه ی فعالیت، رشد و اعتالی جنبش را با موانعی جدی 

روبرو کرده است. اما می توان امیدوار بود که این موانع به تدریج با بازگشایی دانشگاه ها و احیای پیوندهای گسسته شده از رس راه برداشته 

شوند. امری که مستلزم سطحی از ارتباط و ادامه ی فعالیت جمعی و منضبط از سوی فعالین دانشجویی بیرون از محیط دانشگاه است.
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نیز می توان در دو سطح خودانگیخته و گفتارمند مورد توجه قرار داد. متعالی ترین منونه ی گفتارمندِی ایجابی 

در مرحله ی کنونی را بی شک در شعار برخاسته از مبارزات مستمر کارگران اعتصابی هفت تپه و فوالد مبنی بر 

»اداره ی شورایی« می توان یافت که در سطحی محدود، و دست کم در مقام ایده، به الیه های دیگری از جنبش 

بر رس  مبارزاتی مشرتک  تجربیات  بطن  از  بلکه  بیرون،  از  نه  و  باال  از  نه  که  ایده ای  یافت.  نیز ترسی  طبقاتی 

مجموعه ای از مطالبات مشخص در یک فرایند زمانی نسبنت طوالنی رس برآورده است. از این منظر، خاستگاه این 

ایده نه »انتزاِع« رصف از مادیت و عینیت این مطالبات، بلکه »فراروِی« تدریجی و منطقی از سطح سلبی به 

سطح ایجابی در راستای تحقق هامن مطالبات مادی است. به بیانی روشن تر، مواجهه ی جمعی و مستمر با موانع 

واقعی تحقق این مطالبات، و به تبع آن شناخت تجربی از خصایل، امکانات، ترفندها و رفتارهای تفکیک ناپذیر از 

منافع طبقاتی دشمن و دستگاه سیاسِی حافظ این منافع، و نیز کسب مرحله به مرحله ی آگاهی نسبت به قدرت 

و توانایی های مغفوِل استثامرشدگان در یک نظم طبقاتی، بخشی از سوژه های این مبارزه را به این نتیجه رسانده 

است که تنها راه تحقق آمال و منافع شان به دست گیری امور مربوط به کار و زیست جمعی و در نتیجه اِعامل 

مستقیم شکلی از قدرت سیاسی است. بی شک در منونه ی مورد بحث نیز، مانند هر مبارزه ی تاریخی دیگر، اخذ 

تاکتیک های منطبق بر رضوریات و نیازهای هر مرحله و چه بسا عقب نشینی های موقتی در رشایط خاص، اجزایی 

الینفک از نفس مبارزه هستند. اما آنچه این تجربه را به امکانی تکین و راه گشا در مبارزه بدل می کند، ترسیم 

افقی تاریخی و ایجابی برای اعامل مستقیم قدرت سیاسی از سوی فرودستان به مثابه »تنها آلرتناتیِو معطوف به 

رهایی« و تحت اسم رمز »اداره ی شورایی« است.

به موازات این منونه های کم وبیش ساختارمند که به لطف همین ساختارمندِی مستمر و سایر خصایلی که به طور 

اجاملی برشمردیم، صدا و گفتار خود را به فضای عمومی تحمیل می کنند، منونه های خودانگیخته، ناپایدار و گاه 

نامرئی ای نیز موجود است که امکان هایی ایجابی را به شکل نهفته، بی واسطه و غیرگفتاری در خود حمل می کنند. 

این امکان ها غالنب در رشایطی »اضطراری« و به شکل »موقتی« برای پاسخ گویی به یک رضورِت مشخص در یک 

موقعیِت زمان مند برساخته شده و اغلب نیز با خروج از آن رشایط اضطراری رفته رفته رنگ می بازند و ناپدید 

می شوند. مصادیقی از این امکان ها را برای مثال در رشایط جنبشی، در مواجهه با بالیای طبیعی یا به صورت 

پراکنده در مبارزات بی ثبات کاران می توان دید. انواع و اقسام جمع ها و کمیته های موقتِی شکل گرفته در محالت 

در جریان خیزش های توده ای برای حفظ سنگرها و محافظت از محله، ابتکارات و هم یاری های خودآئین مردمی 

در جریان رویدادهایی چون سیل و زلزله و کم آبی و بیامری های همه گیر -آنجا که قدرت مرکزی توان یا اراده ی 
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حل معضالت را ندارد-، و جمع های هرچند کوچک و متزلزلی که در میان کارگران ساختامنی یا اسنپ فود شکل 

گرفته و در مواجهه ی توأمان با استثامر عریان در کار و شبح مهیب و همواره بر فراِز بی کاری به دنبال راهی برای 

سازمان دهی خود به مثابه نیروی کار بی ثبات می گردند، از جمله منونه های کم وبیش قابل رویِت این امکان های 

بالقوه هستند که می توانند از همین امروز نطفه ی اولیه ی اشکالی از ارگان های اعامل قدرت فرودستان در مراحل 

متعالی تِر مبارزه را در خود پرورش دهند. اما همین خصلت خودانگیخته، موقتی و نامرئی این امکان ها وظیفه ای 

ویژه بر دوش نیروها و جریانات مبارز می گذارد تا با رصد و شناسایی مستمر آنها و ابتکارات عملی و گفتارِی 

سازمان یافته، مسیر شکل گیری و رشد این نطفه ها را هموار کنند.

2. تالش سازمان یافته در جهت تقویت امکان های رهایی بخش شناسایی شده

آنچه بیش از هرچیز تالش مبارزان برای تقویت سویه ها و گرایشات مرتقی و رهایی بخِش برخاسته از مبارزات 

جاری را به رضورتی انکارناپذیر بدل می کند، توجه به این امر بدیهی است که هر مبارزه ی سیاسی و اجتامعی و 

هر جنبش اعرتاضِی مرشوع، در عین حال عرصه ی حضور و نربِد ادراکات متفاوت و گاه متضاد از حیات جمعی، 

امکان های اداره ی امر اجتامعی و اعامل قدرت سیاسی است. این امر، اگرچه در اشکال متفاوت، اما با اهمیتی 

یکسان هم در بسرت جنبش های رخدادِی توده ای و هم در مورد مبارزات مستمِر مکان مند صادق است. مبارزه ی 

مؤثر برای منزوی کردن گرایشات و جریانات ارتجاعی که حضورشان درون هر جنبش توده ای امری مسلم و بدیهی 

است، و نیز مقابله ی کارآمد با متایالت رفرمیستِی سازش طلبانه و فرصت طلبانه که الجرم در حساس ترین مقاطع 

مداخله ی  گروی  در  می کنند،  تالش  رهایی بخش  آلرتناتیو های  و  انقالبی  گفتارهای  راندن  به حاشیه  برای  مبارزه 

فعاالنه، سازمان یافته و هدف مند برای تقویت جبهه ی رهایی و رسارسی کردن گفتار آن از طریق برجسته سازی 

امکان های عملی و سویه های جهان شمول آن است.

پس اگر منت حارض تعریف وظایف نیروهای مبارز را از »تشخیص سویه ها و امکان های رهایی بخش برآمده از 

بطن مبارزات فرودستان« آغاز می کند، نه به دلیل غفلت یا کم اهمیت انگاشنت سایر گرایشات موجود در این 

مبارزات )که اگر چنین بود، رضورت و موضوعیت »مداخله ی سازمان یافته« و در نتیجه نفس نگارش این منت زیر 

سوال می رفت(، بلکه از قضا مالحظه ی خطراتی جدی است که نربد گفتامنی و تنازع قوای مادِی درون جنبشی را 

به امری حیاتی بدل می کند؛ نربدی که شکست در آن می تواند پیامد هایی چون انحراف جنبش ها به سوی انواع 

شبه آلرتناتیو های کاذب و حتا نسخه های ارتجاعی و فاشیستی را به دنبال داشته باشد. در عین حال، آن کس که 
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مرشوعیت مطالبات و مضامین جهان شموِل نهفته در خیزش ها و مبارزات ستمدیدگان در سالیان اخیر را منی بیند 

تأکید را »رصفن« بر خطر سوء استفاده ی قدرت ها و گروه های  دچار کورِی مزمن سیاسی است؛ آن صدایی که 

ارتجاعی می گذارد و از برج عاج فرادستی اش مردم جان به لب رسیده را هشدار و انذار می دهد، تبلوِر شارالتانیسم 

سیاسی است؛ و آن رسخورده ای که -غالنب به دلیل خاستگاه، مناسبات و مالحظات طبقاتی اش- با مذموم شمردن 

ِمیل به امر ناممکن، تسلیم طلبِی تقدیرگرای خویش را در زرورق واژه ها و گزاره های بی ارتباط با زیست واقعِی 

فرودستان پنهان می کند، آشکارا هم دست و پاانداِز دستگاه سلطه است. مداخله ی کنش گرانه در این جنبش ها، 

موضع گیری اصولی و رهایی بخش در قبال آنها و منزوی کردن جریانات ارتجاعی و بدیل های موهوم، مستلزم تالش 

سازمان یافته برای هژمونیک شدن گفتارهای رهایی بخش درون جنبش ها و در نتیجه مبارزه ی توأمان با این اتحاد 

رقت بار میان »کور« و »شارالتان« و »رسخورده« است.

این تالش سازمان یافته و منضبط را باید در دو ساحت نظر و عمل و با رویکردی منطبق بر خصایل هر یک از 

مستمر  مبارزات  مورد  در  کرد.  پیگیری  ناپایدار(  و  خودانگیخته  یا  ساختارمند  و  )مستمر  نظر  مورد  امکان های 

و ساختارمند که به حدی از گفتارمندی نیز رسیده اند، مداخله ی مؤثر لزومن به معنای ارتباط گیری مستقیم و 

از هرچیز  پیش  بلکه  نیست،  مبارزات  این  گفتارهای رهایی بخش درون  فعاالن و سوژه های حامل  با  شتاب زده 

می توان برای تقویت خط مشی و گفتار این سوژه ها تأسیس توپ خانه ای را در دستور کار قرار داد که با رصد دقیق 

نیازها و انتشار منظم و هدف منِد متون نظری، سیاسی، تاریخی، تحلیلی و گزارشی پشتوانه ای قابل اتکا و مستدل 

برای این گرایشات فراهم کند و از این مسیر امکان هژمونیک شدن آنها را در نربد با سایر گفتارها و متایالت موجود 

در آن جنبش هموار سازد. قطعن این حرف به معنای نفی مطلق ارتباط گیری با این بخش از فعالین جنبش ها 

نیست و ایجاد سطحی از ارتباطات و اتصاالت ارگانیک در رشایطی مشخص و با هدف و چشم اندازی مشخص و 

توجیه پذیر، مفید و حتا رضوری خواهد بود. مسئله اما این جاست که اقدام به ایجاد ارتباط باید با ارجاع به یک 

برنامه ی دقیق تشکیالتی قابل توجیه بوده و در عین حال بر یک پروتکل امنیتِی مستحکم و قابل اطمینان استوار 

باشد. برای درک اهمیت این نکته کافی است به عواقب زیان بار رفتارهای غیراصولی برخی از سازمان ها در گذشته 

بنگریم که -غالنب در یک فرایند رقابتی- نفس ارتباط گیری را به عنوان امکانی برای انباشت رسمایه ی منادین در 

دستور کار خود قرار دادند. بنابراین، پیش رشط رضوری هرگونه ارتباط گیری و ایجاد هر پیوند ارگانیک، در وهله ی 

اول تشخیص خألهایی است که در فقدان یک میانجی سیاسی سازمان یافته قابل پر شدن نیستند، و در وهله ی 

دوم تعریف برنامه ای منسجم و عملی برای پاسخگویی به این نیازها به میانجی ارتباطات مد نظر است. در غیاب 
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چنین فرایندی، که الجرم ایجاد و فعالیت منضبط ارگان های تشکیالتِی متمرکز بر این حوزه ها را رضوری می سازد، 

ارتباطات بی بنیاد و توجیه ناپذیر نه تنها کمکی به اعتالی این مبارزات منی کنند بلکه در مواردی از یک سو امنیت 

فعاالن و از سوی دیگر خودآئینی مبارزات را با مخاطراتی جدی مواجه ساخته، و به این ترتیب منجر به تضعیف 

یا حتا امحای امکان های ازپیش خلق شده خواهند شد.

واضح است که در حوزه ی امکان های خودانگیخته و ناپایدار نیز تعریف و الزام سخت گیرانه به رعایت یک پروتکل 

امنیتی تشکیالتی، پیش رشط عدول ناپذیر هرگونه مداخله و ارتباط گیری است. حتا می توان ادعا کرد که به سبب 

ناشناختگِی اغلب فعاالن این حوزه، متهیدات امنیتی از اهمیتی دوچندان برخوردار هستند. اما آنچه نقش نیروها 

می کند، همین خصلت  منحرصبه فرد  ویژگی های  واجد  را  امکان ها  از  این ِقسم  با  نسبت  در  انقالبی  مبارزان  و 

خود انگیخته و رضورت فراروی از آن برای گذر به سطحی کامبیش گفتارمند است. چنان که در باال به آن اشاره 

شد، اصلی ترین عاملی که بخش دیگر مبارزات را به سطح قابل توجهی از گفتارمندی و امکان ترسیم چشم اندازی 

تاریخی رسانده، حدی از نظم و استمرار در مبارزات و پیوند های جمعِی مرتبط با مکان مندِی این مبارزات بوده 

است. حال آنکه در عرصه ی مبارزات خود انگیخته، ناپایداری موقعیت ها )رخدادی، حادثه ای، بی ثبات کاری،...( و 

موقتی بودن پیوندها، استمرار و تکامل منطقی امکان های خلق شده را با موانعی عینی و واقعی مواجه می کند. 

از این روست که مداخله ی یک میانجِی سازمان یافته برای تسهیل روند شکل گیری و رشد نطفه های نهفته و نامرئِی 

امکان های رهایی بخش در این اشکال موقتی رضورت می یابد.

در اینجا باید رصیحن بر این نکته ی اساسی و اسرتاتژیک تأکید کرد که هموارسازی مسیِر گذر از سطح خودانگیخته 

و شهودی به سطح گفتارمند با افقی تاریخی را نباید به معنای تزریق عمودی »آگاهِی« طبقاتی و سیاسی به 

توده های »ناآگاه« فهمید )درکی منسوخ و نخبه گرایانه که ارگان های خودسازمانده مردمی را رصفن به ابزارهای 

مبارزاتی موقتی تقلیل داده، و امکان تبدیل آنها به ارگان های اعامل قدرت سیاسی را در نطفه خفه می کند(، 

آنها  بسرت  در  که  داد  قرار  کار  دستور  در  را  آن(  تأویل پذیر  و  گسرتده  معنای  )در  مکان هایی  خلق  باید  بلکه 

امکان استمرار پیوند های جمعی حول موضوعات مبارزاتی در هر حوزه، اعتالی تجربیات، و تکامل دیالکتیکی 

گفتارها و چشم اندازها در پیوند با سایر حوزه ها فراهم شود. به طور مشخص باید به تأسیس ارگان های تشکیالتِی 

ایجاد  برای  مداوم  امکان سنجِی  اول  مرحله ی  در  آنها  سازمانی  رسالت  که  اندیشید  منضبط  اما  کوچک  هرچند 

رشایط ارتباط گیری و مداخله در عرصه های مورد بحث و در مرحله ی بعد مشارکت عملی در خلق این بسرتها 

باشد؛ بسرتهایی مادی برای ادامه ی حیات و فعالیت  پویای جمع های بالقوه یا شکل گرفته در محالت در رشایط 
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پسارخدادی، برای حفظ کمیته های خودسازماندِه همیاری مردمی در رشایط غیراضطراری حول مضامینی جدید 

تالش های جمعی حول  و  تعالی جستجو ها  و  بقا  برای  و  کمیته ها،  این  درون ماندگار  تجربیات  از  برخاسته  اما 

این دست که شناسایی،  از  ثابت... و منونه هایی دیگر  کار  به یک محیط  معضالت بی ثبات کاری ورای وابستگی  

موقعیت سنجی، و مداخله گری احتاملی در آنها باید در دستور کار ارگان های تشکیالتی فوق باشد.

از  باال  سطحی  مستلزم  بی شک  -که  هسته ها  و  کمیته ها  همین  تکامل  و  فعالیت  تداوم  تشکیل،  عین حال  در 

مخفی کاری مبتنی بر هامن پروتکل امنیتی تشکیالتی است- زمینه ساز قدرتی مادی برای مداخله در جنبش های 

توده ای است که امکان ظهور و بروز آنها در وضعیت متزلزل و ملتهب کنونی به شکلی کاملن منطقی قابل تصور 

است. این نکته را باید همواره مد نظر داشت که وجوه سلبی و شهودی مبارزات توده ای هرچند رشط الزم اعتالی 

این مبارزات است، اما رشط کافی برای ترسیم افقی رهایی بخش نیست؛ کام اینکه باقی ماندن در سطح سلبی و 

شهودی –به رغم خصلت ها و جهت گیری های طبقاتِی به وضوح قابل شناسایی در این سلبیت و شهود- میدان را 

برای انواع گرایشات ارتجاعی و غلبه ی دشمن طبقاتی و سیاسی در نربد هژمونیک گفتارها و نیروهای مادی باز 

می کند. از این روست که تعریف و تدقیق مداوم یک خط مشی مبارزاتِی انسجام بخش و ایجابی و تالش برای 

توده ای شدِن آن از طریق فعالیت های تبلیغی-ترویجی و نیز از مسیر جستجو و ایجاد پیوندهای  بیناجنبشی، باید 

به مثابه یکی از وظایف بنیادین مبارزان سیاست رهایی بخش در مرحله ی کنونی تلقی شود.

3. تعریف و تدقیق یک خط مشی مبارزاتی انسجام بخش و تالش برای ترویج آن

امکان های  بر  هم زمان  و  کرده  ترسیم  رهایی  سوی  به  مسیری  باید  انسجام بخش  خط مشی  یک  که  آنجا  از 

و  این خط مشی در تالقی گاه سیاست  تعریف  باشد،  استوار  این مسیر  پیش َروی در  احداث و  مادِی  عملی و 

در  بالقوه  یا  واقعن موجود  انضاممِی  و  عینی  امکان های  دیگر،  بیان  به  می یابد.  محلیت  و  موضوعیت  تاریخ 

هر مرحله ی تاریخی از اعتالی مبارزات اجتامعی، در پرتو مجموعه ای از اصول و ایده های بنیادیِن۳  سیاست 

پیِش رو و قابل  افق های  تاریخِی پیشین و  با تجربیات  نیز در نسبتی منطقی )و نه مکانیکی(  کمونیستی، و 

دست رسی در مراحل آتی )و نه ترسیم پرطمطراق تصویری از یک جامعه ی آرمانی در آینده ای نامعلوم(، و در 

نهایت یک سوژگی جمعِی سازمان یافته در مقام مفصل بندِی میانجی گر میان متام این اجزا، عوامل برسازنده  و 

رضوری برای تعریف خط مشی را تشکیل می دهند.

۳. در ارتباط با این اصول بنیادین، رجوع به منت آلن بدیو )فالخن شامره ی 40: »در گره گاه تضادهای اصلی«( آموزنده خواهد بود.

http://manjanigh.com/?p=1446
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با تکیه بر مالحظات و تشخیصاتی که در دو بخش پیشین به آنها اشاره شد، به جرأت می توان گفت که شعار 

»اداره ی شورایی« و به بیان دقیق تر ایده ی بنیادین آن یعنی »به دست گیری اداره ی امور اجتامعی و اعامل مستقیم 

قدرت سیاسی از سوی ارگان های خودآئین و سازمان یافته ی فرودستان«، رهایی بخش ترین و دست کم در سطحی 

مثابه  به  باید  و  استخراج می شود  مبارزات جاری  از  که  است  انسجام بخش ترین مفهوم و دستورالعملی  بالقوه 

خط مشی مبارزاتی توسط نیروها و جریاناتی که خود را در جبهه ی چپ انقالبی تعریف می کنند، اتخاذ گردد.

چالش اساسی اما در ناکافی بودن طرح مفهوم »اداره ی شورایی« در مقام شعار است، چرا که ابهامات نهفته در 

این مفهوم و دامنه ی گسرتده ی تأویل پذیری آن می تواند از یک سو نیروها و جریاناتی را با آن همراه کند که 

تلقیات و اداراکاتی به غایت متفاوت و چه بسا متضاد از »قدرت شورا« دارند )کام اینکه در وضعیت فعلی نیز این 

تلقیات متفاوت در طیف های مختلف چپ قابل شناسایی هستند(، و از سوی دیگر گُنگی و نارسایِی خصلت منای 

بیان شعاری، دسرتسی به مادیت این امکان را مسدود کرده و از نقطه ای به بعد موجب رکود ایده و در نتیجه 

مانع از ترویج و فراگیری آن خواهد شد. به این ترتیب، پیش رشط اساسِی اتخاذ خط مشی، وقوف جمعی و عملی 

به تفاوت آن با شعار است. تفاوتی که تعریف و تدقیق خط مشی را مستلزم فرایندی مستمر و خالق در حوزه های 

اندیشه، عمل، تحلیل و سازمان دهی، و در حرکتی قُطری و رفت وبرگشتی میان تاریخ و نظریه و سیاست می سازد؛ 

فرایندی که باید، نه در انقطاع و انتزاع از صیرورت عینی وضعیت ها و چالش ها و آفرینش های گاه پیش بینی ناپذیر 

آنها، بلکه در ارتباطی منعطف و منظم با آنچه بر روی زمین سفت مبارزات در جریان است، پویایِی این خط 

مشی و تحقق پذیرِی این بدیل رهایی بخش را مرحله به مرحله ملموس و ممکن کند. این فرایند در عین حال باید 

بسرتی برای رشد سیاسی، نظری و تشکیالتی نیروها فراهم کند که به تدریج به درکی روشن در عمل و سطحی 

از توانایی برای ترشیح و تبیین خط مشی در حوزه ی مسئولیت های تشکیالتی خود و در مواجهه با وضعیت های 

متفاوت نائل شوند.

از سوی دیگر، این فرایند باید به گونه ای تعریف و سازمان دهی شود که ضامن مقابله با آسیب های جدِی ناشی از 

بت وارگِی شعار و درکی پیشینی و منجمد از یک شکل واحد و محتوم از تحقق اداره ی شورایی باشد. از این رو، 

رونِد تعریف، تدقیق، آموزش، ترویج، تبیین و امکان سنجِی خط مشِی شورایی باید مبتنی بر جستجو و درونی سازِی 

قسمی از روش مندی در تحلیل و عمل باشد؛ روش هایی که تأکید و توجه مداوم را در هر عرصه ی فعالیت و در هر 

مقطع از بازخوانی و تدقیق اسرتاتژی و تاکتیک ها بر این اصِل راهنام متمرکز کنند که آنچه در اسم رمز »اداره ی 

شورایی« و پذیرش آن به مثابه خط مشی مبارزاتی مدنظر است، نه یک شکل قطعی و نهایِی قابل کپی برداری 
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در یک تجربه ی تاریخِی از پیش موجود و نه انتظار خلِق یک الگوی واحد احتاملی در آینده ی مبارزات برای تکثیر 

مکانیکی در متام حوزه ها، بلکه ایده ی بنیادینی است که این اسم رمز حامل آن است و راه رهایی را به رصاحت روشن 

می کند: خلق و تکامل تدریجی ارگان های مختص استثامرشدگان و هیچ  بودگان برای اعامل مستقیم و متام عیار قدرت 

سیاسی، و به تبع آن درهم شکسنت دستگاه دولت به مثابه قدرتی انگلی و مجزا از جامعه و ابزار زور و رسکوبی که 

-به بیان کالسیک- کارگزار و حافظ منافع طبقات مالک و در نتیجه سازمان دهنده ی انواع نابرابری های اجتامعی و 

ضامن بقای نظم طبقاتی از مسیر پاسبانی تقدس مآبانه از بربریت و جنایتی علیه برشیت به نام »مالکیت خصوصی« 

بر ثروت های مادی و معنوِی عمومی است. ناگفته پیداست که این اسم رمز از پیشینه ای سرتگ و پرفراز و نشیب 

برخوردار بوده و محصول یک ابداع دفعتی و فاقد ریشه های تاریخی نیست. بنابراین شناخت و معرفی این تجربیات 

تاریخی، از قیام کمون پاریس ۱87۱، شوراهای روسیه )از انقالب ۱905تا دوره ی پس از انقالب اکترب ۱9۱7(، شوراهای 

کارگری انقالب ۱9۱8 آملان و منونه ی کمون شانگهای گرفته تا انواع و اقسام تجربیات خودگرانی در دهه ها و سالیان 

اخیر در جهان و منطقه، و به طور خاص تجربه ی نزدیک شوراهای شکل گرفته در حوزه های مختلف و در اقسانقاط 

ایران در فردای انقالب بهمن 57 )که با دقت و وسواسی هراس آمیز از سوی ضدانقالب پوزیسیون و اپوزیسیون 

سانسور و تحریف شده(، 4 رضورتی انکارناپذیر دارد. بی هیچ تردیدی، خوانش و نقد درون ماندگار و وفادارانه ی این 

تجربیات و تحلیل دقیق موانع، خطاها و دستاوردهای آنها باید هم زمان به عنوان جزئی الینفک از فرایند تدقیق 

خط مشی، آموزش سیاسی و تشکیالتی، انتشارات معطوف به گفتارسازی و فعالیت های تبلیغی-ترویجی در دستور 

کار قرار گیرد. اما در عین حال باید با دقتی مستدل و مستمر از تحمیل آشکار یا نهان هر یک از این َاشکال تاریخی 

به عنوان مرت و معیار مطلق در امکان سنجی های انضاممی و مداخالت میانجی گرانه در مبارزات پویا و خالقانه ی 

فرودستان جلوگیری کرد. این تجربیات تاریخی را باید در پرتو آن ایده ی بنیادینی که در پی تحقق آن بودند مورد توجه 

قرار داد و درس های قابل استخراج از توفیق و ناکامی آنها را در نسبت با آن ایده و رشایط عینی و ذهنِی موقعیت 

تاریخی و اجتامعی آنها فهمید، و هم زمان -به پشتوانه ی همین درس ها- آمادگی مواجهه ی سازمان یافته و مبتکرانه با 

اشکالی نو و غیرقابل پیش بینی، که به طور بالقوه یا بالفعل حامل هامن ایده ی بنیادین هستند، را داشت.

جدا از تجربیات تاریخی گذشته، نحوه ی مواجهه با تجربیاِت پیِش رو و در حال شکل گیری نیز مستلزم هامن ظرافت 

و دقت نظر تشکیالتی است تا از بت وارگِی یک تجربه ی خاص و الزام به تحمیِل از بیرون و همسان سازانه ی آن 

به سایر حوزه های مبارزه پرهیز شود. باید این نکته ی مقدماتی اما تعیین کننده را دامئن در نظر داشت که نظام 

4. در این مورد رجوع شود به کتاب »تاریخ مفقود شوراهای 57« از انتشارات منجنیق.

http://manjanigh.com/?p=2977
http://manjanigh.com/?p=2977
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تبعیض طبقاتی نه از ساختاری ساده بلکه از یک سازمان دهِی پیچیده برخودار است، و انواع تکینگی ها، تناقض ها و 

حتا تضادهای درون طبقاتی را باید همواره در فهم، تحلیل و برخورد عملی با این پیچیدگی لحاظ کرد. در حقیقت، 

آرمان تاریخی »پرولتاریای متحد« رصفن از مسیر به رسمیت شناخنت تفاوت ها و ویژگی های انواع مختلف ستم 

طبقاتی، ملی، جنسیتی، زیست محیطی،... قابل تحقق است. این امر نه بیان گِر بی ارتباطی و جداافتادگی مبارزات و 

جنبش های مختلف، بلکه به معنای قائل بودن به سطحی از خودآئینی مبارزات سوژه های تحت ستم در هر یک از این 

حوزه هاست. میانجی گری سازمان یافته و ایجاد پیوند  های بیناجنبشی برای ترویج خط مشی در راستای امکان سازی 

برای پیش روی به سمت تحقق آن ایده ی بنیادین را به این معنا باید درک کرد. برای مثال، این که خاستگاه شعار 

»اداره ی شورایی« در فصل کنونی مبارزات را در اعتصابات کارگران هفت تپه می توان یافت به این معنا نیست که 

شورشیان قیام تشنگان خوزستان در مبارزه ی خود علیه ستم ملی و زیست محیطی که شکل ویژه ای به استثامر طبقاتی 

این سوژه ها می بخشد، باید تحت »رهربی« کارگران هفت تپه و با اجرای رهنمودهای آنها سازمان دهی شوند )چه بسا 

که خود کارگران مبارز هفت تپه نیز هرگز ادعایی در این زمینه نداشته اند و همبستگی خود را به شکلی هم دالنه و 

رفیقانه و آگاهانه با قیام به منایش گذاشتند، اما برخی از نیروها و جریانات چپ بنا به درکی مخدوش و ساده انگارانه 

از مفهوم پرولتاریا و مبارزه ی پرولرتی، در تجویز عجوالنه و اجاملی نسخه هایی از این دست، هرچند ناخواسته اما 

در عمل در جهت تضعیف امکان های واقعِی اتحاد خالقانه و پویای فرودستان گام برمی دارند(، بلکه باید در جهت 

شناسایی و تقویت ابتکارات و امکان هایی کوشید که احتاملن در اشکالی متفاوت -ولو در مقیاسی کوچک و نامرئی- 

آبسنت مادیتی اولیه برای تحقق هامن ایده هستند.

از سوی دیگر، در ارتباط با درک کنش گرانه نسبت به همین پیچیدگی ها، باید توجهی ویژه به سازمان دهِی اجتامعی 

نیروی کار و دوپارگی این نیروها در دو بخش متفاوت داشت که می توان آنها را به این صورت کلی و اجاملی دسته بندی 

کرد: دسته ی اول، نیروهای مکان مند و سازمان یافته در یک محیط کار ثابت که از امکان مادی رویارویی بی واسطه و 

وارد آوردن رضبات مستقیم به دشمن طبقاتی برخوردار هستند؛ و دسته ی دوم نیروهای بی ثبات کار و خیل بیکاران 

که به معنای واقعی کلمه چیزی برای از دست دادن ندارند و از این جهت حامل یک سوژگِی بالقوه ی انقالبی هستند. 

اتصاالت ارگانیک میان این دو بخش از پرولتاریا که یکی از حلقه های مفقوده برای آزادسازی دینامیسم نفهته ی انقالبی 

در جامعه و در عین حال بسرتی بی همتا برای ترویج و فراگیری ایده ی »اداره ی شورایی« است، از وظایف جدی و 

گریزناپذیر جریانات انقالبی محسوب می شود که نیازمند برنامه ای مدون و عملی در ارتباط با مسئولیت ارگان هایی 

است که در باال از رضورت تأسیس آنها سخن گفتیم.
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4. پیش بینی گام بعدی مبارزات

یکی از مهم ترین عواملی که استیصال، رسخوردگی، بی عملی یا ناکارآمدِی بخش قابل توجهی از جریانات و نیروهای 

چپ را در موقعیت کنونی توضیح می دهد، ناتوانی از پیش بینی منطقِی گام بعدِی محتمل در مبارزات و تطابق 

آن با یک اراده ی جمعی و عقالنِی معطوف به پیروزی، یا اکتفا به روایات و ادراکاتی منجمد، یک سویه و بی ارتباط 

به رشایط عینی و مادی حارض است که امید به پیروزی را واجد خصایلی رفرمیستی یا موعود گرایانه می کند. اغلب 

این جریانات، به رغم تعلق به گرایشات و نحله های متفاوت فکری و سیاسی چپ و افرتاقات روشنی که در سطح 

گفتار دارند، در نهایت درک شان از اعامل قدرت سیاسی و در نتیجه مفهوم پیروزی در چارچوب دستگاه دولت و 

تسخیر آن در فردای رسنگونی نظام جمهوری اسالمی محدود و محصور می ماند.

طیفی از این نیروها، از آنجا که اساسن هیچ افقی برای تحقق این شکل از پیروزی متصور نیستند، عطای اراده ی 

معطوف به پیروزی را از بیخ و بُن به لقایش بخشیده و به روشن نگاه داشنت شمعی کوچک در گوشه ای از این 

بیابان تاریک بسنده کرده اند. به این ترتیب، مفهوم »مسئولیت« را به معنای اخالقی آن تقلیل داده و در بهرتین 

حالت موضوع تعیین کننده ی »اعامل قدرت سیاسی« را به فرداهایی دوردست و نامعلوم حواله می دهند؛ و البته 

که برای توجیه این سلب مسئولیت سیاسی از خود باید به انواع استدالالت و نظریه بافی های رنگارنگ نیز متوسل 

شوند و هم زمان دیگرانی را که همچنان برای صیقل دادن به آن اراده و خلق عملی و نظرِی امکان های تحقق 

پیروزی می کوشند، تخطئه کنند.

گروهی دیگر، دقیقن به دلیل هامن فقدان چشم انداز، اما تعلق به سنت های فکری و سیاسی متفاوت، به نسخه ای 

رنگ پریده و رفرمیستی از هامن درک منجمد از پیروزی روی آورده اند و این سودا را در رس می پرورانند که در 

فردای بر رس کار آمدِن یک نظام شبه دموکراتیک بورژوایی، تعداد انگشت شامری از کرسی های پارملانی را تسخیر 

این خیال  از  باشند. هرچند احتاملن  ناچیز و صوری در تصمیامت سیاسی داشته  تأثیری  این طریق  از  کرده و 

باطل نیز مربّا نیستند که در روند همین بازی های دموکراتیک به تدریج به کسب آرای اکرثیت نائل شده و رویای 

دیرین »پیروزی« و تسخیر دولت را از مسیری غیرانقالبی محقق کنند؛ حال اگر این تسخیِر دوره ای و موقتی باشد 

و تجربه ی احزاب پارملانی چپ در کشورهای اروپایی به روشنی نشان دهد که چنین پروژه ای نه تنها قابلیت 

اجرای سیاست های پرولرتی را ندارد که چه بسا در دوره ای کوتاه با بن بست هایی مواجه خواهد شد که بسرتی 

برای گردش به راست در جامعه و حتا رشد نیروهای نئوفاشیستی فراهم می کند، باکی نیست.... دست کم این 

توقیق نصیب شان خواهد شد که برای مدتی طعم »پیروزی« را بر روی صندلی های هیئت دولت و در اتاق ها و 
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راهروهای وزارتخانه ها بچشند.

در این میان گروه هایی نیز هستند که با ارجاع درست و بجا به شکاف طبقاتی روز افزون در جامعه ی ایران و 

سمت سوی طبقاتِی آشکار در رخدادهای توده ای سالیان اخیر و مبارزات پرولرتِی جاری، به نتیجه ای موهوم و 

غیرواقعی می رسند. این جریانات بر این باورند که این جهت گیری طبقاتِی جنبشی-مبارزاتی الجرم و مستقیمن 

ترجامنی »انتخاباتی« پیدا کرده و با برگزاری یک همه پرسِی »آزاد و دموکراتیک«، توده های میلیونِی زحمت کش و 

ستم دیده به سوی صندوق ها گسیل می شوند تا با آرای رسخ خود این رفقا را روانه ی کاخ دولت کنند و »پیروزی« 

جبهه ی سوسالیسم را جشن بگیرند. جای بسی حیرت دارد که تجربیات بی شامِر تاریخی طی دو قرن مبارزه در 

جهان، منطقه و ایران هنوز به این جریانات نیاموخته است که مکانیسم هایی چون انتخابات، رفراندوِم پساانقالبی 

ابزار  یا مجلس مؤسسان، نه وسایلی برای تداوم و تحقق امکان های گشوده شده در انقالب، که از قضا دقیقن 

رسکوب این امکان ها و احیای هرچه رسیع تر نظم کهن است! چنین وهِم موعودگرایانه ای محصول غفلت از این 

درس راه گشای تاریخی است که انتخابات )در شکل رایج آن در نظام های بورژوا-دموکراتیک( و انقالب اساسن از 

دو منطق متضاد تبعیت می کنند. اگر موتور محرکه ی انقالب یک سوژگِی جمعی مرتاکم، فعال و آفرینش گر است، 

سازوکاِر انتخاباتی بر شامرش عددی و حضور منفعالنه ی مجموعه ای از »افراد« استوار است که نه برای اعامل 

بسیج شتاب زده ی  با  پساانقالبی  انتخابات و همه پرسِی  آن راهی صندوق ها می شوند.  واگذاری  برای  که  قدرت 

اکرثیِت خاموش، مردد یا هراسان از امر نو که همچنان تحت تأثیر مبباران های تبلیغاتی درازمدت و آموزش های 

فراگیر و همه جانبه ی نظم پیشین قرار دارد، هدف و کارکردی جز پراکندگی آن سوژگی مرتاکم انقالبی، قطع و 

انسداد فعالیت ها و رسکوِب قوه ی آفرینش گر آن ندارد.

با این توصیف، اگر چالش مرحله ی کنونی مبارزه را به طور کلی »سازمان دهی و تدارک رسنگونِی انقالبی نظام 

سیاسی مستقر« به عنوان رشط الزِم حرکت در مسیر رهایی در نظر بگیریم )چرا که نسخه هایی دیگر از رسنگونی 

نیز همچون مداخله ی امپریالیستی، کودتای نظامی و... همواره از سوی انواع جریانات ضدانقالب در حال تدارک 

هستند(، مرحله ی بعدی، بنا به منطقی که به آن پرداختیم، مشخصن »نربد بر رس اعامل قدرت سیاسی« را به 

به تجویزات  دادِن خجوالنه  با تن  نه  داد: نربدی که  قرار خواهد  کار  تاریخی مبارزات در دستور  عنوان چالش 

پیش  از  مشارکِت  طریق  از  انقالب  رسکوب  پروژه ی  با  ناخواسته  همکاری  و  طبقاتی  دشمن  لیربال-دموکراتیِک 

انقالبی و  با منطق درون ماندگار سوژگی  باید در هم خوانی  اتفاقن  انتخاباتی، که  شکست خورده در کارزارهای 

حول رضورت تداوم و پویایی آن در وضعیت پسارخدادی و در نتیجه تقابل تهاجمی با این سازوکارهای ضدانقالبی 
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شکل بگیرد. به بیانی دیگر، با جمع بندی مستدل انواع و اقسام تجربیات تاریخی در جغرافیا و رشایط سیاسی-

اجتامعِی مختلف، می توانیم به رصاحت از این تز دفاع کنیم که وظیفه ی عام و اولیه ی مبارازان انقالبی در فردای 

هر انقالب مردمی تالش سازمان یافته برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی، انتخابات یا تأسیس مجلس مؤسسان 

است، فرایندهایی که الجرم از سوی »نخبگان« سیاسی-اقتصادی و کارگزاران و ایدئولوگ های نظم پیشین و برای 

انتقال رسیع قدرت دولتی و -نه دگرگونی بنیادین آن- تبلیغ و سازمان دهی خواهند شد.

در این رابطه، پرسشی که بالفاصله خود را با جدیتی هولناک تحمیل می کند از این قرار است که، با در نظر گرفنت 

پروژه های عظیم تبلیغاتی ای که سال هاست از انواع بلندگوها و رسانه های جریان اصلی، مضامین و چارچوب های 

به صورت  و  کرده اند  کرنا  و  بوق  در  سلیم«  »عقل  از  برخاسته  و  بدیهی  اموری  عنوان  به  را  غالب  ایدئولوژی 

شبانه روزی برگزاری »انتخابات آزاد« برای انتقال رسیع و »دموکراتیک« قدرت در فردای پیروزی هر انقالب مردمی 

را به مثابه تنها بدیل قابل تصور و یگانه راه رستگاری برای کسب مجوِز ورود به »جهان متمدِن دموکراسی و بازار 

آزاد« معرفی می کنند، و نیز با مالحظه ی دستگاه عریض و طویِل قدرت و رسمایه ای که با انواع آلرتناتیو سازی های 

ضدانقالبی در پشت این تریبون ها پنهان شده است، آیا »ما« )این مای تا به امروز مبهم( اساسن توانایی و نیروی 

ذهنی و مادی مورد نیاز برای جلوگیری از سازمان دهی و برگزاری این مناسک رسکوب گرانه را در اختیار داریم؟ 

مسئله این جاست که پاسخ منفِی احتاملی به این پرسش، که از قضا می تواند بر درکی عقالنی و واقع گرایانه از 

توازن نیروها استوار باشد، توجیهی برای شانه خالی کردن از انجام آن وظیفه ی عام به دست منی دهد. چرا که 

تالش متشکل، منضبط، عملی و گفتارمند برای انجام این وظیفه، حتا به رغم ناکامی در نتیجه ی فوری آن، دست کم 

بسرتی برای سازمان دهی پتانسیل انقالبِی همچنان موجود حول وجوه سلبی منازعات بر رس اعامل قدرت سیاسی 

فراهم کرده و از این طریق مانع پراکندگِی و اضمحالل رسیع آن سوژگی مرتاکم آفرینش گر خواهد شد.

اما نکته ی کلیدی ای که نقشی اساسی در تشخیص گام بعدی و تعریف طرحی مبارزاتی برای پاسخ گویی به نیازها 

و چالش های آن دارد این است که این مرحله ی سلبی به خودِی خود پاسخی مشخص به مسئله ی حیاتی »اعامل 

قدرت سیاسی« نخواهد داد، و از این نظر فاقد دینامیسم و قابلیت های الزم برای تداوم و تکامل عملی امکان های 

انقالبی در درازمدت است. در نتیجه، این سطح سلبی از وظایِف گام بعدی را رصفن باید به مثابه تابعی از سطوح 

ایجابی آن درک کرد که هامنا بیان رصیح خود را در خط مشِی تعریف شده در بخش پیشین و ایده ی بنیادین 

نهفته در اسم رمز »اداره ی شورایی« می یابد. به این معنا، باید به درکی عمیق، جمعی و تشکیالتی از این اصل 

اساسی رسید که عدم تسخیر دولت توسط نیروهای چپ و روی کار آمدن فرضِی یک دولت بورژوایی در فردای 



18

درباره ی وظایف ما

یک انقالب احتاملی نه لزومن به معنای شکست رادیکال مبارزات و پایان انقالب که می تواند آغازگر مرحله ای 

جدید از تداوم انقالب در راستای ایجاد »قدرت دوگانه« و جلوگیری از انحصار قدرت سیاسی در دولت جدید باشد. 

چرا که چنین دولتی به دلیل جهت گیری های سیاسی و طبقاتی اش و از آنجا که مستخدم و کارگزار استثامرگران 

است، ذاتن از پاسخ گویی به آمال و نیازها ی فرودستان و ترمیم واقعی شکاف طبقاتی عاجز خواهد بود و در مدتی 

نه چندان طوالنی با رسخوردگی و خشم این طبقات مواجه خواهد. پرسش این جاست که آیا در آن زمان سوژه های 

یا ضدانقالب  این نربد جدید و رسنوشت ساز برخوردار هستند  از قدرتی واقعی و سازمان یافته برای  تحت ستم 

جدید در خلع سالح رسیع و کامل آنها موفق بوده است؟ روش ها و برنامه های احتاملی برای رویارویی با سایر 

جریانات ضدانقالِب فعال در جامعه با سطوح مختلفی از سازمان یافتگی چه خواهد بود؟ در تالش برای پاسخ گویی 

به چنین پرسشی هایی است که برقراری »قدرت دوگانه« اهمیتی صدچندان می یابد، به رشط آنکه رشایط و لوازم 

آن از همین امروز با فعالیتی منضبط، چندجانبه و هدف مند تدارک دیده شوند. این نیز باید مورد تاکید قرار 

بگیرد که امکان های موجود برای خلع ید گسرتده از دولت متزلزل، که از درون انقالب و مبارزات انقالبی پدیدار 

می شود، امکان هایی مادام العمر و همیشگی نیستند و نیروی انقالبی تنها فرصت کوتاهی در اختیار خواهد داشت 

تا در کشمکش حادی که بر رس »استقرار« قدرت سیاسی در فردای هر انقالبی در جریان خواهد بود، از تثبیت 

حکمرانی جدید جلوگیری کند. از این رو تدارک انقالبی قوایی که بتواند به پشتوانه ی ایده ای ایجابی در برابر قوای 

تجهیزشده ی دولتی مقاومت کند، رضوری است.

کنکاش در تجربیات تاریخی و تحلیل خصایل برسازنده ی هر وضعیت انقالبی نشان گر این واقعیت است که خلق 

اشکال مختلف و متنوعی از ارگان های شورایی یا شبه شورایی پیش و بیش از هرچیز محصول رضورت های برخاسته 

از رشایط عینِی پیشا انقالبی و پساانقالبی است: یعنی از یک سو در وضعیتی که حاکم دیگر قادر به حکم رانی 

نیست و سوژه ها نیز دیگر پذیرش حکم رانی حاکم را ندارند، و از سوی دیگر در وضعیتی که دولت پیشین رسنگون 

از ثبات و سلطه ی کافی برای قبضه کردن متام عیار قدرت سیاسی  یا هنوز  یا غایب است  شده و دولت جدید 

برخوردار نیست. در چنین رشایطی است که »هیچ بودگان« به تدریج و بنا به رضورت های مادِی قابل شناسایی، 

اداره ی امور را در دست می گیرند و به پشتوانه ی این فرایند عملی و نیز سوژگی جمعی مرتاکمی، که محصول 

جهش انقالبی در وضعیت است، به صالحیت بی بدیل خویش در اعامل قدرت سیاسی و امکاِن واقعِی »هرچیز 

شدن« آگاه می شوند. واالترین و اساسی ترین وظیفه ی سیاسی سازمان های انقالبی در این مرحله محافظت از 

این ارگان ها در برابر تهاجامت احتاملی انواع جریانات ضدانقالب، هموارسازی مسیر رشد و تکامل آنها به مثابه 
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ارگان های اعمل قدرت سیاسی، فعالیت میانجی گرانه در جهت تکثیر آنها در حوزه های مختلف، کمک به ایجاد 

پیوندهای بیناشورایی و به تبع آن تسهیل فرایند خلق ارگان های منطقه ای و رسارسی شوراهاست، تا به این ترتیب 

طرِح »قدرت دوگانه« در عمل به واقعیِت نظم سیاسی جدید تحمیل شود.

در این راستا نگاهی اجاملی به تجربه ی انقالب 57 و رابطه ی میان سازمان ها و شوراها تا حد زیادی روشن گر و 

راه گشا خواهد بود. در وهله ی اول، در مرحله ی »ایجاد و شکل گیری« شوراها می توان به جرأت مدعی شد که هیچ 

خط و برنامه ی مشخصی در سازمان های سیاسی موجود نبوده است. این ادعا البته به این معنا نیست که هواداران 

سازمان ها هیچ نقشی در شکل گیری شوراها نداشته اند، بلکه مسئله اینجاست که خود سازمان ها فاقد هرگونه 

خط و رهنمود تشکیالتِی هدف مند در جهت تشکیل این ارگان ها بودند. شوراها محصول مستقیم رشایط انقالبی 

بودند و هواداران سازمان ها نیز اغلب به ابتکار شخصی در آنها حضور داشتند. در دوره ی فعالیت و ادامه ی کار 

شوراها نیز اوضاع تا حد زیادی به همین منوال بوده است. به عبارتی، سازمان ها در متام این مراحل تنها دنباله روی 

این واقعیت )شوراها( حامیت می کردند؛ آن هم حامیتی مرشوط، چون  از  واقعیت بودند و در بهرتین حالت 

به رغم ارجاعات مداوم اکرث این سازمان ها به تجربه ی انقالب اکترب، اساسن شوراها جایی در خط مشی تشکیالتی 

آنها نداشتند. در بسیاری از موارد )همچون منونه ی ترکمن صحرا، منونه ی دانشگاه در دوره ی انقالب فرهنگی، یا 

در مورد خلع سالح کمیته های محالت،...( به محض اینکه با بحرانی مواجه می شدند که موقعیت سازمان را با 

خطر مواجه می کرد بالفاصله عقب نشینی را به محافظت از شوراها ترجیح می دادند. البته منونه های معدودی نیز 

موجود است )به عنوان مثال، رابطه ی میان سازمان کومله و شوراهای کردستان( که در سطحی محدود قابلیت های 

بالقوه ی وجود یک سازمان سیاسی محلی را در نسبت شوراها به ما نشان می دهند. بی شک این اشاره ی مخترص 

بیان گر ابعاد پیچیده ی روابط میان سازمان و شورا نیست و بررسی دقیق این تجربیات، نیازمند تحلیلی مفصل و 

مستند است که از وظایف گریزناپذیر امروز محسوب می شود.

واجد خصلتی  الجرم  و  همواره  شوراها  ایجاد  که  شود  رهنمون  نتیجه  این  به  را  ما  می تواند  اجاملی  نگاه  این 

خودبخودی بوده و محصول مطلِق عینیت و رضوریات رشایط انقالبی است، و به این ترتیب، نقش سازمان های 

انقالبی رصفن در حوزه و دوره ی فعالیت و ادامه ی کار شوراها برجسته می شود. این نکته اگرچه حامل وجهی از 

حقیقت است و احتاملن در مورد منونه های متعددی از شوراها در آینده ای احتاملی مصداق خواهد داشت، اما 

در عین حال نتیجه ای تقلیل دهنده است که می تواند موجب غفلت از بخش تعیین کننده ای از وظایف امروز شود. 

چرا که با ارجاع به امکان ها و وظایفی که در بخش های اول و دوم منت حارض برشمردیم، می توان بر این فرضیه ی 
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کاملن محتمل تأکید کرد که تعدادی از شوراها که از قضا می توانند نقش پیش گامی در جنبش شورایی و رواج 

این ایده ایفا کنند، نطفه های اولیه ی خود را در مرحله ی کنونی می یابند. در واقع، جمع ها، هسته ها، کمیته ها و 

ارگان های خودآئین فرودستان که در این مرحله رصفن به مثابه »ابزار« مبارزه تلقی می شوند این پتانسیل را دارند 

که در وضعیت اعتالی انقالبی مبارزات به »ارگان های اعامل قدرت سیاسی« تغییر ماهیت دهند. بنابراین، مبارزان 

انقالبی وظیفه دارند از همین امروز با شناسایی و مداخله ی سازمان یافته در امکانات موجود یا بالقوه در مرحله ی 

قدرت  اعامل  افق عملی  و  ایده  بعد،  و چالش های مرحله ی  به چشم اندازها  پویا  و  نگاهی مستمر  با  و  فعلی 

سیاسی را در این نهادهای مبارزاتی تقویت کنند و با ایفای نقش میانجی گرانه ی خود در پرورش و آماده سازِی 

این نطفه های اولیه برای لحظه ی زایش انقالبی در انطباق با خط مشِی اداره ی شورایی سهیم شوند. از این منظر، 

مبارزان انقالبی می توانند و باید، نه تنها در دوره ی فعالیت شوراها، بلکه در ایجاد و شکل گیری آنها نیز به وظایف 

تاریخی خود عمل کنند. به بیان رصیح تر اگر هسته ها و کمیته های مخفی، نیمه علنی یا علنی در کارخانه ها و 

دانشگاه ها و محله ها یا هر جای دیگری که امکان تشکیل آنها باشد، امروز ابزاری برای گسرتش مبارزه، در هر 

دو بعد سلبی و ایجابی آن، محسوب می شوند، همین هسته ها و کمیته ها هستند که در فردای رسنگونی انقالبی 

جمهوری اسالمی، مهم ترین و مربم ترین وظایف سیاسی مبنی بر تشکیل، گسرتش، اعتال و حفاظت از شوراهای 

انقالب به عنوان نهاد قدرت سیاسی مردمی را بر دوش خواهند داشت. 

در پایان، نباید از این نکته ی اساسی غافل شد که هر سیاست رهایی بخش هم به لحاظ اصولی و هم از منظر 

کارآمدی آن در درازمدت مستلزم یک جهت گیری انرتناسیونالیستی در گفتار و عمل است. از آنجا که دوام و رشد 

و تکامل الگوی شورایی در سطح محدود و محلی قطعن در درازمدت با محدودیت های عملی و تهاجامت بیرونی 

مواجه خواهد شد، ایجاد پیوندهای هدف مند و مستمر بین املللی با سازمان ها و رفقای سایر کشورها، و تعریف 

پروژه های منطقه ای و فرامنطقه ای وظیفه ای غیرقابل چشم پوشی است که باید از هم اینک برای خلق ارگان های 

تشکیالتی قادر به انجام آن اقدام کرد.

به  گذر  مقتضیاِت  با  منطبق  و  کنونی  مرحله ی  نیازهای  به  پاسخ گو  تشکیالتی  اشکال  و  ابزارها  5.خلق 

مرحله ی بعد

در نگاه اول، نخستین و اصلی ترین معضل و مانعی که بر رس راه انجام این وظایف به چشم می خورد کمبود 

نیروی مادی و قلّت عددی مبارزینی است که فعالیت خود را در این جبهه و در همراهی با این خط مشی تعریف 
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می کنند. منت حارض در عین تأیید و وقوف به این معضل واقعی، بر فرضیه ای تأکید دارد که مشکل اصلی را بیش 

و پیش از هر چیز در نحوه ی فعالیت و اشکال سازمان یابِی نیروهای موجود می بیند.

اما -با  اینجاست که فعاالن و جمع های واقعن موجود هرچند به لحاظ عددی اندک هستند،   در واقع، مسئله 

توجه به توانایی های قابل شناسایی در آنها- بالقوگی های عمل به دست کم بخشی از این وظایف را دارند. مانع 

بی هدفی  و  بی انضباطی  و تشکل های موجود،  بی قواره گی محافل  نیروها،  این  پراکندگی  در  باید  اما  را  اساسی 

فعالیت ها، و عدم پیوندهای اُرگانیک میان این اجزای چندپاره جست که اَشکالی نابهنگام از فعالیت جمعی را 

از مبارزات هم خوانی ندارند. می توان مدعی شد  این مرحله  با مقتضیاِت انضاممی  حفظ کرده اند: اشکالی که 

که این جمع ها همچنان به فعالیت در قالب اشکالی از سازمان دهی ادامه می دهند که متعلق به دوره ی فرتِت 

مبارزات فرودستان در دهه ی هشتاد و نیمه ی اول دهه ی نود بوده اند؛ دورانی سپری شده که گسست قطعی از 

آن را می توان در خیزش دی ماه 96 موقعیت یابی کرد. هامن طور که در بخش اول به آن اشاره کردیم، این گسست 

را نظام سیاسی مستقر نیز به رسمیت شناخته و بازتاب آن را در رفتار حاکم می توان دید، اما چنان که پیداست 

نرفته  فراتر  گفتار  از سطح  و  نداشته  مبارز  نیروهای  تشکیالتی  رفتار  در  انعکاسی  هنوز  این گسست  واقعیِت 

است. این عقب ماندگی از مرحله ی تاریخی مبارزات، آسیبی است که موجودیت و موضوعیت فعالیت جمع ها و 

نیروهای مورد بحث را با مخاطرات و پرسش های جدی مواجه می کند.

نابهنگامِی این اشکال سازمان دهی و پراکندگی و بی نظمی فعالیت هایی که فی نفسه مفید و رضوری هستند، از 

یک سو به عجِز نیروهای موجود از انجام وظایف فوق می انجامد، و از سوی دیگر امکان گسرتش و افزایش نیروهای 

مادی را از آنها سلب می کند. به این معنا، کمبود نیروی مادی مورد نیاز برای عمل به وظایف نه رصفن »علّت« 

ناتوانی از انجام آنها، بلکه بخشن »معلول« همین فُرم های تشکیالتی نیز هست که اساسن از قابلیت و بالقوگِی 

بسیار محدودی برای رشد ارگانیک برخوردار هستند. می دانیم که هر یک از این فعاالن و جمع ها دارای سطوح 

متفاوتی از ارتباطات در مقیاس محلی، منطقه ای یا بین املللی هستند که از پتانسیل کامبیش قابل توجهی برای 

حرکت در مسیر انجام وظایف برخوردارند. اما از آنجا که هیچ خط و برنامه ی مشخص و هدف مند تشکیالتی ای 

برای بهره برداری مبارزاتی از این ارتباطات موجود نیست، و نیز از آنجا که خود این نیروها به عدم برخورداری 

از وسایل، ابزارها و ارگان های تشکیالتی مورد نیاز برای هدایِت مستمر و سازمان یافته ی ارتباطات شان در مسیری 

مشخص واقف اند، این پیوندها پس از مدتی به دلیل رسدرگمی و عدم چشم انداز عملی دچار رکود و فرسایش 

شده و رفته رفته یا به کلی محو می شوند یا قابلیت های اولیه ی خود را از دست می دهند.
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برای روشن تر شدن مسئله، باید این موضوع را خاطرنشان کرد که اکرث جریانات مورد بحث در دوران فرتت به 

تشکیالتِی  از ساختارمندی  که  آوردند  روی  در جمع هایی  »افقی«  اصطالح  به  و  »فورومی«  فعالیت  از  اشکالی 

ضعیف یا تعریف نشده ای برخوردار بودند. 

در  رفرمیستی  و  طبقه متوسطی  گفتار  هژمونیک  غلبه ی  فرودستان،  مبارزات  افول  به  توجه  با  که  بود  دورانی 

جنبش های موجود، و فقدان نسبِی چشم انداز های کوتاه مدت و میان مدت در مبارزات انقالبی، فعالیت ها بیش از 

هر چیز معطوف به روشن نگاه داشنت مشعلی هرچند کم سو و و پرتاب ایده های رهایی بخش و خالف جریان در 

فضای عمومی، و در عین حال احیا و دفاع عملی و نظری از ایده ی جمع سازی و مبارزه ی جمعی برای جلوگیری 

از انزوا و امَُتیزاسیون بیش از پیش و متام عیار افراد بودند. برای نیل به این اهداف، بسرتهایی تدارک دیده شد 

که الاقل به لحاظ صوری، واجد نوعی گشودگی افقی و فاقد سازوکارهای پاسخگو به رضورت هایی چون انسجام 

گفتاری و انضباط تشکیالتی در انجام مسئولیت های مشخص بودند. در عین حال، گسست از »اشکال سازمان دهِی 

کالسیک« یکی دیگر از مضامینی بود که قرار بود اتخاذ این فُرم های »جدیِد« فعالیت جمعی و مبارزاتی را توجیه کند.

تا آنجا که به مبحث گشودگی مربوط می شود، همچنان می توان و باید از این ایده و اصل اساسی در فرایند مبارزات 

دفاع کرد. چرا که این فرایند با تشخیص و نامیدِن مستقیم »دشمن« و محدود کردن دایره ی اطالق این مفهوم، 

باید به طور مداوم در پی تقویت امکان گسرتش دایره ی دوستان و همراهان سیاست رهایی بخش باشد. مشکل اما 

جایی پدیدار می شود که طرز تلقی ما از مفهوم »گشودگی« مبتنی بر بینشی ایده آلیستی و غیرتشکیالتی باشد. در 

واقع، این گشودگی را نباید به عنوان وظیفه ای اخالقی، مطلق و نامرشوط، که در پرتو اهداف مبارزاتی مشخصی 

فهمید که رضورت آن را توجیه و تجویز می کنند.

انتقادی تجربه ی چندساله ی این جمع ها می توان آموخت، بیان گر این واقعیت است که   درسی که از خوانش 

گشودگِی بی ساختار و فقدان فرایند های آموزش سیاسی و تربیت کادر تشکیالتی )در معنای عام و قابل بحث 

آن(، نه تنها به رشد و افزایش نیروی مادی این جریانات برای انجام وظایف مبارزاتی شان منجر نشده، که از قضا 

در مواردی متعدد موانعی اساسی بر رس راه فعالیت ها ایجاد کرده و چه بسا زمینه ساز تقلیل نیروها، مخاطرات 

از اصل گشودگی، مستلزم  امنیتی، و حتا فروپاشی کامل جمع ها شده است. پس دفاع مستدل و عملی  جدی 

مقابله ی  توأمان با متایالت سکتاریستی و بی ساختارِی ضدتشکیالتی، و تعبیه ی سازوکارهایی است که تا حد زیادی 

تضمین کننده ی این مقابله ی توأمان باشند.

در مورد اشکال »افقی« سازمان یابی، در وهله ی اول باید شهامت این را داشته باشیم که چشم در چشم واقعیت 
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بدوزیم و این تجربه را با جدیتی متعهدانه مورد بازخوانی قرار دهیم: آیا به واقع در جمع هایی که از جلسات 

گفتگو و تبادل نظر و انتشاراتی هرازگاهی فراتر رفته و حدی از فعالیت جدی، شبه تشکیالتی و مستمر را در این 

سال ها حفظ کرده اند، این اصل فعالیت افقی همواره به طور تام و متام رعایت شده، یا رصفن در سطحی صوری 

باقی مانده و بازمنایی شده است؟ حقیقت این است که در بسیاری از این جمع ها، به مرور اشکالی از هسته های 

مرکزی یا حلقه های تصمیم ساز در عمل و به صورت غیررسمی بازتولید شده اند.

افتادن به دام تحلیل های روان شناسانه، جستجو در نیّات و متایالت ذهنی افراد و انواع نظریات توطئه )که البته 

ممکن است در مواردی نیز مصداق داشته باشند(، هرگز به راه حلی عملی برای فائق آمدن بر این مشکل منجر 

نخواهند شد. چرا که در اکرث موارد این هسته های مرکزی و تصمیم ساز، نه در جهت برآورده سازِی نیات شوم و 

شیطانی بخشی از فعالین برای سلطه به سایر اعضا، که به صورت تدریجی و خودبخودی و بر مبنای رضورت عینِی 

توانایی های متفاوت  و  کیفیات  مبارزاتی،  فعالیت ها شکل گرفته اند. عوامل متعددی همچون تجربه ی  پیش بُرد 

تا  را  این هسته های مرکزی  ناگزیر  افراد، میزان زمانی که رصف فعالیت های تشکیالتی می کنند و... شکل گیری 

متام سطوح،  در  سازمانی  افقی  اشکال  از حفظ  ُدگامتیک  گاه  و  مطلق  دفاِع  واقع،  در  توضیح می دهند.  حدی 

بخشن محصول درکی مغشوش و صوری از اصل »برابری« است که در عمل به بازتولید انواع نابرابری های واقعی 

اما کامبیش پنهان انجامیده است. از این منظر، اگر توسل به اشکال افقی سازمان دهی را در رابطه با نقد اشکال 

این ادعای  باید اعرتاف کرد که  عمودی کالسیک و روابط قدرتی بسنجیم که درون آنها در جریان بوده است، 

افقی کاری نه تنها بدیلی واقعی برای این روابط قدرت ارائه نداده، بلکه به سبب بازتولید تدریجی آنها در اشکال 

غیررسمی و غیرپاسخ گو به وخامت مسئله انجامیده است. در اینجا باید ترصیح کرد که این نقد متوجه هر سطحی 

از روابط و فعالیت های افقی در تشکیالت نیست، بلکه معضل را در ترسی آن به کلیت ساختار و فعالیت های 

تشکیالت می بیند که نه تنها وفادارِی عملی به اصل برابری را تسهیل منی کند، بلکه انجام وظایف کنونی را نیز از 

اساس ناممکن می سازد.

با بازخوانی  تاریخ مبارزات کمونیستی، می توان  از اشکال سازمان دهی کالسیک در  با نقد و گسست  در رابطه 

مابه ازای عملی آن تا به امروز به این جمع بندی رسید که چنین نقد و گسستی در بسیاری از موارد از خصلت 

درون ماندگار و فرارونده برخوردار نبوده و اغلب بر نفِی ساده و غیردیالکتیکی آن تجربیات استوار بوده است. 

از این رو، نه شاهد ارائه ی بدیلی واقعی برای آن اشکال، بلکه رصفن با تولید وارونه ی کاریکاتورگونه ی آن مواجه 

بوده ایم. اگر در فهمی ارتدکس از آن اشکال کالسیک، حزب واحد و طرازنویِن طبقه ی کارگر با ساختار و طرز 
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عمل کرِد شناخته شده ی آن به مثابه تنها شکل قابل قبول مبارزات کمونیستی به دام بت وارگی می افتد، در این سو 

نیز سازمان دهی افقی به بت واره ای تبدیل می شود که در هر رشایط و مرحله ای از مباررزه باید به هامن صورت 

حفظ شده و تداوم یابد. نقد رادیکال را اما امروز باید به سمت همین »بت وارگِی فُرم« نشانه رفت. در واقع اگر 

سازمان را نه در مقام یک غایت فی نفسه بلکه به مثابه وسیله و ابزاری مبارزاتی درک کنیم که در هر مرحله از 

مبارزات و در مواجهه با موانع و امکان های مختِص آن مرحله انجام وظایفی مشخص را به عهده دارد، آنگاه تطبیق 

اشکال سازمان دهی و فعالیت تشکیالتی با مقتضیات و نیازهای مرحله ی حارض و گذار به مرحله ی بعد، رشط الزم 

کارآمدی و رشد و اعتالی مبارزه خواهد بود. جای تردید نیست که فرم فعالیت سازمانی نباید و منی تواند بی ارتباط 

با اصول بنیادین و آرمان های رهایی بخش تشکیالت باشد. بنابراین، ایجاد تحول در اشکال سازمانِی موجود باید 

که  بوروکراتیک  سازوکارهای  و  بیگانه ساز  ساختارهای  بازتولید  و  تولید  از  جلوگیری  برای  مشخصی  متهیدات  با 

سوژه های مبارزه را به کارمنداِن سازمان تقلیل می  دهند، توأم بوده و امکان رشد توانایی های سیاسی، نظری و 

تشکیالتی را برای متام اعضا فراهم آورد. از این منظر بازخوانی انتقادی تجربیات سازمان های کالسیک باید از نو و 

با رویکردی متفاوت در دستور کار قرار بگیرد.

در عین حال، هرجا سخن از اشکال سازمان دهی به میان می آید باید با ارصار و استدالل بر این نکته ی حائز اهمیت 

تأکید داشت که رضورت رابطه ی مستمر و پویا میان سازمان و شورا به هیچ وجه به معنای هم ارزی و هم ریختی 

این دو اُرگان نیست. هامن طور که در بخش های پیشین اشاره کردیم، شورا در شکل متعالی خود ارگان خودآئین 

فرودستان و طبقات استثامر شده برای اداره ی مستقیم امور اجتامعی و اعامل قدرت سیاسی است، در حالی که 

سازمان باید ابزاری میانجی گر و سالحی جنگی برای هموار سازی مسیر شکل گیری، حفظ، ادامه ی فعالیت و رشد 

و تکامل شوراها در نربدهای متفاوت و متنوِع پیش رو باشد. با توجه به این دو کارکرد متفاوت، ساختار، مناسبات 

و اشکال فعالیت در این دو ارگان نیز منی توانند یکسان باشند. اصل اساسی و راهنام که در متام مراحل باید با 

دقت و برنامه ای مدون رعایت شود از این قرار است که آن ابزار مبارزاتی که باید به تدریج به ارگان اعامل قدرت 

از هم اکنون  یا  سیاسی تغییر ماهیت دهد، نه سازمان که هامن هسته ها و کمیته های ستمدیدگان هستند که 

نطفه های اولیه ی شوراها را در خود حمل می کنند یا در مراحل متعالی تر مبارزات انقالبی متولد خواهند شد. این 

اصل راهنام هم زمان تفاوت بنیادین درک ما از »قدرت شورا« را با بخشی از سازمان های کالسیک و سایر طیف های 

چپ مشخص می کند.

در خامته باید این واقعیت را در نظر داشت که گسست از شکست پذیرِی نهادینه شده و تالش برای احیای اراده ی 
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معطوف به پیروزی به واسطه ی فراروی از اشکال موجوِد فعالیت جمعی و خلق ارگان های متناسب با وظایف و 

نیازهای امروز، احتاملن در آغاز به زایشی دردناک شبیه خواهد بود. چرا که از یک سو غلبه بر رخوت و چسبندگی 

به وضعیِت سپری شده و اشکاِل پیشین فعالیت نیازمند اراده ای جدی و تالشی منضبط است، و از سوی دیگر 

می تواند، دست کم در مراحل اولیه، با انواعی از مقاومت ها و برچسب ها نه تنها از سوی دشمن بلکه از درون 

طیف هایی از چپ روبرو شود که اراده یا توان این گسست رادیکال را ندارند. مراجعه به منونه های تاریخی اما 

نشان می دهد که این رویارویی ها و مقاومت های کالسیک به هیچ عنوان تازگی ندارند و در هر دوره ای از اعتالی 

انقالبی مبارزات بازمی گردند. تاریخ اما سوژه های پیش برنده ی خود را در جایی دیگر خواهد یافت، و آنچه در 

این میان اهمیت دارد تدقیق و عمل به وظایفی است که در بحبوحه ی مبارزات این سوژه ها به عهده ی ماست.
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