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   اوضاع سياسی و وظايف ما       
  

  "الف " پيش نويس                
  

                                      
ـ جنبش رهایی بخش  مردم ایران که به دنبال کودتای  1

ش  ميليونی مردم در انتخاباتی جناح هارتر حکومتی با مار
خيابان ها ،پرخروش و توفنده سر بر آورد ،ارکان نظام 
جمهوری اسالمی را به لرزه درآورده و انبوه مردم ما را در 
ابعاد گسترده وارد نبردی پر شکوه و سر نوشت ساز عليه 
استبداد سياسی و  فالکت اقتصادی  هر دم فزاینده کرده 

 .است
 
آزادی انتخابات آغاز شد  مبارزه برایــ  این جنبش هرچند از  2

، اما خشم متراکم مردمی که ابن چنين شکوهمند پا به 
عرصه مبارزه گذاشتند ،ناشی از فشارهای همه جانبه 
سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی  بود که در اثر 

سلطه استبداد سياسی والیت فقيه و سلطه اقتصادی  
ه مرز غيرقابل تحمل رسيده سرمایه  بویژه در ساليان اخيرب

بود و در مقطع انتخابات از شکاف حاصله در ميان جناح های 
  . حکومتی فوران کرد

 
ــ بحران حاد کنونی در کشور ما در شرایط بين المللی  3

خاصی صورت ميگيرد که بحران اخيرجهانی  سرمایه داری که 
نه با بحران بزرگ نظام مالی خود را نشان داد   2008از سال 

ميليارد دالر به بانکها   5000تنها مهار نشده بلکه نتایج  تزریق 
و نظام مالی جهانی توسط دولتهای بزرگ  سرمایه داری 
موجب  افزایش بدهيها در این کشورها شده و خطر 
ورشکستگی را بر فراز سر دولتهای  کشورهای اروپایی به 

ونان در چنين وضعيتی است که دولت ی. پرواز درآورده است
به مرز ورشکستگی پرتاب می شود تا جائيکه  تنها با کمک 
همه جانبه دولتهای بزرگ سرمایه داری اروپا  خود را سرپا 
نگه داشته است و  خطرمشابه  حلقه های ضعيف دیگر نظير 

  .پرتقال ، اسپانيا ، ایتاليا را نيز تهدید ميکند
 
ترش بحران راه اصلی که دولتهای اروپایی برای مقابله با گس 

برگزیده اند ، در پيش گرفتن ریاضت اقتصادی از طریق کاهش 
. بودجه در زمينه آموزش ، بهداشت و تامين اجتماعی است 

اتخاذ این سياست ها سطح زندگی مردم رابيش از گذشته  
کاهش ميدهد ، بحران بيکاری را  تشدید کرده و بی ثباتی 

یطی است که این همه در شرا. زندگی را گسترده ميکند 
بحران مزمن  محيط زیست نيز به مرز فاجعه بار رسيده و 
. آینده حيات در سياره ما را به شدت زیر سئوال یرده است

آخرین کنفرانس محيط زیست  دولتهای سرمایه داری در 
در کپنهاک نيز به هيچ راه حل مشخص و جدی  2009دسامبر 

زیرا نظم . نکردبرای مقابله با این بن بست حياتی  دست پيدا 
اصلی بحران است و تداوم آن حيات  أسرمایه داری خود منش

فاجعه زیست .انسان را به طور جدی به مخاطره می اندازد
محيطی اخير که با انفجار در یک چاه نفتی در زیر دریا در 

و محدوده سواحل آمریکا رخ  داد نمونه تازه ای  خليج مکزیک
  .حيات طبيعت و انسان استاز ناسازگاری منافع سرمایه با 

 
تشدید پوسيدگی نظام سرمایه جهانی  به مبارزه  مردم  

یونان و فرانسه در دوره اخيرشاهد مبارزه .دامن زده است
گسترده مردم عليه برنامه های دولتهایشان درمقابله با 

پيام اصلی این مبارزات را این شعار . بحران کنونی بوده است
! " ینه بحران شما را ما نمی پردازیم هز"مردم بيان ميکند که 

همایش جنبش های اجتماعی برای محيط زیست نيز که در . 
در بوليوی برگزار شد ،به صراحت اعالم کرد که  2010آوریل 

برای نجات محيط زیست باید ساز و کار خود نظم سرمایه 
به این ترتيب ماهيت دروغين ادعای . داری را به چالش کشيد

داری که با فروپاشی شوروی و کشورهای جهان سرمایه 
بلوک شرق ، شکست آنها را نشانه حقانيت نظم سرمایه 
معرفی ميکرد ، به طور عينی در برابر جهانيان آشکار شده و 

  . به  بی اعتباری نظام سرمایه داری دامن زده  است
ــ  تقارن اعتالی جنبش مبارزاتی مردم ایران با بحران  4

رایط مساعدی برای پر کردن شکاف جهانی سرمایه ، ش
مبارزه برای نان و آزادی ودر نتيجه  رشد و گسترش گفتمان 
آزادی و برابری یعنی گفتمان ضد سرمایه داری در کشور ما  

گرچه هنوز گفتمان ليبرال ـ اسالمی  و   .فراهم کرده است 

الئيک که  از حمایت های متنوع و از جمله  - گفتمان ليبرال
رمایه جهانی نيز برخور دارند ، در عرصه رسانه ای س

گفتمان ليبرال ـ اسالمی .  سياسی ،  دست باال را دارند
ميخواهد راه همنوایی  "آزادی"اصالح طلبان با تکيه برشعار 

بيشتر با جهان سرمایه را هموار کند و با اصالحات جزیی در 
نظام ضد دموکراتيک والیت فقيه  مبارزه برای آزادی را 

کرده و مبارزه برای نان وبرابری اجتماعی را از دستور  سترون
گفتمان ليبرالی  هر چند که سقف مطالبه اش . خارج کند

جمهوری الئيک سرمایه دارانه است ، اما در هراس از خيزش 
ضد سرمایه  مردم زحمتکش که زیر بار فالکت سرمایه کمر 
خم کرده اند ، با درپيش گرفتن سياست گام به گام در 

صالحات  با اصالح طلبان اسالمی همراه ميشود تا همراه با ا
  . آنان بزعم خود جناح حاکم را وادار به عقب نشينی کند

 
دراین ميان جناح حاکم و باندهای اصولگرا  با در اختيار  

داشتن درآمد بی سابقه  نفت و گاز ،به این دل خوش کرده 
از حد قابل  بودند که با ارایه یارانه ها از گسترش خط فقر

تحمل برای الیه های پائين جامعه جلوگيری کرده  و حمایت 
ميليون نفر زیر خط    10اما آمار . مردمی دست و پا کنند

ميليون نفر زیر خط فقر نسبی  حاصل این  30فقرمطلق  و 
جناح حاکم با به نتيجه نرسيدن این تالش به . دلخوشی بود 

با عميق شدن دليل گسترش بحران اقتصادی و برعکس 
شکاف ميان مردم و حاکميت در همه عرصه ها و روبرو شدن 
با خطر فروپاشی، در ادامه گامهای قبلی در دوره رفسنجانی 

برنامه "و خاتمی، برای  جلب حمایت سرمایه داری جهانی به 
و  منطبق کردن هر چه بيشتر اقتصاد " آزاد سازی کامل بازار

هدف مندی یارانه . " ه استایران با سرمایه جهانی روی آورد
چيزی جز اجرای آزاد سازی بازار اقتصاد ایران و منطبق " ها

اگر . کردن قيمت ها با بازار جهانی به شيوه نئوليبرالی نيست
که  - باند حاکم همانطور که اعالم کرده این برنامه  را

مورد توافق همه جناحهای  صرفنظرازنحوه اجرای آن دراصل
را کند  بی تردید شرایط  برای خيزش  اج -نظام بوده است

امواج تازه ای از مبارزه زحمتکشان و شورش های حاشيه 
نشينان شهرها آنهم در بطن یک جنبش گسترده انقالبی که 

  . در پی تجدید قواست بازهم بيشتر فراهم ميشود
 
ــ  جنبش خودانگيخته مردم که با استفاده از سپر اصالح 5

، از همان آغاز در حقيقت  در !"ن کو رای م" طلبان و با شعار
 برابر اراده ولی فقيه که بنيان اصلی  حکومت اسالمی است 
قد برافراشت ،در جریان حرکت وقتی با سرکوب وحشيانه 
ارگانهای نظامی تحت فرمان ولی فقيه روبرو شد، نه تنها 
متوقف نشد بلکه در دوره آغازین رشد خود به لحاظ گسترش 

و طرح مستقيم شعار مرگ بر دیکتاتور و مر پایه های شورش 
، انرژی نيرومند نهفته در درونش  گ بر خامنه ای وولی فقيه

نمایش قدرت مردم در روز . را بيش از پيش آشکار ساخت 
عاشورا و آفریدن صحنه هایی که یاد آور روزهای قيام بود ،  

  .  اوج برآمدحرکت مردم در این دوره بود
 
مردم در عاشورا ،  قطب حاکم  خامنه ای ، ــ فراز مبارزه  6

احمدی نژاد ، نهادهای سرکوب  را که از ارایه هر گونه امتياز 
سياسی و اقتصادی به مردم ناتوان بودند ، به این نتيجه 
رساند که بازهم دامنه سرکوب را افزایش  دهند و به  هر 
قيمت از تداوم مبارزات زنجيره ای خيابانی که به چند شهر  

  .  بزرگ کشور نيز  گسترش پيدا کرده بود  ممانعت کنند 
 
رهبران اصالح طلب نيز که تا آنزمان  با اعتراضات مردم  

همراهی ميکردند از شعارهای ساختار شکنانه جنبش خود 
جوش مردم دچار هراس شده  و تالش کردند  با صدور بيانيه 

زه در هائی مبارزه ساختار شکنانه مردم را به باتالق مبار
اجرای بی تنازل قانون . چهارچوب قانون اساسی سوق دهند

اساسی وانتخابات آزاد درشرایط تداوم حاکميت نطام کنونی 
  . جوهر پالتفرم آنان را تشکيل ميدهد

ليبرالها نيز همچون اصالح طلبان هراسان از چهره انقالبی 
مبارزات مردم  با تاکيد  بر ضرورت رهبر تراشی برای جنبش ، 

ز رهبری موسوی و کروبی مشروط به بازی گرفتن آنها ا
فعاالنه  دفاع می "  انتخابات آزاد"حمایت کرده  و از شعار 

اصالح طلبان و ليبرالها در شرایط " انتخابات آزاد"شعار .  کنند
حضور یک جنبش فعال  ساختار شکن ، معنای دیگری جز 

به پشت خروشان مبارزه  انقالبی مردم   برگرداندن امواج 
  .سد شکسته نظام والیت فقيه ندارد 

  
بهمن ،آثار تحوالت پس از عاشورا خود را  22ــدر سالگرد  7

  .نمایان ساخت 
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از یکسو باند حاکم  با بسيج فوق العاده نيروهای سرکوب و 
اشغال نظامی خيابانها ،این آمادگی را به دست آورده بود که 

رده مردم  را که در توازن قوای کنونی  امکان تجمع گست
ازجمله بااستفاده از مناسبت های خاص مورد تأیيد حکومت 
صورت می گرفت،با بکار گرفتن بيرحمانه ابزارهای سرکوب 

و ازسوی دیگر اصالح طلبان با هراس  .محدود کند
ازشعارهای  ساختار شکنانه مردم  و اتخاذ  تاکتيک انفعالی 

با روند رادیکاليزه ویابازدارنده ،ناتوانی خود را درهمراهی 
در نتيجه این صف آرایی ، تاکتيک  .شدن نشان دادند 

تظاهرات خيابانی که تاکتيک اصلی جنبش را تشکيل ميداد، 
در برابر شدت سرکوب  بطور موقت از تعرض و درخشش باز 

اما این وقفه  به معنای شکست جنبش انقالبی مردم . ماند 
ها با تقویت پایه های بلکه بيانگر آنستکه  جنبش تن. نيست 

خود و اتکای بيش از پيش به حرکت مستقل  و اتخاذ 
. تاکتيکهای مناسب ميتواند  شرایط پيشروی را فراهم سازد

ضمن آنکه با استفاده ازاهرم فشارازپائين  برتضاد باالئی ها  
دامن زده و سعی ميکند تا آنجا که ممکن است مانع سازش 

 .آنها دربرابرجنبش  گردد
ـ حرکت  مستقل کارگران در اول ماه مه  و ارایه منشور ـ 8

مطالباتی  ازجانب  گروه هایی از فعاالن کارگری که در آن 
مطالبات جاری  همراه با مطالبات کالن سياسی همچون لغو 
شکنجه و اعدام ، آزادی زندانيان سياسی ، به چالش کشيدن 

عتصاب کاِر مزدی  و سرمایه داری مطرح شده بود، اعالم ا
غذای معلمان  به مناسبت روز معلم ،اعالم حمایت متقابل 
دانشجویان و کارگران از مبارزات همدیگر، اعتصاب عمومی 
در کردستان ایران به مناسبت اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر 

نفر دیگر که همراه وی اعدام شدند ،  اعتراض مردم  4و 
يط زیست ، مبارزات اروميه  به نابودی این دریاچه وویرانی مح

خانواده های زندانيان سياسی  و گسترش مقاومت زندانيان 
جنبش خارج کشور، که   سياسی در دوره اخير وگسترش

مطالباتی وپيوند آن - حاکی ازروند تعميق مبارزه ضداستبدادی
با جنبش های اجتماعی است، راه کار تازه  پيشروی جنبش 

دن مبارزات  مطالباتی این راه کار جاری ش: را نشان ميدهد 
در اشکال متنوع و در جویبارهای گسترده  جنبش های 
اجتماعی گوناگون وبيان مشخص تروعينی تری ازمبارزات 

وجه دیگری ازاین روند .ضداستبدادی تعميق شونده است
خود را  درتدوین منشورها وطيف بندهای درون جنبش 

ر مبارزات جوانان و زنان که د. سبزوليبرال ها نشان می دهد
خيابانی  نقش برجسته داشتند، در اشکال رو به رشد جنبش 

آنان در صف . های اجتماعی نيز همچنان خواهند درخشيد
مزد و حقوق بگيران،در صف بيکاران ، در صف زنان خانه دار، 
در صف دانشجویان ،در صف اقليتهای ملی و مذهبی 

 یبرابرحضور دارند و آگاهی و  نوآوری و رزمندگی  و ...،
این . طلبی را در مبارزات متنوع اجتماعی بارور ميکنند

مبارزات با تاکيد بر مطالبات جاری و استفاده از اشکال  متنوع  
مبارزه ميتواند پایه های جنبش را گسترده تر سازد و بخش 
های کمتر فعال مردم را نيز بتدریج به عرصه مبارزه کالن 

رشد بحران اقتصادی همچنين  با توجه به .سياسی بکشاند
جمهوری اسالمی و سياست حذف یارانه ها و صعود قيمتها 

به سطح بازار جهانی ، در کنار رشد و گسترش مبارزه نيروی  
عظيم کار ، شرایط  گسترش مبارزه زحمتکشان حاشيه 
شهرهای بزرگ نيز با توجه به تجارب ساليان گذشته به طور 

ضرورت  پر کردن  در این چشم انداز. جدی فراهم ميشود 
شکاف مبارزه برای نان و آزادی بيش از پيش برجسته ميشود 
و شرایط مساعدتری برای فعاليت و  باروری گفتمان ضد 
سرمایه داری  مبتنی بر پيوند مبارزه برای  آزادی و برابری  در 

سرمایه " همه عرصه های زندگی  و رهایی انسان از سلطه 
   .فراهم ميشود" 
عرصه های جدید مبارزه و گسترش هرچه  ــ گشایش 9

بيشتر پایه های آن در ميان الیه های گوناگون کارگران و 
- زحمتکشان،  و بکار گرفتن تاکتيکهای متنوع نافرمانی مدنی

نه تنها نيروهای سرکوب رژیم را در محاصره  اجتماعی
نبردهای بيشمار و پراکنده قرار ميدهد و اهرم های سرکوب 

یج از کار می اندازد،بلکه درسازمان یابی و حکومت را بتدر
پایه ریزی تشکلهای مستقل بخش های مختلف مردم که 
اهرم اصلی دفاع از آزادی و برابری  است نقش بسزایی دارد 

همانطور که  در جنبش اخيردر عرصه  مبارزات خيابانی و .
اطالع رسانی و تبليغات  رسانه ای به نحو فعال از 

شبکه ای استفاده شد ، در جنبشهای  - سازماندهی افقی 
متنوع و گسترده  مطالباتی نيز این نوع سازماندهی نه تنها از 
کارآیی موثری در شرایط سرکوب برخوردار است و مبارزات 
پراکنده و غير متمرکز را گسترش و هدایت ميکند ، بلکه 
مهمترازآن با تکيه بر مشارکت و دخالت فعال همه شرکت 

کتهای اجتماعی  در شکل دادن به هویت کنندگان در حر
جمعی و پایه ریزی روش های مبارزه مبتنی بر دموکراسی 

البته . مستقيم و مشارکتی و خودرهانی نقش راه گشا دارد
این به معنای نادیده گرفتن واقعيت تنوع در سازمان یابی 

اما .ووجود اشکال دیگری از تشکل وسازمان یابی نيست
نوع سازمان یابی است همانا تأکيد آنچه که شاخصه این 

برجوشش دائمی مداخله وتصميم گيری توده های مردم 
وهمه فعالين جنبش وتقویت هماهنگی برپایه این جوشش 

عالوه براین  به ميدان آمدن جنبش های متنوع .است
اجتماعی ، جنبش زنان ،جوانان ،بخش های گسترده مزد و 

، دانشجویان ، دانش حقوق بگيران،مليتها،اقليتهای مذهبی 
نه ..... آموزان ، هنرمندان ، خانواده های زندانيان سياسی ، 

تنها پایه های جنبش مردم را تقویت ميکند بلکه با تقویت 
همبستگی این جنبش های رنگارنگ در ميدان عمل زمينه 

 . های تعرض گسترده تر آماده ميشود
رکوبهای ــ در شرایطی که جنبش مردم ایران به دنبال س 10

شدید در حال تجدید  قوا و یافتن راه کارهای الزم برای تداوم 
مبارزه است ،آمریکا و متحدین اش سياست تشدید تحریم ها 

گرچه آنها  ادعای هوشمند . ی ایران را در پيش گرفته اند
بودن سياست تحریم ها را دارند و در ظاهر رژیم و سپاه را 

اقدامات آنان تر و خشک  هدف گرفته اند اما واقعيت آنستکه
ادعایی " حقوق بشر"را با هم ميسوزاند و هرجا الزم باشد 

آنان را هم قربانی ميکند واساسا درخدمت چانه زنی با 
جمهوری اسالمی و موجب ميليتاریزه کردن منطقه و درجهت 

این سياست به . اهداف استراتژیک قدرت های بزرگ است
که با تشدید فضای  جناح غالب حکومت نيز ميدان ميدهد

امنيتی ــ نظامی ،ساختار قدرت را باز هم بيشتر ميليتاریزه 
کند و در شرایط تشدید فضای درگيری با آمریکا و متحدین اش 

در برابر جنبش انقالبی . ، ميدان حرکت جنبش را تنگ تر سازد
ميتواند با تکيه بر فشارهای بين المللی مثبت  یعنی با تکيه 

نيازهایش و جلب  حمایت جنبش های  بر نيروی خود و
اجتماعی وتقویت همبستگی جهانی ، نهادها و تشکل های 
مترقی و مستقل  و مردمی این کشورها ، فشارهای مورد 
نظر خود در عرصه های گوناگون را  که به طور واقعی  
معطوف به تضعيف رژیم  و تقویت جنبش و تقویت موازین 

چنين . ست ، اعمال نمایدواقعی دموکراسی و  حقوق بشر ا
رویکردی درجهت تقویت گفتمان آزادی وبرابری و مقابله با 

    .دوقطبی کردن فضای داخلی وبين المللی است
ــ سازمان ما که خود را جزیی از جنبش بزرگ و متنوع  11

نيروی  کار و زحمت ميداند که برای خود رهانی و ساختن 
ر فرد شرط شکوفائی  دنيای دیگر که در آن شکوفائی آزاد ه

آزاد همگان باشد، از همين امروز مبارزه ميکند ، جنبش 
انقالبی جاری در ایران  را که تا همين جا دستاوردهای بزرگ 
و نازدودنی به بار آورده و با فریاد مرگ بر والیت فقيه ، ستون 

نظام والیت فقيه را به لرزه در آورده است، فرصتی  گرانبها  
یی به سوی خودحکومتی مردم و خارج کردن برای راه پيما

ما حضور .کنترل عرصه کارو توليد از کنترل سرمایه ميداند
فعال در جنبش های اجتماعی موجود را با دفاع از رنگارنگی 
و پلوراليسم این جنبش ها و پشتيبانی از خواستهای 
دموکراتيک،الئيک  و برابری طلبانه سياسی،اجتماعی ، 

بطن مبارزات کارگران ، زنان ، جوانان ،  اقتصادی را که در
دانشجویان ، مليتهای تحت ستم ،روشنفکران و هنرمندان 
وازطریق تعميق مطالبات هم اکنون موجود، زائيده و پرورده 

 . ميشود ، وظيفه تعطيل ناپذیر خود ميدانيم 
ــ ما در این فرصت کم نظير در تاریخ مبارزاتی کشورمان ،  12

تفاق همه آنانی که عليه سرمایه داری و برای برآنيم که به ا
آزادی ورهائی سياسی واقتصادی  و برای کمونيسم  مبارزه 
ميکنند همراه شده و بر بستر جنبش واقعی مردم برای 
تقویت گفتمان ضد سرمایه داری و تقویت صفوف 
سوسياليستی ، متحدانه  در مبارزه برای آزادی و رهایی 

 .شریک شویم 
داده است که شکل گيری اتحاد هواداران  تجربه نشان

سوسياليسم ، جدا ازبستر  جنبش های اجتماعی ــ طبقاتی 
غير ممکن است و در بهترین حالت  به اتحاد ناپایدار چند فرقه 

همکاری نيروها و گرایشات متنوع متعلق به . تبدیل ميشود
گفتمان آزادی و سوسياليسم بر بستر مبارزه واقعی جنبش 

ماعی ، پذیرش تنوع و چند صدایی  و تاکيد بر های اجت
اشتراکات و دیالوگ در زمينه اختالفات  و از نظر سازمانی 
پرهيز از هژمونی طلبی و  تاکيد بر شيوه جنبشی و پرهيز از 

 . سلسله مراتب از لوازم تالش در مسير این اتحاد است
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ی عطفی در تاریخ معاصر چون نقطههم-  ١٣٨٨سال ) ١

ی جمعی مردمان این کشور برای هميشه در خاطره - ایران
خيزش با شکوه و غرورانگيز مردم عليه رژیم : حک خواهد شد

ی گرچه با انگيزهخيزش عظيمی که . خوار والیت فقيهآدم
اعتراض به تقلب رسوا و آشکار رژیم در دهمين انتخابات 

سال سرکوب بی  ٣٠ریاست جمهوری ُگر گرفت، ریشه در 
ترین حقوق انسانی مردم و تعميق ی ابتداییامان و وحشيانه

های طبقاتی، جنسيتی، ملی و فرهنگی در ها و شکافگسل
ها آميز ميليوناعتراض مسالمت . نظام والیت فقيه داشت

انسان معترض عليه کودتای انتخاباتی رژیم، هنگام که با سد 
به سرعت به یک  ،سرکوب بی مهار حاکمان رودررو شد
سان از شعار و بدین. جنبش بزرگ ضد استبدادی فرا رویيد

مرگ بر "، "مرگ بر دیکتاتور"به شعارهای " رای من کو"
کرد و آشکارتر از  گذر" مرگ بر اصل والیت فقيه"، "ایخامنه

به . پيش کانون اصلی قدرت در رژیم اسالمی را هدف گرفت
ی مردم در طی دیگر سخن، نارضایتی و خشم انباشته

ساليان، توانست در ِبزنگاه و فرصت سياسی ناشی از 
ی سياسی ی شکاف در طبقهسابقهانتخابات و گسترش بی

د شده در ی روابط ایجاچنين با اتکا بر شبکهحاکم، و هم
فضای پيش از انتخابات فوران کند و زميِن زیر پای حاکمان را 

 ٢٢این جنبش با گذر از مراحل چندی، در . به لرزه در آورد
در مقابل بسيج و یورش سهمگين نيروی سرکوب  ٨٨بهمن 

گر شود ی خيابان جلوهرژیم، نتوانست چون گذشته در عرصه
؛ اما زان پس، در قالب و ُمهر خود را بر مراسم آن روز بکوبد

رغم سرکوب های موضعی به حيات خود ادامه داده، بهحرکت
 .   ی رژیم خاموش نشده استگسترده

توان گفت که این جنبش، رژیم اسالمی با قاطعيت می          
اش ی دوران حياتترین چالش سياسی در همهرا با بزرگ

کشور  مواجه کرده و فصل جدیدی در زندگی سياسی مردم
این جنبش بيم و اميدهای فراوانی . ما گشوده است

های خود چيره شود، برانگيخته است و اگر بتواند بر کاستی
 .  تواند تومار حيات رژیم اسالمی را درهم پيچدمی
از حيث سياسی ائتالفی بود از نيروهایی که  ٨٨جنبش ) ٢

اند تا کسانی که برای یک خواهان اصالح جمهوری اسالمی
وانگهی، از منظر . کنندرژیم سکوالر و دموکراتيک مبارزه می

-اجتماعی این یک جنبش همگانی است که  طبقات و الیه
هم از آن رو که، . گيردهای اجتماعی گوناگونی را در بر می

ی خصلت استبدادی و مذهبی خود، رژیم اسالمی به واسطه
عليه  - یجز پایوران حکومت اسالم- به یک معنا، کل جامعه را 
اشتباه فاحشی است هر آینه که در . خود بسيج کرده است

بيش  - طبقه متوسط-این جنبش همگانی به نقش یک طبقه 
از وزن مخصوص آن بها داده شود، و در نقش آفرینی 

با این همه، راست این است که .  سياسی آن اغراق کرد
چون کشان هم سرنوشت با آن، همطبقه کارگر و زحمت

ی خود، دهی ویژهها، شعارها، و سازمانا خواستنيرویی ب
ی بخشی از تاکنون در این جنبش وارد نشده، بلکه به مثابه
 .اندشهروندان جامعه در آن حضور و مشارکت داشته

ى حاضر گالویزی اردوی مردم با رژیم، بحران در لحظه) ٣
سياسی را وارد تعادلی از قوا کرده است که جنبش مردمی 

- تواند رژیم را به عقب نشينی وا دارد و خواستهمیاگرچه ن
هاى خود را بر آرسى نشاند، اما رژیم اسالمی نيز نتوانسته 
است با سرکوب لگام گسيخته، جنبش را مهار آرده يا 

مردم از خواست ابطال . اش را درهم شكندموجوديت
اند برگزاری مجدد اند، اما نتوانستهانتخابات عبور کرده

طلب رهبری اصالح. را به رژیم اسالمی تحميل کنند انتخابات
جنبش با اقتدارگرایان حاکم سازش نکرده است، اما در 

تواند به طور فعال  نقش هدایت و رهبری جنبش نيز نمی
دستگاه سرکوب رژیم، تاکنون مردم را به تمکين . آفرینی کند

وا نداشته، اما هنوز در این دستگاه شکاف مهمی رخ نداده 
رژیم اسالمی مشروعيت خود را از دست داده، و . تاس

ی خود را اعمال اساسا با تکيه بر دستگاه سرکوب سلطه
کند، اما جنبش نيز در گسترش خود، چه در سطح می

و چه ) گير مردم در شهرهای دیگر به جنبشپيوستن چشم(

تری از کارگران و های هر چه بزرگپيوستن بخش(درعمق 
اصالح طلبان . موفق نبوده است) شکشان به جنبزحمت

دستی اند، اما یکحکومتی عمدتا از حاکميت رانده شده
تر دچار تشتت شده و کاران نيز هر چه بيشصفوف محافظه

کاران سنتی و نئومحافظه کاران در جنگ قدرت ميان محافظه
بلوک قدرت بيش از پيش باال گرفته است؛ وبدین سان مدام 

. کندالفان جدید توليد و بازتوليد میرژیم از درون خود مخ
خواهند و فراتر از این، ها این حاکميت را نمیپایينی

ی خود به سابقهمشروعيت آن را در اقدام اعتراضی بی
تر از های خشناند، اما حاکمان هنوز به شيوهچالش گرفته
تاکتيک . توانند مانع از پيشروی جنبش گردندگذشته می

کارآیی خود را تا حد معينی از دست داده، تظاهرات خيابانی 
به جز (های جدیدی در مقياس بزرگ و سراسری اما راه
هنوز گشوده نشده ) مند کردستانی اعتصاب شکوهنمونه
 .است

جنبش اعتراضی مردم در یک سال گذشته در مصاف با ) ۴
رژیم اسالمی، اساسا از تاکتيک تظاهرات خيابانی استفاده 

تاکتيک در مراحل آغازین و تکوین جنبش این . کرده است
اعتراضی، نقش موثری در افشای رژیم و سلب مشروعيت از 
. آن، تقویت اعتماد به نفس و خودباوری مردم ایفا کرده است

تواند به تنهایی در هر شرایطی معهذا این تاکتيک، نه می
توان رژیم اسالمی را به پيروز شود، نه صرفا از این راه می

وانگهی، رژیم اسالمی توانسته . شينی وا داشتنعقب 
-ی دستگاه نظامیدهی پایهاست از طریق بسيج و سازمان

اداری خود و بخش معينی از مردم نيازمند، کارآیی این شکل 
بنابراین . ای خنثا سازداز مبارزه را تا حد قابل مالحظه

استفاده از اشکال دیگر مبارزه، نه در تقابل با تاکتيک 
تواند چون مکمل و در کنار آن میرات خيابانی، بلکه همتظاه

 .و باید مورد استفاده جنبش اعتراضی قرار گيرد
ناکارآیی تاکتيک تظاهرات خيابانی تنها معضل جنبش ) ۵

اعتراضی کشور ما نيست، شکاف بزرگ در جنبش جاری 
-های بزرگی از مردم معترض است که جهتگامی بخشناهم

اند با کسانی که افق و آماج اصلی ه کردهگيری ساختارشکنان
به سخن دیگر، . ها اصالح ساختار سياسی موجود استآن

رادیکاليزه شدن شعارهای جنبش متناظر با گسترش پایه 
اجتماعی جنبش نبوده، بلکه با وانهادن بخش بزرگی از 

خرداد با  ٢۵پيمایی سکوت راه بوده که در راهنيروهایی هم
موقعيت متناقض رهبران . ده بودندراهی کرجنبش هم

توانند پيشاپيش جنبش قرار گيرند و نمادین جنبش که نه می
نه با دستگاه والیت سازش کنند همين واقعيت عينی را 

 .تاباندبازمی
تر کردن حلقه محاصره  در شرایط کنونی ما در مرحله تنگ) ۶

عمومی جاری  - بر ِگرد رژیم اسالمی، تعميق مبارزه سياسی
های مطالباتی به ویژه جنبش به ميدان آمدن جنبش و

های تحت ستم عليه بی ی مليتکارگری، زنان، مبارزه
ی تردید گسترش پایهبی. قرار داریم...حقوقی و تبعيض 

ی ی لحظهترین مسالهاجتماعی جنبش اعتراضی جاری مبرم
نسل جوانی که برای نخستين بار با جسارتی . حاضر است

ی رودررو و ی مبارزهو خيره کننده پا به صحنه انگيزتحسين
گسترده عليه رژیم اسالمی نهاده است، در شرایط فروکش 

های های خيابانی و پر صدا، هر آینه به صفوف جنبشاعتراض
ها را از انرژی و تواند این جنبشاجتماعی ملحق شود، می

تر ها را در تنگخالقيت خود سرشار کند و توان این جنبش
 . ترردن حلقه محاصره بر ِگرد رژیم افزونک

های مطالباتی به نام خود و با به ميدان آمدن جنبش          
ای است که ی خود، آن اقدام تعيين کنندههای ویژهخواست

-خوردگی جنبشگره. جنبش اعتراضی کنونی به آن نياز دارد
های اجتماعی با جنبش ضداستبدادی، موقعيت جمهوری 

کند و مسير فروپاشی آن را هموار تر میرا لرزان اسالمی
مبارزه عليه رژیم اسالمی نه آسان است، و نه . سازدمی

یافتنی بندی کوتاه مدت دستسرنگونی آن در یک زمان
ی نبرد فرسایشی مردم با رژیم اسالمی در مرحله. است

شود یا که ممکن است از معينی به نبرد رویارو کشيده می
د و یا حتا با شرایط  بس نامساعدتری از پيش از نفس بيافت

مواجه شویم؛ تاریخ باز است و سرنوشت  ٨٨خرداد  ٢٢
با این همه، بدون بر پایی .  نبردها از پيش رقم نخورده است

تواند استحکامات اصلی در این نبرد، سخنی از پيروزی نمی
 و تعبيه این استحکامات یعنی به ميدان آوردن. در ميان باشد

های اجتماعی، وظيفه اصلی و اکنوِن جنبش جاری به جنبش
انتشار منشور مطالبات حداقلی کارگران . رودشمار می

ی مشترک ده نامهتوسط چهار تشکل کارگری در ایران و قطع
- تشکل کارگری و زنان به مناسبت اول ماه مه امسال، اقدام
ی هایی اميدبخش، و پاسخی مناسب به این نياز صحنه
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با آمدن طبقه کارگر با قامت  اسی است، هر چند که هنوزسي
های بزرگی فاصله دارد؛ ی پيکار گامی خود به عرصهافراشته

و اعتصاب عمومی در کردستان در اعتراض به اعدام 
بندان او توسط رژیم جنایتکارانه فرزاد کمانگر و دیگر هم

 . دهدهای نویدبخشی را بشارت میاسالمی طليعه
های مبارزه، دهی نيرو، شکلهای سازمانميان مولفهاز ) ٧

ها و شعارها، این انسجام و استحکام نيروست که خواست
قدرت یک . رودعنصر تعيين کننده در مبارزه به شمار می

توان صرفا از شعارهای رادیکال آن استنتاج جنبش را نمی
کرد، بلکه به قول آنتونيو گرامشی از توانایی جنبش در 

. توان نتيجه گرفتریزهای آن مییی استحکامات و خاکبرپا
های این سخن را نباید به معنای نادیده گرفتن اهميت شکل

واقعيت این . ها و شعارهای جنبش دریافتمبارزه، خواست
است که جنبش اعتراضی کشور ما متناسب با رادیکاليزه 

ای های تودهشدن شعارها، نتوانسته است تجمع و تشکل
ای را در ا بر پا سازد، یا به عبارت دیگر سنگربندی تودهخود ر

با توجه به . مقياس بزرگ با موفقيت پشت سر گذارد
توان گفت که رویاروی  مستقيم ی نبرد،  میمختصات صحنه

تواند نتایج غيرقابل جبرانی برای جنبش به بار با رژیم می
کند که و منطق دوام و گسترش مبارزه ایجاب می. آورد

ی شعارها و اشکال مبارزه متناسب با کيفيت و درجه
اگر جلوگيری . دهی نيرو در اعماق پيش کشيده شودسازمان

از رادیکاليزه شدن جنبش نادرست است، تازاندن آن بدون 
توجه به توازن قوا امری بسيار خطرناک برای پيشروی جنبش 

ز ما کماکان در برابر رژیم اسالمی باید ا. رودبه شمار می
ی نافرمانی را گيریم و دایره تاکتيک نافرمانی مدنی بهره
های به کارگيری شکل. تر سازیممتناسب با شرایط گسترده

گوناگون نافرمانی مدنی و نبرد موضعی عليه رژیم اسالمی، 
وانگهی، . تواند قوای آن را فرسوده ساخته و تحليل ببردمی

ضروری است و  یابیتوجه به تنوع موجود در اشکال سازمان
های مختلف آفرینی مصنوعی ميان شکلبایست از تقابلمی

هایی از دهی عمودی یا افقی، شکلسازمان. آن اجتناب کرد
دهی هستند که هر یک جایگاه و اهميت خود را دارد سازمان

و تحت هيچ شرایطی نباید یکی را به نفع دیگری  کنار نهاد و 
دهی د هيچ شکل از سازمانبه عبارت دیگر، نبای. تخطئه کرد

ای و افقی دهی شبکهاگر سازمان. را مطلق و آرمانی کرد
یابی جنبشی گسترده و متکثر در ترین شکل سازمانمناسب

گر است، این شرایط حاکميت یک دیکتاتوری خشن و سرکوب
دهی عمودی در همه اما چيزی از اهميت حياتی سازمان

های اتحادیههای اجتماعی معين نظير سطح جنبش
 .کاهد نمی... کارگری

توان در عين آمدهای پس از آن را میو پی ٨٨خرداد  ٢٢) ٨
چون نقطه عطفی در حيات رژیم اسالمی حال هم
بدین معنا که در این هنگام، اقتدارگرایان حاکم با . بازشناخت

ی بازی در ميان نيروهای برهم زدن آشکار و کامل قاعده
طلبان و بخش حذف قطعی اصالحبلوک قدرت، به سوی 

این به . مهمی از گارد قدیمی رژیم اسالمی خيز برداشتند
گيری آن به معنای تضعيف پلوراليسم درونی رژیم و جهت

سوی تبدیل شدن به یک رژیم توتاليتر با چيرگی قطعی بيت 
حذف کامل اصالح . امنيتی  است - رهبری و جناح نظامی 

م با رژیم اسالمی در مقياس طلبان و عریان شدن ضدیت مرد
ناپذیری رژیم را نباید مرگ اصالح طلبی در ای و اصالحتوده

ناگفته پيداست که در اثر رخدادهای ِسترگ . ایران پنداشت
طلبان خود به عبث بودن هر گونه ، برخی از اصالح٨٨سال 

ی اند و از ضرورت نقد کارنامهتالش برای اصالح رژیم پی برده
ی نخست استقرارش و یا کنار گذاشتن اصل رژیم در دهه

تواند در آینده گویند؛ امری  که میوالیت فقيه سخن می
تری پيدا کند و تفرقه و تشتت را در صفوف ی گستردهدامنه
چنان اما رهبران اصلی این جریان هم. طلبان دامن زنداصالح
ی موجودیت خود را در تداوم حاکميت جمهوری اسالمی ادامه
و " اجرای بی تنازل قانون اساسی"جویند و بر شعار می

و این اصل راهنمای آنان . کوبنداصالح جمهوری اسالمی می
در تنظيم رابطه با جنبش اعتراضی مردم و چگونگی مبارزه با 

در شرایط فقدان و ضعف نهادهای . اقتدارگرایان حاکم است
 چنين فقدان یک گفتمانای و همهای تودهمدنی و تشکل

مند در ميان مردم، که از پشتيبانی دموکراتيک و بدیل قدرت
انداز در ترین چشمها برخوردار باشد، محتملاکثریت آن

نشينی اقتدارگرایان حاکم، بازگشت رهبران صورت عقب
-این حقيقت که چنين تحولی می. اصالح طلب به قدرت است

باری برای جمهوری اسالمی داشته آمدهای مرگتواند پی
باشد و راه سرنگونی آن را هموار سازد، هنوز به معنای 

وانگهی، از این . نابودی رژیم نيست و با آن فاصله دارد
حقيقت که اوال سرکوب بی مهار رژیم، سبب از کار افتادن 

های ارتباطی اصالح طلبان شده است، که امکانات و شبکه
توانست در مبارزه عليه رژیم جنبش اعتراضی مردم می

المی از آن بهره گيرد؛ ثانيا، دفاع اصالح طلبان از قانون و اس
ها بر اجرای قانونی اساسی که سبب شده است تاکيد آن
طلبان در عمل اهميت جنبش نافرمانی مدنی و که اصالح

رغم زیرپا نهادن قوانين ظالمانه رژیم را نادیده بگيرند و علی
م، تا حد زیادی ناپذیر در برابر اقتدارگرایان حاکموضع سازش

عقيم و سترون شوند، نباید اهميت شکاف موجود ميان 
طلبان و اقتدارگرایان را در شرایط کنونی جنبش نادیده اصالح

 . انگاشت
-شود  که رهبری اصالحاکنون بيش از پيش روشن می) ٩

چپ ایران بی . طلبان در موقعيت متناقضی گرفتار آمده است
مصنوعی به شکاف در درون  آن که در شرایط کنونی به طور

دهی یک جنبش اعتراضی دامن بزند، باید در راستای سازمان
چپ باید اوال، با . های دموکراتيک تالش کندقطب مدافع ارزش

 - طرح روشن و سرراست مبانی تاسيس دموکراسی در ایران
گيری هيچ شکل از دموکراسی اعم که بدون تحقق آن، شکل
و دفاع  - وسياليستی ممکن نيستاز ليبرال یا مشارکتی و س

ای دموکراسی در ایران،  پيگير و بی تزلزل از مبانی پایه
- ی گرایشطلبان و همههای پالتفرم گرایش اصالحمحدودیت

هایی که خواهان بازسازی حکومت دینی در ایران در هر 
. ی حامی آنان افشا کندشکل آن هستند را در انظار توده

ی بی اعتنایی به اهميت مبارزه برای طهثانيا، بی آن که به ور
ها در غلتد، با هرگونه توهم پراکنی و ترین رفرمحتا جزیی
بخشی به هر نيروی ارتجاعی مبارزه کند و مشروعيت

استراتژی سياسِی پيکار گام به گام، و سایش تدریجی 
آهنگ حرکت خود را با جمهوری اسالمی را که اساسا ضرب

کند و همواره چشم به باال ظيم میطلبان تنظرفيت اصالح
این استراتژی به ویژه در . دوزد، آماج نقد خود قرار دهدمی

های ساختار سياسی حاکم که ولی ایران با توجه به ویژگی
- روایی قادر بر فراز سر قانون میچون فرمانفقيه را هم

نشاند و بنابراین حتا حاکميت قانون را در این کشور بی معنا 
در شرایط حاضر، آماج مقدم . سرابی فریبنده است کند،می

بایست به درهم شکستن استبداد ی ما کماکان میمبارزه
هم سنگ کردن . سياسی دستگاه والیت فقيه معطوف باشد

- طلبان میمبارزه عليه دستگاه والیت فقيه با رهبری اصالح
باری به آمدهای زیانتواند برای جنبش مردمی کشور ما پی

داشته باشد و به ميزانی که چنين گفتمانی در ميان  راههم
ی بی اعتباری آن تواند به شدت مایهچپ فرادستی یابد، می

ی مقدم و تمرکز نيرو عليه دستگاه توجه به این وظيفه. شود
-والیت، تحت هيچ شرایطی نباید به تایيد پالتفرم و راه

کوشد مبارزه را در چارچوب کارهایی بيانجامد که می
چپ بدون آن که به . جمهوری اسالمی محدود و منحصر سازد

طلبان در غلتد، از فرصت ی دفاع از پالتفرم اصالحچالهدام
تواند و باید در جهت به ميدان سياسی و از شکاف موجود می

برداری را به عمل تر مردم حداکثر بهرهآوردن هر چه بيش
  .آورد
منيت عليه ایران در ی شورای اانتشار چهارمين قطعنامه) ١٠

ی تنش در مناسبات رژیم اسالمی با غرب بر سر متن ادامه
ی نظامی به ای، و قوت گرفتن احتمال حملهبرنامه هسته

تر بر ایران؛ همه و همه، به تحميل فشارهای باز هم بيش
شرایط دشوار زندگی و معيشت مردم ایران، و تشدید بيش از 

قویت موقعيت پيش فضای وحشت و سرکوب، و به ت
چنان باید در عين ما هم. انجامداقتدارگرایان حاکم می

- بار نظامی و اعمال تحریممخالفِت قاطع با هر اقدام فاجعه
ها انسان را های اقتصادی عليه ایران، که زندگی ميليون

کند، خواهان توقف غنی سازی اورانيوم از طاقت فرساتر می
ای ایران از راه سوی رژیم اسالمی و حل مساله هسته

  . مذاکره و گفتگو باشيم
 
های دموکراتيک نافی مبارزه برای دفاع از ارزش) ١١

بی توجهی . سوسياليسم از همين امروز نيست و نباید باشد
ی انحالل هویت چپ به مبارزه برای دموکراسی، اما به اندازه

. رسانددر یک جنبش عمومی ضد استبدادی به ما آسيب می
توانيم طور موازی و بر روی دو پا حرکت کنيم و نمی ما باید به

- هم"آميز تجمع ی موفقيتتجربه. یکی را فدای دیگری سازیم
های اميدبخشی در خارج از کشور از جمله تالش" گامان

تواند در است که در کنار ابتکارهای دیگر در این عرصه، می
و  های مدافعان ارزشدهی  تجمعی از همهراستای سازمان

برای آن . ای  دموکراتيک مورد استفاده قرار گيردحقوق پایه
ی های شکست خوردهکه این تجمع به سرنوشت تجربه

کاری ميان نيروهای مدافع دموکراسی دچار تاکنونی هم
چون بدیلی برای قدرت، بلکه نشود، باید آماج خود را نه هم
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تجمع این . نيرویی در برابر و عليه قدرت حاکم تعيين کند
بدیلی برای دولت نيست، بلکه معطوف به تقویت جامعه 

ی مردم عليه استبداد مدنی و گفتمان دموکراتيک در مبارزه
- ی اجرایی  دولت آینده نيست، بلکه منشور هماست؛ برنامه

به عالوه از منظر . کاری نيروها در برابر دولت مستقر است
هم شکستن چپ، این تجمع خصلت تاکتيکی دارد، یعنی با در

دهد، ی وجودی خود را از دست میاستبداد حاکم، فلسفه
حال آن که استراتژی سوسياليستی امری پایدار در برابر هر 

به  - چه استبدادی و چه دموکراتيک-شکل از دولت بورژوایی 
فرادستی چپ بدون مداخله موثر و پيگير در . رودشمار می

دیدگان و کسب ستمپيکار عليه استبداد، بدون دفاع از حقوق 
هژمونی در ميان آنان که از نابرابری جنسی یا ملی یا 

چپ جدید سوسياليست . برند، ناممکن استمذهبی رنج می
تنها در پيکار برای دموکراسی و از طریق مبارزه برای آن 

تواند شرایط مساعدی برای پيشروی جنبش است که می
 . طبقاتی معطوف به سوسياليسم فراهم سازد

های مدافع منافع ی یکی از گردانسازمان ما به مثابه) ١٢
. کندطبقه کارگر از همين امروز برای سوسياليسم مبارزه می

ای ماهوی و ذاتی با از منظر ما سوسياليسم رابطه
سوسياليسم یا دموکراتيک است، یا . دموکراسی دارد

سوسياليسم نيست؛ معهذا هر مبارزه برای دموکراسی، 
ی توان مبارزهاتا سوسياليستی نيست، و نمیضرورتا و ذ

دموکراتيک و ضداستبدادی را با مبارزه طبقاتی یکسان 
ی ضد استبدادی را به طور کسانی که هر مبارزه. انگاشت

دهند، از ی طبقاتی انکشاف میمصنوعی به یک مبارزه
مانند که  این دو نوع مبارزه دریافت این حقيقت ساده باز می

کسانی . سان نيستندنيرو و چه به لحاظ هدف یکچه از حيث 
اند، در مبارزه دومی دچار که در مبارزه اولی  در کنار هم

هنر مبارزه این است بدون آن که . شوندشکاف و تجزیه می
خصلت و صفوف همگانی مبارزه ضداستبدادی آشفته و 
پراکنده شود، چپ بتواند با تالش خود در بسيج و به ميدان 

روی طبقاتی معطوف به سوسياليسم سهمی ادا آورن ني
درهم ریختن سطوح این دو مبارزه و نادیده گرفتن منطق . کند

باری آمدهای زیانتواند پیهای هر سطح از آن میو الزام
ی کشور ما خواهانه و برابری طلبانهبرای چپ و جنبش آزادی

  .داشته باشد
تواند با باور امروزه مبارزه برای سوسياليسم دیگر نمی) ١٣

سوسياليسم نياز سوزان . افالطونی به آن تداعی شود
- بشریت است و پاسخ در خور به این ضرورت، در گرو نقد هم

های گذشته و طرح سخنان روشن و رویراههجانبه بی
پذیر بودن سوسياليسم و نه صرفا اثباتی در پيوند با امکان

مشارکتی سوسياليسم . مطلوبيت آن در جهان امروز است
داری است و چپ ایران بدیل عملی و مطلوب نظام سرمایه

کسانی . باید به سهم خود در تبيين و ترویج این بدیل بکوشد
توان در باره سوسياليسم از همين امروزه گویند نمیکه می
ارائه کرد، سترون بودن  -ولو  کلی و عام-های اثباتی طرح

- این باره ایفا نمی گذارند و سهمی درخود را به نمایش می
 .گل این جاست و چپ باید در این ميدان هنرنمایی کند. کنند
- ی اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم کماکان میایده) ١۴

ی گشا و به عنوان وظيفهی راهچون یک پروژهتواند هم
اساسی ما برای گردآوری همه مدافعان راه آزادی و 

يستی و دموکراتيک سوسياليسم در یک حزب فراگير، پلورال
بعد از فروپاشی شوروی و سنگينی آوار ناشی . به شمار رود

گرایی در ميان ، ميل به هم"پایان تاریخ"از آن، و در فضای 
های ایرانی باال گرفت و دو اقدام قابل توجه برای چپ

نخست در اتحاد چپ کارگری و سپس در (اتحاد  دهیسازمان
صورت  ر ميان فعاالن چپد) های انقالبیاتحاد کمونيست

معهذا به سبب فقدان یک فرهنگ انتقادی نسبت به . گرفت
گذشته، و عدم تجدید آرایش فکری چپ، امر بازسازی در 

اتحاد "به " اتحاد بزرگ"ی راه متوقف شد و به جای نيمه
ی خودی مبدل شد و یا در نهایت از هم هافرقه" کوچک
دهد که بازسازی میسرنوشت تراژیک نسل ما نشان . پاشيد

یک چپ کمونيست، رادیکال، فمينيست و اکولوژیک اگر 
شاید . رسدنگویيم ناممکن، کاری سخت دشوار به نظر می

این رسالت از طریق نسل جوان چپ صورت تحقق یابد که در 
سازمان ما در قد و قامت خود باید در . حال  زایش و رویش اند

از هر اقدامی استقبال کند ی گشاده و باز این راستا با روحيه
بخشد، و با تمام قوا به آن یاری که به باليدن چپ ترنم می

 .رساند
 
 
       *******************************  

  یگزارش در باره اوضاع جهان        
  "ب " سند تکميلی نويسندگان پيش نويس           

 
م شود که نظاکنگره سازمان ما در شرایطی برگزار می
ترین و در عين حال جهانی سرمایه، کماکان با یکی از گسترده

 ٣٠ی های اقتصادی رویاروست که از دههترین بحرانژرف
این بحران از سه . قرن گذشته تاکنون بی سابقه بوده است

مرحله عبور کرده که الزم است به اجمال بر مختصات هر 
  .  های آن را برشماریمو ویژگی دوره درنگ کنيم

-ی اول این بحران که از سرشت، کارکرد و تناقضمرحله        
ی درونی نظام پولی و مالی سرمایه سرچشمه گرفته، ها

کاهش نرخ ای از رعدی در آسمان بی ابر نبوده، بلکه بر زمينه
ی ی هفتاد قرن گذشته تاکنون، و در دورهسود از اواسط دهه

که سطح  ایدوره. عروج نئوليبراليسم رخ داده است
دستمزدهای واقعی نه تنها افزایش پيدا نکرده، بلکه نسبت 

کاهش یافته است، و در نتيجه  به رشد بارآوری نيروی کار
بر چنين . ها نيز شده استسبب تنزل سطح مصرف توده

بستری، بحران جاری از بخش اوراق بهادار وام مسکن 
گذاری ههای سرمایدر امریکا آغاز شد و به بانک) پرایمساب(

و در پی این . های تجاری گسترش یافتو از آن جا نيز به بانک
المللی بورس روند ارزش سهاِم موسسات مالی در بازار بين

با آن که دولت شتابان به ایجاد صندوق کمک به . سقوط کرد
ها، پایين آوردن نرخ بهره و خرید اوراق َسمی دست زد، بانک

وحشت در ميان طبقه حاکم  با این حال، این بحران موجی از
ها در بحران خود سبب فرو رفتن بانک. و حاميان آن برانگيخت

توقف اعطای اعتبار به صنایع شد و بر کارکردهای عادی آن 
  . تاثيرهای معينی بر جای گذاشت

گردید و طی آن بحران سان، مرحله دوم بحران آغاز بدین        
بحران . یافت ازبخش مالی به اقتصاد واقعی انکشاف

دراقتصاد واقعی، که ریشه درکمبود اعتبار و توقف اعطای 
ها داشته، به شکل کاهش توليد و افزایش وام توسط بانک

با تسری بحران به اقتصاد . کاری خود را متجلی ساختبی
های سرمایه نيز سراسيمه برای مقابله با آن واقعی، دولت

- امریکا به ویژه با اقدامبه تکاپو افتادند و در این ميان دولت 
. های کينزی خود تالش کرد از تعميق بحران جلوگيری کند

کوشيدند به بخش ها ها با اعطای وام مستقيم به بانکدولت
- آن. کاری جلوگيری کنندصنعت یاری رسانند و از گسترش بی

گذاری های عمرانی دست به سرمایهها مستقيما در بخش
. و کارکرد عادی بازار مختل نشود زدند تا تقاضا کاهش نيابد

- ها به افزایش کسری بودجه و مقروض شدن دولتاین اقدام
ترتيب تدبيرهایی که برای نجات اقتصاد ها انجاميد؛ و بدین

ها را هموار واقعی اتخاذ شده بودند، خود مسير بحران دولت
  . کردند
سومين مرحله بحران هنگامی شروع شد که بر متن         
ش بحران از اقتصاد امریکا به کشورهای دیگر، بحران گستر

دولِت ایسلند . داری را نيز در بر گرفتهای سرمایهدامن دولت
اولين دولتی بود که در برابر این بحران زانو زد و در پی آن 

یکی پس از دیگری در ... انگلستان، ایرلند، مجارستان، دوبی
ی ویژه  در منطقه بحران اما به. غرقاب بحران گرفتار آمدند

پرتقال، ( PIIGSیورو و بيش از همه  در گروه موسوم به 
 درکشورهایی. خود را نشان داد) ایرلند، ایتاليا، یونان، اسپانيا

یونان اولين . ها سر به فلک کشيده استهای دولتکه بدهی
رود و اسپانيا و پرتقال نوبت قربانی این گروه به شمار می

اکنون فروپاشی اتحاد پولی اروپا . شندکخود را انتظار می
های اروپایی نماید و دولتچون یک خطر واقعی چهره میهم

زده برای حفظ های شتابپس از تاخير اوليه، اکنون با اقدام
پول مشترک اروپا، ایجاد یک صندوق مشترک کمک به 

   .اندکشورهای در معرض بحران را در دستور قرار داده
ط کنونی مطرح است این است که آیا پرسشی که در شرای

باید این بحران را به معنای پایان کار نئوليبراليسم به شمار 
آورد؟ برای پاسخی در خور و مستند به این پرسش باید در 

های واشنگتن، ، که در نشست٢٠پيشنهادهای گروه جی
لندن، پيتسبورگ، و تورنتو در دوسال اخير برای برون رفت از 

ها هایی که پيرامون آنشده است، و تصميمبحران ارائه 
  .اتخاذ شده درنگ کرد 

ها برای برون ترین محورهایی که در این نشستمهم        
  :نهاد شده به قرار زیرندرفت از بحران پيش

المللی برای نظارت بر تشکيل مرکزی در مقياس بين -١
لی ی متشکيل صندوق ذخيره - ٢   .المللیبازارهای مالی بين

ها های هر کشور، و پرداخت سهمی از سوی بانکاز بانک
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متناسب به سود ساالنه، تا در شرایط بحران، از این طریق به 
  .ها کمک شودبانک
  .ایجاد تناسب بين پرداخت وام و نقدینه موجود -٣
ی حوزه. گذاری از تجاریهای سرمایهجدا کردن بانک -۴

نونی از هم جدا بود، اما عمليات این دو نوع بانک به لحاظ قا
ی ریاست جمهوری کلينتون در دوره ١٩٩٩این جدایی در سال 

با تکوین بحران . یعنی در اوج دوران نئوليبراليسم پایان یافت
. جاری، طرح جدایی این دو بانک دوباره در دستور قرار گرفت

های تر معاملهگذاری، بيشهای سرمایهی عمليات بانکحوزه
های ی عمليات بانکر است؛ حال آن که حوزهاوراق بهادا

- های عادی است و بر خالف دستهها و سپردهتجاری، معامله
های کرد خود را به بانکها گزارش عملی اول، این بانک
-کنند و در صورت مواجه با مشکالت از کمکمرکزی ارائه می

  . شوندها برخوردار میهای آن
این ). هچ فوندها(مالی  محدود کردن و تنظيم نهادهای -۵

نهادها که دارای سرمایه خصوصی کالنی هستند صرفا  به 
مراکز این . پردازندهای اوراق بهادار و احتکار ارز میمعامله

ها قرار ها خارج از کنترل قانونی و مالياتی دولتموسسه
  . دارند
-مشتق. های مالیشفافيت و نظارت بر عملياِت ُمشتق -۶

های مجازی که بر اق بهاداری هستند با ارزشهای مالی، اور
- آید، معامله میمبنای سودهایی که در آینده به دست می

  .شوند
های ارزیابی اعتبار از هشکستن انحصار قدرِت بنگادر هم -٧

در حال . هایی در اروپا و دیگر نقاط جهانراه ایجاد چنين بنگاه
  .ود دارندبنگاه از این دست در امریکا وج 3حاضر تنها 

  .های بورس و اوراق بهاداراخذ ماليات از معامله -٨
نهادهای باال که مشترکا از سوی نيروهای مختلف پيش        

برای مهار بحران ارائه شده، با مخالفت شدید امریکا، 
ى این مایهدرون. رو شده استانگليس، کانادا و استراليا روبه

ی نئوليبرالی قرار دارد، در هاها که در تقابل با سياستاقدام
. مورد توافق قرار نگرفتند  ٢٠اجالس بزرگ جی ۴هيچ یک از 

های مالی بر اوراق قرضه و کرد ُمشتقتنها کشور آلمان عمل
سایر کشورهای اروپایی حتی این . یورو را قدغن اعالم کرد
سخن  ،تا این مرحله از بحران. انداقدام آلمان را بر نتابيده

با واقعيت سازگاری ندارد و " مرگ نئوليبراليسم"گفتن از 
توان تدابيری اضطراری برای خروج از های کينزی را میاقدام

  .ى دولت رفاهبندی کرد نه بازگشت به دورهبحران صورت
های اروپایی به ی اروپا، دولتبا ورود بحران به قاره        

بحران در  گيریو با اوج. اندهای انقباضی روی آوردهسياست
ی یورو، کشورهایی نظير آلمان و فرانسه نيز به این منطقه

آمدهای این سياست، چيزی جز پی. اندسياست پيوسته
های رفاهی نظير بهداشت و کاری، کاهش امکانافزایش بی

کاری و باالبردن سن بازنشستگی آموزش، کاهش حقوق بی
روشن . و سرانجام تنزل سطح زندگی اکثریت مردمان نيست

های است که نتایج این سياست، با روی کار آمدن دولت
ی دست راستی در این کشورها، به مراتب ابعاد و دامنه

  . تری خواهد یافتمخرب
داری های ناشی از بقای نظام سرمایهوانگهی، آسيب        

که دامن بشریت را گرفته است، زندگی سایر موجودات زنده 
. را در آستانه  نابودی قرار داده استها و گياهان نظير حيوان

یی دوستانه با طبيعت ندارد، بلکه به سرمایه نه تنها رابطه
ی خاطر اشتهای سيری ناپذیر به کسب سود، نابودی کره

ها، نابودی جنگل. زمين را به یک خطر جدی تبدیل کرده است
های ناسازگارا با ی اوزن، استفاده از انرژیسوراخ شدن الیه

اند گر این حقيقتیکی پس از دیگری بيان... و دوام زمينبقا 
که بين موجودیت سرمایه و زمين تناقض الینحلی شکل 

توان در ضایعات آخرین نمونه از این دست را می. گرفته است
  .ناشی از انفجار چاه نفت در خليج مکزیک سراغ گرفت

ر داری، مشروعيت تبليغات کبحران اقتصادی سرمایه        
تر آهنگ بد نوای گران این نظام را، که پيشى آوازهکننده

بحران . را سر داده بودند، زیر سوال برده است" پایان تاریخ"
داری، شرایط مساعدی را برای برآمد یک اقتصادی سرمایه

گفتمان سوسياليستی استوار بر دموکراسی مشارکتی، 
ت؛ ی زیست محيطی و فمينيستی فراهم ساخته اساندیشه
چون نيروی مادی مبارزه عليه های اجتماعی همو فوروم
جهان بيش از . اندداری اميدهای فراوانی برانگيختهسرمایه

هایی است که مبشر آزادی، ی برنامههر زمان دیگری تشنه
ها اعتصاب ميليون. بستگی انسانی باشنددموکراسی و هم

نی کارگران کارگر در یونان، اسپانيا و فرانسه، مقاومت ستود
-آمدهای مخرب بحران سرمایهکشان را در برابر پیو زحمت

و اميدهای فراوانی را برای عروج شعار . تاباندداری بازمی
  . برانگيخته است" جهانی دیگر ممکن است"

 ی؟افق يا یعمود يوهبه ش يابیسازمان   
            

  له حسين پورال                          
 

سازمان یابی می تواند در یک دوره معين و در هر شکلی از 
یک مکان و زمان معين بر جنبش و یا یک سازمان حاکم شود 
و به همين ترتيب در یک دوره دیگر بنا به ضرورت منتفی شده 

اما پاسخ به اینکه چنين . و شکل دیگری جایگزین آن گردد
اشکالی به چه شيوه و با چه خصوصيت و خصلتی عمل می 

بوروکراتيک یا . وشن کننده سئوال باال می باشدکنند، ر
 دمکراتيک؟ عمودی یا افقی؟ 

بنابراین عمودی یا افقی بودنِ  یک شکل از سازمان گری، به 
خودی خود شکل را تعيين نمی کند، بلکه یکی از خصلت 

 . های آن شکل از سازمان گری به حساب می آید
دهی صحبت  باید تأکيد کرد که در شيوه عمودی از سازمان

می شود و وقتی شيوه افقی بر  یک تشکل حاکم است، 
در شيوه عمودی، یک فرد یا . می توان از سازمان یابی نام برد

جمع کوچکی از افراد، انسان ها را سازمان می دهند و در 
تعيين می شود و در " باال"واقع سرنوشت عده ای دیگر از 

ی خود هستند شيوه افقی، انسان ها خود فاعل سازمان یاب
 . و خود سرنوشت خود را تعيين می کنند

مهم ترین و برجسته ترین سازمان هایی که به شيوه عمودی 
عمل می کنند، کليسای کاتوليک، ارتش  و یا سازمان های 

در این سازمان ها، نقش رهبر . مافيا و از این قبيل می باشند
و یا " بدنه. "یا فرمانده یا پاته نقش اصلی و تعيين کننده است

و ) مردان جنگ و سرکوب(همانا معتقدین، سربازان " پایين"
مریدان هستند که باید ارشاد شوند، معتقدتر گردند و سر به 

هرچه سریع . سازمان داده شوند و اجراء کنند. فرمان باشند
 !تر، بهتر و بدون ایجاد بحث های مخالف و انتقاد
خصلت عمودی،  هر اختالف و انتقادی در سازمان هایی با

تبدیل به غيرخودی گشتن فرد مزبور یا افراد مخالف می شود 
سرباز . و در نهایت به اخراج و یا انشعاب تبدیل می گردد

 .خاطی و نافرمان در ارتش، بی چون و چرا اعدام می شود
" بدنه"گرفته می شود و " باال"در شيوه عمودی، تصميمات از 

ز مشخصه های شيوه اجرای سریع یکی ا. اجراء می کند
در شيوه افقی مسائل به بحث گذاشته می . عمودی است

شوند، سرعت پایين می آید و نظرات مختلف شکل می 
چند گرایشی مشخصه ارگانی ست که به شيوه . گيرند

گرایش های مختلف در یک سازمان که . افقی اداره می شود
. به شيوه عمودی اداره می شود، امکان حضور پيدا نمی کند

این گرایش ها تا زمانی که در اقليت باشند، در درون ارگان 
محدود و محصور شده و امکان حضور و نمود بيرونی به دست 
نمی آورند و باید با آن ها تعيين و تکليف شود و زمانی که به 
هر دليلی بيرونی شده و از حد اقليت کوچک درآمده و به یک 

 .دوزنه تبدیل شوند، انشعاب صورت می گير
بسياری از سازمان های چپ ایرانی، با این که به شيوه 
عمودی معتقدند، اما با رفرم های بسيار زیاد گرایش به شيوه 
افقی پيدا کرده و دیگر نمی توان از شيوه خالص عمودی در 

حتی می توان گفت، اکنون این . این سازمان ها صحبت کرد
. ه عمودیسازمان ها بيشتر به شيوه افقی نزدیکند تا شيو

اما زمانی بود که این سازمان ها اساسا به شيوه عمودی 
اداره می شدند و سلسله مراتب ، ) البته باز هم التقاطی(

که خود (خود را به شکل رده بندی های مختلف از هواداران 
تا عضو و کادر و ) نيز از رده های متفاوتی برخوردار بودند

دانش، کامال رده  اطالعات، آگاهی و. رهبری نشان می داد
هر جزوه ای به دست همه نمی . بندی شده ارائه می شد

تر وجود "پایين"اخبار سانسور می شد و اعتماد به رده . رسيد
هر رده با انحصار اطالعات، هرچند اندک برای خود به . نداشت

کوچک تبدیل شده و از آن طریق شخصيت پردازی " رهبری"
دستورات را رله می . کرد کرده و برای خود اتوریته کسب می

کرد، خود را از پاسخ گویی بی نياز می دید و برای خود حق 
این اتوریته و این حق ویژه در مواجهه با . ویژه قائل می شد

مثل حبابی می ترکيد و از بين می رفت، چرا که " باالتر"رده 
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اطالعات فاش نشده بيشتری داشت، حق ویژه " باالتر"رده 
ئل بود و به تبع آن صاحب اتوریته بيشتری نيز تری برای خود قا

این روند و دایره های متقاطع از پایين به باال ادامه . می شد
می یافت و طبعا فردی یا افرادی که باالترین جایگاه را چه 
انتخابی، چه با تعویض دوره ای، اشغال کرده بودند، تبدیل به 

انتخابی . قادران مطلق شده که دارای تمام حقيقت بودند
بودن و یا  دوره ای بودن مسئولين تغيير کيفی در اصل اقتدار 

اصالح ، تغيير، انتقاد و هر . و قدرت گيری رهبران نمی داد
طرح می شد، مصداق انقالبی گری، " باال"حرکتی، اگر از 

مطرح می " پایين"تحول و پيش رفت بود و اگر از رده های 
و شورش چيز دیگری شد، جز مخالفت خوانی، ایجاد بحران 

چنين فرد یا افرادی به سرعت تبدیل به غيرخودی شده . نبود
 .و به بهانه ای یا اخراج گشته و یا انشعاب صورت می گرفت

در بسياری از سازمان ها که هنوز مرز قاطعی ميان شيوه 
عمودی و افقی نکشيده اند، با این که رفرم های رادیکال به 

ما گرایشات عمودی و حاکميت سمت شيوه افقی کرده اند، ا
کيش شخصيت سبب شکل گيری یک رهبری  در سایه و یک 

هيچ رهبری در سایه . گروه تصميم گير غيررسمی می شود
و پایه هوادار در سایه به " بدنه"نمی تواند بدون وجود یک 

این رهبری و بدنه در سایه به راحتی و . وجود خود ادامه دهد
رگان های رسمی را دور زده و ایده ها با اقناع و توجيه کامل، ا

و نظرات خود را در عمل به پيش می برند و البته پاسخ های 
توجيه پذیر نيز برای مجامع عمومی یا ارگان های رسمی 

و " رهبری"در چنين حالتی یک رابطه مرید و مرادی بين . دارند
به وجود می آید که در آن فرد به طور داوطلبانه مجری " بدنه"
مر، نظرات و تصميمات مرادِ  خود شده و با احساس عشق اوا

. و اخالص، خود را محو کرده و در جمع خالصه می شود
مریدان، قدرت فکر کردن، ایده پردازی، کار تئوریک و عمقی را 
از خود سلب کرده و به مراد خود تفویض می کنند و با 
خودسانسوری ناآگاهانه و تابوسازی وارد حيطه هایی که 

در چنين . علق به رهبران نخبه خود می دانند، نمی شوندمت
نيامده باشد، " باال"شرایطی هر نقدی، هر ایده ای که از 

انحرافی، زیان بار و خطرناک محسوب شده و باید پاک سازی 
معموال فرد تالش می کند ایده جدید خود را نه از طرق . شود

گوش تشکيالتی ، بلکه مستقيما و با زبانی مناسب به 
 . رسانده و با جلب توافق آن ها ، اعالم بيرونی کند" رهبران"
 

در هر حال ارکستر باید هماهنگ بنوازد و اگر فردی خارج 
. نواخت، یا باید خود را با جمع هماهنگ کند و یا اخراج شود

 .خارج زدن در یک شيوه عمودی تابو است و خطرناک
و بوروکراتيک از بنابراین شيوه عمودی یک شيوه غيردمکراتيک 

و اجراء از " باال"این شيوه بر هدایت از . سازمان یابی است
سازمان های موجود که اغلب تالش در .  استوار است" پایين"

دمکراتيزه کردن روابط درون خود دارند، نمی توانند با یک بام و 
در شرایطی به شيوه افقی عمل کرده، . دو هوا حرکت کنند

، دمکراسی را " جنگ"و " نبرد"صطالح ولی در شرایطِ  به ا
کرده و اجراء " باال"کنار گذاشته و شروع به فرماندهی از 

را انتظار " بدنه"و " پایين"فوری و بدون بحث و فوت وقت از 
گویا دمکراسی برای دوران رکود الزم است و . داشته باشند
فرا رسيد، دیگر به " نقش آفرینی"و " حمله"وقتی زمان 
. نيازی نيست و رهبران کافی هستند" بدنه"ه ها، دخالت تود

این همان می شود که در . دستور می دهند و باید اجراء شود
بنابراین اگر سازمان یابی با هر . شوروی به وقوع پيوست

شکل و ساختاری که دارد، خصلت افقی و دمکراتيک با 
شرکت همه آحاد آن از تصميم گيری تا اجراء نداشته باشد، 

راتيسم و سيستم فرماندهی نتيجه قطعی و ذاتی آن بوروک
  .خواهد بود

  
  
 
  
  
  
  
  

  :نقدی برپيش نويس دوم با عنوان     
  "درباره اوضاع سياسی ووظايف ما"  
  

      تقی روزبه                           
  
  

دارای تناقضات  متعددی است، بطوری که می * بنظرمن سند دوم
ق تناقضات درونی اش به چالش کشيد و مورد توان آن  را حتی ازطری

بدليل کثرت این گونه موارد واجتناب ازاطاله بيش ازحد . نقد قراردارد
بهمين دليل تالش می کنم . کالم مجال پرداختن به همه آنها نيست

 .که  بطورفشرده مهمترین فرازهای آن را مورد بررسی قراردهم
د به هيچ وجه ازموضع این توضيح هم الزم است که غرض ازاین نق

اصالهم . ایراد گيری واشکال تراشی وباصطالح برسرمال  زدن نيست
نمی خواهم به اهميت وجود چندصدائی درسازمان خودمان وضرورت 

بلکه غرض صرفا دیالوگ وتعميق مواضع . حمایت ازآن کم  بها بدهم
ودعوت رفقا به رفع تناقضات واندیشيدن کافی برروی احکامی است 

چرا که به تجربه دیده ایم که انسان ها گاه می . ادرکرده اندکه ص
توانند درلوای ابرازنظرآزاد،بيش ازحد اسيروشيفته اندیشه های خود 
شوندواین هم چون بندی بردست وپا آنها را  ازخود انتقادی وتعميق 

 .مواضع اشان بازدارد
ا را نقل قوله: اینک نگاهی داریم به نکات گرهی در این پيش نویس 

 :آورده ام تا ازمتن نوشته من متمایزباشند- صورتی- برنگ دیگر
پيش نویس دربند اول و جمع بندی خود  ازپتانسيل ومحتوای جنبش 

به سرعت به :.... دریک سال گذشته  بدرستی چنين بيان می کند
رای من „و بدينسان ازشعار . يک جنبش بزرگ ضد استبدادی فرا روييد

مرگ بر „، ”مرگ بر خامنه ای„، ”بر ديکتاتورمرگ „به شعارهای ” کو
گذر کرد  وآشکارتر از پيش کانون اصلی قدرت در ” اصل واليت فقيه

 " رژيم اسالمی را هدف گرفت
این نتيجه گيری را داشته باشيد تا به بينيم  درسطوروبندهای بعدی  

 . چه برسرآن می آید وسند تاچه حد نسبت به آن وفادارمی ماند
رتوصيف دیگرخود ویژگی های  سياسی جنبش چند نکته د 2دربند 

 :  زیر را مطرح می سازد
از حيث سياسی ائتالفی بود از نيروهايی که خواهان اصالح جمهوری 

 اسالمی اند تا کسانی که برای يک
 . رژيم سکوالر و دموکراتيک مبارزه ميکنند

 پس ازاصالح طلبان تا کسانی که برای رژیم سکوال ودموکراتيک 
تا اینجا هيچ . مبارزه می کنند، معرف  وجه سياسی جنبش هستند

نشان وردپای مشهودی  ازنيروهای حامل مطالبات رادیکال تر وازآنچه 
که  سالهاست  ازجنبش های اجتماعی ویا مبارزه برای  نان و آزادی 
. وبرابری ویا ضداستبدادی مطالبه محور گفته می شود وجود ندارد

ی ساختارشکن عليرغم ترکيب  آن  ائتالف اینکه آن  شعارها
سياسی ازکجا آمد و این که آن  اشکال مبارزاتی ساختارشکن مثل 

درروزعاشورا .... اعتراضات قيام گونه وخلع سالح نيروهای انتظامی و 
و موارد دیگربراساس فراخوان کدام نيروی اجتماعی جوشيد ووجه 

له سند نيست مسلط جنبش ومسير آن را تشکيل داد اصال مسا
واساسا گفتمان آزادی وبرابری درمتن جامعه ودرمتن این پيش نویس 

چرا که سند برای مشاهده سيمای جنبش وهویت  . غایب است
سياسی واجتماعی آن دنبال سخنگویان واحزاب و سازمان های 

است  و البته که  یک جنبش عميقا خودجوش ) وباالئی ها(رسمی 
ود است ولوآنکه حضورش را جهانی فاقد چنين حضور رسمی ومشه

سند نتوانسته است به موازات فرایند عبورجنبش  . تصدیق کرده باشد
ازتناقض ظاهری بين محتوای جنبش وشکل وبيان  رسمی آن  به 
تصویردقيق وچندگونگی ونشان دادن واقعيت وجودی  و زمينه های 

بيشترتمایل چرا که .بالقوه و بالفعل گفتمان های موجود درآن  بپردازد
دارد تا جنبش را به شکل یک پارچه و همه باهم به بيند وو بيشترازآن 

 .درصدد دفاع وتقویت آن نيزهست
 : درادامه همين بند می افزاید

اشتباه فاحشی است هر آينه که در اين جنبش همگانی به نقش . 
بيش از وزن مخصوص آن بها داد و در نقش  -طبقه متوسط–يک طبقه 
با اين همه، راست اين است که . اسی آن اغراق کردآفرينی سي

طبقه کارگر و زحمتکشان هم سرنوشت با آن، همچون نيرويی با 
خواستها، شعارها، و سازماندهی ويژه خود، تاکنون در اين جنبش 
وارد نشده، بلکه به مثابه  بخشی از شهروندان جامعه در آن حضور و 

 . مشارکت داشته اند
چرا که  حول .معلو م نيست طبقه متوسط چيست دراین قسمت اوال 

آن برداشتهای متفاوتی وجود دارد که هرکس باظن خود آن را می 
دررویکردی ازآن که معطوف به اغتشاش مفهومی است . فهمد

بسياری ازاقشارمدرن شهری وحتی  نيروهای خدماتی  وفکری 
ر و دانشجویان یا زنان خانه دا.. ... ..نظيرمعلمان وکارمندان پرستاران و

بنابراین مساله فقط کمی ومربوط  .مابازای آن  محسوب ميشوند ...و
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وانگهی تاوزن مخصوص واقعی روشن .وزن مخصوص  نيست
بنابراین درج آن بدین .نشود،معلوم نميشود کم ویازیاد به چه معناست

گونه، عبارتی مبهم  وفاقد معنای مشخص است که جایش در سند 
لثا باتأکيد مجدد معلوم ميشودکه طبقه کارگر و ثا. پيش نویس نيست

زحمتکشان نه بامطالبات و سازماندهی خود بلکه به مثابه بخشی 
اینکه اگر واقعا آنها بامطالبات خود . ازشهروندان درآن حضورداشته اند

حضورنداشته باشند وفشاری ازجانب آنها وجود نداشته باشد چرا 
شورهای خود  ولو به شکل موسوی مجبورميشود دربيانيه ها ومن

صوری به مساله نان وعدالت وپيوند آن با آزادی که همواره موردبی 
اعتنائی اصالح طلبان بوده است بپردازد وکروبی یا زهرارهنورد دوان 
دوان به  دیدارخانواده  اسانلو بروند ویا رژیم بانگرانی از کارگران 

حدو هفت تپه ومنشورکارگری بر فشارسياسی به کارگران شرکت وا
وفعالين کارگری و یا معلمان وامثال آنها می افزاید، بی پاسخ می 

البته انکار حضور کارگران وجنبش های اجتماعی مطالبه محور و .ماند
یا گفتمان نان وآزادی، درتناقض با نظری  است که درجای دیگرهمين 

 آنجائی  که به  حرکت اميدوارکننده  کارکران: پيش نویس آمده است
ومنشورکارگری و یا اعتصاب کردستان وظهورنمادهائی مثل 

که البته جای طرح ان درهمين بند برای . فرزادکمانگر اشاره می کند
مطالباتی و مبتنی  –به تصویرکشيدن یک جنبش ضداستبدادی 

طبيعی است  وقتی گفتمانی . برپيوند نان وآزادی وبرابری است
ن شدن ازطبقات دیگر و ازشکاف  زمينه وجود نداشته باشد،بناچارآویزا

ِ قبل آنان به امری اجتناب ناپذیرتبدیل خواهد  باالئی ها وپيشروی از
نقد ضعف ونارسائی های حضوریک چيزاست، ونادیده گرفتن .شد

درسند مرزاینها بهم .اصل حضور بهنگام تصویرآرایش صحنه چيزدیگری
وحال .ستریخته و به ارائه تصویرروشن صحنه اجتماعی لطمه زده ا

آنکه دیدن همين زمينه ها و همين جوانه ها وتقویت آنها اساس 
سياست ها و تاکتيک های یک نيروی مدعی سوسياليستی وچپ را 

 . تشکيل می دهد وگرنه اوباید درزمين دیگران بازی کند
 

 :می خوانيم 3دربند 
 

مردم از خواست ابطال انتخابات عبور کرده اند، اما نتوانسته اند 
رهبری . اری مجدد انتخابات را به رژيم اسالمی تحميل کنندبرگز

اصالح طلب جنبش با اقتدارگرايان حاکم سازش نکرده است، اما در 
 .هدايت و رهبری جنبش نيز نميتواند به طور فعال نقش آفرينی کند

 
تحميل برگزاری مجدد انتخابات به رژیم به چه معناست؟ اگرجنبش 

قيه کانون اصلی قدرت  را نشانه گرفته باشعارمرگ براصل والیت ف
است تاکتيک تحميل انتخابات دیگرچه صيغه ای است؟ واقعيت آن 
است که مردم درکوران  تجربيات روزها وماه های اوليه وبااتکاء به 
تجارب  دهه پيش وانباشت مطالبات، به سرعت  ازخواست تحميل 

نيزعمال .. وانتخابات  عبورکردندو اصالح طلبان وموسوی وکروبی 
احمدی نژاد را به عنوان رئيس جمهور ولوتقلبی نظام برسميت 
شناختند وکف خواستهای خود را پائين آوردندکه دربيانيه های آنها 

نوشته بيش ازیک باروبه اشکال گوناگون به عدم . منعکس است
طرح مداوم  چنين . سازش موسوی واصالح طلبان اشاره کرده است 

ياسی متعلق به گفتمان چپ رادیکال  به این ادعائی دریک سند س
آنهم پس ازاذعان به ساختارشکنی -شکل مبهم و سوال برانگيز

جنبش واقدامات بازدارنده ازسوی آنها و فلج شدنشان، چه هدفی را 
دنبال می کند؟ آیا  تلویحا به معنای درخواست پائين کشيدن فتيله 

صالح طلبان،آنهم ادعای عدم سازش ا. مطالبات و مبارزات نيست؟
بصورت تجریدی وبيان حکم کلی  بدون نشان دادن چگونگی برخورد 
آنها با مطالبات پایه ای جنبش  چه  خاصيتی دارد وچه نتيجه ای  

ممکن است حتی یک نيرو ازموضع ماوراء . می توان ازآن گرفت ؟
. ارتجاعی بانيروی ارتجاعی دیگر بجنگند و  سازشی هم باهم نکنند

ورت چه فضيلت ذاتی دراین گونه عدم سازش ها وجود دارد ؟ دراین ص
اما حتی حقيقت دراین مورد چيزدیگری است وآن گونه که سندپيش 

چراکه شاهدیم اصالح طلبان به انواع و . نویس مدعی است نيست
اشکال گوناگون که دراینجا مجال طرحش نيست،  تمایل وحتی تالش 

اختارشکنانه جنبش  برای خود را بویژه پس ازمشاهده ماهيت س
سازش وکنارآمدن با جناح حاکم مطرح  ساخته اند وبه ارسال 

مفاد بيانيه ها وگفتارها و . سيگنال های متعددی اقدام کرده اند
مصاحبه ها وتالش های آنها،ازجمله درمورد برگزاری راه پيمائی 

بهمن ویا تالش برای مرزبندی کردن هرچه  22مشترک برای سالگرد 
تربا شعارهای رادیکال وضدنظام وبراندازان و شعارتراشی برای بيش

ایجاد تشکل های اخصی چون راه سبزاميد برای کنترل ....جنبش و
اقتدارطلبان وکسانی چون رفسنجانی "که درزیرفشار.... جنبش

" بافتنه گران"برای مرزبندی .. . " وخاتمی ومطهری ها و روحانيت و
ئی بوده وهستند که درجهت صورت گرفت،همه وهمه تالش ها

اما مشکل ازسوی مقابل است که نه فقط .سازش صورت می گيرند
نمی خواهد کسی را درقدرت وغارت خود سهيم کند بلکه حتی 

آیا این همه .فراترازآن همان موتلفين کنونی اصول گرا را نيزبرنمی تابد
 تالش رفسنجانی  وامثالهم که موردتأیيد اصالح طلبان هستند برای

ایجاد وحدت که تاکنون  نتيجه ای هم نداشته است نشانگرتالش 
برای سازش نيست؟ درواقع باند های حاکم  نه بدنبال سازش که 

باین ترتيب پيش . درهم شکستن وتسليم کامل حریف هستند
نویس، مرزبين سازش و تسليم یعنی درهم شکسته شدن  را نادیده 

ال باال و همراهی با رابطه مستقيم وخطی  بين جد. گرفته است
ممکن است جدال باال تشدید شود،اما درهمان . مردم وجود ندارد

حال  فاصله گرفتن ازمطالبات مردم وایستادگی دربرابرآنها بيشترشده 
یعنی همان چيزی  که ازقضا دراین . وایندو به موازات هم پيش بروند

پس بحث سازش وعدم سازش ..مدت بدرجاتی شاهدش بوده ایم
طرح مبنای عينی آن وارجاع این قضاوت به آن ها حاصلی  بدون

جزاندرزهای کلی وابهام آفرین ندارد وجای آنها نمی تواند 
نکته آن است که  .درسندسياسی یک سازمان چپ ورادیکال باشد

اگرمطالبات مردم عليه  نظام جهت گيری کرده است واگرمردم 
ت درتظاهرات روزانه وشبانه وهرموقع که فرصت بدس

بياورندشعارهای ساختارشکن می دهند و یا اگرخواهان جدائی دین 
ازدولت هستند ویا خواهان بازشدن طوماربلند جنایت ها ازجمله  

می باشند و یاوقتی  60ودهه  67روشن شدن ابعاد جنایت سال 
ازقانون اساسی رژیم اسالمی عبورکرده اند و  نظایرآن، باید دید که 

-لبان دربرابری این مطالبات فرارونده چيست؟مواضع ورویکرد اصالح ط
مطالباتی که برخالف تصورسند جریان وافرادخاصی آنها را نمی تازانند 
بلکه محصول  طبيعت انکشافی خودمبارزه و ميزان آگاهی و تجربه 

 .مردم  است
 

اما در هدايت و :  "عبارت نقل شده باال بااین جمله پایان یافته است
 ."يتواند به طور فعال نقش آفرينی کندرهبری جنبش نيز نم

 
این عبارت به نحوی به نگارش درآمده است که گویا سندسياسی  

اشکال اصالح طلبان را درعدم نقش آفرینی فعال درهدایت و رهبری 
همان انتقاد متداول ازضعف جنبش توسط اصالح (جنبش می داند
هدایت ازباال بگذریم ازشيفتگی به عنصر رهبری و). طلبان وليبرال ها

که درپس وپيش سند وجود دارد که پرداختن به آن خارج ازحوصله این 
نوشته است ،اما اشکال به ضعف  نقش آفرینی یک اصالح طلب 
وهدایت جنبش توسط آن،درشرایطی که خود سند اذعان به اتصال 
بندنافش به  نظام حاکم  دارد و می پذیرد که وی به مقابله بافرایند 

جنبش پرداخته است، بفرض هم هدایت و نقش ساختارشکن 
آفرینی آن قوی ترشود،چه حاصلی خواهدداشت؟ جزکنترل وسرکوِب 

 ولو غيرمستقيم جنبش؟ وجزدادن شمشيربدست یک بدمست؟
 
 :چنين آمده است  6دربند  
 

شکاف بزرگ در جنبش جاری، ناهمگامی بخشهای بزرگی از مردم 
ه کرده اند با کسانی که معترض است که جهت گيری ساختارشکنان

به . افق و آماج اصلی آنها اصالح ساختار سياسی موجود است
سخن ديگر، راديکاليزه شدن شعارهای جنبش متناظر با گسترش 
پايه اجتماعی جنبش نبوده، بلکه با وانهادن بخش بزرگی از نيروهايی 

خرداد با جنبش همراهی  ٢۵همراه بوده که در راهپيمايی سکوت 
 .ودندکرده ب

 
دراین توصيف معلوم نيست که فراروی جنبش ازاصالح طلبان امری 
مثبت است وازالزامات تعميق جنبش  یا یک عمل سکتاریستی و 

وقتی سند می نویسد رادیکاليزه شدن شعارهای جنبش . نادرست؟
متناظربا گسترش بایه اجتماعی جنبش نبوده،بلکه با وانهادن بخش 

خرداد با  25وده که در راهپمائی سکوت بزرگی ازنيروهاِی همراه ب
جنبش همراهی کرده بودند، آیا به این معنانيست که عامل شکاف، 
ساختارشکنان هستند که با طرح مطالبات ساختارشکنانه تندروی 
کرده اند؟ واگر وجود شکاف ناظربردورویکرد ساختارشکنانه و اصالح 

- به تلویح اگرنه بطورصریح که-طلبانه است،که هست،چگونه سند
انتظارداردکه اولی تابعی ازریتم دومی باشد؟ درهرحال کل این عبارت 

مثال یک (و موارد مشابه آن  که دراین سند بکرات دیده می شوند
نمونه ازاین گونه کلی  گوئی ها  وگمانه زنی های بی خاصيت  

نبرد فرسايشی مردم با رژيم : وغيرالزم  درپيش نویس  چنين است
رحله معينی به نبرد رويارو کشيده ميشود يا که ممکن اسالمی در م

است از نفس بيافتد و يا حتا با شرايط بس نامساعدتری از پيش از 
خرداد  مواجه شويم؛ تاريخ باز است و سرنوشت نبردها از پيش  ٢٢

براستی طرح این گونه شقوق فرضی و کلی . رقم نخورده است
تبدیل شود ونه مثال دریک سندمشخص که برآن است به نظرجمعی 

واجد هيچ )  یک نوشته فردی، چه گرهی را می خواهد بگشاید؟
معنای مشخصی درانطباق با یک سند فشرده مربوط به خطوط 
اصلی اوضاع سياسی نيست؛ اگرنگوئيم که القاء کننده نگرانی 
.  تنظيم کنندگان از جهت گيری و فرایند ساختارشکنانه جنبش است

 نگرانی ازتعميق جنبشاما برگردیم بهمان 
 

 :آشکارترخود را نشان ميدهد 7نگرانی ازتعميق جنبش دربند 
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ميتوان گفت که روياروئی مستقيم با رژيم ميتواند نتايج غيرقابل 

و منطق دوام و گسترش مبارزه . جبرانی برای جنبش به بار آورد
ايجاب ميکند که شعارها و اشکال مبارزه متناسب با کيفيت و درجهت 

 .زماندهی نيرو در اعماق پيش کشيده شودسا
 

چنانکه مشاهده می شود ....مراد ازتوصيه به عدم رودرروئی چيست 
دراینجا بحث، ناظربه این یا آن تاکتيک معين تندروانه  نيست بلکه 
ناظربرکليت سمت گيری و حرکت جنبش است و مطالب مطرح شده 

ونه طرح  دریک سند سياسی هم باید ناظربرچنين روندی باشد
بخصوص درشرایطی که رویکردهای اصالح طلبان وليبرالی . جزئيات

وجود دارند که نگران روند رادیکاليزه شدن جنبش هستد،درچنين ....
فضائی است که سند می نویسد اگر جلوگيری از راديکاليزه شدن 
جنبش نادرست است، تازاندن آن بدون توجه به توازن قوا امری بسيار 

اميدوارم که این گونه . پيشروی جنبش به شمار ميرود خطرناک برای
عبارات که متأسفانه کم هم نيستند سرسری بکارگرفته شده 

درحالی که جلوگيری ازرادیکاليزه شدن جنبش نادرست ناميده :باشند
درادامه گوشه . شده ،تازاندن آن بسيارخطرناک تصویرشده است

ارمی شود، آنجا که هائی ازاین تازاندن خطرناک  ومعنای آن آشک
ما کماکان در برابر رژيم اسالمی بايد از تاکتيک : گفته ميشود 

نافرمانی مدنی بهره گيريم و دايره  نافرمانی را متناسب با شرايط 
بی شک نافرمانی مدنی درمقابل باید ها ونياید . گسترده تر سازيم

ها و فرامين حاکميت  بخشی ازتاکتيک های مبارزاتی را تشکيل 
اما درشرایطی ی که  بقول پيش نویس مردم کانون قدرت .يدهدم

سياسی را هدف گرفته اند وخواهان سرنگونی ومرگ براستبداد 
ووالیت فقيه هستند طبعا آنها  فراترازنافرمانی رفته وبه نوبه خود 
فرمان هم ميدهند؛نه فقط باید ها ونبایدهای رژیم را نادیده می 

بلکه ...) ات خيابانی عليرغم عدم مجوزومثال برگزاری تظاهر(انگارند
 .بيش ازآن درصدد سرنگونی رژیم هم هستند

 
 ستایش ازتشکل های عمودی 

 
درادامه همين بند ضمن دفاع از تنوع تشکل ها، به ارزش گذاری آنها 
-هم پرداخته ودرحالی که تشکل های افقی را صرفا بدليل سرکوب

اسب می داند، اما من - یعنی امری فنی ومربوط به عدم تمرکز
درستایش سازماندهی عمودی آن را برای جبنش های اجتماعی 

پس معلوم ميشود که کارگرانی که خود !. بویژه کارگران حياتی ميداند
حامل بدیل دموکراسی مشارکتی و مستقيم هستند، بيش ازهمه 
طبقات باید ازبدیل خود فاصله گرفته و به سازماندهی عمودی 

ن رویکرد سازماندهی به مثابه یک مقوله درای! متوسل شوند
غافل ازآنکه .فراطبقاتی وبه مثابه فن وتکنيک مورد توجه قرارمی گيرد

نوع سازماندهی همواره ازمهمترین عرصه های مبارزه طبقاتی می 
مبارزه ای که روح آن را تقویت دموکراسی مستقيم ومشارکتی .باشد

ینگ اراده پائينی ها وازپائين وازجمله عليه سلسه مراتب وفيلتر
فراموش می گردد که .ازسوی نهادهای باالدستی  تشکيل می دهد

هم چنين دراین .کمونيست ها درکجای این مبارزه طبقاتی قراردارند
رویکرد هيچ نقدی ازمقوله قدرت وجدائی آن ازتوليدکنندگان قدرت 

البته چنين .وبيگانه شدن این قدرت درجدائی ازبدنه وجودندارد
ذات گرایانه وذمخت ازتشکل های عمودی  را هيچ گفتمان  ستایش

واقعا سوسياليستی و رهائی بخش  وادبيات چپ وفاداربه این 
وحتی می توان گفت که مدافعان آن نيزبصورت . گفتمان بکارنمی گيرد

شرمگينانه وازسرناچاری ومحدودیت های تاریخی وغيرتاریخی 
می پردازند ونه بصورت وهزارگونه توجيهات دیگر به حمایت ازآن 

درواقع با چنين !ستایش ذات گرایانه،فراطبقاتی وفن گرایانه
رویکردوستایشی معلوم ميشود که شعاردموکراسی مستقيم و 
مشارکتی وخود گردانی وتالش برای تحقق آن ها به عنوان بدیل 
مورد حمایت کمونيست ها وعليه محدودیت های تشکل های 

ئی قدرت ازصاحبان آن را تاچه حد باید سلسه مراتبی ومبتنی برجدا
البته بيگانگی با نوع سازمن یابی جنبش های جدید . جدی گرفت

اجتماعی وازجمله جنبش زنان ویا سایرجنبش های اجتماعی جهانی 
 .و فروم های گوناگون دراین فرایافت ونسخه پيچی دراوج است

 
 کدام بدیل؟

 
 :درادامه چنين می خوانيم

و ضعف نهادهای مدنی و تشکلهای توده ای و در شرايط فقدان 
همچنين فقدان يک گفتمان دموکراتيک و بديل قدرتمند در ميان مردم، 
که از پشتيبانی اکثريت آنها برخوردار باشد، محتمل ترين چشمانداز 
در صورت عقب نشينی اقتدارگرايان حاکم، بازگشت رهبران اصالح 

حولی ميتواند پيآمدهای اين حقيقت که چنين ت. طلب به قدرت است
مرگباری برای جمهوری اسالمی داشته باشد و راه سرنگونی آن را 

 ..هموار سازد، 
 

 :بادقت درعبارت فوق یک بار دیگرمعلوم ميشود
 

که قبل ازهرچيز سند اوال درجستجوی یک گفتمان ازنوع دموکراتيک 
ظاهرا خودمردم (به مثابه یک بدیل قدرتمند درميان مردم است

ضورآگاهانه آنها بدیل ویامولدبدیل نيستند واین جمع شدن آنها وح
وثانيا بدليل فقدان چنين ) حول یکَ علم است که بدیل می آفریند

بدیلی، دریک اقدام  پيشگویانه، محمتل ترین چشم انداز را بازگشت 
بدون آنکه توضيح دهد . رهبران اصالح طلب به قدرت می داند

سياسی و نظام را هدف گرفته  اگرجنبشی نقدا کانون قدرت
است،چگونه حاضرمی شود به اسب زین کرده اصالح طلبان تبدیل 
شود و ثالثا چرا بازگشت جناح اصالح طلب رژیم را که بقول همين 
پاراگراف موجودیت خود را درتداوم جمهوری اسالمی می بيند 
ودراجرای بی تنازل قانون اساسی، به معنی پيامدهای 

آیا معنا ویا حاصل . سرنگونی رژیم ارزیابی می کندمرگبارودرمسير
ضمنی این پاراگراف  آن نيست که ما باید با آرام کردن مبارزه و ترميم 
شکاف بين ساختارشکنان و اصالح طلبان نهایتا وضعيت مرگبار و 

هدف این نوشته بحث حول درستی ! مسيرسرگونی را آماده کنيم؟
يست بلکه آن است  که جای این ونادرستی این نوع گمانه زنی ها ن

گونه گمانه زنی ها ولوتصادفا درست هم  ازآب دربيایند، در مقاالت 
افراداست ونه دریک سندی که می کوشد به مواضع یک سازمان 

 .تبدیل شود
 

 !موضع سازش ناپذیراصالح طلبان؟
 

یکی اررویکردهای عجيب  این سند پيرامون اصراربيش ازحد بر ظرفيت 
در اصالح طلبان است  که یک درميان  وبصورگوناگون  های نهفته

که نسبت به کم بهادادن آن  - به مثابه مصراع تکراری- تکرارمی شود
درفرازشگفت آوری ضمن اشاره  8چنانکه دربند .هشدارداده ميشود

به  تأیيد قانونی اساسی توسط آنها و تأثيرات مخرب وسترون کننده 
ناپذير در برابر اقتدارگرايان علی رغم موضع سازش :آن می نویسد

، نبايد اهميت شکاف موجود ميان اصالح طلبان و اقتدارگرايان ... حاکم
 .را در شرايط کنونی جنبش ناديده انگاشت

 
سازش نکرده "چنانکه دیده می شود دراین عبارت حتی ازادعای  

! فراتررفته و ازموضع سازش ناپذیرآنها سخن به ميان می آید" اند
تأکيد برسازش . ه نباید ازاهميت این شکاف غفلت ورزیدوازاینک

ناپذیری آنها عليرغم پيوندشان با نظام وعليه فرایند تعميق جنبش و 
برجه اساسی مطرح می شود؟ البته بحث ...  دفاع ازقانون اساسی 

چنين تأکيدی . برسرانکارشکاف ویا اهميت آن دربين باالئی ها نيست
مساله  برسرنحوه برخورد وچگونگی  اما.اشاره به بدیهيات است

استفاده و دامن زدن به آن است به نحوی که درخدت تقویت واقعی 
ازقضا تنها بااستقالل ومتمایزترشدن .جنبش وتعميق آن قرارگيرد

نيروی های ساختارشکن وطرح مطالبات واقعی مردم یعنی به یک 
 نه بطورمصنوعی که باوجودشکاف های-تعبيردامن زدن به شکاف

وبيرون کشيدن همه جانبه خود  -واقعی وعينی  بی مسماست 
ازحيطه نفوذ اصالح طلبان و نه پایئن آوردن پرچم مبارزه و با تاکتيک 
فشارازپائين است که می توان ازاین شکاف ها سودجست و حتی 
با دامن زدن به تشتت درميان اصالح طلبان درمورد همراهی با 

این یعنی . مانعت به عمل آوردحاکميت درحدی که ممکن باشد، م
ونه ) تاحدی که ممکن باشد(همراه کردن اصالح طلبان باجنبش

هم چنانکه رادیکاليزه ترشدن جنبش وتقویت . همراه شدن با آنها
پيوند نان وبرابری با آزادی ازقضا برای گسترش تقویت پایه ای های 
 توده ای جنبش وپيوستن سایراقشارزحمتکش به آن نيزازدیگرپی

 .آمدهای این نوع دامن زدن به  شکاف است
 

یک باردیگرضرورت  ایجاد قطب دموکراتيک ولی این باربا  9دربند 
 :صراحت بيشتر وبيان عجيب وغریبی مطرح ميشود

 
 !آبشخورمشترک دموکراسی ليبرال ومشارکتی؟

 
چپ ايران بی آن که در شرايط کنونی به طور مصنوعی به شکاف در  

ضی دامن بزند، بايد در راستای سازماندهی یک درون جنبش اعترا
چپ بايد اوال، با طرح . قطب مدافع ارزشهای دموکراتيک تالش کند

که بدون  -روشن و سرراست مبانی تاسيس دموکراسی در ايران
تحقق آن، شکل گيری هيچ شکل از دموکراسی اعم از ليبرال يا 

 .... مشارکتی و سوسياليستی ممکن نيست 
 

بقدرکافی شفاف وروشن است وهيچ نيازی به  عبارت فوق
درجستجوی آن چنان " چپ"براساس آن . تفسيروتوضيح اضافی ندارد

آبشخور یا مخرج مشترک ویامبنانی مشترک ازدموکراسی است که 
آبشخورمشترک دموکراسی ليبرال ویا دمکراسی مشارکتی 

 !وسوسياليستی باشد
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باال وجود نمی  حتی دراین سند هيچ عبارتی بجزهمين عبارت
 .داشت،برای روشن کردن چگونگی رویکرد سند  به تنهائی کافی بود

 
چنانکه درادامه می افزاید چپ با دفاع پيگير و بی تزلزل از مبانی پايه 
ای دموکراسی در ايران، محدوديتهای پالتفرم اصالح طلبان را افشاء 

البته .دراینجا نيزسخن ازمحدودیت است ونه طرح بدیل خود . کند
باچنين رویکردی ازنقش چپ تنها می توان محدودیت ها را افشاء کرد 

دراین رویکرد اصالح طلبان با محدودیت هایشان .ونه بيشترازآن را
مطالباتی وعملکردشان –متمایزمی شوند ونه با ماهيت طبقاتی 

دروضعيتی که یک نيرو سازش ناپذیرعنوان می شود . دربرابرجنبش
تقاد دادن آن، چيز جزتعارف بی محتوا وسرخ کردن دیگرادعای آماج ان

 . صورت به ضرب سيلی نيست
 

استبداد سياسی  " آماج مقدم بودن"شاهدیم که   9درادامه بند 
دستگاه والیت، دستاویزدیگری می شود برای طرح همان بيت تکراری 

 :هشداردادن به به خطر نادیده گرفتن شکاف باالئی ها
 

 شکاف ها؟ وچگونگی بهره گيری از
 

 لبه تيزوچگونگی وچگونگی بهره گيری ازشکاف ها؟ 
 

در شرايط حاضر، آماج مقدم مبارزه ما کماکان ميبايست به درهم 
 شکستن استبداد سياسی

 
هم سنگ کردن مبارزه عليه . دستگاه واليت فقيه معطوف باشد

دستگاه واليت فقيه با رهبری اصالح طلبان ميتواند برای جنبش 
 .ر ما پيآمدهای زيانباری به همراه داشته باشدمردمی کشو

 
همه ميدانيم که نقش گروه های سياسی درجنبش خودجوش یک 
سال گذشته تاچه حد پائين بوده است و درواقع شعارهای 
ساختارشکن و رادیکاليزه شدن اساسا ازپائين و درمتن تجربه مبارزات 

دعی شد که مردم دربرابررفتار حاکميت جوشيده است ونمی توان م
که برخاسته ازمداخله ونقش گروه های رادیکال و اپوزیسيون ویا جناح 

حتی برعکس درحدی که رهبران . مغضوب اصالح طلب بوده است
نمادین نفوذ داشته اند سعی خود را  درکنترل این شعارها بکارگرفته 

پس نگرانی مکرر سند واین باردرقالب لبه تيز درمورد  هشداربه . اند
جهی  نسبت  به اصالح طلبان وهم سنگ کردن آنها چيست ؟ بی تو

جزاین که  مخاطب اصلی این هشدارها خود مردم و شعارهای 
 .ساختارشکن آنها باید باشد؟

 
بی شک لبه تيزمبارزه عليه قدرت اصلی واستبدادحاکم که رودروی 

اما این . مردم است امری نادرست نيست وبازهم ازبدیهيات است
ی خنثی نکردن تالش های بخش های دیگردلبسته به اوال به معن

تجربه شکست انقالب بهمن (نظام درميان صفوف جنبش نيست
ثانيا این حکمی نيست که بصورت تجریدی ).ازدرون را ازیاد نبریم

چرا که لبه .وبيرون ازواقعيت های عينی مبارزه بتوان استنتاج کرد
لکه دوطرف دارد تيزفقط  با نيت وقصد یک طرف تعيين نمی شود،ب

بسته به آن که تاچه حد .ومشروط به عملکرد آن نيروهم ميشود
درمقابل پيشروی جنبش سنگ اندازی بشود یا نشود،معنا پيدامی 

وگرنه خواسته ونخواسته به همراه شدن جنبش با اصالح طلبان . کند
بنابراین یک . و نه اصالح طلبان به باجنبش منجرمی شود

مساله نه برسرانکارشکاف ها و بهره گيری  باردیگراشاره کنم که
ازآنها، بلکه نحوه بکارگيری ودامن زدن وقرارگرفتن آنها درخدمت 

 . جنبش وتقویت مواضع مستقل مردم است
 

 چگونگی برخورد با تحریم؟
 

دراینجا دومساله بطورآشفته بيان . اشاره به تحریم ها دارد 10بند 
عليه جمهوری اسالمی هم واقعيت آن است که مبارزه .شده است 

وجه داخلی داردوهم خارجی، هم وجه سياسی به معنای وسيع 
دردنيای کنونی دولت ها بدون تغذیه . خود  دارد وهم وجه اقتصادی

ازخارج  وبدون مبادالت  وسيع قادربه تأمين بقاء خود نيستند ونمی 
 توان بطورمصنوعی این  حوزه ها را ازهم جداکرد ودرمبارزه ای جدی

اوال : دراینجا چند نکته وجود دارد.عليه یک نظام وارد این حوزه ها نشد
فشارها باید معطوف به تضعيف جمهوری اسالمی وتقویت 
دموکراسی و تقویت واقعی جنبش  باشد وثانيا سپردن ابتکارعمل به 
دست قدرت های بزرگ سرمایه ودخيل بستن به آنها که درجستجوی 

نظامی واحيانا معامله گری اهداف ومنافع استراتژیک و
ثالثا دراین حوزه ها دادن حکم کلی تأیيد یا . هستند،نادرست است

مخالفت بصورت چکی  پاسخ گونيست بلکه باید باموارد با توجه به 
ازسوی دیگر بين حوزه . شاخصه های فوق برخورد مشخص کرد

اقتصادی وسياسی مرزهای روشن  ودیوارچين وجودندارد، بلکه 
ال حوزه های گسترده  متداخل وخاکستری هم وجود درعين ح

دردنيائی که ميلتياریسم وجنگ وبخشی ازکارکرداقتصادی را .دارند
تشکيل می دهد وازجهانی سازی مسلحانه نام برده می شود، 
شاهدیم که  معالمات تسليحاتی ویا تأمين مواد اوليه  و نيزحوزه 

برد دوگانه اقتصادی های گوناگون دیگری وجود دارند که دارای کار
هم چنين عالوه برمعامالت دولتی وعيردولتی .ونظامی  است

نگهداری پول های غارت شده باصطالح آقازاده ها وسران رژیم دربانک 
ها وسایر موسسات مالی و یا سرمایه گداری آنها دربخشهای 
مختلف وجود دارند که مبين درهم آميختگی اقتصادوسياست 

اله نمی تواند بصورت مرزبندی منصوعی بين این بنابراین طرح مس.اند
حوزه ها وخط قرمزکشيدن و جدائی مکانيکی آنها و یا منع وتأیيد 

حتی درعرصه سياسی هم نباید چک . مطلق این حوزه ها باشد
بنابراین فرمول عام ومطلقی دربرخوردبا این مساله . سفيد داد

ی نيازمند بجزهمان جهت گيری های عمومی وجود ندارد وهرمورد
بررسی  حوزه هائی است که معلوم شود آیا اساسا به رژیم ضربه 

چراغ راهنمای آنها اهداف امپریاليستی  وجنگ . ميزندو یا به مردم
طلبانه ویا بندوبست وسازش است ونه تقویت دموکراسی واقعی 

یا (نمی توان ازحوزه هائی که بناچارجنبه اقتصادی. وجبهه مردمی
دارند و معطوف به تضعيف ) سياسی–اقتصادی نظامی و-اقتصادی

رژیم هستند غافل بود وازجانب دیگر ریش وقيچی را بدست قدرت 
این کاردرصورتی ميسراست که خود جنش .های بزرگ سپرد

وخردجمعی آن وارد عمل شود وبهمراهی متحدین جهانی 
وافکارعمومی و جنبش جهانی و نهادها وسازمان های وتشکل های 

می به مثابه نيروی مستقل و فشارواردصحنه شده و مترقی ومرد
مواردی ازاین نوع . مطالبات و صالح دید خود را به دولت ها تحميل کند

مداخالت جنبش وتحميل آنها به دولت ها وکمپانی های اقتصادی در 
یک سال گذشته درحوزه هائی مثل نوکيا ویا سياست های رسانه 

این گونه . وجود داشتند.   ..ای این قدرت ها مثل بی بی سی و 
نظارت وکنترل  اهرم جنش مردم دررابطه با این مساله است  وگرنه 
دخيل بستن ویا تأیيد ونفی کلی می تواند به تقویت یکی ازطرفين 

باین ترتيب دراین عرصه هم .منازعه وتضعيف خود جنبش  تبدیل شود
رد عمل باید تالش کرد که  بابدیل مستقل ودرراستای تقویت آن وا

شد وبااتکاء به آن به فشاروتحميل کردن مطالبات خود مبادرت 
کرد،وگرنه ناخواسته خطرقرارگرفتن یا درکنارقدرتهای بزرگ و یا 

درهمين راستا جهت . درکنارجمهوری اسالمی وجود خواهد داشت
گيری جنبش های جهانی وضدامپریاليستی درسال گذشته حاوی 

يب نسبی شعارضدامپریاليستی و دست آوردهائی بودکه مبين  ترک
ضداستبدادی وموضع گيری نيروهای مهمی چون س ژت ولينک های 

درمحکوم کردن توامان .. المان وتشکل های کارگری و احزاب چپ و
سياست های امپریاليستی واستبداد والیت فقيه دارای اهميت بود 

بخصوص اهميت این . که باید هم چنان تقویت وگسترده ترشود
باتوجه به حمایت روسيه وچين ازرژیم ایران و تبليغ این  مساله

موجب تأثيرمنفی بویژه  ! دوکشور به مثابه کشورهای کمونيستی 
براذهان نيروها ونسل جدید می گردید که با جهت گيری فوق وهم 

مطالباتی درداخل وخارج، -چنين حضورچپها، درجنبش ضداستبدادی
حدی موجب تعدیل فضای خوشبختانه ازدامنه آن کاسته شد وتا

 .منفی گردید
 !تئوری ریل های موازی؟

 
چرا ! به بعد نوبت پرداختن به نيروهای چپ فراميرسد 11ظاهرا ازبند 

که تااینجا سخنی جز هشدار  به چپ برای رعایت شکاف ها وتوجه 
 .به تضاد باالئی ها وجود نداشت

 
م که پس ازهمان آغاز شاهد تکرارمصراع متن سند هستي! اما دریغ

ویا منحل " دموکراسی"ازدادن هشدارمجدد به خطربه بی اعتنائی به 
شدن درجنبش صداستبدادی،به کشف یک فرمول طالئی نائل می 
شود که حقا بهترازآن نمی توان جدائی بين دموکراسی 

دفاع از ارزشهای دموکراتيک نافی : وسوسياليسم را فرموله کرد
بی . مروز نيست و نبايد باشدمبارزه برای سوسياليسم از همين ا

توجهی به مبارزه برای دموکراسی، اما به اندازه انحالل هويت چپ در 
ما بايد به .يک جنبش عمومی ضد استبدادی به ما آسيب ميرساند

طور موازی و بر روی دو پا حرکت کنيم و نميتوانيم يکی را فدای 
 ديگری سازيم   

 
به حوزه  دموکراسی  پس معلوم می شود تئوری ریل های موازی

وسوسياليسم هم کشيده شده است و این حکم راباید  جان مایه 
گرچه همين حکم ازدوسو مثل همه موارد .اصلی سند بشمارآورد

ناسخ ومنسوخ سند، توسط خود پيش نویس مورد چالش قرارمی 
تنظيم کنندگان سندکه ظاهرا خود متوجه اند با چنين گزاره ای .گيرد

ت ورنگ وبوی چپ باقی نمی ماند درادامه و  دریک دیگرچيزی ازهوی
بيان کامال متناقض ونمادین،بدون اینکه واقعا به آن جنبه کاربردی 
درتاکتيک واستراتژی و مبارزه هم اکنون موجود بدهند، می نویسند از 
منظر ما سوسياليسم رابطه ای ماهوی و ذاتی با دموکراسی 

کته مثبت این سند می بی شک این گفته اخير مهمترین ن.دارد
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چرا که متأسفانه بالفاصله اضافه .بود،البته  اگر بدان وفادارمی ماند
می شود،معهذا هر مبارزه برای دموکراسی، ضرورتا و ذاتا 
سوسياليستی نيست، و نميتوان مبارزه دموکراتيک و ضداستبدادی 

کسانی که هر مبارزه ضد . را با مبارزه طبقاتی يکسان انگاشت
دی را به طور مصنوعی به يک مبارزه طبقاتی انکشاف استبدا

ميدهند، از دريافت اين حقيقت ساده باز ميمانند که اين دو نوع مبارزه 
کسانی که در . چه از حيث نيرو و چه به لحاظ هدف يکسان نيستند

مبارزه اولی در کنار هم اند، در مبارزه دومی دچار شکاف و تجزيه 
 .ميشوند

 
های موازی که چيزی جزبيان دیگری ازهمان  تئوری برای تئوری ریل 

انقالب مراحل  نيست  دودليل تجربی ونظری درسند ارائه می شود 
که یکی  ذکر تفصيلی یک تجربه محلی وتعميم آن با تفسير مصادره 
به مطلوب است   که جای طرحش اساسا دریک سند سياسی 

م با بگذریم ازاینکه  سند درهمين مورد ه(فشرده  نيست 
صدورحکمی آن را دارای خصلت تاکتيکی دانسته و حتی زمان منحل 

سند با ارائه  تصوری دلبخواهانه ! شدن آن را هم پيش بينی  می کند
ازاین  گونه تشکل ها که هنوزهم درگام ها و آزمون های اوليه خود 
قراردارد، جایگاه آن را  به مثابه الگوئی مناسب برای تشکيل یک 

" تقوائی"ی درنظرمی گيرد که  که گویا دارای آن چنان قطب دموکراس
است که  ازوسوسه چيدن ميوه ممنوعه قدرت درامان خواهد 

که البته -چيزبدی است" قدرت"کسی نيست به پرسد که اگر.بود
چرا  -چنين است واین ازقضا برای سند نویسان کفرتلقی می شود

موکراسی خوب است  ولی برای قطب د" سوسياليستی"برای حزب 
درحالی که اگرقراربرتصاحب قدرت باشد تنظيم کنندگان !ودیگران بد

سند باید بدانند که قطب دموکراتيکی که قراراست مبانی مشترک 
دموکراسی ليبراليسم وسوسياليسم را فراهم کند  بطریق اوال برای 

زیربنای یک سند سياسی را نمی !) . تصرف قدرت چاالک تراست
ه ها و تجربه های مينياتوری ودرحال آزمون توان برچنين  یافت

 .اوليه،آنهم با تفسيرمصادره به مطلوب گذاشت
 

گذشته ازدليل تجربی فوق خوبست نگاهی هم به دليل نظری تئوری 
 :ریل های موازی داشته باشيم

 
گفته ميشود هرمبارزه برای دموکراسی ضرورتا وذاتا سوسياليستی 

 .نيست
 

از دموکراسی وجود دارند، مثل مبارزه این که عرصه های معينی 
که برخی نيروها واقشارطبقات بورژوائی ...برای جدائی دین ودولت و

اما این حکم . نيز تاحدودی با آن همراهی کنند،البته واقعيت دارد
همراهی موردی وهمراهی دربخشی وحوزه هائی ازدموکراسی، چرا 

يم داده باید به تمامی حوزه های دموکراسی وکليت آن تعم
واین البته صورت نمی گيرد مگرآنکه با جداکردن دموکراسی .شود؟

ازسوسياليسم،هم حدودثغوردموکراسی را به حيطه های معين و 
محدودی تنزل بدهيم وهم سوسياليسم را مسخ کرده وبه شيربی 
یال ودم اشکم تبدیل کنيم و چپ را بی هویت کرده و دنبال طبقات 

اساس دنبال " خود بی هویت کردن"ند نفس ناگفته نما. دیگربفرستيم
نتيجه طبيعی  .روی وزائده طبقات دیگرشدن را تشکيل می دهد

چنين مسخ کردنی نيزجز ایجاد یک ریل موازی دموکراسی ازچپ تا 
وقتی ازپيوند ذاتی وجدانشدنی بين  . ليبرالها نخواهد بود

سوسياليسم  ودموکراسی صحبت می کنيم،می پذیریم که  
،یعنی خود "یعنی حق حکومت همه توسط همه"سی دموکرا

. حکومتی مردم،یعنی برابری درحکومت کردن وبرابری دراعمال قدرت
. البته نه برابری حقوقی وصوری، بلکه برابری واقعی واعمال شونده

هم چنين یعنی اینکه این برابری به حریم ممنوعه اقتصاد طبقاتی 
ئی سياسی وهم رهائی دراینجاست که هم رها. نيزتسری پيداکند

به این معناست که  دمکراسی . اقتصادی با هم پيوند می خورند
ونقطه عزیمت آنها . وتعميق آن  مبنای حرکت سوسياليست هاست

ازوضعيت موجود دقيقا با چنين جهت گيری وتعميق دموکراسی  
حال پرسيدنی است که آیا طبقه بورژوا ویا الیه هائی .همراه است
موکراسی همراه هستند؟ آیا یک بورژوا می تواند با ازآن با این د

دموکراسی سياسی درمعنای  خودحکومتی و دموکراسی درمعنای 
برابری اقتصادی موافقت کند بدون آنکه ازموقعيت طبقاتی خویش 
بگذرد؟ یا آنکه تنها با تکيه برپایگاه اجتماعی آنهائی که ازفروش 

رشدگان و طردشدگان اعم ازیدی وفکری،وهمه استثما- نيروی کار
ومحرومين ازکار ،اعم ازنيروی مستقيم کارواعم ازنيروی کارذخيره و یا 

... و) ازجمله زنان زحمتکش خانه دار(نيروی بازتوليدکننده نيروی کار
وخود آگاهی آنها وبدست آنها می توان به این خودحکومتی 

وقتی ازیک دموکراسی مشارکتی و مستقيم به مثابه بدیل .رسيد؟
متأسفانه . خن به ميان می آید چيزی جزاین خود حکومتی نيستس

سند با افتادن به ورطه جدائی  سوسياليسم ودمکراسی هردو را 
ازیکسو ازمفهوم دموکراسی به معنی . بی متحوامی کند

آبشخورمشترک ليبراليسم ودموکراسی مشارکتی سخن می گوید 

ه و گلخانه وازسوی دیگرپناه بردن به  نوعی سوساليسم مسخ شد
. ای را نشانه مبارزه برای سوسياليسم ازهمين امروزمی داند

معنائی که اگر بخواهد مالک باشد همه چپ های رفرميست واصالح 
هرم .طلب نيزمدعی این نوع مبارزه برای سوساليسم ازامروزبوده اند 

بجای آنکه ازمنظرسوسياليسم درپيوند ذاتی . وارونه نهاده می شود
به وضعيت نزدیک شویم و به اشاعه گفتمان و تاکتيک با دمکراسی 

واستراتژی وصف آرائی  منطبق با آن برسيم،باهویت زدائی ازخود 
والیه هائی (وتقليل دموکراسی به فصل مشترک پرولتاریا وبورژوازی 

تنزل می دهيم که "دموکرات"می رسيم و خویشتن را به یک ) ازآن 
قرارنيست که تعریف . یمبعدا درآسياب مراحل سوسياليست بشو

حتی .را بورژوازی برای ما تعيين بکند" دموکراسی"ومعنا و محدوده
باید اضافه کرد آنچه ازدموکراسی که بورژوازی ازآن خود کرده است 

. نبوده است..جزتحميل آن توسط کارگران وزنان وسياهان وبردگان و
وچنين است که سخن گفتن ازبدیل سوسياليسم ودموکراسی 

کتی و مستقيم، به  واژگانی توخالی ونمایشی تبدیل می مشار
چرا که بدیل یعنی آنکه درهمه عرصه های زندگی  دربرابربدیل . شود

ومابه . های دیگر چه بالقوه وچه بالفعل  موجودیت داشته باشد
عنوان سوسياليسم وچپ برای آن وتقویت توان وجود داشتن مبارزه 

وانهاده وسوارموج دموکراسی  می کنيم و نه آنکه هویت خود را 
 .خواهی  به روایت  بورژوائی بشویم

 
 :چپ ومبارزه طبقاتی

 
مبارزه طبقاتی نفی -چپ وسوسياليسم بدون باوربه مبارزه طبقاتی

. وجود خارجی ندارد وبالموضوع می شود -کننده جامعه طبقاتی
ومبارزه طبقاتی درجامعه طبقاتی درهرلحظه ای دراشکال 

اما پيش نویس با صراحت عجيبی ازبی . جاری استوصورگوناگون 
ربطی مبارزه برای استبداد ازمبارزه طبقاتی سخن می گوید و به آنها 
که مبارزه ضداستبدادی را به مبارزه طبقاتی انکشاف می دهند 

هشداردادن نسبت به مبارزه طبقاتی هم ازسوی !(هشدارمی دهد
البته جزفرستادن چنين نگرشی ). چپ قدرت شگفت انگيزمی نماید

مبارزه برای سوسياليسم به پستوی خانه ها وپشت ویترین ها  
 .وپشت  صحنه اصلی مبارزه نيست

 
بی شک دریک جامعه سرمایه داری ودرپيوند با جهان سرمایه داری 
،دولت حتی با یدک کشيدن  رگه هائی ازاشکال ماقبل سرمایه داری 

نمی تواند ازقوانين  و یا با داشتن خصلت استبدادی و یا مذهبی
وعملکرد وجایگاه  یک دولت درجامعه سرمایه داری خود را درامان 

چرا که سکان جامعه سرمایه داری بدست اوست . نگهدارد
واوبيانگرمناسبات سرمایه داری بوده و بدون دولت این جامعه طبقاتی 

وانگهی دولت درکشورما بطورمستقيم  بزرگترین . ازهم فرومی پاشد
یعنی وقتی دولت بيمه .ای اقتصادی واستثمارکننده نيزهست کارفرم

ها راميزند وجراحی اقتصادی یا آزادسازی قيمت ها را 
دردستورقرارمی دهد که البته  دراین سند مورد بی عنایتی  

مگروقتی دولت . قرارگرفته است، مگربازتابی ازمبارزه طبقاتی نيست
می کند وخانواده های  کارگران وفعالين کارگری را دستگيروزندانی

آنان را با ضرب وشتم مصدوم می کند تاازهمه کارگران زهرچشم 
مگرمبارزه برای نان و معيشت . بگيرد بازتابی ازمبارزه طبقاتی نيست

جزمبارزه طبقاتی است ) آزادی برای برابرشدن(وبرای آزادی
ومگرمبارزه برای خودحکومتی جزمبارزه طبقاتی است؟ مگراین هم 

دربدترین شرایط جزمبارزه طبقاتی است،مگرحبس وزندانی  اعتصاب
معلمانی که خواهان تشکل سراسری ومطالبات پایه ای خود شده 

شده اند جزمبارزه طبقاتی  67اند وخواهان  روشن شدن جنایت 
است گيرم که همه اینها درحال شدن هستند و با کم وکاستی ها 

ودامن زدن به آن  اما مگروظيفه چپ جزدفاع.همراهند،که هستند
است؟ مگروظيفه چپ جزدرتعميق این مبارزات طبقاتی فرارونده 
است؟ وگرنه مگرکم بودند مدعيان چپی که درطی چندین دهه اخير 

ازهمين .درصحنه ظاهرشدند" ایجاد قطب دموکراسی"برای 
درک نابهنگام ازمقوالت ومبارزه طبقاتی .رودیگرنيازی به تکرارآن نيست

سرمایه داری جهانی شده،موجب بيگانگی با آنچه  و ماهيت جامعه
که درجامعه جریان دارد شده و بدنبال  مشاهده مبارزه طبقاتی 

 !آری گل همين جاست،همين جا برقص. ازپشت درختان هستيم
 

باتوجه به مالحظات باال دواشکال بنيادی سند را می توان درایده ریل 
يسم ازهمدیگرو های موازی یعنی  جدائی دموکراسی و سوسيال

نيزدرک نادرست ازرابطه مبارزه ضداستبدادی با مبارزه طبقاتی 
که منجربه درک غيرطبقاتی ازمبارزه ضداسبتدادی ) جداکردن ایندو(

ازقضا تمامی تالش چپ صرف تقویت خصلت . می شود دانست
مطالبه  محورشدن این مبارزه  وتعميق آنها یعنی انکشاف این مبارزه 

نادیده گرفتن . طبقاتی نافی جامعه طبقاتی است به یک  مبارزه
مبارزه طبقاتی جاری وهم اکنون موجود ازجمله  ضرورت هرچه 
بيشترپيوند نان و آزادی دربسترمبارزات ضداستبدادی ودرشرایطی که 
ابعاد شتابان شکاف های طبقاتی  وفالکت واعتياد وبيکاری بيدادمی 
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عملی واجتناب نتيجه . کند،جز خلع سالح کردن چپ نيست
ناپذیرچنين رویکردی، جزتقليل مطالبات جنبش به مبارزه عليه شکل 

به )یا بقایای ماقبل سرمایه داری(معينی ازسرمایه داری عقب مانده و
یعنی سرمایه داری (عنوان هدف عمده این مرحله نخواهد انجاميد

البته تصادفی نيست که درسند ). خوب دربرابر سرمایه داری بد
زم به پيوند نان وآزادی که بيان دیگری ازتأکيد برمبارزه عنایت ال

طبقاتی است، وسالهاست که دراسنادکنگره هامورد تأکيد است 
ونادیده "دموکراسی"درحدالزم صورت نمی گيرد وهمه هم وغم آن بر

این استدالل که مبارزه برای . گرفته شدن شکاف باالئی هاست
نه به معنی وانهادن  سوسياليسم ازتعميق دموکراسی می گذرد

هویت خود وپيوستن به صفوف دموکراسی بی یال و دم واشکم  
بلکه دقيقا  ازطریق دامن زدن به گفتمان چپ وتقویت صفوف 

والبته درعين حال به معنی نفی . سوساليستی قابل تحقق است
همراهی های وهمگامی های عملی وموقتی وموردی با نيروهائی 

اما مهم . وکراتيک مبارزه می کنند نيستکه حول برخی مطالبات دم
نهادن هرم برقاعده خوداست و تکيه برهویت چپ و مبارزه طبقاتی 
درجامعه سرمایه داری وازاین منظرحول همسوئی با دیگرانی حول 

 .... آماج های معين تاکتيکی ومقطعی و
 

درمورد پروژه اتحادهواداران سوسياليسم هم مواضع مطرح شده 
ضمن آنکه درگامی به عقب  ازهمان تجربه : استدرسند مغشوش 

سپس . وآگاهی گذشته،آن را  به یک تشکل حزبی تبدیل می کند
اعالم نااميدی وبی چشم اندازی خود را ازامکان  بازسازی چپ درافق 

چرا که بازسازی  سوسياليسم  مشروط به . کنونی  بيان می دارد
آرایش فکری  چپ  داشتن فرهنگ انتقادی نسبت به گذشته وتجدید 

البته داشتن چنين رویکردی بی ارتباط با  بی توجهی به . شده است
افق های درحال انکشاف ونسل ها ونيروها ودگرگونی های درشرف 
پدیدارشدن ونادیده گرفتن بسترهای درحال انکشاف  متعلق به 
گفتمان آزادی وبرابری اجتماعی ونگاه به باالئی ها و جستجوی 

 .ی ازپشت ابرها نيستمبارزه طبقات
 

**** 
 

 :خالصه کنم
 

سند بجای  طرح ودفاع ازیک گفتمان وصف آرائی سوسياليستی 
ومبتنی برپيوند جدانشدنی نان وازادی وبرابری ،اساسا بدنبال ایجاد 
قطب وبدیل دموکراتيک است  که با جداکردن دموکراسی 

وکراسی وسوسياليسم به مثابه دوریل موازی وتقليل آن به مبانی دم
به عنوان آبشخورمشترک ليبراليسم  و دموکراسی مشارکتی صورت 

 . می گيرد
 

عمده دغدغه سند تضاد باالئی ها واصالح طلبان و اقتدراگرایان است 
و نگران بی اعتبارشدن چپ ها به دليل کم بها دادن به شکاف باالئی 

 . ها و به واقعيت  سازش ناپذیری اصالح طلبان
 

ميم نادرست همراهی نيروهی متعلق به طبقه ازجنبه نظری تع
بورژوازی  در محدوده های معينی ازدموکراسی، معادل همراهی آنها 
دردموکراسی بطورکلی تلقی ميشود که البته  خود با جداکردن 
سوسياليسم ودموکراسی ازیکدیگر به بهای مسخ شدن هردوعرصه 

 اشکال نظری دیگردرک غيرطبقاتی وخالصا.صورت می گيرد
 "دموکراتيک ازمبارزه ضداستبدادی است"
 

با اميد به رفع تناقضات و نقاط ضعف پيش نویس باتوجه به شناختی 
که  ازمواضع رفقای تنظيم کننده  نسبت به سوسياليسم ورابطه اش 

 .با دمکراسی دارم
  

2010 -07 -25          
  
نقد این سند به معنی فقدان ضعف وکم وکاستی درسنداول  -*

اما . که آن نيزمی تواند وباید ازطریق نقد ودیالوگ  تکميل شودنيست 
بدليل اهميت برخی مسائل پایه ای وطرح آشفته آنها درسند دوم 

  .اولویت  خود را برنقد آن گذاشتم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لنگ چپ یوپا یجنبش اجتماع      
  
  

    ستار زاده هادی                           
  
  

د در ايران اين بخت  را دارد ،  قبل از  اين که جنبش اجتماعی موجو
اين امکان . به تاريخ بپيوند و پرونده آن در  حافظه جمعی آرشيو شود

و به بررسی همه جانبه .را به نسل خودش می دهد تا بر آن خم شود
و به .و با واقعيت آن برخوردی حقيقی داشته باشد. آن  بپردازد

و گرايش به انکار آن که محتوای  واکنشهای مثبت و حمايت گرايانه
و تعلق . اين حرکت تنها در زمينه دمکراسی از جنس لبيرالی می باشد

درهر دو موقعيت امکان . پرداخت. به جنبش سوسياليستی ندارد
هم در آنجا که .گژنگری و خطا می تواند وچود داشته باشد وهست

موضوع دمکراسی خواهی مقدم بر گونه هويت يک جنبش می 
ونقش مهم را موضوع قدرت سياسی  اشتغال ذهنی را به خود .ددگر

و تغيير را در حذف چهره می بيند، با حداقل تغيير، و به . جذب می کند
و هم  در . ظرفيت ها می انديشد و بر مبنای آن سياست گذاری می کند

آنجا که رابطه ايدئولوژيک و موضع طبقاتی ما را به روزه گرفتن از 
در جهت دادن ديگر انديشی و موضع گيری فعال در هرگونه حرکت 

گريز از اين مخمصه ها  الزمه اش،داشتن شناخت . قبال آن باز ميدارد
از توانائی ها و ظرفيتهای جنبش و ارتباط آن با حاکميت کنونی مطرح 

دقيق شدن  سطح خواست ها و درجه بندی و تفاوت قائل .ميگردد
. اين گژنگری را محدود ميسازد شدن بين اعتراض و نارضايتی دامنه

و اين که . وزمينه برون رفت از اين فضای مه آلود  را فراهم ميسازد
حاکميت تا چه حد و اندازه و در چه شرايطی به سنگر دفاعی پناه 

و حاضر است به جای سر کاله را از دست بدهد؟ بايد متذکر . ميبرد
ش اجتماعی و گرديد که هر گونه زمان بندی برای موفقيت يک جنب

. فرموله نمودن راه آن از قبل يک امر ذهنی و دور ز واقعيتها است
حاکميت هنوز در چنان گردابی گرفتار نشده که احساس خفگی  

و هنوز نيروی جنبش به درجه ای  نيست . راه هايآن بسته نيست.کند
با . که بتواند در مقابل حاکميت تضمين کافی برای پيروزی داشته باشد

با افت و خيز فراوان  وزش . جود جنبش هنوز دزآغاز راه استاين و
باد های موفق و مخالف در  مسير کشتی که در دريا بر ان 

و حاکميت توانسته است با  عربده کشی و ايجاد گرد و .. سواراست
غبارو سرکوب ددمنشانه  دامنه جنبش را محدود سازد و امور تا 

مشخص است برگشتی به آرامش اما آنچه . حدی  تحت کنترل در آورد
 .ملکوتی برای آن وجود ندارد

اصالحگران حکومتی باتوجه به محدوديت تفکربنيادی نسبت اسالمی 
بودن و اعتقاد بر جمهوری اسالمی ، بر طبل انتخابات آزاد،اجرای بی 
تنازل قانون اساسی دوران تجربه وگذار را طی می کنند ، در يک 

و بر تناقض امر واليت مطلقه فقيه با  .فضای تشد آرا بسر می برند
جمهورمردم  به مثابه حضور مردم در سياست و  آزادی های مطرح 

از آنجا که تجربه . شده در قانون اساسی  که آنرا را بی بديل می دانند
نشان داده است که رابطه  جمهور با واليت فردی تبيين چگونگی 

مل يکديگر و در واقع عقب راندن مردم در امور اجتماعی است تا مک
اگر در ابتدا . جمهوريت در نظر حاکميت تزئين بند فرمان واليت است

چگونگی  رابطه بين واليت با جمهوريت بحثی داغ بود اما امروزه بر 
همگان روشن است  ، اين  جمهوريت است که در پای واليت ذبح 

يشه پاک سازی محيط اجتماعی از نهاد های مدنی ،آزادی اند.  ميشود
حضور اين . و حق تعيين شيوه زندگی که بيان گر جمهوريت است

. نهاد های اجتماعی است، دليل بر سياست اعمال قدرت مردم می باشد
اما نابودی آنها و زندانی نمودن فعالين آن ، استراژيک ذوب شدگان 

از . در واليت يعنی اعمال ديکتاتوری و ايجاد حکومت توتاليتری است
با تمام ويژه گيهای . اسالمی يک حکومت توتاليتر است  اين رو  رژيم

آن از جمله ، وعده و وعيد ، وجود حلقه مريدان، تک صدائی فضا، 
سرکوب مخالفان، تراشيدن دشمن خارجی و انعشاب مداوام از بدنه 
حاکميت و محدود سازی حلقه حکومت گران قدرت و خدا سازی از 

نند خدای مذاهب ، همه ی اينه رهبر دچار خود شيفتگی و حسود به ما
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که اين . خصوصيات سيمای يک حکومت ضد مردمی را ترسيم می کند
تابع مطلق خصوصيات فردی نيست ،که عالوه بر وزن فردی چون 

که خود را . رهبر، نتيجه دورنی و ذاتی حکومت های توتاليتراست
اين بنابر . درحافظ قانون اساسی  ونماينده خدا ومردم اعالم می کنند

تکيه براجرای  قانون اساسی سرابی پنهان در گفتار شيرين توهم  
از جانب حاکميت ، قانون اساسی مقدس،  زندانی . مومنأن بدان است

برای آزادی و تحول گرايی است،  وده فرمان  مؤمنان به آن  است، 
در برابر تحول خواهان می ايستاد و اعمال کننده قدرت حاکميت و 

جمهوری اسالمی مکانی که مفهوم . ت کنونی استتداوم بخش وضعي
های سياسی چون جدائی دين از سياست ، حق تشکل های مستقل از 
دولت، و برابری جنسيتی،  وجود احزاب مخالف و آزادی بيان و 

و همه اينها  . انتشارو حقوق ملی به روشنی زير پا گذاشته شده است
اجتماعی است ،که   با نبود فضای نقد. به مصابه کفر ابليس است

. ديکتاتور بازی خود را ناديده گرفت و دست به کودتای انتخاباتی زد
در مقابل اين حاکميت جنبشی وجود داشت ، که از تنوع وسيعی بر 

بروز آن در موقعيت کنونی فرصتی بود  تا يک . خودار  بوده و هست 
و صدای آن بر خواست آزادی ، و تحول است ضد . صدا شود 

اين جنبش اجتماعی . توری، ضد حاکميت به شکل کنونيش است ديکتا
نه امروز  تولد يافته  بلکه دوران پروسه  رشدش را در دورن 
تاريکها سرکوب ها و گذارنده است در اعتصابات فراوان ، در ايجاد 
تشکل ها صنفی ،اما پراکنده  خود بدين مرحله رسيده است  متولد 

عامل انتخابات و سرکوب خشن آن در شرايط کنونی . خرداد نيست
تنها تمايز اين . صدا های متنوع را از مخزن ناراصيتی سرريز ساخت

اين دوره ، وجود بخشی از نيروی مغلوب و رانده شده  دورن 
در ميان نگاهی . حکومت است با  نگاهی اسطوره ای به انقالب بهمن

خواهی و هم خود نمائی می کند که قادر نيست تلفيق بين دمرکراسی 
هنوز منتظر روزموعود و خيزش . آرمان طبقاتی را در هم ريزد

،بلکه . و با بيان اينکه اين جنبش متعلق به ما نيست . طبقاتی است
و به .با نگاه آئينی به جامعه می نگرد. طبقه متوسط بر آن تسلط دارد

قهرمان طبقاتی ايمان دارد و از اين بابت دستتانش به 
  . ه گی هستزنجيرايدئولوژی زد

                
  زمينه های سر ريزی جنبش به خيابان  
 

جنبش نتيجه نا کار آمدی شيوه و تفکر حاکميت و تلبار شده گی رنج 
حاصل سرخوردگی، قطع اميد، ونتيجه در هم ريزی .سی ساله است
توهمی که خمينی با استفاده ازموقعيت تاريخی که .يک توهم است

خود را در انطباق با فلسفه تاريخی توده بدست آورد ، و حاکميت 
و .مردم معتقدد به قدرت ديگری عملی کرد وبر سرير قدرت نشست

اما جهنم را پايه گذاری . بهشت موعود را می خواست زمينی کند 
وآزادی سازی مانور سرمايه   برای بهره کشی که حاصل آن  . نمود

حساسترين گروه  وضعيت بی اعتمادی به اينده و فشار و فقر گسترده
اما با وجود اين هنوز خيلی ها بر اساس . اجتماعی را به ميدان آورد

معيار های گوناگون به آن معمار اعتقاد دارند ودر آن توهم می توانند 
از جمله اصالح طلبان و رهبری آن .اکسژن به ريه های خود برسانند

های با تمامی شهامت در گفتارشان به دنبال شکست تراژيک توهم 
و خط امام، گفتار امام، زمان امام چنين و چنان و يا . خود هستند 

پيگير سرسخت آن در شرايط افوال " اجرای قانون اساسی بی تنازل"
و اين تفکر خط امام چيزی نيست مگر باز .  خود از قدرت هستند

 .سازی دو باره توهم اسطوره ای ، حديثی بی تاريخ  و دوار
نگاهی و همپا شدن با آن تهی سازی ماهيت دنباله روی از چنين 

برنامه ای و بينشی کردن نيروی های دمکرات و چپ است آن هم  در 
زمانی  که اصالح طلبان نا اميد از امر واليت  رابطه دين و دنيا را در 

تکيه کردن به ظرفيت های قانون اساسی چقدر می . هم می ريزند
اليکه در برنامه هر انسان آزاد تواند اعتبار واقعی  داشته باشد؟ در ح

انديشی عدالت اجتماعی و آزادی و ميدان دادن به خرد جمعی هويت 
و حتی خمينی هم در روزهای خوشش به تعيين قانون . ساز آآن است

پيگيری چنين برنامه ای هيچ گونه تناقضی در . برزمان تکيه می کرد
يط نه تنها حق در اين شرا. همکاری و هم سوئی با  اصالح طلب ندارد

بلکه برای  حرکت اجتماعی  سنگر دفاعی . آنهاست که اعتراض کنند
و تنها تضمين کننده استقالل نيرو های چپ و . مناسبی هستند

و بايستی نه در اطاق های .دمکرات بر خورد مستقالنه با جنبش است 
سازمانی و حزبی بلکه برای تجربه دمکراسی آن را به داوری مردم 

هم پائی با اصالح طلبان  بدون اينکه اين حق طلب را بايد  .بگذارند
داشته باشيم که خود نظام را نه تنها ناقض مشروعيت حکومت مردم 
و بلکه در مقابل هر گونه تحول  اجتماعی سدی قلمداد کنيم  همانا  

اين نگاه مستقل اما با درک بی حد . خاک پاشيدن بر ديده گان آنهاست
مردود شناختن  و مرزبندی با شعار ما همه سبز  آزادی برای ديگری،

حکومتی از نوع جمهوری اسالمی اين امکان را دارد . هستيم  باشد
به آن تن " فتنه گران" که برای رها ساختن يقه خود از دست 

اين يارانه ای  است که نظام های  سرکوب گر در شرايط بحران .دهد
نگاهی که در چارچوب  اين. به آن تن می دهند  تا طوفان بگذارد
هنوز به نفس و حقيقت جنبش .اصالح طلبان خود را زندانی می کند

وبيشتر به بازی سياسی می انديشيد . اجتماعی در پايه تکيه نمی کند
 .و افق و چشم انداز ندارد

رای " حرکت اجتماعی خود را  درست در  شکست توهم و صدای  
که امروز در بخش قابل  اما فضای. به خود يابی رسيد" من کجاست؟

توجه جنبش وجود دارد،و مثبت هم هست جهت و سمت گيری جنبش 
و جنبش سبز . به کنار زدن يوق جمهوری اسالمی از گردن خود است

هم يکی از بخش های جنبش است که از دل حکومت سر بر آورده 
اما  چپ  با همه .است و حاصل لرزه های که بر پيکر نظم افتاده است 

نی و پراکنده گی اش نکته های اصلی را مرکز هر تحليلی قرار ناتوا
گرايش عمده جنبش آزادی خواهانه  و ضد اسبتدادی  و از نظر .  دهد

و همين زمين است . اقتصادی حاکميت انديشه اقتصاد لبيرالی است 
و به زائده ای . تا هويت واقعی خود را بنمايد. که چپ بايد در آن بدود

بايد پذيرفت که . در کوران سياست دوباره محو نشودمبدل نشود تا  
حيات فعال و زنده  اصالح طلبی در چار چوب جمهوری اسالمی  

اما در حيات سياسی .دوران پر رونق خود را پشت سر گذاشته است
از اين نظر حاکميت ، خطر ناک بودن اين . ايران هنوز حيات دارد

سالمی  که عدوی واقعی سنگر اصالح طلبی را  برای کيان جمهوری ا
از اين زاويه است ، . در آن پناه گرفته  به خوبی درک کرده است

نميخواهد منفذی در برابر انرژی نهفته در پشت سد ايجاد شود 
  .بگذارد و به خيابان سرريزی کند

 
  بحران جنبش از دورن   
 

محدود بودن جنبش به تهران و چند شهر بزرگ،در دور دست تر، 
تا . عيف تر بيشترحالتی خنثی و يا پادگان سرکوب بودندامواج آن ض

محور های  افقی، و عمودی آن  فقير بود و . هم صدا با جنبش
با توجه به اينکه ناراضيتی از . نتوانست اقشار فقير را بر بگيرد

و موضوعاتی . انرژی زيادی در ميان تهی دستان بر خورداراست
لوده گيها اجتماعی که چهره شان مانند نان، بيکاری،اعتياد، و ديگر ا

با خود حمل نميکرد يعنی . را  غمگين، خشن، درمانده نشان می دهد
عينی ترين درک عمومی از ناراضتی شان  و اعتراض بدان هدف 
های ملموس ، بلکه ناراضيتی واعتراض به شکل مطالبات بی واسطه 

يژه سياسی در چارچوب  نبود آزادی  بيان و خواستهای محدود و و
و نا ديده گرفتن مسئله ملی ومشکالت انبوهه  . ای مطرح گرديد

کارگران ،مانع از پيوستن ديگرانی که می توانستند با امکانات مادی 
و از خفه کردن موقتی آن . خود  دامنه جنبش را وسيع تر کنند

و به دليل سرکوب و اختناق و نبود نهاد ها مدنی و تجمعات .  بکاهند
جايی . فل آزاد ، خيابان محلی تحميلی به جنبش گرديداجتماعی و محا

که نربادن باال کشيدن حکومت و رسيدن به قدرت در آنجا قرار گرفته 
ناديده گرفتن تفاوت ناراضيتی و اعتراض و درنظر نداشتن .  بود

ظرفيت ها و امکانات جنبش و انتظارات زود هنگام و باالتر از آنچه 
شتن زود هنگام به مر زهای آرمان گرائی گام گذا. امکان تحقق داشت 

سبب فشرده گی باقی مانده توهم توده ای و يک پارچگی وترميم . 
شکاف ها و ترک ها در ميان کسانی گرديد که نانشان در روغن 

ونا ديده گرفتن افت و خيز جنبش . وضعيت کنونی چرب می شود
رت را اجتماعی زمان بندی آن و ضربه  شديد  سرکوب، که درجه نف

در نتيجه شعار ها در محدوده های خاصی رايکاليزه .  باالتر برد
و .گرديد و جنبش را از گسترده گی به حوزه های وسيع تر باز داشت

و در حصاری . روحيه تغيير قبل از انتخابات  به نااميدی کشيده شد
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و آن بی اعتبار . اما دستاورد های داشته و دارد. محدود زندانی گرديد
کومت در تمامی ابعاد در ذهنيت پايه های اجتماعی و و شدن ح

گسترش بحران سياسی به دورن حاکميت که اين ترک از همان 
و موجب . شکافهای است که در يک حکومت توتاليتر به وجود ميايد

سر در گمی هواداران دولت و  گسترش دامنه متعرضان به قدرت می 
بايد متذکر .  خود داردصف بندی های اجتماعی را به دنبال .  شود

و . گرديد که سخن ديکتاتور درجه مخالفت و وضعيت اور ا می رساند
و . اکنون مخالفت با حاکميت عمومی ترين زمان خود را می گذارند

دستاورد بزرگ آن باز نگری به فعاليت ها فعاالن اجتماعی به خود 
 است 

مومی قرار آنچه يک جريان سياسی را می تواند مورد تاکيد افکار ع
.  دهد، نزديک بودن به زندگی عينی و روز مره مخاطبان  می باشد

زمانی جنبشی منزوی می شود و که  در محدوه ای تنگ قرارمی گيرد 
همين  . که شعارها و خواستها به مرزهای آرمان گرائی نزديک شود

شرايط جنبشی بود که از يک جانب موجب پديد آمدن يک کج نگری 
سخن  به ميان آورد و تببين سياست " نی انقالبی  عي" از شرايط 

در حاليکه اگر مردم هم نمی خواستند اين توان در حاکميت بود . کند
و اين شوق زده گی مانع از درک درست . که  خيزش را جمع کند

ذهن تهی دستان از . موقعيت جنبش و کمبود ها و کسری های گرديد
ی روزانه که درآنها  گرفتار معبر رفع نياز های مادی و محدوديت ها

اتخاذ .ند عبور می کند تا به سياست و موضوع کودتای انتخاباتی
تاکتيک های معطوف به سازمان يابی توده های متعرض و افراهم 
نمودن عبور ناراضيتی به اعتراض با فهم موقعيت و چونگی پرداخت 
ن هزينه های آن و عدم ضربه پذيری  نقطه پا گيری جنبش از پائي

که حاکميت تالش دارد منفذ اعتراض آنرا بگيرد با آنعام و . است 
با  سرکوب و زندانی نمودن سازمان دهندگان جنبش .  صدقه دادنها

و حکومت توانست گردش کار را از . آنرا از نفس همگانی انداخت
جنبش زمانی می تواند در برابر قدرت ديکتاتوری . دست مردم بگيرد

ن  داشته باشد و هم خواست ها ملموس باشد از بياستد که هم سازما
و بر . اين نظر است که تشکل می تواند شکل متنوعی برخودار باشد

پايه آن حرکت های اجتماعی را از دوزن محيط زيست و کار سازمان 
مثال در همين روز ها اعتصاب بازار می تواند نمونه درخشانی . گيرد

 . قلب حکومت آنهم در. از مقاومت و نافرمانی باشد
اما چپ بايستی از عينی ترين موضوعات مردم در هر  خانه و  

از تحليل رفتن ،حل شدن به .  کارخانه و اداره و دانشگاه جاری شود
شکل تک شعاری آزادی خواهانه گذر کند، به مطالبات سياسی و 

وحشت از جدا شدن نبايد داشت و همه نيروی . اقتصادی  دامن بزند
 .مبارزه با ديکتاتوری را در نظر داشته باشد های در ميدان

پايه اشتراکات اوليه و اتحاد عملی موردی را در برنامه تبليغی خود  
با  هدف ايجاد يک حکومت راديکال و آزاد انديش و کثرت . بگنجاند

گرا و سکوالر  به دور از هر گونه انحصارو موهومی به امکان فرا 
 .رفتن از نظام کنونی فضا بخشد

حکومتی که به گسترش دمکراسی اهميت می دهد  تضمين کننده . 
آنرا نوعی خود گردانی بر پايه مشارکت عمومی در تمام زمينه 
 .اجتماعی گردن می دهد و به حکومت اقليت  بر اکثريت پايبند نيست

و تغييرقانون برای  . گرايش فمينيستی يک سياست اساسی آن باشد   
 .اسی بنيادی  باشدمشارکت زنان يک سياست اس

تحول در حقوق طبقه کارگر به مفهوم نوين آن در امور مربوط به   
 محيط کارش وامر مشورتی نظارت آنها بر توليد  و توزيع 

. سياست زيست محيطی  از عمده موضوعات مطرحه در برنامه باشد
و نقش مردم  به آگاه شدن در سالم بودن فضای زيست حفظ محيط 

 زيست
ن برنامه نيازمند اين است  و  بستگی تام دارد به فاصله اتخاذ چني

گيری از  نگاه چپی که از فراز توده ها به عنوان رهبری به خود می 
 .نگردد

بدون اين طرح نوين  در انطباق با شرايط ما همچنان لنگ خواهيم زد 
  .  و با  پای لنگ نمی توان در ميدان سياست به رقابت بر خواست

  
  
  

        ***********************************  

    یو افق یعمود يابیچند نکته در باره سازمان 
  

     حشمت محسنی                         
  

ی کوتاه رفيق الله حسين پور را تحت عنوان ¬هنگامی که نوشته
مطالعه کردم، قسمت پایانی " نگاهی کوتاه به گزارش سياسی"

ایجاد تشکالت مستقل و اشکال متنوع "مقاله که با ارائه رهنمود 
سازمانيابی با تاکيد بر غير هيرارشيک و غير سلسله مراتبی بودن آن 

یابد؛ این شایبه را ¬خاتمه می" بایست در دستور کار قرار گيرد¬می
یابی -در ذهن من ایجاد کرد که گویا او از تاکيد یک جانبه بر سازمان

ی ¬نوشته. کند¬بی دفاع میافقی فاصله گرفته و از تنوع سازمانيا
این " ی عمودی یا افقی؟¬سازمانيابی به شيوه"اخير او تحت عنوان 

ی اخير خود ¬چرا که او در نوشته. سازد¬برداشت را کامال مردود می
ی سازمانيابی ¬سازی شيوه¬باز هم به طور یک سویه به اسطوره

من  .کند¬افقی روی آورده و صرفا از این ساختار سازمانی دفاع می
ی او به چند نکته به طور سر دستی اشاره ¬در پيوند با نوشته

  :کنم¬می
برخالف تصور او سازماندهی افقی مخصوصا در روایت   -1

آنارشيستی آن هيچ سنخيتی با اصل دموکراتيک ندارد و بر پایه فرد، 
در حالی که . توافق و هم ارز کردن اکثریت و اقليت بنا شده است

یابی یعنی ¬ه اصل دموکراتيک در سازمانرویکرد مارکسيستی ب
این که او . باور دارد -در عين احترام به حق اقليت–حاکميت اکثریت و 

گوید سازماندهی افقی نسبت به سازماندهی عمودی خصلت ¬می
دموکراتيک دارد از بی توجهی او به اصل دموکراتيک یعنی تبعيت 

در آرایش معينی  اصلی که. گيرد¬اقليت از اکثریت در اجرا نشات می
  .تواند خصلت عملی به خود بگيرد¬از سازماندهی عمودی می

  
ی شکست ¬روای ما در این نوشته با فضاسازی از تجربه  -2

سازماندهی عمودی تا کنون موجود برای حقانيت سازماندهی 
توان گفت بخش ¬با قاطعيت می. مطلوب خود بهره جسته است

چرخد که به ¬احزابی میاعظم نوشته او گرد مدلی از آن نوع 
در هيچ . اند¬ی آمرانه، بورکراتيک از باال به پایين سازمان یافته¬شيوه

کند و ¬جای نوشته او به دو مدل از سازماندهی عمودی اشاره نمی
و به سادگی به سبب . شناسد¬اساسا تمایز این دو را باز نمی

  .ماند¬شيفتگی به سازماندهی افقی از دریافت این مدل باز می
ها با سازماندهی افقی چه ¬ی برخی از تشکل¬تجربه  -3

المللی به عنوان مثال گروه فمينيستی ارتقاء آگاهی ¬در سطح بين
ی کمپين ¬در امریکا و چه در سطح کشورمان به عنوان نمونه تجربه

تواند خود ¬دهد که این مدل هم می¬یک ميليون امضاء نشان می
در برخی موارد بسيار غير  حامل رهبری معينی در فعاليت باشد که

در این باره رفيق الله . دموکراتيک، غيرپاسخگو، غيرشفاف عمل کند
خوب است به نقد مریم حسينی، دالرام علی، جلوه جواهری، زهره 

به کاستی های فعاليت و بدکرداری کسانی مراجعه کند ... سحرخيز
قی کردند و سازماندهی اف¬را تبليغ می" های خودبنياد¬هسته"که 

هایی که سازماندهی افقی را در خود و ذاتا ¬آن. کردند¬را ترویج می
ها نيز ¬نگرند، خوبست به فاکت¬می" پایان تاریخ"بخش و ¬رهایی

استفاده و سوء استفاده از ساختار تشکيالتی در . افکنند¬نظری بی
هر مدلی امکان پذیر است و این سخن من نباید به معنای نفی 

هر شرایط و هر سطح از تشکل دریافته  سازماندهی افقی برای
  . شود

از نقطه نظر عملی سازماندهی بر اساس رای  بک فرد،   -4
های ¬توافقی، افقی یعنی رویکرد ناب آنارشيستی صرفا در گروه

ای که بنياد آن را نفی ¬برای شرایط مبارزه -کوچک، همگون، محفلی
ن که به محض ای. قابل تصور است - دهد¬وضع موجود تشکيل می

تر شود، تقسيم کار، ¬ی سازماندهی گسترده¬ابعاد و دامنه
بندی فعاليت، هماهنگی به نياز واقعی فعاليت تبدیل ¬سطح
شود و تن زدن از این ضرورت صرفا شيفتگی به یک شکل ¬می

تواند ¬کند نه مضمون فعاليت را که می¬سازماندهی را منعکس می
ی ظهور ¬منصه در اشکال منعطفی از ساختارهای سازمانی به

  . برسد
توان در دفاع از زدن ساز در خارج ¬جوهر سخن او را  می  -5

این جاست . ی کرد¬از ارکستر و در مخالفت با هماهنگی آن مالحظه
. کند¬ی سازماندهی او خود را آشکار می¬که ذات ودرون مایه نظریه

" با"فرد مطلوب او در یک تشکل،  فردی همبسته نيست که خود را 
دیگران خود را " از"کند بلکه فردی است که ¬ن تعریف میدیگرا

این فرد البته ربطی به فرد همبسته . سازد¬متعين می
سوسياليستی ندارد، تنها فرد خواخواه و منزوی را نمایندگی 

بتهوون  9زدن ساز خارج از نت در سمفونی شماره . کند¬می
  .تواند باشد¬خراشی می¬براستی چه ساز گوش

  
    ==============================  
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  ياسیکوتاه به گزارش س ینگاه      
 
 

  پورله حسين ال                      
  

 

 
راه کارگر ارائه  15دو گزارش سياسی به عنوان پيش نویس به کنگره 

مسلما نکاتی در هردوی این گزارش ها قابل نقد و بحث . شده است
هر بحثی ابتدا اثباتی مطرح  هستند، اما از آنجا که معتقدم الزم است

شود و از آن طریق به نقد بپردازد برداشت خودم را از گزارش 
تالش من اساسا دِ کده کردن مفاهيم و .  سياسی ارائه می دهم

  .بيان ِ  سر راست از وضعيت جامعه و وظائف سازمان است
  

سال خشم متراکم مردم که از اختناق و خفقان، دخالت  30سرریز 
ب گرانه در زندگی شخصی و مدنی مردم، دستگيری ها های سرکو

و زندان های پر از معترضين، اعدام های فله ای و غيره ناشی شده 
باریکه راه . نمود خيابانی به خود گرفت 88" انتخابات"بود، در مقطع 

آن هم به قصد کاله برداری از حضور و " انتخابات"تنفسی که قبل از 
باعث شد تا غول خشم مردم سر  رأی مردم مهندسی شده بود،

، "مرگ بر والیت فقيه"، به شعار "رأی من کو"برآورده و با تبدیل شعار 
  .راهی خيابان ها گردد

اکنون با وجود سرکوب تظاهرات های خيابانی، مردم به خانه های 
سه دهه مبارزه گام به گامِ  اقشار مختلف جامعه . خود بازنگشته اند

ها، روزنامه ها، تجمعات، شبکه ها و واحدهای در ارگان ها، سازمان 
سه دهه مبارزه ای که دیگر از جانب احزاب و گروه . خود هدر نرفت

های جدا از جامعه و با پروژه ها و برنامه های من درآوردی هدایت 
نمی شد، بلکه اساسا مستقل، خودمختار و خودرهبر بوده و به 

از دل یک مبارزه توده ای  شکل فوق العاده خالقی با تاکتيک هایی که
امروز بيش از هر زمانی روشن شده . می جوشيد، به پيش می رفت

است که می بایست هر قشری و هر جمعی با مطالبات معين، از 
پایگاه های خود به خيابان ها  بروند و مجددا به پایگاه های خود 

ید به این ترتيب کم کم به مبارزه عمقی خواهند داد که با. بازگردند
  . بدهند

  
رزیم جمهوری اسالمی از ابتدای به قدرت رسيدنش تصميم به تصفيه 
نيروهای غير خودی و مخالفان خود گرفت وتالش کرد، نه تنها صدای 
هر مخالفی را در جامعه به طور رادیکال از ميان بردارد، بلکه در درون 
ن حاکميت نيز دست به مماشات نزده و آن قدر تصفيه خونين را در ای

اما بحران . دو جبهه ادامه دهد تا خفقان را به طور مطلق نهادی کند
انقالبی در جامعه تأثيرات خود را در ميان حکومت نيز برجای گذاشته 

اختالفات ميان رژیم هر آن اوج تازه ای می گيرد، از ثبات . است
اما . حاکميت نه در درونِ  آن و نه در جامعه نمی توان سخنی گفت

ا قاطعيت به توان بسيار باالی این رژیم در سرکوب می توان ب
اکنون مدت هاست که دیگر نمی توان از . مخالفين خود اشاره کرد

حاکميت به عنوان کاست روحانيت نام برد، بلکه ما با رژیمی تماميت 
  . گرا، نظامی و ثروت مند روبرو هستيم

  
بر سر توده بحران اقتصادی سرمایه داری جهانی باز هم هزینه خود را 

های مردم تقسيم کرده است و بار این بحران را اکثریت عظيم 
مردمی که هر لحطه بيشتر به زیر خط فقر سقوط می کنند، می 

سرمایه داری جهانی نه تنها مردم را روز به روز عاجز از تأمين . پردازند
معيشت خود می کند، بلکه با آلوده کردن محيط زیست زندگی را بر 

این پروسه در .  زنده بر روی کره زمين دشوار می کندهر موجود 
اکنون باحذف یارانه . کشور ما نيز اثرات خود را به جای گذارده است

در . ها، اکثریت قاطع مردم  در پرداخت این هزینه سهيم گشته اند
این ميان تحریم اقتصادی ایران نيز نه تنها اثرات فاجعه بار در زندگی 

بلکه رژیم را در مقابله با مطالبات اقشار مختلف معيشتی مردم دارد، 
  .مردم و سرکوب آنان هارتر می کند

  
سازمان ما با اعتقاد به کمونيسم و مبارزه برای سوسياليسم از 
همين امروز، متعلق به آن پایگاهی است که مطالبات زحمت کش 

 پایگاهِ  مردمی که در زیر خط فقر. ترین آحاد جامعه را بيان می کند
بسر می برند و تنها نيروی کار بدنی و فکری خود را به فروش می 
رسانند، برخا نيز از امکان فروش نيروی خود محروم بوده و بی کار به 
شمار می آیند و برخی نيز با کار بی مزد در خانه ها از جان و روح 

این ها اکثریت مردم کشور ما هستند که در . خود مایه می گذارند
از جمله جنبش کارگری، زنان، . جامعه تقسيم شده اند اقشار مختلف

مادران، روزنامه نگاران، دانشجویی، ملی، اقليت های مذهبی و 

سازمان ما . مسلکی و غيره  که هر یک مطالبات معين خود را دارند
  . در کنار این اقشار صدای آنان را فریاد می زند

 
هنگی و مبارزه رفع تبعيض طبقاتی، جنسيتی، مليتی، مذهبی ، فر

برای محيط زیست سالم هدف و شرط الزم برای هر جامعه ای است 
سازمان ما در کنار . که به دنبال شکوفائی برابر انسان ها می باشد

هر نيرویی که برای رفع تبعيض ها در جامعه تالش می کند، ایستاده 
تنها با رفع تمامی تبعيض هاست که جامعه می تواند به . است

تالش ما و هر . گری پا بگذارد و سوسياليسم را بسازددنيای دی
قشری از مردم زحمت کش باید از یک سو بر گسترده کردن و از 
سوی دیگر بر عمق دادن هرچه بيشتر  به مطالبات قشر و طبقه خود 

ایجاد تشکالت مستقل و اشکال متنوع سازمان یابی با تأکيد . باشد
بودن آن ها می بایست در  بر غيرهيرارشيک و غير سلسله مراتبی

  .دستور کار قرار گيرد
  

   _____________________________________________  
  
 

    یو افق یعمود يابیسازمان  یدرباره شکل ها  
  

                        
                                                        یحشمت محسن                        

  

یابی چه در سطح حزبی بحث در باره نوع و چگونگی سازمان
هایی است که در ی جنبش، یکی از موضوعو چه در گستره

شرایط کنونی از فعليت برخوردار است و به یک رویکرد روشن 
ه کنم باز این رو در این نوشته تالش می. و اثباتی نياز دارد

  .چند نکته در این باره اشاره کنم
یابی پيوند وثيقی دارند با مضمون های سازمانشکل-1

. کندفعاليتی که هر تجمع و تشکل، به آماج خود تبدیل می
ها در این یا آن شرایط و در این یا آن مرحله از پيکار این شکل

-که مضمونچنان. یابندکنند و تحول میسياسی تغيير می
-ت یک تجمع و تشکل امری ثابتی به شمار نمیهای فعالي

  . روند
ی خود امری خنثی و یابی به نوبههای سازمانشکل -2

توانند به مضمون فعاليت منفعل نيستند، و به سهم خود می
 -هر مضمون فعاليتی. ترنم ببخشند یا آن را کژدیسه سازند

به شکل  -چه حزبی و چه معطوف به جنبش اجتماعی
خاص خود نياز دارد و در هر قالب سازمانی  یابیسازمان
های خود را متحقق کند؛ معهذا فراتر از حد تواند ظرفيتنمی

یابی به خودی خودی نباید مورد های سازمانمعينی، شکل
هر . ستایش قرار گيرند و به امری جادوواره تبدیل شوند

ای که به شکوفایی فعاليت یابی به درجهشکلی از سازمان
  .کند درخور اعتنا و ستایش استیخدمت م

به  - برخالف رویکرد آنارشيستی - ایستار مارکسيستی -3
یابی قایل است و بنابراین از هر نوع تنوع در اشکال سازمان

که چنان. ورزدتقابل مصنوعی بين این اشکال اجتناب می
آماده است در هر شرایط متحول از پيکار سياسی اشکال 

دهی عمودی یا افقی سازمان. ن سازدیابی را دگرگوسازمان
دهی اند که هر هایی از سازماندر این آرایش فکری، آن شکل

کدام از قدر و منزلت خود برخوردارند و تحت هيچ شرایطی به 
به سخن دیگر  یک . انجامندنفع یکی و به ضرر دیگری نمی

شود، یا مطابق دهی مطلق و آرمانی نمیشکل از سازمان
  .کندنهایی به یک امر رهایی بخش ارتقاء پيدا نمیمد روز به ت

های نهاد مرکزی و واحدهای بر مولفه دهی عمودیسازمان-4
دهی، نهادهای در این نوع از سازمان. پایه استوار است

ی واحدهای پایه چون رهبر و فرماندهتوانند هممرکزی می
 ی تجمع خودتری نسبت به بدنهعمل کنند و از اقتدار بيش

خطاست هرآینه این شکل ساختاری را تنها . برخوردار باشند
- نهاد مرکزی می. دهی عمودی قلمداد کنيمآرایش سازمان
ی فعاليت آحاد یک تجمع عمل کنندهی هماهنگتواند به مثابه

ی اعضای خود  کند و از نقش و اختياری بر فراز سر توده
کند و د اخذ ی خوی خود را از پایهبرخوردار نباشد و اراده
دهی افقی بنا به سازمان.  باشد  گونسبت به آن پاسخ
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تعریف ساختاری بی مرکز است و فعاليت واحدها و اجزای آن 
دهی نيز این شکل از سازمان. گيردبر مبنای توافق صورت می

تواند دارای نکات مثبت و در عين حال از ضعف خاص خود می
توان به ها مییاز جمله این کاست.  برخوردار باشد

پراکندگی، دوباره کاری و حتی خنثی کردن فعاليت واحدهای 
دهی عمودی صرفا به سازمان. دربرگيرنده خود اشاره کرد

ای نيز های تودههای حزبی اختصاص ندارد و در تشکلتشکل
دهی وانگهی سطحی از سازمان. توان آن را به کار بستمی

های چریکی سازمان تواند درافقی و عدم تمرکز را می
دهی در زندگی واقعی و های سازماناین شکل. مالحظه کرد

تواند به نحو ترکيبی و تلفيقی شرایط خاصی از مبارزه  می
    .جلوه پيدا کند

دهی عمودی در این روایت به خودی خود، به سازمان -5
شود، هر ی آمرانه تبدیل نمیبورکراسی و به یک روش اداره

یابی، از خصلتی دهای هماهنگی این نوع سازمانآینه اگر نها
. ای و به اصل فراخوانی مقيد شودگو، با انتخاب دورهپاسخ

یابی وجود ندارد هيچ راز سر به ُمهری در این روش از سازمان
تيدیل " قانون آهنين اليگارشی"خودی به یک که به طور خودبه

پایين، غير  یابی عمودی، آمرانه از باال بهعصر سازمان. شود
. پاسخ گو با نهادهای مرکزی دایمی به پایين رسيده است

یابی به هر دليل و هدفی که اتخاذ شود، این نوع از سازمان
یابد، بلکه فراتر از آن به های خود دست نمینه تنها به هدف

- ها را نابود میزند و ابتکار آنانفعال اعضای خود دامن می
  .سازد

شود که جربه منفی، گرایشی دیده میدر پاسخ به این ت -6
یابی را به تنها شکل ای سازمانشکل افقی و شانه
-های فعاليت در همهی عصرها و سطحتشکيالتی برای همه

کند و در عمل به تقابل های پيکار سياسی تجویز میی لحظه
چنين رویکردی در .* غلطدیابی در میبين اشکال سازمان

نعطف و متنوع، بلکه صرفا به یک یابی، نه مقبال سازمان
این گرایش واکنشی .  ماندالگوی تشکيالتی محدود می

یابی عمودی از باال به پایين است و یک در قبال سازمان وارونه
اگر . رودبند انتقادی نادرست از این مدل به شمار میجمع

یابی بورکراتيک به انجماد ابتکار اعضای یک گرایش سازمان
جامد، گرایش افقی از هماهنگی و تمرکز نيرو و انتجمع می

روز "چون امری حياتی در گذار به شکل عمودی فعاليت هم
ی روش افقی فعاليت خود زند، و شيفتهتن می" قطعی جدال
یابی عمودی اوال از این ضرورت سازمان.  ماندباقی می

خيزد که هر تشکيالتی از حد معينی گسترش حقيقت بر می
زیر است از ميان خود نمایندگانی انتخاب کند و سطح یابد، ناگ

دهی را تعبيه کند تا به یک نظر قطعی برای دیگری از سازمان
ی هماهنگ عمل اقدام دست یابد، تا بتواند در نبرد به شيوه

توان ی تهاجمی، بدون تمرکز نمیثانيا در شرایط مبارزه. کند
کالوزوتيز اگر آميزی را سازمان داد؛ به قول حمله موفقيت

و آماج بنيادی استراتژی را  مبارزان عرصه نبرد بخواهند هدف
به طور فردی و ذهنی تفسير و تعيين کنند، این امر معنای جز 

ثالثا اگر . ی جمعی ندارداز هم گسستن زنجيره اراده
دهی افقی برای حفظ رهبران در شرایط سرکوب، یا سازمان

ستبدادی های ات نفی نظاممبارزه در شرایط تدافعی با خصل
دهی عمودی برای مبارزه با خصلت انطباق دارد، سازمان
دهی عمودی رابعا سازمان. تر استاثباتی و بدیل مناسب

برای مبارزه طوالنی، پيوسته و با خصلت ایجابی، به سخن 
ی آفرینی نه به مثابهدیگر برای تدارک و تکوین و نقش

باالخره  و. کندگر منفعل رخدادها،  بهتر عمل میمشاهده
به  - دهی عمودی در شرایط اضطراریاتخاذ تصميم در سازمان

دهی افقی به مراتب از سازمان -ی قيامعنوان نمونه لحظه
  . کارآتر و موثرتر است

خطای فاحشی است هر آینه بورکراتيزه شدن احزاب و  -8
ها ها را از وجود نهادهای مرکزی و هماهنگی آنجنبش

آهنگی در اهميت تمرکز و هم بدون درک. استنتاج کرد
 -دهی در پيکار سياسی، تسلط هژمونی سياسیسازمان

شود و شرایط فرهنگی نظام مسلط نادیده گرفته می
ضدیت با . سازدمساعدی برای نهادینه شدن آن فراهم می

خودی نياز دارد آهنگی البته به ستایش از خودبهنهادهای هم
این روایت در بهترین . دسازفضيلت می" آگاهی متعارف"و از 

 –حالت برای حل معضل بوروکراتيسم به تدابير حقوقی 
آورد و درک روشنی از جنبه سياسی تشکيالتی رو می

  .دهدمساله به دست نمی
گران تبيين نادرست از خطر بورکراسی نزد ستایش -9

دهی افقی، تحت هيچ شرایطی نباید به کاهش خطر سازمان
یابی ین آفت و بيماری هر نوع سازمانا. بورکراسی منجر شود
دهد، معهذا یگانه راه درست در مقابله را مورد تهدید قرار می

ی یک تجمع با آن، همانا فعال ماندن اعضای تشکيل دهنده
بدون فعاليت و خالقيت اعضای یک تجمع، نه تنها خطر . است

-بورکراسی، بلکه اضمحالل آن به یک امر واقعی تبدیل می
  .شود

دهی متمرکز بيالن فعاليت مخالفان افراطی نوع سازمان -10
سراپا دموکراتيک، با "کننده، یا به قول انگلس و نهاد هماهنگ

، مخصوصا در "های انتخابی و در هر زمان قابل تغييرکميته
دهی افقی را   ای از نهادهایی که سازمانی عملی پارهتجربه

دهد نگریستند نشان میتجربه کردند و آن را پایان تاریخ می
یابی پيروی کرده و ها خود از یک منش معين سازمانکه آن

. کنندرا  نمایندگی می" استبداد بی ساختاری"نوعی 
گو نهادهای که در خفا، بنا به مناسبات شخصی، غير پاسخ

  .رفتندگرفتند و دولت سایه به شمار میشکل می
  : از مختصات یک ساختار دموکراتيک عبارتند -11
ی دموکراتيک تفویض نمایندگی با قدرت ویژه به شيوه" - الف

گو و پاسخ به افراد به خصوص برای انجام وظائف مشخص
  کردن آنان در برابر اتوریته جمع

گردشی بودن و  تر قدرت در  بين افراد، توزیع هر چه بيش -ب 
  وظائف بين افراد

  آییتقسيم وظایف برحسب معيارهای عقالنی و کار - ج 
دسترسی  وی افراد به همه پی در پی رسانی اطالع - د 

  . برای همهبرابر به منابع 
با کاربست این تدابير دليلی وجود ندارد که ساختارهای 
عمودی ذاتا و ضرورتا به جدایی نهاد نمایندگی از بدنه آن 

  .بيانجامد
   -----------------------------------------------  
  
-ها میوی درباره مدافعان و مختصات فکری آندیوید هار *

  :گوید
-ها، اتونوميستگروه پرشمار دیگر اپوزیسيون از آنارشيست" 

ها هستند که بودجه ی ) جی آر او(های محلی ها و سازمان
ها به کمکی موسسات را رد می کنند، هرچند که برخی از آن

برای مثال کليسای (نهادهایی همچون کليسا متصل اند 
ای در آمریکای های پایهاتوليک که به ابتکار تاسيس انجمنک

تر این کليسا از جنبش التين دست زد و یا حمایت گسترده
این گروه از ). های سياسی در داخل شهرهای آمریکا

-ها بين خود مشاجرهدر واقع آن. (یکدست نيستند هاسازمان
های اجتماعی در ی سختی دارند، برای مثال آنارشيست

شوند ، ناميده می"روش زندگی"هایی که طرفداران رابر آنب
ها انزجار به هرحال در بين آن). اندبرخورد خشنی داشته

دارد و  مشترکی نسبت به مذاکره با قدرت حکومتی وجود
دارند که جوامع مدنی، مرکزی هستند که تغيير  براین تاکيد

نيروهای  ها،به نظر آن. جا به وقوع پيونددتواند در آنمی
ای که در آن زندگی های روزانهخودسازمانده مردم در موقعيت

داری باشد و به کنند باید اساس هر بدیل ضدسرمایهمی
-ی افقی، مدل سازمانی مطلوب آنهمين دليل، شبکه

ها اقتصادی ست که به آن اقتصاد مورد نظر آن. هاست
-بادلهاساس این اقتصاد، بر م. گویندمی" اقتصاد همبستگی"

ها معموال آن. ی تهاتری، و نظام توليد تعاونی و محلی است
ی مرکزی ی امکان ضرورت وجودی هر گردانندهمخالف ایده

هستند و روابط سلسله مراتبی اجتماعی و یا سياسی 
  ."کنندهمراه با احزاب سياسی عرفی را رد می

  
  
  

    ***********************************  
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  !د بی ساختاری استبدا       
 

  رياحی . ح  :برگردان      جو فريمن: نوشته  

  
های بی گيری جنبش رهائی بخش زنان، بر گروههای شکلطی سال

ها را، اگر نه رهبر و بی ساختار، بسيار تاکيد شده است و این مدل
- می] رهائی بخش[تنها شکل، بلکه شکل اصلی تشکيالتی جنبش 

ای بود که از کنش طبيعی عليه جامعهمنشاء این باور، وا. دانند
ای که ما در آن ساختارهای غير الزم بسياری برخوردار بود، جامعه

مان کردیم و دیگران کنترل بی چون و چرایی بر زندگیزندگی می
های گرائی مداوم چپ و گروهای بود که نخبهداشتند؛ جامعه

ای غير مشابهی بر آن حاکم بود، که ظاهرا عليه این ساختاره
-ی بی ساختاری از تجربهبا این همه، ایده. کردندضروری مبارزه می

ای اصيل تبدیل ای سالم به چنين گرایشاتی سوق پيدا کرد تا به الهه
بسيار مورد استفاده قرار گرفته، ] بی ساختاری[این اصطالح . شود

چندان مورد بررسی قرار نگرفته، ] بی ساختاری[ی آن ولی ایده
ناپذیر ایدئولوژی رهایی بخش زنان تبدیل ه بخش اصلی و بحثمعهذا ب

این امر در آغاز تکوین این جنبش چندان ایرادی نداشت . شده است
که آماج اوليه و روش اصلی خود را ارتقاء آگاهی بيان کرد و گروه 

باز . ی رسيدن به این هدف بودترین وسيلهعالی" بی ساختار) "1(رپ
افراد را به مشارکت در بحث تشویق ] گروه رپ[و خودمانی بودن آن 

ی آن، برای بروز بينش شخصی زمينه کرد و فضای دلگرم کنندهمی
ها هرگز حاصلی بيش از بينش اگر از دل این گروه. ساختفراهم می

ها از این شخصی بر نيامد، چندان اهميتی نداشت، زیرا هدف آن
های رپ، د که گروهمسایل اساسی زمانی آشکار ش. رفتفراتر نمی

از مزایای ارتقاء آگاهی نهایت استفاده را کردند و تصميم گرفتند که 
در این مرحله بود که معموال . تر انجام دهندکاری ویژه و اختصاصی

ها با تغيير وظائف خود مایل دچار سردرگمی شدند، زیرا اکثر گروه
را به "  تاریبی ساخ"ی زنان  ایده. نبودند ساختار خود را عوض کنند

های کارآیی آن پی طور کامل پذیرفته بودند، بدون این که به محدودیت
و " بی ساختار"های کردند از گروهمردم سعی می. برده باشند

های غيررسمی برای مقاصد خود استفاده کنند، مقاصدی آییگردهم
ی ااز سر باور ناسنجيده] صرفا[ها مناسبتی نداشت وکه با این گروه

تواند ظالمانه ی دیگری فقط میگرفت که به هر وسيلهورت میص
اگر قرار است جنبش گام خود را از این مراحل اوليه تکامل . باشد

های مربوط به تشکيالت داوریبایست خود را از پيشفراتر بگذارد، می
تشکيالت یا ساختار به ذات خود امری شر و بد . و ساختار رها سازد

توان سوء استفاده کرد و غالبا هم ها میاز آن. رودبه شمار نمی
ها به این دليل که مورد سوء ی آنکنند، ولی رد نسنجيدهمی

تر گيرند به معنی انکار ابزار الزم برای تکامل بيشاستفاده قرار می
" بی ساختاری"از این رو درک این امر ضروری است که چرا . است

  .کندکار نمی
  

  غيررسمیهای رسمی و ساختار
  

چنين گروهی ] در واقعيت[برخالف باور ما به وجود گروه بی ساختار، 
آیند با هر هر گروه از مردم که گرد هم می. ندارد]  خارجی[وجود 

خصلتی و با هر هدفی که داشته باشند، به ناگزیر خود را برای هر 
. بخشدکند، به نوعی، ساختار و شکل میمدت زمان که فعاليت می

تواند تواند منعطف باشد یا طی زمان تغيير کند؛ میختار میاین سا
وظائف، قدرت و منابع را به طور مساوی یا نابرابر بين اعضاء گروه 

ها یا مقاصد کسانی ها، شخصيتاما بدون توجه به توانائی. توزیع کند
این حقيقت که ما افرادی . شکل خواهد گرفت که در آن فعاليت دارند

های گوناگون، چنين تکوینی دادها، عالئق و پيشينههستيم با استع
فقط در صورتی که از هيچ بنيادی در رابطه و کنش . سازدرا ناگزیر می

شویم؛ اما این متقابل برخوردار نباشيم، به بی ساختاری نزدیک می
  .                                              امر در ذات یک گروه بشری ناممکن است

این به معنای آنست که تالش در راه ایجاد یک گروه بی ساختار     
یابی به یک کننده است که هدف دستهمان اندازه مفيد یا گمراه

گذاری؛ یا ، علم اجتماعی آزاد خارج از ارزش"واقعی"داستان خبری 
حدودا ."] بگذار عمل کنند["یک گروه بی نظارت". آزاد"یک اقتصاد 

این ایده ". بی نظارت"ی بينانه است که یک جامعههمان اندازه واقع 
ها به استتاری برای مندان و خوشبختبرای قدرت] بی ساختاری[

- این هژمونی می. شودهژمونی بی چون و چرا بر دیگران تبدیل می
فقط مانع " ساختاریبی"یریزی شود زیرا ایدهتواند بسيار آسان پایه

- و نه ساختارهای غيرشود گيری ساختارهای رسمی میشکل
- مانع کسانی نمی" آزاد سازی"ی طور هم فلسفههمين. رسمی

ها و توزیع شود که به لحاظ اقتصادی قدرتمند اند تا دستمزدها، قيمت
. شودکاالها را در اختيار داشته باشند، فقط دولت مانع از این کار می

 ای است برای سرپوش گذاشتن برساختاری شيوهبدین ترتيب بی
قدرت، و در جنبش زنان معموال کسانی با تمامی قدرت از آن حمایت 

شان آگاه باشند خواه خواه از قدرت(کنند که از همه قدرتمندتر اند می
مادام که ساختار گروه غيررسمی است، قواعد این که ). نباشند
دانند، و گيرد را صرفا عده کمی میگيری چگونه انجام میتصميم

شود که قواعد را فرا قدرت به کسانی محدود می اطالع داشتن از
دانند و برای عضویت در گروه گزین کسانی که قواعد را نمی. اندگرفته
زدگی اند، باید در سردرگمی باقی بمانند؛ یا از وهم و پندارنشده

افتد که از آن اطالع کامل پارانویيد رنج ببرند، از این که اتفاقی می
  . ندارند

ه هر کس فرصت شرکت و فعاليت در گروه معينی را برای این ک
داشته باشد، ساختار آن گروه باید عيان و بی پرده باشد، نه 

گيری باید برای همه روشن و قابل دسترس قواعد تصميم. پوشيده
آید که قواعد صورت رسمی باشد و این امر فقط در صورتی پيش می

یافتن ساختار یک  مراد این نيست که رسميت. به خود گرفته باشد
معموال به این هدف . گروه، ساختار غيررسمی را نابود خواهد کرد

چون عنصر یابد؛ اما جلوی این که ساختار غيررسمی همدست نمی
کند، و اگر افراد فعال در گروه، ی غالب باشد را سد میکنترل کننده

 کم، مسئول نيازهای گروه به طور کلی نباشند، ابزار حمله بهدست
به لحاظ " بی ساختاری. "آوردفراهم می] به ساختار را[آن را 

توانيم تصميم بگيریم گروه با نمی. تشکيالتی امری است غيرممکن
توانيم تصميم بگيریم ساختار یا بی ساختار داشته باشيم؛ فقط می

دارای ساختاری ] موازین[که گروهی داشته باشيم که به لحاظ 
گيرد، واژه دیگر مورد استفاده قرار نمی بنابراین، این. رسمی باشد

نهاد . دهدای اشاره دارد که آن را نشان میمگرآن جایی که به ایده
ی خاصی هایی دارد که عمدا به شيوهغيرساختارمند اشاره به گروه

ی هایی اشاره دارد که به شيوهساختارمند به گروه. اندساخته نشده
ختارمند همواره ساختاری یک گروه سا. نداخاصی ساخته شده

رسمی دارد و ممکن است که ساختاری غيررسمی هم داشته 
یک گروه غيرساختارمند همواره یک ساختار غيررسمی یا . باشد

های این ساختار غيررسمی است که، مخصوصا در گروه. پوشيده دارد
  .آوردگيری نخبگان را به وجود میی شکلغير ساختارمند، زمينه

 
  ساالری   ماهيت نخبه

ی ترین سوء استفاده از واژهبخش زنان، احتماال بيشدر جنبش رهائی
از این واژه بارها و به همان دالیلی استفاده . شده است" ساالرنخبه"

هرگز از این . شدمی" پينکو"ی ی پنجاه از واژهشده است که در دهه
 بخشدر درون جنبش رهایی. واژه به درستی استفاده نشده است

-ها و فعاليتزنان، این واژه معموال به افراد اشاره دارد، هرچند ویژگی
های شخصی کسانی که این واژه در موردشان به کار رفته است، 

- ی فرد، هرگز نمییک فرد، به مثابه. تواند بسيار متفاوت باشدمی
در " نخبه"ساالر باشد، زیرا تنها کاربرد درست اصطالح تواند یک نخبه

هر فردی، قطع نظر از ميزان شهرتش، . کندها صدق میوهمورد گر
  .ساالر باشدتواند یک نخبههرگز نمی

ساالر، در کاربرد درست این واژه، اشاره به گروه کوچکی دارد نخبه 
گروه [کند؛ این گروه کوچک تری اعمال قدرت میکه بر گروه بزرگ

يت تر است و معموال مسئولبخشی از آن گروه بزرگ] نخبه
مستقيمی نسبت به آن ندارد، و گروه غالبا اطالع یا توافقی با آن 

فرد، چه بسيار معروف باشد یا ابدا شهرتی نداشته باشد، . ندارد
وقتی بخشی از این گروه کوچک باشد و از قواعد آن حمایت کند، به 

ساالر را تواند یک نخبهبدنامی، نمی. شودساالر تبدیل مییک نخبه
- ساالران را معموال کسانی اداره میمکارترین گروه نخبه. کندتعریف 

- نخبه. شناسندها را نمیتر به هيچ وجه آنی بزرگکنند که توده
ساالران زیرک معموال آن اندازه با هوش اند که نگذارند معروف شوند؛ 

- گيرند و مخفی بودن قدرتوقتی مشهور شوند، مورد توجه قرار می
  .ماندباید نيست و استوار نمی شان دیگر آن گونه که

ها ساالران، به معنی نامشهود بودن آنغيررسمی بودن نخبه 
، چشم ]ساالراناز نخبه[در هر همایش گروهی کوچک . نيست

. تواند بگوید چه کسی تحت تاثير کيستتيزبين و گوش حساس می
 .تر رابطه دارند تا با دیگراندیگر بيشاعضای یک گروه دوستی با یک

تر حرف هم دهند، و کمتری به یک دیگر گوش میها با دقت بيشآن
کنند و ها نقطه نظرات یک دیگر را تکرار میآن. کننددیگر را قطع می

گيرند یا با را نادیده می" هاغير خودی"ها آن. آینددوستانه کوتاه می
الزم " هاغيرخودی"برای اخذ تصميم تایيد . شوندها درگير میآن
مناسبات " هاخودی"با " هاغير خودی"ست، اما ضروری است که ني

ای که البته مرز بين این دو به سفت و سختی. خوبی داشته باشند
های ظریف رفتار تمایز] هاتفاوت[ها آن. ام نيستمن رسم کرده

قابل ] هااین تفاوت[اما . متقابل اند و نه متون از پيش نوشته شده
وقتی شخص بداند که قبل از این که . ود را دارندتشخيص اند و تاثير خ

داند چه کسی ی آن کيست، میتصميمی گرفته شود کنترل کننده
  .کندامور را هدایت می

آید به ندرت گروه کوچکی گرد هم می. گر نيستندساالران توطئهنخبه
تری را برای نيل به آماج خود کوشد قدرت بر گروه بزرگو به عمد می
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ساالران جمع دوستانی هستند که بر حسب نخبه. ر بگيرددر اختيا
ها احتماال های سياسی یکسان شرکت دارند؛ آناتفاق در فعاليت

های سياسی شرکت کنند، چه در فعاليتدوستی خود را حفظ می
های ها احتماال در فعاليتداشته باشند چه نداشته باشند؛ آن

کنند؛ نند، شرکت میشان را حفظ کنند چه نکسياسی، چه دوستی
ساالران را در هر هماهنگی و انطباق این دو پدیده است که نخبه

- ها را بسيار دشوار میآورد و درهم شکستن آنگروهی به وجود می
  .کند

-های ارتباطی، خارج از کانالهای دوستی به عنوان شبکهاین گروه
تباطی تواند برای چنين ارکنند که گروهی میهای متعارفی عمل می

های گروه[ها اگر هيچ کانال ارتباطی به وجود نياید، آن. به وجود آورد
-کسانی. کنندهای ارتباطی عمل میی تنها شبکهبه مثابه] دوستی

ها فعال اند به دليل این که با هم دوست اند، به که در این شبکه
های مشابهی دارند، به گيریها و جهتسبب این که معموال ارزش

که باید دیگر مراوده دارند و زمانیدليل که به لحاظ اجتماعی با یکاین 
کنند، بيش از تصميمات مشترک بگيرند با یک دیگر مشورت می

و گروهی . دیگرانی قدرتمند اند که از چنين وضعی برخوردار نيستند
ریزی ی غير رسمی ارتباطات از طریق دوستانی پایهکه نوعی شبکه

  . اند، گروه نادری استبه وجود آورده نکند که آن گروه را
ی توانند بيش از یک شبکهشان میها بسته به بزرگیبرخی گروه

ها حتی ممکن است با یک شبکه. ارتباطات غيررسمی داشته باشند
وقتی فقط یک شبکه از این نوع وجود . پوشی داشته باشنددیگر هم

ن صورت ساالر گروهی است که در غير ایداشته باشد، نخبه
کنندگان در آن بخواهند نخبه ساالر غيرساختارمند است، خواه شرکت

اگر این شبکه تنها شبکه در . باشند یا چنين قصدی نداشته باشند
یک گروه ساختارمند باشد، بسته به ترکيب و ماهيت ساختار رسمی 

های اگر تعداد چنين شبکه. ساالر باشد یا نباشدتواند نخبهمی
-تر باشد، ممکن است بر سر قدرت در گروه با یکبيشدوستی دو یا 

یک [بندی شکل بگيرد یا یکی دیگر رقابت کنند و بدین ترتيب دسته
- عمدا از رقابت خارج شود و دیگری را به عنوان تنها گروه نخبه] گروه

تری در یک گروه ساختارمند، معموال دو یا تعداد بيش. ساالر ترک کند
- دیگر بر سر قدرت رسمی رقابت میبا یک های دوستیاز این شبکه

در ] گروه[ترین وضعيت است چون که دیگر اعضای این سالم. کنند
وضعيتی هستند که بين دو رقيب دارای قدرت داوری باشند و بدین 

هایی را کنند، خواستترتيب از کسی که به طور موقت حمایت می
  . مطرح کنند

غيررسمی دوستی نه  ابطهای روماهيت ناگزیر و انحصاری شبکه
ست که از ایی جدیدی است مختص جنبش زنان و نه پدیدهپدیده
ها زنان را از چنين مناسبات غيررسمی قرن. ها جدید باشدنظر آن

یافته و منسجمی کنار گذاشته است که های نظامشرکت در گروه
ها در هر حرفه یا این شبکه. رفتندخود بخشی از آن به شمار می

ی مدرسه"و پيوندهای " اطاق رخت کنی"يالتی ذهنيت تشک
و همين (اند که زنان را به عنوان یک گروه را به وجود آورده" قدیمی
از دسترسی برابر به منابع ) ای از مردان را به صورت منفردطور پاره

های زنان در انرژی جنبش. قدرت یا پاداش اجتماعی مانع شده است
گيری و برخورداری از ساختارهای تصميمتر در جهت ، بيشگذشته
های گزینشی رسمی صرف شده است تا بتواند با کنار فرایند

همان طوری که به خوبی آگاهيم . گذاشتن زنان مستقيما درگير شود
های غيررسمی منحصرا ها جلوی تبعيض قائل شدن شبکهاین تالش

  .است تر ساختهمردانه عليه زنان را نگرفته، بلکه آن را مشکل
ها در جنبش تصميم مشخصی در این خصوص از آن جایی که گروه 

ها اعمال قدرت خواهد کرد، در اند که چه کسی در درون آننگرفته
- سراسر کشور، معيارهای گوناگون بسياری مورد استفاده قرار می

. های سنتی زنانه استتر این معيارها در راستای ویژگیبيش. گيرد
- شرط نخبهوزهای آغازین جنبش، ازدواج معموال پيشبرای نمونه، در ر

همان گونه که به زنان به طور سنتی . ساالری غير رسمی بود
اند، زنان اصوال با یک دیگر مراوده دارند و دوستی بسيار نزدیک آموخته

را ] متاهل بودن زنان[این معيار . دانندآميز میبا زنان مجرد را تهدید
د که فقط زنان متاهلی را در بر بگيرد که به طوری جرح و اصالح کردن

ای با این همه، این معيار پشتوانه. اندمردان چپ جدید ازدواج کرده
بيش از سنت داشت زیرا مردان چپ جدید اغلب به منابع مورد نياز 

در  (منابعی چون مشتریان ثبت شده  -جنبش دسترسی داشتند
و زنان به  -اطالعات های چاپ، ارتباطات و، ماشين)فهرست ُپستی

دستيابی به آن چه نياز داشتند از طریق مردها و نه به طور مستقل 
با گذشت زمان و دگرگون شدن جنبش، ازدواج  به . عادت کرده بودند

اهميت پيشين خود را از ] در گروه[ی معيار عمومی شرکت موثر مثابه
- دساالران غيررسمی استانداری نخبهدست داده است، اما همه

های معين مادی یا کنند که فقط زنانی که ویژگیهایی وضع می
:  ها عبارتند ازاین ویژگی. ها بپيوندندشخصی دارند، بتوانند به گروه آن

ی مربوط بودن به رغم لفاظی در بارهعلی(ی متوسط ی طبقهزمينه
، متاهل بودن، متاهل نبودن ولی با یک نفر زندگی )ی کارگرطبقه

- زن هم(بودن یا تظاهر کردن به لزبی ) گراجنسزن هم(ی کردن، لزب
بودن، سنی بين بيست تا سی سال داشتن، تحصيل ) گراجنس

ی دانشگاهی داشتن، کرده کالج بودن یا، دست کم، نوعی زمينه
گيری سياسی معين به نبودن، هویت یا جهت" هيپ "بودن یا " هيپ"

ن یا، دست کم، عالقه به داشتن، فرزند داشت" رادیکال"عنوان  فرد 
ی شخصيتی زنانه از فرزند داشتن، فرزند نداشتن، نوعی مشخصه

خواه به سبک سنتی یا (بودن، لباس درست پوشيدن " نازنين"قبيل 
هایی هست که طور هم  مشخصههمين. و نظایر این)  ضد سنتی

دهد و موجب معنی می" منحرف بودن"کم و بيش هميشه برچسب 
ها این مشخصه. شودشخص از مراوده با گروه میکنار گذاشتن 

بسيار پير بودن، تمام وقت کار کردن، مخصوصا  اگر شخص  : عبارتند از
نبودن، به مجرد بودن "،  نازنين "ای متعهد باشدحرفه"به طور فعال به 

  ). گرای فعال  نبودنیعنی  نا هم جنس گرا یا هم جنس(اقرار کردن 
ها ی آنشد اضافه کرد، اما همهمی معيارهای دیگری را هم
شرط شرکت در هایی که پيشمشخصه. موضوعات مشترکی دارند

ساالران غيررسمی جنبش اند، و بدین ترتيب اعمال قدرت کردن، نخبه
- این پيش. شودی شخصيت یا اختصاص وقت مربوط میبه پيشينه

کمک ها کارآمدی فرد، احساس تعهد به  فمينيسم، استعداد یا شرط
تر بيان شده معيارهای که پيش. شودبالقوه به جنبش را شامل نمی

. گيردمعموال برای تعيين رفقا و دوستان مورد استفاده قرار می
معيارهائی است ] پيشينه، شخصيت یا صرف وقت[معيارهای دیگر 

که هر جنبش یا سازمانی اگر بخواهد به لحاظ سياسی اثر گذار 
  .ستفاده قرار دهدباشد، مجبور است مورد ا

تواند در هر گروهی متفاوت باشد، اما ابزار به معيار مشارکت می
عضویت در آمدن، اگر شخص معيارهای الزم را داشته باشد، بسيار 

تنها تفاوت اصلی به این بستگی دارد که آیا فرد از . سان استیک
آغاز در گروه بوده است یا پس از به وجود آمدنش به آن پيوسته 

شرکت داشته باشد، مهم ] گروه[اگر فرد از همان آغاز در آن . است
اگر کسی . این است که تا حد امکان دوستان او به آن بپيوندند

شناسد، در آن صورت شخص باید عمدا با تعداد دیگری را خوب نمی
-منتخبی از افراد طرح دوستی بریزد و الگوی رفتار متقابل غيررسمی

. برای ایجاد ساختار غيررسمی حياتی استریزی کند که ای را پایه
زمانی که الگوهای غيررسمی شکل گرفت، به منظور حفظ خود 

های حفظ خود ترین تاکتيککنند و یکی از موفقشروع به فعاليت می
مناسب "عبارت است از بسيج مداوم افراد جدیدی که برای گروه 

ورت ای صپيوستن شخص به چنين گروهی به همان شيوه". باشند
اگر شخص به عنوان عضو . پيوستن به باشگاه زنان] مثال[گيرد که می

" با عجله وارد"بالقوه تلقی شود، اعضای ساختار غيررسمی او را 
اگر . پذیردکند و سرانجام هم یا او را اخراج یا به عضویت میگروه می

ی کافی آگاه نباشد که باشگاه زنان خود به لحاظ سياسی به اندازه
تواند ور فعال در این فرایند شرکت کند، فردی خارج از گروه میبه ط

ای شروع کند که شخص به این فرایند را کم و بيش به همان شيوه
یک حامی پيدا کن، یعنی عضوی از . پيونددباشگاه خصوصی می

نخبه ساالران را انتخاب کن که ظاهرا در گروه به او بسيار احترام 
او به احتمال . ی فعال پيش ببردرا به گونه گذارند و دوستی با اومی

.                       خواهد برد] گروه[بسيار شما را به محفل درونی 
بنابراین، اگر کسی تمام وقت کار . بردی این فرایندها زمان میهمه
] به گروه[ال پيوستن کند یا تعهد اساسی مشابهی دارد، معمومی

- غير ممکن است، صرفا به این دليل که وقت کافی برایش باقی نمی
ای را ی این جلسات برود؛ و روابط شخصی ضروریماند، تا به همه

به همين دليل . ها شرکت کندگيریبسط دهد که بتواند در تصميم
گيری برای شخصی که زیاد کار است که ساختارهای رسمی تصميم

داشتن یک فرایند تثبيت شده . شودیک مزیت محسوب می کندمی
تواند تا ی آنست که هر کس میکنندهگيری تضمينبرای تصميم

  .حدودی در آن شرکت جوید
های ی گروهگيری نخبه ساالری در محدودهاگرچه تحليل روند شکل

ساز بوده است، بر اساس این باور صورت انداز مسالهکوچک در چشم
و  - ت که چنين ساختارهای غيررسمی به ناگزیر بد اندنگرفته اس

ی الگوهای رفتار ها در نتيجهی گروههمه. ناپذیر اندصرفا اجتناب
. آورندمتقابل بين اعضای خود، ساختارهای غيررسمی به وجود می

توانند کارهای بسيار مفيدی انجام این ساختارهای غيررسمی می
ها قرار ی کامل آنارمند تحت ادارههای غيرساختاما فقط گروه. دهند
بی "ی ساالران غيررسمی با اسطورهزمانی که نخبه. دارند

شوند، برای محدود کردن استفاده از قدرت ترکيب می" ساختاری
  . شودتوان تالش کرد و به امری متغير و ناپایدار تبدیل مینمی

نخست . باشيماین امر دو پی آمد بالقوه منفی دارد که باید بدان آگاه 
گيری بسيار شبيه یک باشگاه زنان این که ساختار غيررسمی تصميم

- باشگاهی که مردم در آن به حرف یک دیگر گوش می -خواهد بود
ها مطالب ها را دوست دارند و نه به این خاطر که آنکنند زیرا آن
دهد، این مادام که جنبش کار مهمی انجام نمی. گویندمهمی می
ی اما اگر قرار نيست که پيشرفت در مرحله. یادی نداردامر اشکال ز

مقدماتی متوقف شود، مجبور خواهد بود راستای این حرکت را تغيير 
دوم این که ساختارهای غيررسمی موظف به داشتن . دهد

ها تفویض شان به آنقدرت. مسئوليتی در رابطه با گروه نيستند
-ها، آن مبنای نفوذ آن .گرفت ها بازپسشود تا از آننشده و نمی
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تواند بنابراین، گروه نمی. دهندچيزی نيست که برای گروه انجام می
این ضرورتا به معنی آن . ها نفودی داشته باشدمستقيما بر آن

کسانی که . نيست که ساختارهای غيررسمی فاقد مسئوليت اند
کنند مسئوليت ی حفظ نفوذ خود را دارند، معموال سعی میدغدغه

تواند صرفا چنين مسئولتی را تحميل کند؛ گروه نمی. شته باشنددا
  .                                                    ساالران بستگی دارداین مسئوليت به منافع نخبه

  
  "ایستاره"نظام 
. سازی را به وجود آورده است"ستاره"، نظام "بی ساختاری"ی ایده

های سياسی انتظار دارند کنيم که از گروهای زندگی میما در جامعه
ی آن تصميمات به عموم مردم گيری کنند و افرادی را برای ارائهتصميم

ی گوش کردن جدی به شيوه] مردم[مطبوعات و عموم . انتخاب کنند
] مطبوعات و عموم مردم[ها دانند؛ آنزنان منفرد به عنوان زنان را نمی

تاکنون فقط سه . چه احساسی دارند] نزنا[خواهند بدانند گروه می
حق رای : ای به وجود آمده استتکنيک  برای نظرسازی گروهی توده

ی بررسی آرای همگانی و انتخاب یا همه پرسی، پرسش نامه
بخش جنبش رهائی. گویان گروهی در یک همایش مناسبسخن

زنان از هيچ یک از این ابزار برای برقراری ارتباط با عموم مردم 
های بی نه جنبش به طور کلی و نه اغلب گروه. استفاده نکرده است

ی ای برای توضيح موضع خود در بارهشمار درون آن، هيچ کدام وسيله
اما عموم مردم برای پيدا کردن . اندمسائل گوناگون به وجود نياورده

در عين حال که جنبش .                 مشروط اند] نه آزاد که[گو سخن
کند، زنان متعددی را مطرح گویان خود را انتخاب نمیهانه سخنآگا

- کرده است که  به دالئل گوناگونی توجه عموم را به خود جلب کرده
ها ای نيستند؛ آنی هيچ گروه یا نظر تثبيت شدهاین زنان نماینده. اند

اما از . آورنددانند و معموال هم به همين صورت به زبان میاین را می
ای در کار گيرندهگویان رسمی و نه هيات تصميمکه نه سخن آن جا

ی هها زمانی که بخواهند موضع جنبش را در بارنيست، رسانه
زنانی [این زنان . توانند جستجو و تحقيق کنندموضوعی بدانند، می
بدین . شوندتلقی می] جنبش[گویان سخن]  که در جنبش مطرح اند

ند، جنبش چه بپسندد چه دوست ترتيب، چه بخواهند چه نخواه
گيرند، درفقدان نداشته باشد، زنانی که مورد توجه عموم قرار می

  .گيرندها قرار میگوی مردم در نقش آنسخن
های اصلی خشمی است که غالبا نسبت به زنانی این یکی از ریشه
از آن . خوردها میبه آن" ستاره"شود که برچسب احساس می

اند تا نظرات را انتخاب نکرده] ها"ستاره["ها ، آنجایی که زنان جنبش
گوی جنبش ها را سخنها آنها را نمایندگی کنند، از این که رسانهآن

گویان خود را اما مادام که جنبش سخن. شوندفرض کنند، رنجيده می
را، "] هاستاره["انتخاب نکند، مطبوعات و عموم مردم چنين زنانی 

  . دهندها، در آن نقش قرار مینبدون توجه به خواست آ
آمدهای منفی چندی را هم برای جنبش و هم برای زنانی این امر پی

  .اند دربر داردخورده" ستاره"که برچسب 
گو قرار نداده است، ها را در نقش سخناز آن جا که جنبش، آن - 1 

- ادهها را در آن نقش قرار دها آنرسانه. ها را کنار بگذاردتواند آننمی
ها مادام رسانه. گوش ندهند] به حرف کسی[توانند ها میاند و آن

ای وجود نداشته باشد که به منظور دریافت اظهارنظر که بدیل رسمی
چنان به معتبر و موثق از طرف جنبش به آن مراجعه کنند، هم

. گویان جنبش در نظر خواهند داشتها به عنوان سخن"ستاره"
ای باور باشد که به هيچ وجه نباید نماینده جنبش، مادام که بر این

داشته باشد، کنترلی بر گزینش نماینده برای معرفی به عموم مردم 
  .ندارد

ی شوند، غالبا مورد حملهزنانی که در این موقعيت قرار داده می - 2 
این وضعيت هيچ حاصلی . گيرندشان قرار میی خواهرانبی رحمانه

فرادی هم که فعاليت دارند به طرز دردناکی برای جنبش ندارد و برای ا
ی این حمالت این است که زن یا جنبش را به نتيجه. مخرب است

یا دیگر - شودکامی منزوی میغالبا با تلخ-کندطور کامل ترک می
" ستاره["او .  خود ندارد" خواهران"احساس مسئوليتی نسبت به 

نسبت به جنبش ، به بيانی مبهم، ممکن است نوعی وفاداری )]زن(
را حفظ کند، اما دیگر نسبت به فشارهایی که از طرف دیگر زنان درون 

تواند نسبت به شخص نمی. شود، حساس نيستجنبش اعمال می
اند بدون این که یک فرد آزارطلب که منشاء چنين رنجی بودهکسانی

باشد، احساس مسئوليت کند؛ و این زنان معموال ) مازوخيست(
بدین . د که به آن نوع فشارهای شخصی تسليم شوندتر از آننقوی

سازی درست همان نوع "ستاره"ترتيب، واکنش نسبت به سيستم 
- کند که جنبش محکوم میای را تشویق میگرایانهمسئولتی فردبی
هر نوع " ستاره"جنبش با تصفيه یک خواهر به عنوان یک . کند

شد را از دست توانسته است بر این شخص داشته باکنترلی که می
ی گناهان شود تا همهدهد و این شخص از آن پس آزاد میمی

  .                   ای را مرتکب شود که بدان متهم شده استفردگرایانه
   

  ناتوانی سياسی
های بی ساختار در جلب زنان برای صحبت درباره زندگی خود گروه
مور خيلی خوب ها برای انجام اتوانند بسيار موثر باشند؛ آنمی

- خسته می" صرِف حرف زدن "این زمانی است که مردم از  . نيستند
ها در ها انجام دهند؛ و آنخواهند کاری بيش از کار گروهشوند و می

- که ماهيت فعاليت خود را تغيير ندهند، دچار سردر گمی میصورتی
ی تر در اغلب شهرها به همان اندازهاز آن جا که جنبش بزرگ. شوند
های مجزایی که های منفرد رپ بی ساختار است، از گروهگروه

ساختار غيررسمی . وظائف مشخصی دارند خيلی اثر گذارتر نيست
هاست که ی کافی با مردم تماس دارد، و صرفا با آنبه ندرت به اندازه

بنابراین، جنبش تحرک بسيار . تواند فعاليت موثر داشته باشدمی
آمدهای این متاسفانه پی. آن اندک است کند ولی نتایجایجاد می

ی نتایجش زیانبار نيست و قربانی آن خود جنبش حرکت به اندازه
  . است
اند، اگرچه افراد های فعاليت محلی رو آوردهها به پروژهای گروهپاره

زیادی را به فعاليت جذب نکرده باشند و کارشان هم در مقياسی 
فعاليت جنبش را به سطحی  اما این شکل،. گيردکوچک صورت می
ای یا ملی توان آن را در سطح منطقهکند و نمیمحلی محدود می

ها بخواهد کارکرد خوبی همين طور هم اگر این گروه. انجام داد
داشته باشند، معموال باید خود را تا سطح گروه غيررسمی دوستانی 

ی مشارکت این امر جلو. کردندفرو بکاهد که امور را در آغاز اداره می
توانند در مادام که تنها راهی که زنان می. گيردبسياری از زنان را می

جنبش شرکت کنند، از طریق عضویت در یک گروه کوچک است، افراد 
های مادام که گروه. منزوی در وضعيت نامساعد آشکاری قرار دارند

دوستی ابزار اصلی فعاليت تشکيالتی است، نخبه ساالری نهادینه 
  .دشومی
ای را سراغ داشته باشند که ی محلیتوانند پروژههایی که نمیگروه

-شان دليل تجمعنيروی خود را در اختيار آن بگذارند، صرف با هم بودن
و (ی به خصوصی نداشته باشد وقتی گروهی وظيفه. شودشان می

، افراد آن به کنترل دیگرانی رو )ارتقاء آگاهی خود یک وظيفه است
ی کنترل این کار نه با نيت رذیالنه. ه در گروه هستندآورند کمی

، )هرچند که گهگاه چنين است(گيرد ی دیگران صورت میماهرانه
-شان نمیتر به خاطر این که، کار بهتری با استعدادهایبلکه بيش

های توانا که وقت کافی دارند و توجيه باهم انسان. توانند انجام دهند
انند، تالش خود را در کنترل شخصی به کار دشان را الزم میبودن
های دیگر اعضاء گروه گيرند و وقت خود را در انتقاد از شخصيتمی

رقابت تنگاتنگ و بازی بر سر قدرت شخصی به قانون . کنندصرف می
گيرد، ای را به عهده میکه گروهی وظيفهزمانی. شودروز تبدیل می
ه که هستند همکاری کنند و برای گيرند با دیگران آن گونافراد یاد می

-تری قائل میتر اهميت کمهای شخصی به خاطر هدف بزرگبيزاری
در مورد تصویری که از هر کس در ذهن خود باید بسازیم . شوند

  .آیدمحدودیت به وجود می
- ی فعاليتی باقی نمیبا پایان ارتقاء آگاهی دیگر برای مردم زمينه  

شان رای دستيابی به ارتقاء آگاهی برایماند و نبود ساختار راهی ب
شان زنانی که در جنبش اند یا با خود و خواهران. گذاردباقی نمی
. کنندهای دیگری برای فعاليت جستجو میشوند یا بدیلسرگرم می

-کار خود را انجام می"ای از زنان فقط پاره. ها بسيار اندک انداما بدیل
فردی بسيار به همراه داشته باشد؛  تواند خالقيتاین امر می". دهند

بخش زیادی از این خالقيت برای جنبش مفيد است، اما بدیل 
ی روحيه تالش کنندهکارآمدی برای اغلب زنان نيست و مطمئنا تقویت

- زنان دیگر به طور کامل از جنبش خارج می. گروهی هميارانه نيست
و راهی برای  ی منفردی را پيش ببرندخواهند پروژهشوند، زیرا نمی

یابند که مورد ای را نمیهای گروهیابداع، پيوستن یا شروع پروژه
  .ها باشدی آنعالقه

پيوندند تا به نوع فعاليت های سياسی میبسياری به دیگر گروه
ساختارمند و موثری دست پيدا کنند که نيل به آن در جنبش زنان 

ای که ای سياسیهبدین ترتيب، گروه. ها ممکن نبوده استبرای آن
کنند که زنان رهایی زنان را تنها یکی از موضوعات متعددی تلقی می

ی موطف اند وقت خود را به آن اختصاص دهند، در جنبش زمينه
ها این گروه. آورندای جهت بسيج اعضاء جدید به دست میگسترده

هر (ندارند ] در جنبش[کردن " نفود و رخنه " نيازی به ] ی سياسی[
عالقه به فعاليت سياسی ). چنين کاری را نباید منتفی دانستچند 

هدفمند که  در زنان با بودن در جنبش رهائی بخش زنان به وجود 
ها ها را مشتاق پيوستن به دیگر سازمانآید، کافی است تا آنمی

ها های جدید و انرژی آنکند، و این زمانی است که جنبش برای ایده
  .گذاردراهی باقی نمی

بخش زنان به دیگر زنانی که در عين باقی ماندن در جنبش رهایی
پيوندند یا به جنبش رهایی زنان در عين های سياسی میسازمان

- شوند، به نوبههای سياسی ملحق میباقی ماندن در دیگر سازمان
- ی خود به چارچوبی برای ساختارهای غيررسمی جدید تبدیل می

تر بر سياست غيرفمينيستی های دوستی بيشاین شبکه. شوند
تر بررسی کردیم، هایی که پيششان پایه دارند تا بر ویژگیمشترک
این . شودتر به همان طریق انجام میشان بيشی فعاليتاما شيوه

گيری سياسی مشترکی ها و جهتها، ایدهزنان از آن جا که ارزش
ير ساالران غبه نخبه -چه قصدشان این باشد چه نباشد -دارند

  .  شوندرسمی، بی برنامه، غيرمنتخب و غير مسئول تبدیل می
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ساالران غيررسمی ساالران غيررسمی جدید از سوی نخبهاین نخبه  
اند، تهدید های متفاوت جنبش رشد یافتهقدیمی که قبال در گروه

هایی که چنين شبکه. این برداشت درست است. شوندتلقی می
های درت مایل اند مانند شبکهگيری سياسی دارند، به نجهت

باقی بمانند و "باشگاه زنان"قدیمی که باشگاه زنان بودند، صرفا  
این . های سياسی و فمينيستی خود را تبليغ کنندخواهند ایدهمی

های آن  برای رهائی زنان هرگز به طرز البته طبيعی است، اما الزام
ساالران هنخب. ای به بحث و بررسی گذاشته نشده استبایسته

اند، قدیمی به ندرت عالقه به طرح چنين اختالف عقایدی نشان داده
مستلزم بر مال کردن ماهيت ساختار غيررسمی ] چنين کاری[زیرا 

ساالران  غيررسمی خود را پس بسياری از این  نخبه. گروه است
. اندمخفی کرده" بی ساختاری"و "  ساالریضد نخبه"پشت پرچم  

ی موثر با رقابت ساختار غيررسمی دیگر مجبور قابلهها  برای مآن
. شوند و چنين امکانی خطرات فراوانی را در خود دارد" علنی"اند بوده

تر است بدین ترتيب، گروه برای این که قدرت خود را حفظ کند، آسان
- زن هم"، "رفورميست"، )کمونيست" (سرخ"هایی چون که توجيه

را  برای کنار گذاشتن اعضاء " یجنس خواهناهم"، یا "گراجنس
تنها بدیل دیگر این است که . ساختار غير رسمی دیگر فراهم کند

دهی کرد که ساختار ای سازمانی رسمی به گونهگروه را به گونه
چنين کاری . این کار هميشه ممکن است. قدرت اوليه نهادینه شود

در ساالران غيررسمی خوب سازماندهی شده باشند و اگر نخبه
این . گذشته قدرت نسبتا زیادی اعمال کرده باشند، عملی است

گونه که ثابت شده است ، همان]ساالران غيررسمیی نخبه[ها گروه
از ساختار غيررسمی سفت و سختی برخوردارند که جایگزین 

ای دارند که نشان اند، و تاریخچهمناسبی برای ساختار رسمی کرده
ساختارمند شدن . انداسی موثر بودهدهد در گذشته به لحاظ سيمی

دهد، اگرچه نهادینه شدن ساختار ها نمیتغيير زیادی در فعاليت آن
هایی که همان گروه. رو سازدها را با چالش رسمی روبهقدرت، آن

] ساختار[ترین نياز را به ساختار دارند غالبا برای ایجاد آن بيش
شان خيلی خوب رسمیکمترین توانائی را داشته؛ ساختارهای غير

ها را به تغيير آن" بی ساختاری"شکل نگرفته و پيروی از ایدئولوژی 
هر چه یک گروه بی ساختارتر باشد، . سازدتاکتيک بی ميل می

تر از ایدئولوژی تر است و هر چه بيشساختارهای غيررسمی آن کم
شود که  گروهی تر مستعد آن میپيروی کند، بيش" بی ساختاری"

  . رفقای سياسی بر آن چنگ بيندازنداز 
- های تشکيل دهندهی گروهجا که جنبش به طور کلی به اندازهاز آن 

اما . گيردتاثير قرار میی آن بی ساختار است، غير مستقيم هم تحت
ها اغلب گروه. دهداین پدیده خود را به شکل متفاوتی نشان می

هایی که تنها گروه اما. توانند در سطح محلی مستقل عمل کنندمی
هایی هستند که در ای را سازمان دهند، گروهتوانند فعاليت ملیمی

های بدین ترتيب، غالبا سازمان. شونددهی میسطح ملی سازمان
های ای را برای فعاليتگيری ملیفمينيستی ساختارمند اند که جهت

های این گيری را اولویتبينند و این جهتفمينيستی تدارک می
. آ. ای. ، دبليو.دبليو. او. هایی چون انگروه. کنندها تعيين میسازمان

های قادر به راه ای از سران سازمان چپ زنان، تنها  سازمانو پاره. ال
های بی ساختار رهایی زنان ی گروهتوده. اندازی یک کارزار ملی اند

توانند بين حمایت یا عدم حمایت از کارزارهای ملی یکی را می
بدین ترتيب، . توانند کارزار خود را به راه بيندازندانتخاب کنند، اما نمی

های ساختارمند تبدیل ها به لشکر تحت هدایت سازماناعضای آن
های آشکارا بی ساختار، راهی برای استفاده از منابع گروه. شوندمی

های آن در اختيار ی جنبش، به منظور حمایت از اولویتگسترده
ها چه هستند ای را در جهت این که تعيين کند آنحتی شيوهندارند، 

  . هم سراغ ندارند
گيری رشد و تر بر جهتهر چه یک جنبش بی ساختارتر باشد کم

این به معنی آن نيست که . های سياسی خود کنترل داردفعاليت
ها که رسانههای آن درصورتیایده. شودهای آن اشاعه داده نمیایده

ی عالقمند باشند و شرایط اجتماعی مناسب باشد، به تا حد معين
- ی ایدهاما پخش و اشاعه. شوندای پخش و منتشر میطرز گسترده

کنند، بلکه فقط به این ها به معنی آن نيست که تحقق پيدا می
که بتوان تا آن جایی. شودها صحبت میی آنمعنی است که در باره

تا آن . ها عمل کردوان طبق آنتها را منفردا به کار گرفت، میآن
ها نياز باشد، جایی که به قدرت سياسی هماهنگ برای تحقق آن

  .ها عمل نخواهد شدطبق آن
- مادام که جنبش رهایی بخش زنان به نوع تشکيالتی متعهد می  

های کوچک و غير فعال بحث در بين دوستان تاکيد مانند که بر گروه
. ه بی ساختاری درک نخواهند شدکند، بدترین مسائل مربوط بمی

های خود برخوردار است و در مقابل اما این نوع تشکيالت از محدودیت
ها را پایبند آن توان آنی دوستی نيستند یا نمیزنانی که در شبکه

-آن. آميز اندکرد، به لحاظ سياسی بی نتيجه، انحصاری و تبعيض
صيل، موقعيت پدر ای، تحکه به دالیل طبقاتی، نژادی، حرفههایی

فرزندی یا زناشویی، شخصيتی و غيره در آن چه پيشاپيش وجود 
ممانعت به ] در گروه[شان برای مشارکت گنجند، از تالشداشته نمی

آنان که مناسب مشارکت اند منافع  خود را در حفظ . آیدعمل می
  . ای که هست، بسط و گسترش خواهند دادامور به گونه

می را ساختارهای غيررسمی موجود حفظ منافع گروه غير رس
ای جهت تعيين این که چه کسی در آن خواهند کرد و جنبش شيوه

اگر . قدرت را اعمال خواهد کرد در اختيار نخواهد داشت] جنبش[
جنبش عمدا به گزین نکردن کسی که اعمال قدرت خواهد کرد، ادامه 

-ن است که نمیکند؛ کارش فقط ایدهد، از این راه قدرت را ملغا نمی
گذارد مردم حق این خواست را داشته باشند که از کسانی که قدرت 

کنند و نفوذ دارند، بخواهند که در مقابل اعمال قدرت اعمال می
چنان تا آن جا که امکان دارد اگر جنبش قدرت را هم. گو باشندپاسخ

گذارد شخص یا گروهی پخش و پراکنده نگهدارد به طور حتم نمی
- ی کامل داشته باشد؛ به دليل آگاهی از این که نمیغلبه سلطه و

- اما هم. توان از کسانی مسئوليت بخواهد که قدرت را اختيار دارند
. گذاردزمان هم حتی االمکان بی ثمر بودن جنبش را به نمایش می

  . توان و باید پيدا کردبنابراین فضایی بين سلطه و بی ثمری را می
کند، در ل که ماهيت جنبش ضرورتا تغيير میاین مسائل به این دلي
ی کارکرد اصلی ارتقاء آگاهی به مثابه. رسداین لحظه به اوج می

به دليل عموميت یافتن . شودجنبش رهایی بخش زنان منسوخ می
ها و مقاالتی که هم اکنون ها  و تعداد  زیاد کتابی رسانهگسترده

ی خانوادگی تبدیل ژهشوند، رهایی زنان به یک واپخش و نشر می
های رپ غير شود و گروهمسائل آن به بحث گذاشته می. شده است

آورند که هيچ نوع ارتباطی با گروهی از رسمی را افرادی به وجود می
فعاليت محض فرهنگی دیگر نياز چندان مبرمی به . جنبش ندارند
اکنون . جنبش باید وظائف دیگری به عهده بگيرد. رودشمار نمی

های خود را مشخص نماید، آماج خود ش نياز به آن دارد که اولویتجنب
برای . آهنگی پی بگيردی همهای خود را به شيوهرا بيان کند و هدف

دهی ای و ملی سازمانانجام این کار باید در سطح محلی، منطقه
  .  شود

                                                                                                               
  اصول ساختاری دموکراتيک  

سفت و سخت " بی ساختاری"که جنبش دیگر به ایدئولوژی زمانی
ترین نوع تشکيالت را برای متکی نيست، آزاد است که مناسب

ه معنی آن نيست که باید به این ب. کارکرد سالم خود به وجود آورد
های سنتی تشکيالت کورکورانه جهت دیگر افراط خم شویم و شکل

ها را ی آنطور هم نباید همهاما همين. را سرمشق قرار دهيم
های سنتی مفيد بودن خود را به ای از تکنيکپاره. کورکورانه نفی کرد

ی به بينش ما ااثبات خواهند رسانيد، گيرم که نه به صورت کامل؛ پاره
ترین هزینه چه باید یا نباید انجام دهيم، تا با کمافزاید نسبت به آنمی

در اکثر . های معينی دست یابيمبرای افراد درون جنبش به هدف
موارد، مجبور خواهيم بود انواع گوناگون اصول ساختاری را تجربه کنيم 

گوناگون های های گوناگونی را برای استفاده در موقعيتو تکنيک
هاست که از کشی یکی از این ایدهسيستم قرعه.  بسط دهيم

ها به کار ی وضعيتتوان برای همهآن را نمی. جنبش بر آمده است
های دیگری برای نظام ایده. بست ولی در برخی موارد مفيد است

اما پيش از این که با هوشياری به تجربه . تشکيالتی الزم است
ده را بپذیریم که در خوِد ساختار، به جز استفاده بپردازیم، باید این ای

  .مفرط از آن،هيچ چيز ذاتا بدی وجود ندارد
در عين سروکار داشتن با این روند آزمون و خطا، اصولی هم وجود  

دارد که باید در نظر داشته باشيم؛ این اصول برای ساختارسازی 
  :  ر انددموکراتيک اهميت اساسی دارد و به لحاظ  سياسی نيز موث

ی دموکراتيک به افراد به تفویض نمایندگی با قدرت ویژه به شيوه -1
این که افراد فقط غيابا  فعاليت . خصوص برای انجام وظائف مشخص

ای را قبول کنند به معنی آنست که چنين وظائفی با اعتماد یا وظيفه
ب ای انتخااگر افراد را برای انجام وظيفه. و مسئوليت انجام نگيرند

کنيم، البته پس از این که عالقه یا اشتياق خود را نشان دادند، 
  .توانند به سادگی نادیده بگيرنداند که نمیمسئوليتی را پذیرفته

ها تفویض شده، نسبت به همه کسانی که نمایندگی به آن -2
ی این شيوه. اندشان کردهکسانی ملزم و مسئول اند که انتخاب

افراد . اندنی که در جایگاه قدرت قرار گرفتهکنترل گروه است بر کسا
توانند قدرت اعمال کنند، اما این گروه است که حرف نهایی را در می

  . زند که قدرت چگونه باید اعمال شوداین باره می
تر قدرت در  بين افراد، تا جایی که معقول توزیع هر چه بيش - 3  

اش آنست که و الزمهگيرد این امر جلوی انحصار قدرت را می. باشد
اند در فرآیند اعمال قدرت با افراد کسانی در جایگاه قدرت قرار گرفته

چنين برای بسياری فرصت مسئوليت این امر هم. زیادی مشورت کنند
های مختلف کند تا مهارتداشتن برای وظائف مشخصی را فراهم می

  . را بياموزند
هایی، مسئوليت اگر شخص. گردشی بودن وظائف بين افراد - 4  

خواه رسمی خواه غيررسمی، برای مدت بيش از حد طوالنی به 
آن شخص تلقی شود و دست " دارایی"تواند عهده داشته باشد، می

برعکس، اگر . ای نيستکشيدن از آن یا کنترل گروه بر آن کار ساده
گردشی بودن وظائف بيش از حد باشد، فرد زمان کافی برای یادگيری 

  . ت خود و احساس رضایت از انجام یک کار خوب را ندارددرست فعالي
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انتخاب کسی برای ُپستی به . های معقولتخصيص وظائف با معيار -5
آید یا تفویض چنين ُپستی به این دليل که گروه از او خوشش می

آید در دراز مدت شان نمیها خوشکسانی به این دليل که گروه از آن
هایی در چنين گزینش. ه نفع آن شخصنه در خدمت گروه است نه ب

به افراد . ی اصلی باشدباید دغدغهتوانایی، عالقه و مسئوليت می
اند، اما بهترین راه هایی را بياموزند که نياموختهباید فرصت داد مهارت

ی بلکه یک برنامه" شنا کن یا غرق شو"ی انجام چنين کاری نه شيوه
ی داشته باشد که نتواند خوب اگر کسی مسئوليت. است" کارآموزی"

برعکس، در ليست سياه قرار . انجام دهد، برایش دلسرد کننده است
دهد، مشوق او برای بسط و گرفتن کسی که کاری را خوب انجام می

ی تاریخ بشر، های مدید در پهنهمدت. هایش نيستتکوین مهارت
ی ندارد جنبش نياز. اندزنان به خاطر شایستگی و کاردانی تنبيه شده

  .  که این فرآیند را تکرار کند
    

اطالعات . ی افرادتر به همهنشر اطالعات به دفعات هر چه بيش -6   
. برددسترسی به اطالعات قدرت هر کس را باال می. یعنی قدرت

های جدید و اطالعات ی غيررسمی به پخش ایدهکه یک شبکهزمانی
شرکت گروه، نظرسازی کرده  پردازد، بدونبين خود، خارج از گروه می

هر چه شخص از عملکرد امور و اتفاقات اطالع داشته باشد، . است
  .  تواند به لحاظ سياسی اثر گذار باشدتر میبيش

  
این امر . دسترسی برابر به منابعی که مورد نياز گروه است -7

. آن کوشيد] تحقق[همواره به طور کامل ميسر نيست، اما باید برای 
مانند (منبع مورد نيازی را در انحصار خود داشته باشد،  عضوی که

یک ] در انحصار داشتن[ماشين چاپی که مالکش یک شوهر باشد، یا 
جا از آن منبع نفوذ داشته تواند بر استفاده نابهمی) اطاق تاریک

های اعضا را مهارت. ها و اطالعات منابع هم هستندمهارت. باشد
تساوی در اختيار قرار داد که اعضا توان به فقط در صورتی می

  . دانند به دیگران یاد دهندچه را میعالقمند باشند آن

  
ی آن است که هر نوع ساختاری کنندهبه کارگيری این اصول تضمين  

آورند بتواند آن را تحت های گوناگون جنبش به وجود میهم که گروه
هایی که در گروه. نظارت قرار دهد تا نسبت به آن مسئول باشد

ها در آن. جایگاه قدرت اند، پراکنده، منعطف، باز و موقت خواهند بود
ای قرار نخواهند گرفت که قدرت خود را چنان موقعيت سهل و ساده

های اساسی را گروه گيرینهادینه کنند، زیرا در تحليل نهایی تصميم
را خواهد داشت که تعيين کند چه گروه قدرت آن. اخذ خواهد کرد

                                 .                                                                                                                            کسی در درون آن قدرت را اعمال خواهد کرد
  

    ----------------------------------------------------------  
 

  :زیر نویس
که گاه گروه ارتقای آگاهی شمرده شده، گروهی است : گروه رپ -1

رو که در آن در موقعيت تعاملی دارای ساختار معين با یک دیگر روبه
خود صحبت  و این تجارب  توانند در مورد تجارب فردیشوند و میمی

های رپ دگرگونی در هدف گروه. را به شکل جمعی تحليل کنند
تواند به شان است و بنابراین میاحساس و درک زنان از خود و جامعه

کند جو فریمن استدالل می. عنوان ميانجی تحول اجتماعی عمل کند
ازی اندهای رپ آغاز شد، از چشمکه کشف دوباره تجربه که در گروه

مندترین کمک جنبش آزادی زنان به شناسانه، شاید ارزشجامعه
، مگی هام، "های فمينيستیفرهنگ نظریه".  تحول اجتماعی باشد

  .364داغی، ص فيروزه مهاجر، نوشين احمدی خراسانی، فرخ قره
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  یجهان چپ يفهآشوب و وظ یجهان یامپراطور    
  
    

       يونس پارسا بناب                      
  
  

  درآمد
 

شرايط پر از هرج ومرج و آشوب و بی امنی که ما امروز شاهد آن 
در اکثر نقاط جهان هستيم و عمدتا برای سال ها از انظار افکار 

. عمومی پنهان مانده بود ، امروز برمال و رسانه ای تر گشته است 
رکز و چه در مردم عادی در کوچه و بازار چه در کشورهای م

کشورهای پيرامونی از اوضاع بشدت ناراحت و خشمگين بوده ولی 
رسانه های گروهی و تحليلگران . مطمئن نيستند که چه بايد بکنند 

سياسی که قرار است خواسته ها و احتياجات مردم را منعکس سازند 
در مقابل وقوع سريع السير حوادث و عکس العمل های مقامات 

" گشته و اظهار " شوک " به اين وقايع دائما  دولتی در برخورد
خود هيئت های حاکمه بطور مرتب و بی مهابا . می کنند " تعجب 

حرام " حرف هائی را به زبان می آورند که تا ديروز بيان آنها تابو و 
که در نه " سورپريزها " به چندين فقره از اين . محسوب می شد " 

  :کنيد  ماه گذشته اتفاق افتاده اند توجه
اعالم نتيجه انتخابات رياست جمهوری در ايران و  - 

 تظاهرات وسيع اقشار مختلف مردم عليه آن ،
چرخش به راست افراطی در جامعه آمريکا و ايزوله  - 

درون حزب جمهوريخواه در يک " معتدل " ساختن حتی نمايندگان 
 سال اخير ،

 سقوط مالی دوبی  - 
کاليفرنيا در  ورشکستگی چندين دولت بزرگ ايالتی مثل - 

 آمريکا ، 
ورشکستگی چندين دولت در کشورهائی مثل ايسلند و  - 

 يونان در اروپا ، 
چرخش به راست در شيلی برخالف روند غالب در  - 

 آمريکای التين ، 
 در انتخابات منطقه ای در فرانسه ،" چپ " چرخش به  - 
بين دولتمردان " جدی " جروبحث داغ و بروز اختالفات  - 

بر سر مسئله فلسطين از جمله  ) اوباما و نتنياهو ( يل آمريکا و اسرائ
ادامه ی ساختن شهرک های اسرائيلی در مناطق فلسطينی نشين  

 بويژه در شرق اورشليم،
 قيام مردم در قرقيزستان و سرنگونی دولت باکيوف - 

در پرتو بحران عميق ساختاری نظام و آشوب جهانی منبعث از آن، 
هم د راذهان و افکار مردم و " ک ها شو" و " سورپريزها " اين 

هم در بين تحليلگران سياسی پرسش هائی را ايجاد می کنند که حائز 
آيا در بحبوحه اين آشوب جهانی ، در حال حاضر : اهميت می باشند 

اروپا و آمريکای التين بطور نسبی با ثبات تر از ديگر مناطق هستند 
زه ای ولی اين ثبات چين چطور ؟ آری تا اندا. ؟ آری فقط کمی 

" وقتی ابر غول هائی مثل آمريکا و چين . تضمين و تامين ندارد 
در . می شوند " مريض " می کنند ،خيلی از کشورها " سرفه 

اعصار پيشاسرمايه داری ، آشوب ها پيوسته در سطح محلی و 
کشوری و در نهايت و بندرت در سطح امپراطوری و منطقه ای 

زيرا که نظام . ولی امروزه آشوب ، جهانی است بوقوع می پيوستند ، 
" بحران مالی يونان که مجله . سرمايه يک امپراطوری جهانی است 

می خواند با بحران آلمان که " گردباد يونان " آنرا به اسم " فورچن 
وقوعش در آينده نزديک قابل پيش بينی است ، ارتباط دارد و بحران 

. گره خورده است ) آمريکا ( س نظام آلمان نيز با بحران ساختاری را
به کالمی ديگر مسئله يونان  مسئله آلمان ، مسئله آلمان مسئله 

قطعيت درباره . آمريکا و باالخره مسئله آمريکا مسئله جهان است 
آينده آشوبی که در سراسر جهان بوجود آمده هم در کوتاه مدت و هم 

ولی بحث و . است درميان مدت غير قابل پيش بينی دقيق و مناسب 
تبادل نظر درباره شکلگيری و عوامل اصلی اين آشوب می توانند 
چالشگران ضد نظام را در تهيه و تنظيم راهکارهای مبارزاتی در 
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در اين نوشتار بعد . سطح ملی ، منطقه ای و جهانی آماده تر سازند 
 – 1947از بررسی اوضاع متحول جهان در شصت سال گذشته 

" ريکا در آن که منجر به شکلگيری و گسترش و نقش آم 2010
گشته است ، به چند وچون آينده جهان و وظيفه " امپراطوری آشوب 

  . نيروهای چالشگر ضد نظام می پردازيم 
 

  نقش نظام جهانی در شکلگيری ورشد امپراطوری آشوب 
  

تغييرات بزرگی در )  2010 – 1990( در جريان دو دهه گذشته 
سطوح و حيطه های گوناگون بوقوع پيوسته اند که اکناف جهان و در 

در زندگی آينده جوامع بشری تاثيرات فراگير و تعيين کننده ای بجا 
در اين مدت ، شوروی و کشورهای اروپای شرقی . خواهند گذاشت 

که در نتيجه عملکرد سياست های گالسنوست و پروسترويکا و قبول 
روپاشی اجتماعی و بحران با ف) انباشت سود ( منطق حرکت سرمايه 

های سياسی و اقتصادی روبرو شده بودند ، دچار فروپاشی و تجزيه 
همه جانبه گشته و درهای خود را به روی هجوم و نفوذ 

بويژه آمريکا ، ژاپن و  7افسارگسيخته قدرت های درون جی ی
فروپاشی شوروی و تبديل چين . باز کردند ) آلمان ( اتحاديه اروپا 

ه يک کشور سرمايه داری نه تنها به پروسه جنبش های توده ای ب
خاتمه داد بلکه ) جنوب ( رهائيبخش ملی در کشورهای پيرامونی 

سوسيال ( منجر به نابودی و اخته شدن جنبش های کارگری 
حمله نظامی آمريکا به . در اروپای غربی نيز گشت ) دموکراسی 

ان در سال خليج فارس و سپس به افغانست 1990عراق در جنگ 
که صرفا برای کسب  2003و متعاقبا دوباره به عراق در سال  2001

هژمونی نفتی در مدار منطقه خاورميانه و اقيانوس هند در چهارچوب 
و صدور دموکراسی بود ، فقط به بمباران " نظام نوين جهانی " 

شهرها و روستاهای عراق و افغانستان و قتل عام بيش از يک 
ادامه اين . ردم عراق و افغانستان محدود نشد ميليون نفر از م

سياست و نظاميگری جهان را بيشتر از پيش به سوی هرج و مرج ، 
نا امنی و آشوب سوق داد که ما امروزه شاهد تبلور عملکرد آن در 

.... فلسطين ، افغانستان ، پاکستان ، يمن ، سومالی ، سودان ، کنگو و
" جنگ سرد " جهان بعد از دوره  در بررسی اين تغييرات در. هستيم 

به اين سو الزم است که نگاهی اجمالی به وقايع مهمی که  1990از 
زيرا بايد خاطر . در طول نيمه اول قرن بيستم اتفاق افتاده بيافکنيم 

سال گذشته  60نشان ساخت و تاکيد کرد که تمام جريانات مهم در 
. بيستم داشته اند سال اول قرن  50ريشه در اتفاقات و حوادث مهم 

، جنگ  1873بروز بحران عميق ساختاری در  –اين اتفاقات بزرگ 
، سقوط و رکود بزرگ  1917، انقالب اکتبر در  1914اول جهانی در 

 1939، جنگ جهانی دوم در  1929بازارهای جهان سرمايه داری در 
در ارتباط با هم بوده و پی آمدهای آنها  – 1949و انقالب چين در 

ش عظيمی در شکلگيری حوادث نيمه دوم قرن بيستم ، عروج نق
آمريکا به قله نظام جهانی سرمايه وبروز بحران عميق ساختاری 

شايان توجه است که ويژگی . داشته اند  2000نظام در اواخر دهه 
های حوادث مهم شصت سال گذشته از بعضی لحاظ شباهت هائی هم 

داشتند که در اينجا به بخشی از  با روند جريانات نيمه اول قرن بيستم
  .آنها اشاره می شود 

  
  :بعد از دو جنگ جهانی نگاهی تطبيقی به دوره های بالفاصله 

  تشابهات  
  

در آمريکا که از جنگ جهانی دوم  1955 – 1947در سال های 
پيروزمند و فاتح بيرون آمده و از نظر نظامی ، سياسی و اقتصادی به 

مسلح به بمب اتمی در صحنه بين المللی عنوان يک قدرت متوفق 
بر خالف . ظهور کرده بود ، جوی پر از دلهره و نااميدی حاکم بود 

انتظار در اين دوره از تمايالت صلح جويانه ، آرامش طلبی و تنش 
بدين معنی که درست مثل سال های بالفاصله بعد . زدائی خبری نبود 

بر افکار و اذهان عمومی از پايان جنگ جهانی اول ، آنچه که حاکم 
بود جوی پر از عدم احساس امنيت و خوف و ترس از به اصطالح 
خطر سرخ و بلشويسم بود که حاکميت با ايجاد آن می خواست مردم 

مثل ( را به پذيرش سياست های تهاجمی و نظامی در سطح جهانی 
از ) اشتعال جنگ کره و اجرای کودتای بيست و هشت مرداد در ايران 

سو و سرکوب و اخته کردن جنبش کارگری در داخل آمريکا آماده يک 
عملکرد اين سياست از طرف هيئت حاکمه آمريکا منجر به . سازد 

در سال ) نوعی فاشيزم آمريکائی ( بروز اوجگيری دوره مکارتيسم 
گشت که ضربات شديدی بر پيکر جنبش  1947 – 1955های 

يبخش ملی در کشورهای کارگری در خود آمريکا و جنبش های رهائ
مورخين سياسی بويژه مارکسيست ها عوامل . سه قاره وارد آورد 

مشابه و همگونی را در ايجاد اين جو و سياست تهاجمی آمريکا هم 
در بعد از جنگ جهانی اول و هم در بعد از جنگ جهانی دوم در داخل 

در . آمريکا و در سطح جهانی ذکر کرده اند که قابل تامل می باشند 
هر دو دوره اکثر کارگران در آمريکا توانسته بودند از اوضاع جنگ 
که منبعث از بحران های عميق نظام سرمايه داری بودند ، نهايت 
استفاده را در جهت سازماندهی خود انجام داده و نسبتا از موضع 

صاحبان سرمايه و ) و اتخاذ ابتکارات مبارزاتی و تشکيالتی ( قدرت 
به مذاکرات موفقيت آميز در جهت اخذ مزد و مزايای کارخانجات را 

از سوی ديگر ، در هر دو دوره اکثر کشورهای . بهتر وادار سازند 
کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره ( توسعه نيافته پيرامونی در بند 

در آسيا گرفته تا کشورهای .... از چين ، ويتنام ، هندوستان و ايران و
با گسترش امواج جنبش های رهائيبخش ) ا آمريکای التين و آفريق

کشورهای استعمار ( خواهان استقالل و آزادی از يوغ نظام سرمايه 
اين روند بالطبع به دلخواه حاکمين سرمايه . بودند ) گر کهن و جديد 

از نظر آنها ، هم کارگران در آمريکا و کشورهای اروپای . نبود 
رام و مطيع می گشتند و هم  آتالنتيک بدون ترديد می بايستی اخته ،

بايد جنبش های رهائيبخش سرکوب گشته و هژمونی نظام حاکم را 
مضاف بر اين در هر يک از اين دوره ها ، آمريکا . پذيرا می شدند 

که به مثابه يک فاتح از جنگ بيرون آمده و خواست و برنامه اش 
" توسعه و گسترش حوزه های نفوذی خود و سپس جهانی سازی 

در کشورهای بويژه جهان سوم بود ، به آسانی نمی " رين مونرو دکت
زيرا در اين دوره ها نه . توانست به خواست خود جامه عمل بپوشاند 

) منجمله در خود آمريکا ( تنها مبارزات و تالطمات سياسی کارگری 
اوج گرفته بودند ، بلکه در بعضی از کشورهای توسعه نيافته و جهان 

البی رهائيبخش منجر به تسخير قدرت در کشورهای سومی شرايط انق
و بخش هائی از ويتنام و کره )  1949( ، چين )  1917( مثل روسيه 

( بدون ترديد پيروزی انقالب . توسط انقالبيون شده بود )  1954( 
در اين کشورها که مجموعا ) گسست از محور نظام حاکم سرمايه 

سعت خاک ، منابع طبيعی و بخش قابل توجهی از جهان را از نظر و
انسانی در بر می گرفتند ، باعث شده بود که در آمريکا ، صاحبان 
ثروت و قدرت احساس خطر کنند که مبادا موقعيت متوفق انحصاری 
خود را در جهان بويژه در کشورهای جهان سوم ، نتوانند توسعه داده 

د مبارزات در نتيجه در هر يک از اين دوره ها ، رش. و تثبيت سازند 
کارگری در آمريکا و کشورهای اروپا از يک سو و تشديد شرايط 

اوجگيری جنبش های " ( بيداری ملت های جنوب " انقالبی و 
در کشورهای سه قاره ، خواب آرام را برای حاکميت ) رهائيبخش 

. انحصارات اوليگوپولی های نوخاسته بويژه آمريکا ، حرام کرده بود 
مايه داری وقايع متحول و انقالبی بويژه در سردمداران کالن سر

کشورهای جهان سوم را ، خطر واقعی و اساسی به موجوديت 
سيستمی می ديدند که برای آنها سال ها ناز و نعمت و قدرقدرتی در 

چگونگی پروژه جهانی . اقيانوسی پراز فقر و فالکت اعطا کرده بود 
ان بدون توجه به اين آمريکا و عملکرد آن را در اکناف جهان نمی تو

  . نکته مهم درک کرد 
  تفاوت ها 

( عليرغم اين تشابه ، يک تفاوت اساسی و ماهوی بين اين دو دوره 
موجود بود که ) دوره های بالفاصله بعد از جنگ اول و دوم جهانی 

بالطبع در روند اوضاع بين المللی و سياست جهانی آمريکا تاثير به 
از پايان جنگ جهانی اول ، پيروزی ضد  در دوره بعد. سزائی داشت 

انقالب و نيروهای راست در آلمان که منجر به اعدام و قتل انقالبيونی 
رهبران جنبش انقالبی ( چون روزالوکزامبورگ و کارل ليب نخت 

در آن کشور گرديد و شکست انقالب و سرنگونی ) اسپارتاکوس 
نقالبی و جوان دولت کارگری مجارستان به رهبری بالکن ، شوروی ا

با اينکه . را در صحنه مبارزات بويژه در قاره اروپا تنها گذاشت 
بلشويک ها و کمينترن تحت رهنمود داهيانه و مرحله ساز لنين موفق 

جنبش های رهائيبخش ملی در آسيا " ( متحد طبيعی " شدند که يک 
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بل پيدا کرده و بخش قا... ) چين ، هندوستان ، افغانستان ، ايران و –
آسيای " توجهی از رهبران آن جنبش ها را به ياران مطمئن خود در 

مرکب از چهارده کشور ( تبديل سازند ، ولی نظام جهانی " بيدار 
با استقرار ديکتاتوری های نظامی متمرکز و کمپرادور ) امپرياليستی 

چين ، ( به محور نظام در کشورهای همجوار و همسايه شوروی 
تحت سياست ) ، ترکيه ، لهستان ، رومانی و غيره  افغانستان ، ايران

تحديد شوروی " توانست با محاصره جغرافيائی و " کمربند امنيتی " 
به راه و حيات خود يعنی به توسعه بازارهای وابسته به نظام " 

جهانی در مناطق مختلف جهان کم و بيش به سرعت و بدون مانع 
للی بالفاصله بعد از جنگ در صورتيکه شرايط بين الم. ادامه دهد 

جهانی دوم با اوضاع حاکم بعد از جنگ جهانی اول تفاوت فاحشی 
با پايان جنگ جهانی دوم نه تنها شوروی پيروزمند و محبوب . داشت 

از جنگ بيرون آمد بلکه ارتش سرخ با تصرف و رهائی قسمت 
بزرگی از اروپای شرقی به مانع بزرگی در مقابل توسعه و گسترش 

آمريکا در کشورهای مختلف آسيای شرقی ، آسيای جنوبی و  نفوذ
با اينکه آمريکا بالفاصله بعد از پايان . اروپای شرقی تبديل گشت 

جنگ جهانی دوم توانست از اوضاع نابسامان منبعث از جنگ در 
ويرانی شهرها ، بيکاری مزمن ، کمبود مواد غذائی ( اروپای غربی 

تفاده را ببرد و آن بخش از اروپا حداکثر اس) و وضع سخت معيشت 
به زير سلطه اقتصادی ، نظامی ، " متحدين آمريکا " را تحت نام 

سياسی و فرهنگی خود بکشد ، ولی در اقدامات خود برای کشاندن 
رهبران شوروی و . اروپای شرقی به زير سلطه خود موفق نشد 

ه کشورهای اروپای شرقی هدف اصلی برنامه های به ظاهر فريبند
دولت های وقت آمريکا " اصل چهار " و " برنامه مارشال " نظير 

اين امر در تقسيم اروپا . را تشخيص داده و از قبول آنها سرباز زدند 
به دو قطب شرقی و غربی متخاصم که کم و بيش به همان وضع تا 

بايد خاطرنشان . باقی ماند ، نقش اساسی بازی می کرد  1991سال 
های اروپای شرقی نبودند که به کمک های قاطع شاخت که فقط کشور

و بيدريغ شوروی پس از اتمام جنگ جهانی دوم در مقابل توسعه و 
نفوذ سرمايه داری امپرياليستی آمريکا ايستادگی کرده و با موفقيت 

. توانستند در راه گسست پيوند از نظام جهانی سرمايه گام بردارند 
و مبارزات رهائيبخش در ديگر بلکه در همان دوره تالطمات سياسی 

نقاط جهان بخصوص در چين ، کره شمالی و ويتنام شمالی آن 
کمک . کشورها را نيز از مدار و حوزه نفوذ آمريکا خارج ساخت 

های عظيم نظامی و مالی آمريکا به رژيم چيان کايشک در چين ، 
مداخله حمله نظامی به کره تحت لوای سازمان ملل متحد و کمک های 

ه جانيه به فرانسه در ويتنام و الجزيره و به انگلستان در ايران ، هم
برمه ، و مااليا نتوانستند جلو پيروزی نيروهای انقالبی و رهائيبخش 

در يک کالم در دوره بعد از پايان جنگ . را در آن کشورها بگيرند 
آمريکا و متحدانش بر ) ميالدی  60و  50دهه های ( جهانی دوم 
) ميالدی  30و  20دهه های ( عد از جنگ جهانی اول خالف دوره ب

شوروی و  –در مقابل ظهور و عروج سه ستون مقاومت بزرگ 
متحدينش ، جنبش های رهائيبخش در سه قاره و جنبش های عظيم و 

مجبور گشتند که از پياده  –متشکل کارگری بويژه در اروپای غربی 
" ) کترين مونرو د" جهانی ساختن ( کردن پروژه جهانی آمريکا 

جنگ " برای مدتی صرف نظر کرده و به جای آن به اعمال سياست 
" جنگ سرد " سياست ويران ساز . در جهان متوسل گردند " سرد 

قرن بيستم  80آمريکا که با فراز و نشيب های خود تا اواخر دهه 
ادامه يافت ، با هدف فروپاشی و تجزيه شوروی ، سرکوب و اخته 

ی کارگری در اروپای غربی و سرکوب جنبش های کردن جنبش ها
( رهائيبخش ملی در کشورهای سه قاره توسط هيئت حاکمه آمريکا 

اين سياست . تعبيه و پياده گشت ) عمدتا اوليگوپولی های انحصاری 
خارجی در اين دوره نه تنها تناقضی با سياست و امور داخلی آمريکا 

به موازات پيشبرد سياست  .نداشت بلکه انعکاس دقيقی از آن بود 
های ضد کمونيستی و ضد برابری طلبی در سطح جهانی ، در داخل 
آمريکا حاکمين برای جلوگيری از اشاعه انديشه ها و فعاليت های 
صلح جوئی و برابری طلبی دست به اتخاذ سياستی ضد کمونيستی زد 

هدف اين . در شکل ماکارتيسم ظهور کرد  1950که در اوايل دهه 
) در سياست خارجی " جنگ سرد " همانند هدف ( است داخلی سي

اين بود که حاکمين با وارد کردن شوک به مردم بويژه اقشار مختلف 
بويژه رسانه ( بينابينی ، آنها را از طريق رسانه های گروهی رايج 

برای يک مبارزه تلخ و طوالنی عليه سوسياليسم ) نوظهور تلويزيون 
بری طلبی که دشمن و خطر اصلی برای زندگی و هر نوع انديشه برا

معرفی می شدند ، " متحدانه " و راه و روش زندگی " آبرومندانه " 
در اين دوره ، در رسانه های گروهی رايج و همگانی و . آماده سازد 

ديگر نهادهای هنری ، فرهنگی ، دينی و مذهبی نه تنها سوسياليسم 
کسب برابری طلبی و صلح و کمونيسم بلکه هر نوع حرکت در جهت 

مرگ " جوئی به عنوان خطر اصلی در جهان وانمود گشته و ايده 
در تحت اين . به شعار روز تبديل شد " بهتر از سرخ بودن است 

شرايط اکثر کمونيست ها و ديگر چپ های متعلق به نحله های مختلف 
سوسياليستی بويژه در آمريکا به اين جمع بندی و نتيجه گيری 

د که اوضاع سياسی و جو حاکم بر آمريکا اين امکان را بوجود رسيدن
آورده است که اين کشور بسوی برقراری يک نوع فاشيسم آمريکائی 

ولی بر خالف اين جو حاکم بر آمريکا ، اوضاع بين . سوق بيابد 
المللی اميدوار کننده و پر از فرصت های نوين برای نيروهای متعلق 

اروپا و جنبش های رهائيبخش استعمار به جنبش های کارگری در 
. زدائی و ملی زائی در کشورهای آسيا و آفريقا و آمريکای التين بود 

شوروی که يک ششم کره خاکی را در بر ميگرفت ، از جنگ جهانی 
چين بعد . پيروز بيرون آمده و بسرعت به نوسازی خود پرداخته بود 

ضی و پياده کردن از پيروزی انقالب دست به بزرگترين رفورم ار
برنامه ها و تامين رفاه عمومی زده بود که تا آن زمان در تاريخ 

اين دو کشور با . معاصر کشورهای دربند جهان سوم بی نظير بود 
گسست موثر و جدی از محور نظام جهانی سرمايه و با ايجاد 

اين " کنفرانس باندونگ " همبستگی بين خود و حمايت از موسسين 
کمونيست ها و ديگر روشنفکران برابری طلب در  اميد را بين

کشورهای جهان سوم بوجود آورده بودند که در حرکت به پيش خود 
موفق خواهند شد که با گسست از نظام جهانی سرمايه و با ايجاد 

کسب استقالل سياسی و حاکميت ملی در جهت قرار ( اتونومی ملی 
ورهای خود را از کش) دادن سياست خارجی در خدمت سياست داخلی 

البته نيروهای . مرحله عقب افتادگی و توسعه نيافتگی رها سازند 
رهائيبخش متعلق به جنبش های پوپوليستی ملی و کارگری و 
کمونيستی بر اين امر وقوف کامل داشتند که اين راه رهائی پر از 
مشقت و بس طوالنی خواهد بود ولی آنها اعتقاد داشتند که مبارزه در 

که برای خلق های دربند جهان ( عتالی آزادی و عدالت اجتماعی راه ا
برای . باالخره به پيروزی خواهد رسيد ) سوم يک امر حياتی بود 

اينکه آگاهی و اطالعات خود را از اين پرسش که چرا نيروهای چپ و 
در راس آنها مارکسيست ها نتوانستند با مبارزات خود در آن دوره به 

بهتر است جنبه های مهم سياست . ع عمل بپوشانند آن امر حياتی جام
  . را مورد بررسی قرار دهيم " جنگ سرد " های 

  
  برعليه سه ستون مقاومت " جنگ سرد " تعبيه 

  
وجه مهم دوره بعد از جنگ جهانی دوم ، تجديد قوا و آرايش جديد 
نيروهای ضد انقالبی راست تحت رهبری آمريکا بود که در اين دوره 

شش جنگ سرد بمثابه قويترين کشور سرمايه داری به تدريج تحت پو
به عنوان تنها ابر قدرت بالمنازع نظامی در راس نظام جهانی سرمايه 

 70و  60،  50درست است که آمريکا در دهه های . قرار گرفت 
ميالدی در مقابل سه ستون مقاومت مردم جهان ناچار به عقب نشينی 

تيازات بويژه در کشورهای جهان سوم گشته و حتی حاضر به دادن ام
شد، ولی رشد اوضاع در دهه های بعد بويژه بعد از پايان دوره جنگ 
سرد نشان داد که آن عقب نشينی ها و اعطای امتيازات جملگی 
تاکتيکی و با برنامه بوده و صرفا جهت تجديد قوا و آغاز تهاجمات 

ه و تنظيم گشته بيشتر عليه بويژه کشورهای پيرامونی دربند ، تعبي
امروز با عطف به گذشته و در يک چشم انداز تاريخی ، . بودند 

بخوبی می توانيم به اين امر اذعان کنيم که دو جنگ اصلی آمريکا در 
)  1960و جنگ ويتنام در دهه  50جنگ کره در نيمه اول دهه ( آسيا 

با هدف اصلی تضعيف انقالب پيروزمند چين از يک سو و سرنگونی 
ت های پوپوليستی منبعث از جنبش های رهائيبخش ملی در سه دول

قاره و سرکوب نيروهای چپ عام در آن کشورها از سوی ديگر 
صنعتی و مالی  –شبکه نظامی ( توسط اوليگوپولی های نوظهور 

. به نمايندگی هيئت های حاکمه ، به مورد اجرا گذاشته شدند ) آمريکا 
کشورهای دربند پيرامونی و در " گرم " پيشبرد اين جنگ های 
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بويژه در اروپا به مقدار زيادی از رشد " جنگ سرد " سياست 
انقالبی جهانی جلوگيری کرده و آنرا تا حدودی از مسير درست خود 

براه انداختن تبليغات وسيع در سطح جهانی تحت . منحرف ساخت 
خطر بی " و " خطر زرد " ، " خطر سرخ " عناوين گوناگون چون 

" و " غرب " و تقسيم جهان به دو قطب کاذب و مصنوعی " ی تعهد
عمال تقسيم اروپا به دو بخش شرقی و غربی و اشتعال " شرق 

مسابقات تسليحاتی فالکت بار و تحميل آنها بر شوروی آن کشور را 
به تدريج فرسوده ساخته و سقوط و فروپاشی و تجزيه آنرا ميسر 

زی نيروهای راست و ضد شايد بزرگترين طنز در پيرو. ساخت 
و  1980انقالب در عصر جنگ سرد که عمال تا سال های آخر دهه 

به طول انجاميد ، اين باشد که طبقات حاکم در  1990آغاز دهه 
کشورهای سرمايه داری پيشرفته صنعتی موفق شدند که با توسل به 

از وقوع دوباره رکود ) چه از نوع گرم و چه از نوع سرد ( جنگ 
سال جلوگيری  45رگ و ادواری اقتصادی به مدت نزديک به های بز

به سخن ديگر ، رکود و کساد بازارهای سرمايه داری که . کنند 
مثل رکود بزرگ ( هميشه دامنگير جوامع سرمايه داری می گردند 

در اين دوره )  1940و خطر حدوث آن در اواخر دهه  1930دهه 
با ادامه و راه انداختن  طوالنی که به اسم جنگ سرد معروف گشت ،

برای پيشبرد اين سياست که . جنگ های گرم و سرد بوقوع نپيوستند 
در انطباق با خواست سرمايه داری جهانی در حرکت بسوی تسخير 
بيشتر بازارها از يک سو و ميسر ساختن شرايط برای ضميمه ساختن 

جهانی  به متابوليسم و تاروپود نظام) نظاميگری ( پديده ميليتاريسم 
( از سوی ديگر بود ، آمريکا عالوه بر توسل به جنگ های مستقيم 

به اشتعال جنگ های متعددی در اکناف جهان ) مثل کره و ويتنام 
 5اشتعال . دست زد که در آنها بطور غير مستقيم شرکت فعال داشت 

،  1956، 1947در سال های ( جنگ بين اسرائيل و کشورهای عربی 
، سه جنگ بين پاکستان و هندوستان ، )  1982و 1973،  1967

جنگ يونان و ترکيه برسر قبرس و جنگ بين سومالی و اتيوپی 
معروف گشتند ، " جنگ های نيابتی " برسر اوگادن که بعدا به نام 

. نمونه های مهمی از سياست آمريکا در دوره جنگ سرد بودند 
ونی ، عالوه بر جنگ های منطقه ای در کشورهای عمدتا پيرام

( آمريکا در اين دوره که به خاطر عروج سه ستون مقاومت 
سويتيسم ، جنبش های کارگری اروپا و جنبش های رهائيبخش ملی 

عقب نشينی کرده و حتی مجبور به دادن ) در کشورهای سه قاره 
ملت های در بند جهان  –امتيازات به کارگران در آمريکا و دولت 

پا ساختن کودتاهای ضد ملی و نظامی  در خفا با بر سوم گشته بود ،
، تايلند ) 1955(، آرژانتين ) 1954(، گواتماال ) 1953(در ايران 

، برزيل ) 1962(، جمهوری دومينيکن ) 1960(، کنگو ) 1958(
، کامبوج ) 1968(، پرو ) 1966(، اندونزی ) 1965(، غنا ) 1964(
پرداخته و به توسعه حوزه های نفوذ خود ) 1973(و شيلی ) 1970(

از گسترش انديشه های رهائيبخش ملی و کارگری در کشورهای سه 
با اشتعال جنگ های مستقيم و غير مستقيم و با . قاره جلوگيری کرد 

بر پا ساختن کودتاهای ضد ملی زائی در کشورهای سه قاره و با 
مداخالت سياسی و تبليغات فرهنگی در اروپای غربی در جهت اخته 

کارگری و سوسياليستی ، امپرياليسم آمريکا نه تنها  کردن جنبش های
ادامه زندگی در ناز و نعمت هيئت های  حاکمه کشورهای مسلط مرکز 

و " نقاهت " را تضمين ساخت ، بلکه فرصت يافت که بعد از گذار از 
تجديد قوا کرده و به تهاجم هارتر و اصلی خود اين بار " بهبودی " 

يکی از وظايف مهم مارکسيست ها و .  در سطح کره خاکی دست بزند
ديگر نيروهای دموکراتيک و مترقی در آن دوره که نزديک به چهل و 

( پنج سال طول کشيد ، اين بود که از تجارب تاريخی و مبارزاتی ملی 
خود ، جريانات اصلی ) سوسياليستی ( و طبقاتی ) ضد امپرياليستی 

ا که در دو سوی کشوری ، منطقه ای و جهانی ر –در سطح ملی 
جهان دو قطبی شده اتفاق می افتادند ، شناسائی کرده و از جنبش ها 
و حرکت های رهائيبخش که بويژه در کشورهای در بند پيرامونی در 
جهت گسست از سيستم حاکم جهانی به وقوع می پيوستند ، جانبداری 

از ) و در راس آنها مارکسيست ها ( سرنوشت چپ . و حمايت نمايند 
ين به بعد هر چه باشد باز هم اين وظيفه بويژه در شرايط پر از تالطم ا

و آشوب موجود در جهان امروز همچنان به قوت خود باقی خواهد 
  . ماند 

  

  اوضاع فعلی و آينده جهان 
  

امروز ما چه تصويری از اوضاع جهان را در مقابل خود داريم ؟ 
ری در جهان از چگونه آنرا با تصويری که از اوضاع حاکم و جا

آن زمان کالن . داشتيم ، می توانيم مقايسه کنيم  1990تا  1947
سرمايه داری با مداخالت نظامی ، پيشبرد جنگ سرد ، اعمال 
ماکارتيسم و کودتاها عليه کارگران و ملل تحت ستم زندگی را برای 

ولی . مردم تلخ و ناگوار ساخته و آينده را تيره و تار مجسم می کرد 
وض پيروزی شوروی در جنگ دوم جهانی ، پيروزی کمونيست در ع

ها در چين و عروج جنبش های رهائيبخش استعمارزدائی و ملی 
درکشورهای سه قاره تصوير بهتر ، روشنتر و اميدوار کننده تری از 

در اوضاع حاکم . زندگی را برای بشريت زحمتکش ارائه می دادند 
ه اين سو نيز هيئت های حاکمه فعلی يعنی از پايان دوره جنگ سرد ب

نظام جهانی به نمايندگی اوليگوپولی های مالی بويژه آمريکا ، درست 
" نئوليبرالی ، صدور " بازار آزاد " مثل زمان جنگ سرد با تبليغ 

جهانی سازی و با " موهبت های " ، حقوق بشر و " دموکراسی 
نه و آسيای در کشورهای خاورميا" ( تروريسم " تبليغ مبارزه عليه 

و عليه ) در سواحل شرقی آفريقا ( و عليه دزدان دريائی ) جنوبی 
می خواهند توسعه پايگاه های ) در آمريکای التين ( مواد مخدر 

نظامی ، مداخالت سياسی و گسترش جنگ های بی پايان خود را در 
در عمل نظام جهانی با نظامی سازی . اذهان جهانيان توجيه سازند 

انگيز جهانی گرائی زندگی را بر ميلياردها انسان در روند دهشت 
اکناف مختلف جهان تلخ ساخته و با استقرار ضد انقالب ، تشديد روند 
کمپرادورسازی و اشتعال و گسترش جنگ های قومی ، مذهبی و 
دينی در کشورهای بويژه در بند پيرامونی ،تصويری تراژيک و 

ه کالمی ديگر ، نظام ب. دردناک از اوضاع جهان عرضه می کند 
جهانی تحت رهبری اوليگوپولی های انحصاری عمدتا مالی ، جهانی 
پراز هرج و مرج و امپراطوری پر از آشوبی را به وجود آورده است 
که احتمال دارد که جهان ما را به سوی تخريب محيط زيست و تمدن 

بشريت تهی از " بشری سوق داده و شرايط را برای رواج سبعيت و 
اما بر خالف آن زمان ، . در سطح کره خاکی مهيا سازد " نسانيت ا

در فقدان يک چپ متحد و در نبود يک همبستگی جهانی بين نيروهای 
رهائيبخش در اين دوره خبر و نشانی از پيروزی و نويد يک آينده 

در عوض . بهتر برای بشريت بطور مادی ديده و يا شنيده نمی شود 
هد آن هستيم اين است که بر خالف سال های آنچه را که امروز  شا

دوره اوج جنبش های کارگری و ضد استعماری (  1973 – 1950
اکنون حتی همان جنبش های انقالبی هم که عليرغم کمبودها و ) ملی 

محدوديت های سياسی و تاريخی خود نويد بخش و اميدوارکننده 
اخته گشته و  تضعيف، منحرف و - بودند ، در مقابل تهاجم ضد انقالب

بطور خالصه . يا به کلی با سقوط و تالشی و تجزيه روبرو شده اند 
تفاوت بزرگ بين اين دو دوره و مقطع تاريخی اين است که در دوره 

، کالن سرمايه داری در مقابل سه ستون مقاومت  1973 – 1950
در حالی که اکنون از آن ستون های مقاومت خبری . قوی قرار داشت 

کالن سرمايه داری نظام جهانی اين بار بر خالف آن زمان نيست و 
بدون مانع جدی و بزرگ عرض اندام کرده و خواهان گسترش بيشتر 

مسلما پی آمدهای اين . سيطره بالمنازع خود بر کليه کره خاکی است 
در  80که ( وضع در جهان نمی تواند خوش آيند قربانيان نظام جهانی 

نيم ميليارد نفری جهان کنونی را  صد جمعيت متجاوز از شش و
و چالشگران و نيروهای رهائيبخش و برابری طلب ) تشکيل می دهند 
روشن است که خواست راس نظام بويژه در دوره . در جهان باشند 

تعميق بحران ساختاری کنونی ، تشديد استثمار ، نابرابری ، 
ان ، ميليتاريزه ساختن گلوبوليزاسيون سرمايه ، قطبی ساختن جه

و ايجاد بحران های سياسی و " ساخت آمريکا " گسترش جنگ های 
در سير تاريخ . اقتصادی بويژه در کشورهای در بند پيرامونی است 

معاصر اين تمايالت نظام تا اندازه ای بوسيله مقاومت و مبارزات 
متشکل طبقه کارگر و ديگر قربانيان سيستم جهانی سرمايه ، مهار 

مالی  –يه داران اوليگوپولی های انحصاری گشته و کالن سرما
مجبور شده اند تا در مواقعی در مقابل مبارزات کارگری و ملی عقب 
نشينی کرده و حتی امتيازاتی نيز بدهند ، ولی امروز بويژه در ده سال 

با فقدان و يا کاهش اين مبارزات هم در )  2010 – 2000( گذشته 
ی دربند پيرامونی ، کالن کشورهای مسلط مرکز و هم در کشورها



26 
 

سرمايه داری فرصت يافته که با تشديد سياست های نئوليبرالی 
خصوصی سازی و ضد ملی زائی به نرخ استثمار کارگران از يک سو 
و به بعد و عمق تاراج منابع طبيعی و انسانی در کشورهای در بند 

.  بيافزايد) صرفا جهت انباشت سود بيشتر ( پيرامونی از سوی ديگر 
در پرتو بحران عميق ساختاری در نظام جهانی سرمايه ، اگر به آينده 
دورتری نظر بيافکنيم ، می توانيم امکان وقوع دو جريان و يا حالت 

يکم اينکه اوضاع حاکم کنونی ممکن است که . را در نظر بگيريم 
همچنان تا مدتهای زيادی به عمر خود ادامه داده و حاکميت سرمايه 

جهان دست نخورده باقی بماند و با چالشی جديد و جدی در اکناف 
دوم اينکه با رشد جنبش های بويژه کارگری در . روبرو نگردد 

کشورهای مسلط مرکز و اوجگيری مجدد جنبش های رهائيبخش در 
مبارزات " ) بيداری مجدد جنوب ( " کشورهای در بند پيرامونی 

ای چشم اندازهای که دار( نوين تحت هدايت چالشگران ضد نظام 
. بر عليه حاکميت جهانی سرمايه شکل بگيرند ) سوسياليستی هستند 

آنچه که قريب به يقين است اين است که ادامه حاکميت سرمايه و 
تشديد روندهای ميليتاريزه سازی و مالی سازی گلوبوليزاسيون و 

ساخت آمريکا در اکناف جهان هيچ " بی پايان " گسترش جنگ های 
ای بشريت زحمتکش جهان جز فالکت اقتصادی روزافزون، چيزی بر

  . تخريب محيط زيست و سبعيت اجتماعی به ارمغان نخواهد آورد 
  

  جمعبندی و نتيجه گيری
  

در نتيجه به نظر نگارنده تنها آلترناتيو در مقابل نظام جهانی 
و اميد انسان برای فردای بهتر و بهبود زندگی ) امپرياليسم(سرمايه

همانا احياء مجدد اپوزيسيون اصيل و مقتدر از چپ انسانی 
دموکراتيک و سکوالر با چشم اندازهای سوسياليستی است که قادر 
به قرار گرفتن در راس جنبش های وسيع کارگری و جنبش های 
رهائيبخش بخش ملی و توده ای بوده و مثل گذشته در تاريخ نظام 

اند با مبارزات خود نظام جهانی سرمايه  به عنوان تنها آنتی تز می تو
آيا وقوع اين امر ، يعنی تولد . جهانی را بطور جدی به چالش بطلبد 

و احيای مجدد اپوزيسيون جدی امکان دارد ؟ جواب به اين پرسش 
درست است که امروز روز بحران عميق ساختاری . مثبت است 

سرمايه جهانی و خرده بحران های منبعث از آن ، فالکت اقتصادی و 
نا امنی های اجتماعی و خطرات ناشی از تخريب محيط زيست همراه 
با نا امنی ها ، آوارگی ها و بی خانمانی ها را برای توده های مردم 
ببار آورده ولی مارکسيسم و بررسی تاريخ نشان می دهد که بحران 
ها در ضمن شرايطی را ببار می آورند که در تحت آنها چالشگران 

ربانيان نظام جهانی فرصت پيدا می کنند که ضد نظام با بسيج ق
با کمک قربانيان نظام ( آلترناتيو مترقی خود را بعد از طرح و تنظيم 

اپوزيسيون و آن . جايگزين نظام جهانی بی ربط و فرتوت سازند ) 
بديلی که موفق شد در مقابل حاکميت سرمايه در سطح جهانی با 

و همکاری جنبش های انقالب بلشويکی ظهور کرده و با حمايت 
رهائيبخش ملی در کشورهای آسيا در مقابل اين حاکميت ايستادگی کند 

که نظام سرمايه را در ( ، ريشه هايش در بحران عميق ساختاری 
نهفته بوده ) اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در بر گرفته بود 

ران و شيوع و گسترش آن در نقاط مختلف جهان نيز تابعی از آن بح
اين چالش و يا . بوده است ) مثل جنگ جهانی اول ( و پی آمدهای آن 

ستون مقاومت بعد از پيروزی و گسست پيوند از حاکميت و سيطره 
عليرغم کمبودها و محدوديت های تاريخی و ( نظام جهانی سرمايه 

روی زندگی صدها ميليون انسان تاثير مثبت و سازنده ) سياسی خود 
وجود کشور شوراها به کيفيت و توسعه جنبش های  نه تنها. گذاشت 

کارگری در اروپا در سال های بين دو جنگ جهانی کمک های موثری 
کرد بلکه همراه با چين و کشورهای عضو کنفرانس باندونگ به 
عنوان يک اپوزيسيون جدی سال ها مقابل تهاجمات نظامی و سياسی 

يک آلترناتيو پيروز در  تبديل نشدن آن به. نظام سرمايه مقاومت کرد 
مقابل نظام جهانی و تضعيف و شکست آن در مصاف بزرگ در طول 
نيمه دوم قرن بيستم به همان اندازه که ناشی از کمبودها و تناقضات 
درونی اجزاء آن اپوزيسيون بود به همان اندازه نيز منتج از قدرت 

. د برتر مادی نظام جهانی سرمايه و اعمال فشار از جانب آن بو
شکست تجربه سوويتيسم ، تبديل چين توده ای و جمهوری 
دموکراتيک ويتنام به کشورهای سرمايه داری در هر حال نمی توانند 

به همان نسبت افول و . ضربه های نهائی بر پيکر سوسياليسم باشند 
فرود جنبش های رهائيبخش ملی نيز دال بر پايان مبارزات ملی و 

بيداری مجدد " نبوده و امر احتمال احيای " تالقی تمدن ها " آغاز 
در همبستگی با مبارزات کارگری در کشورهای شمال به " جنوب 

البته احمقانه است که فکر کنيم شکستی در کار . قوت خود باقی است 
نبوده و به کمبودها و عقب نشينی ها در تجربه سی سال شوروی 

 –ستی و چين توده ای و جنبش های پوپولي)  1960- 1990(
ولی . کم بها دهيم  70و  60،  50رهائيبخش ملی در دهه های 

احمقانه تر آن خواهد بود که تصور کنيم با مرگ و نابودی شوروی و 
مرده " تبديل چين به يک کشور هار سرمايه داری ، مارکسيسم نيز 

به همان نسبت باز هم . و يا طبقه کارگر از نفس افتاده است " 
بود که تصور کنيم که با نابودی آرمان های احمقانه تر خواهد 

باندونگ و همبستگی های سه قاره تاريخ مبارزات ملی به پايان عمر 
تا زمانی که سرمايه حاکميت دارد و شرايط وخيم . خود رسيده است 

در اقتصاد جهانی حکايت از فقر فزاينده و ستم طبقاتی بيشتر و بروز 
ر جهان می کند ، سوسياليسم بحران های قحطی و ناامنی و آشوب د

. نيز به عنوان تنها بديل سرمايه داری واقعا موجود باقی خواهد ماند 
) گلوبوليزاسيون ( به همان اندازه تا زمانی که منطق حرکت سرمايه 

در جهت انباشت سود بيشتر رواج دارد ، به همان اندازه 
مرکزی ( م پوالريزاسيون نيز که جهان را به دو بخش الزم و ملزوم ه

تقسيم می کند ، ) های مسلط ثروتمند و پيرامونی های دربند فقير 
در نتيجه تا زمانی که اين شکاف اندازی و قطب . وجود خواهد داشت 

سازی وجود دارد مبارزات رهائيبخش ملی در جهت گسست از محور 
ولی نگارنده با . نظام سرمايه نيز به قوت خود باقی خواهد ماند 

هائی که معتقدند روند پوالريزاسيون منبعث از مارکسيست 
گلوبوليزاسيون سرمايه زمانی به پايان عمر خود می رسد که 
سوسياليسم به عنوان يک بديل جدی و اصيل جايگزين سرمايه داری 

زيرا سوسياليسم نتيجه منطقی پروسه . واقعا موجود گردد ، موافقم 
به . ع موجود است تاريخی مبارزه قربانيان اصلی نظام عليه وض

کالمی ديگر سوسياليسم در يک مصاف روياروئی تاريخی و جدی با 
نظام جهانی سرمايه در جهت حل تضاد اصلی بين کار و سرمايه و 
سپس در لغو هر نوع قطب سازی ديکته شده از سوی سرمايه پا به 
عرصه وجود گذاشت و انديشه ها و پروژه های مربوط به آن اساسا 

صاد سياسی و فلسفه نظام سرمايه داری رشد و گسترش در نفی اقت
اکنون که نظام جهانی با تعرض خود عليه هر نوع . يافته است 

برابری طلبی و فقرزدائی در جهان به صورتی جهانی عمل می کند ، 
مارکسيست ها و ديگر نيروهای برابری طلب نيز بايد با گشايش جبهه 

قربانيان نظام جهانی سرمايه های جهانی ، پروژه خود را به ميان 
اگر چه تا اين اواخر يعنی . برده و آنها را عليه نظام بسيج سازند 

بيش از برمال گشتن و رسانه ای شدن بحران عميق ساختاری نظام 
سرمايه داری ، ارائه يک پروژه جهانی برای مصاف و درگيری با 
 نظام جهانی ممکن بود توسط حتی بعضی از چپ های مارکسيست

و غير " تخيلی " و يا حتی " آرمان گرايانه " يک عمل و استراتژی 
قابل وصول تلقی گردد ولی امروز در بحبوحه بحران ساختاری نظام و 
پی آمدهای منبعث از آن گسترش ميليتاريسم و جنگ های ساخت 
آمريکا از يک سو و افزايش فالکت بار بيکاری مزمن هم در 

ای جنوب از سوی ديگر فرصت کشورهای شمال و هم در کشوره
نوينی به چالشگران نظام داده است که پروژه جهانی خود را مطرح 

اگر چپ متحد جهانی و در راس آن مارکسيست ها ، پروژه . سازند 
خود را عرضه کنند ، مطمئنا ديگر نيروهای اجتماعی و سياسی 

ايد در خاتمه ب. برابری طلب و رهائيبخش به دور آن حلقه خواهند زد 
خاطرنشان ساخت که تغيير اساسی جهان فقط با رشد و مبارزات 
قربانيان نظام جهانی بويژه کارگران و زحمتکشان ، در واحدهای اين 

به سرانجام مطلوب و جهانی بهتر ) کشورها و مناطق مختلف ( نظام 
بدون تحول نهادی بينشی ، سياسی و اجتماعی در . خواهد رسيد 

ثی پيرامون مبارزه برای دگرديسی اساسی سطح کشوری هر نوع بح
و ايجا د و استقرار يک بديل جدی در مقابل اين نظام در سطح جهانی 
بی ربط و در بهترين شکلش يک تمرين نافرجام در سطح آکادميک 

  . خواهد بود 
  

     **************************************  
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 از مارکس يستیخوانش شبه آنارش يک
 
 بخش دوم       )آزاد يرانپ یرابر آ ینقد(
 
  

            حشمت محس                     
  
 

 فصل دوم
 

 در دفاع از دموکراسی نمایندگی
 
اکنون مدتی است که در سازمان ما  برخی از رفقا اصل دموکراسی  

در این مقدمه . کنند-نمایندگی را به طور تلویحی مردود اعالم می
وکراسی نمایندگی را با صراحت و در یک است که رفيق پيران اصل دم

 :گوید-او در این باره می. مقاله نفی کرده است
 
از وجوه مختلف زندگی واقعی و متمرکز کردن " سياست"جداسازی "

آن در دولت و اجزا آن، مبنای باصطالح تخصصی شدن سياست می 
در نتيجه آن، کارگزاران حرفه ای سياست و دستگاه . شود

آید و توده مردم را از حيطه اعمال مستقيم -وجود می بوروکراسی به
این . قدرت واقعی بر زندگی و سرنوشت خود بيرون می کند

ها البته از درون پروسه مبارزه و مقاومت -جداسازی قدرت از انسان
ای از حالت -گذرد و متحقق شدن آن در چنين زمينه-مردم می

" نمایندگی دموکراسی"آید و -در می" تفویض"به شکل " غصب"
به سياستمداران دولت تفویض " سهم قيصر. "گيرد-شکل می

 ".روند تا نوبت دیگر-شود و مردم پی کار خود می-می
 

ی -آیا رفيق پيران با دموکراسی نمایندگی به طور عام و در همه
آیا او با ترکيب عناصری از دموکراسی مستقيم . شرایط مخالف است

که امکان جدایی نمایندگان از  در پيوند با دموکراسی نمایندگی
کند نظير تدابيری که در کمون -کننده را سد می-ی انتخاب-توده

اتخاذ شده مخالف ...) ای بودن نمایندگان-فراخوانی، دوره(پاریس 
است؟ رفيق پيران از جمله رفقای سازمان ماست که به دولت نوع 

بود و آن را  آیا با انتخاب نمایندگان در کمون مخالف. کمون باور دارد
و در . گوید-در این مقاله او چيزی در این باره نمی. داند-اشتباه می

ها نزدیک -این باره سکوت پيشه کرده است و اصال به این پرسش
برای این که بتوان در این باره یک بحث نظری سالم و . شود-نمی

های مدافعان این نظر -شفاف سازمان داد، و با منطق و استدالل
من نکاتی را به صورت فشرده در دفاع از این اصل ارائه  آشنا شد؛

کنم تا رفقای مخالف اصل دموکراسی نمایندگی آن را به چالش -می
 . بطلبند و در عين حال مواضع اثباتی خود را بيان کنند

 
دموکراسی محصول مبارزات طوالنی طبقات مختلف به        -1

بير فرانسه شروع و تا خصوص طبقه کارگر است که از مقطع انقالب ک
دموکراسی در قامت کنونی خود یک پدیده . کنون ادامه داشته است

 .تازه و به طور مشخص به دوره بعد از جنگ دوم جهانی تعلق دارد
 
دموکراسی یا حاکميت مردم بر سرنوشت خود، پيوند وثيقی         -2

 با حق رای عمومی دارد، رای عمومی الزاما به دموکراسی منتهی
. شود، اما دموکراسی بدون حق رای عمومی بی معنا است-نمی

های -حق رای عمومی تا عصر انقالبات دموکراتيک تحت عنوان
نابرابری در ثروت، سواد، تفاوت زن و مرد یا اختالف بين نژادها، نه 

گرفت و خوِد -صرفا در عمل، بلکه در قانون نيز مورد انکار قرار می
با انقالب . ا نمایندگان خدا تعلق داشتحاکميت به شاه، اشراف، ی

ها از سطح حقوقی آغاز -کبير فرانسه است که  برابری انسان
یابد و در بر اثر انقالب اکتبر و -شود، در کمون پاریس تداوم می-می

شود؛ و اصل -یک رشته دالیل دیگر در مقياس جهانی عمومی می
،  بر حاکميت به منشاء آن یعنی  به صاحبان واقعی آن مردم

 .گردد-می
 
یک خرافه رایج پيرامون دموکراسی این است که آن را        -3

دار -کند و محصول طبقه سرمایه-آورد بورژوازی تلقی می-دست
این خرافه، پيکار نيروهای مختلف مدافِع دموکراسی را . داند-می

گيرد؛ و نقش و سهم همه کسانی را که از برابر حقوقی -نادیده می
به نام  - در تحميل آن به نظام سياسی بورژوایی -اند-محروم بوده

این خرافه هر نهاد موجود در نظام . کند-بورژوازی واریز می
به عالوه تاریخ پيکار . کند-دارانه ارزیابی می-داری را سرمایه-سرمایه

دهد که هر جا دامنه و قلمروی -برای دموکراسی نشان می

رو -به-ت بورژوازی روکند با مخالف-دموکراسی انکشاف پيدا می
کسانی که بر این باور اند که دموکراسی بر قامت . شود-می

کند بر خصلت متناقض -بورژوازی دوخته شده و منافع آن بيان را می
سينزوود امکان این -پوشند و به قول الن مک-دموکراسی چشم می

داری -تواند عليه سرمایه-گيرند که دموکراسی می-امر را نادیده می
 . رود به کار

 
های دموکراتيک اگرچه از مبارزه -تکوین نهادها و ارزش       -4

اند، معهذا -محرومان و از متن نبرد کسانی فرارویيده که فاقد آن بوده
داری به -نباید نسبت به ادغام نهادهای دموکراتيک در نظام سرمایه

تواند این نهادها -داری می-نظام سرمایه. لوحانه در غلتيد-درک ساده
ها را کژدیسه سازد، جوهر دموکراتيک و رادیکال آن را سترون -و ارزش

این امر البته . ها را در راستای منافع خود ادغام کند-نماید، و آن
طبقاتی جامعه بستگی  -محتوم نيست و به توازن قوای سياسی

معهذا در نظر گرفتن این امر نباید تحت هيچ شرایطی به نادیده . دارد
 . های دموکراتيک بيانجامد-بارزه برای نهادها و ارزشگرفتن ضرورت م

 
این مبارزه از . کنيم-ما برای دموکراسی رادیکال مبارزه می       -5

رود، اما دستاورد آن را نفی -ی دموکراسی بورژوایی فراتر می-محدوه
شود و -دموکراسی رادیکال از سطح سياسی شروع می. کند-نمی

 .ویدر-به قلمروی اقتصادی فرا می
 
دموکراسی رادیکال در سطح سياسی از دو عنصر تشکيل        -6

در . دموکراسی نمایندگی -دموکراسی مستقيم ب - شود الف-می
ی مجریه اساسا نفی -ساختار سياسی بدیل، خصلت سياسی قوه

کند و تحت تابع -شود و سرشت فنی و تخصصی پيدا می-می
به . کند-ات آنان را اجرا میی نمایندگان مردم قرار دارد و تصميم-اراده

ی مجریه تابع قوه مقننه -سخن دیگر در دموکراسی مشارکتی، قوه
از سوی دیگر در سطح دموکراسی . است و در برابر آن پاسخگوست

مستقيم مسئوالن به طور مستقيم از طرف نهادهای پایه انتخاب 
شوند و در برابر آن پاسخگو هستند و خودگردانی به نحو -می

 .گردد-و به معنای واقعی کلمه اجرا می مستقيم
 
برای مداخله مردم در سياست، اصل دموکراسی نمایندگی        -7

از این . الزم است اما برای تامين کامل مشارکت مردم کافی نيست
رو برای دستيابی به این هدف ما به دموکراسی مستقيم نيز احتياج 

اسی باقی ی سي-یی که صرفا در محدوده-دموکراسی. داریم
ماند و خودگردانی در توليد را نيز آماج فعاليت خود قرار -نمی
معهذا عطف توجه به دموکراسی مستقيم نباید به معنای . دهد-می

 .نفی دموکراسی نمایندگی فهميده شود
 
پارلمان . دموکراسی نمایندگی بدون پارلمان بی معنا است       -8

لمانتاریسم به معنای تسلط پار. اما مساوی با پارلمانتاریسم نيست
بورژوازی بر پارلمان است، اما این تسلط از نفس نهاد پارلمان بر 

 .خيزد-نمی
 
اصل نمایندگی یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق        -9

تواند مستقيم یا غير -تامين منافع مردم می. دموکراسی است
سی ی نمایندگی با دموکرا-معهذا رابطه. مستقيم صورت پذیرد

سان -هدف است و نباید این دو را مترادف و یک -ی وسيله-رابطه
نمایندگی ابزاری است که به تحقق دموکراسی یاری . انگاشت

نباید با خود دموکراسی " قاعده اکثریت"چون -رساند و هم-می
 . یکسان گرفته شود

 
و . نفی پارلمان، به یک معنا نفی دموکراسی نمایندگی است    -10

کسی که از حق . و به معنای نفی حق رای عمومی استنفی این د
تواند نهاد پارلمان را نفی -کند، قاعدتا نمی-رای عمومی دفاع می

آن ظرف و نهاد اصلی که تبلور حق رای عمومی است چيزی جز . کند
البته در پيوند با این یا آن مورد خاص . پارلمان یا مجلس نيست

م نيز استفاده کرد، اما رفراندم توان از حق رای عمومی در رفراند-می
گيری مسایل متنوع جامعه در شرایط -تواند روال معمول تصميم-نمی

 .کنونی زندگی بشری به شمار رود
 

ای از دموکراسی نمایندگی است، اما -دموکراسی ليبرال گونه    -11
دموکراسی . دموکراسی نمایندگی لزوما دموکراسی ليبرال نيست

های آن فراتر -راسی ليبرال است و از محدودیتنمایندگی تکامل دموک
در دموکراسی نمایندگی برخالف دموکراسی ليبرال اوال . رود-می

ی -شوند، ثانيا برای دوره-نمایندگان توسط مردم فراخوانده می
شوند و ثالثا توسط نهادهای جامعه مدنی کنترل -معينی انتخاب می

شکل " پارلمان کارآمد"تا به قول مارکس از این طریق یک . شوند-می
کند عناصری از -مارکس اولين متفکری است که تالش می. بگيرد

 دموکراسی مستقيم را در پيوند با دموکراسی نمایندگی تلفيق کند
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در ساختار سياسی استوار بر دموکراسی جامع و فراگير، اگر     -12
به دموکراسی نمایندگی به طور یک جانبه تاکيد شود و دموکراسی 

تقيم نادیده گرفته شود، خطر بازگشت به پارلمانتاریسم بورژوایی مس
های مردم به جای مشارکت در عرصه سياسی -محتمل است و توده

در عوض تکيه یک . توانند بيگانه شوند-نسبت به قدرت سياسی می
جانبه بر دموکراسی مستقيم و ندیده گرفتن قلمروی عمومی و 

ژه و گروهی این یا آن بخش از تواند منافع وی-سراسری جامعه، می
 .گيرد-یابد و در تقابل با منافع عمومی جامعه قرار می-جامعه اولویت 

 
اثر گستردگی و تقسيم کار "اصل دموکراسی نمایندگی که در     -13

گيری در درازنای تاریخ سر برآورده -و سازوکارهای تصميم" جامعه
دوره تاریخی، در این یا  است، بر اثر بدکرداری نمایندگان در این یا آن

تر از تسلط بورژوازی در مجلس، -آن کشور معين، یا به زبان شفاف
حتی دموکراسی . نباید به سرزنش و انکار آن نهاد منتهی شود

تر -نمایندگی در جوامع بورژوایی ناکارآ شده و دارد هر چه بيش
های سياسی فاشيستی در این -شود به مراتب از رژیم-سترون می

 .برای شکوفایی مبارزه طبقاتی بهتر استنظام 
 

پرسش اصلی درباره ساختار سياسی دموکراسی رادیکال و     -14
ی دموکراسی نمایندگی با دموکراسی -جامع به نسبت و رابطه

چگونه امکان دارد که دولت "به قول پوالنتزاس . گردد-مستقيم بر می
عميق را به شکلی رادیکال چنان دگرگون کرد که گسترش و ت

که در عين (های سياسی و نهادهای دموکراسی نمایندگی-آزادی
با شکوفایی اشکال ) های مردم هستند-ی توده-حال تحت اراده

در ". دموکراسی مستقيم و رویيدن نهادهای خودمدیر ترکيب گردد؟
پاسخ به این پرسش ضروری است دو عرصه را از یک دیگر متمایز 

ی یا به طور مستقيم پيرامون آن به کرد، تا بتوان از طریق نمایندگ
عرصه اول به مسایل ُخرد و عرصه دوم عمدتا . گيری پرداخت-تصميم

ی دموکراسی مستقيم -عرصه اول حوزه. پردازد-به مسایل کالن می
است که نه تنها در محل کار و محل زیست از امکان عملی برخوردار 

چرا که . دارداست، بلکه برای تحقق دموکراسی ضرورتی گریزناپذیر 
هایی که به طور مستقيم و بی واسطه -بدون مداخله مردم در عرصه

تواند در ميان -ها پيوند دارد سخنی از دموکراسی نمی-با زندگی آن
دموکراسی مستقيم در محل کار و محل زیست قلمرویی . باشد

پذیر است، هر چند که ضرورت خود -است که به لحاظ فنی نيز امکان
دموکراسی نمایندگی اما در . کند-ن امکان فنی اخذ نمیرا صرفا از ای

تواند کاربرد عملی داشته باشد و -سطح سراسری و ملی می
ای است که در آن تمرکز -این عرصه. اساسا به مسایل کالن بپردازد

ای، گروهی و محلی اختصاص -تواند به منافع رسته-بر مسایل، نمی
فع همه شهروندان معطوف یابد بلکه بر مسایل عام و سراسری و منا

 .شود
 

های یک جامعه، بنا با مختصات -دولت کارگری بنا به سنت    -15
تواند در اشکال گوناگون -سياسی یک کشور، و بنا به توازن قوا می

. تواند در هر شرایطی به یک شکل متجلی شود-تکوین یابد و نمی
ری جهان  باید به یاد داشته باشيم که کمون پاریس اولين دولت کارگ

و بر خالف این خرافه رایج، . با مدل شوراها در روسيه تفاوت داشت
نماینده  بر مبنای  86کمون شباهتی به شوراهای روسيه نداشت و 

در . حق رای شهروندی از مناطق پاریس به کمون انتخاب شده بودند
در شوراهای . حالی که شوراها بر مبنای محل کار شکل گرفتند

ان عضویت نداشتند و در شوراهای دهقانی، سربازان کارگران، دهقان
 . شرکت نداشتند

 
تغيير جهان بدون "و تز" دولت حداقل"ی ليبرالی -بنياد اندیشه     -16

ی شبه آنارشيستی در محروم کردن مردم -با درونمایه"  کسب قدرت
از مشارکت فعال در کنترل و هدایت ساختار سياسی اشتراک نظر 

ی دولت را در دست نخبگان سياسی محدود -رهاولی ادا. دارند
کند و دومی مردم را از دسترسی به قدرت و کنترل و هدایت آن -می

ی نظریه انقالبی مارکسيسم -هر دو نظر اما با شالوده. دارد-باز می
تر -که بر اصل خودحکومتی و مشارکت هر چه وسيع. مباینت دارند

 .مردم در قدرت سياسی استوار است
 

گسست از سوسياليسم روسی بدون شناسایی و اهميت      -17
های دموکراتيک عقيم و ناممکن است، و ضدیت با این -ارزش
خونی با مدل ورشکسته استالينی را نشان -ها تنها هم-ارزش
تجدید آرایش چپ بدون ترکيب دموکراسی مستقيم و . دهد-می

ن نمایندگی در ساختار سياسی سوسياليسم بی معنا است و از ای
رو بازسازی سيمای یک چپ رادیکال، فمينيست، اکولوژیست و 

 . عميقا دموکراتيک نيز ناممکن است
 
  
 
  

 
 فصل سوم

 
 تضاد کار و سرمایه

 
داری -محور دیگر بحث با رفيق آزاد را تضاد محوری در جامعه سرمایه

در این جا او یک تجدید نظر اساسی از نظریه . دهد-تشکيل می
او در . گذارد-گسست از آن را به نمایش میمارکسيستی و یک 

 :گوید-معرفی آرای هالووی و به پيروی از او می
 
داری، تضاد بين کنش مفيد، خالقانه و -تضاد محوری سرمایه"

مشخص انسانی با کار مزدوری یعنی کنشی که زیر سلطه و کنترل 
با ) در استخدام(تضاد بين کارگر . سرمایه قرار گرفته است می باشد

ترین نمایه این تضاد محوری است و نه -سرمایه، آشکارترین و صریح
و تضاد محوری در همه جنبه های جامعه سرمایه داری . همه آن

سرمایه داری یک مناسبات اجتماعی است که . گسترده شده است
آن تضاد محوری را در همه روابط و سطوح جامعه چون یک شبکه 

که -چنان".  کند-بقه بندی میتند، و جامعه را در همه سطوح ط-می
در (تضاد بين کارگر "کنيم این جا  ادعا شده است -مالحظه می

تضاد سرمایه " ترین نماد-آشکارترین و صریح"، "با سرمایه) استخدام
به سخن مارکسيستی . داری-است، نه شالوده و بنيان نظام سرمایه

ا تضاد ذاتی ی. دهد-یعنی این تضاد سطح پدیداری را نشان می
تضاد بين کنش "وجودی سرمایه چيزی دیگری است، از منظر او 

مفيد، خالقانه و مشخص انسانی با کار مزدوری یعنی کنشی که زیر 
. رود-تضاد محوری سرمایه به شمار می"سلطه و کنترل سرمایه

یعنی " تضاد کنش مفيد، خالقانه و مشخص انسانی با کارمزدوری"
ی تضاد بخشی از کنش رها شده و چه؟ معنای آن به زبان ساده، یعن

کار مزدوری یعنی قدرت کنش خالق که تحت . آزاد با کار زیر سلطه
گر از محصول خود جدا شده و این محصول به عنوان -قدرت سلطه

در این جا بين دو وجه از یک . سرمایه در برابر او قرار گرفته است
. سرمایه قطب، تضاد وجود دارد، نه کنش انسانی با قطب دیگر یعنی

به سخن دیگر کنش خالق با کنش مزدوری دو وجه تضاد در یک قطب 
گذارند نه دو نيروی متخاصم در دو قطب و یک -را به نمایش می

ها به -تردیدی نيست که پای حامالن این کنش. ی اجتماعی-رابطه
ها این تضاد بی معناست؛ معهذا -شود، و بدون آن-ميدان کشيده می

دارانه، -ی اجتماعی سرمایه-، نه بر نيرو و رابطهدر نوشته محل تاکيد
بلکه بر کنش استوار است که از نتيجه خود جدا افتاده است و متن از 
این ظرفيت برخوردار است که از آن چنين تفسيری به دست داده 

افزاید، -در این جا مقاله رفيق پيران چيزی به اطالعات ما نمی. شود
ست به تجدید نظر هالووی متمرکز اما برای دریافت مطلب ضروری ا

هالووی خود این . تر شود-جایی روشن-شویم تا معنای این جابه
 :کند-آغاز می-مبحث را چنين 

 
کارگران کارخانه، پرولتاریای صنعتی را چگونه باید تعریف کرد؟ آیا "
ی طبقاتی جنبه اساسی ندارند؟ آیا -ها در پيوند با مفهوم مبارزه-آن

ی اساسی -داری جنبه-ی سرمایه-مل تضاد جامعهکار برای درک کا
. ی عمل نيست-ی اصلی جدایی کنش از نتيجه-ندارد؟ توليد حوزه
توليد . ست از توليد جدایی بين سوژه و ابژه-توليد کاال عبارت ا

. ست از توليد ارزش اضافه به دست کارگران-داری عبارت ا-سرمایه
دار -کنند، سرمایه-وليد میرا ت-ای که، اگر چه کارگران آن-ارزش اضافه

 )25". (کند-را تصاحب می-آن
 

هالووی در عين حال که این عناصر درست تحليل مارکسيستی را 
هایی دارد که جوهر تجدیدنظر او را روشن -پذیرد تبصره-می
 :گوید-او می. سازد-می

 
گر چه بخشی (اما جدایی کارگر از ابزار توليد، فقط بخشی "

تر مردم -تر سوژه از ابژه است و جدایی عام-از جدایی عام) اساسی
ی جدایی کارگر از ابزار -ایده. گيری بر فعاليت خویش-از امکان تصميم

توليد، ذهن ما را به نوع مخصوصی از فعاليت خالقه رهنمون 
شود، اما این تمایز بين توليد و ُکنش به طور عام بخشی است -می

این . ی آن است-جهاز تجزیه ُکنشی که حاصل جدایی ُکنش و نتي
ای که از سوژه بودن خلع شده است، صرفًا به -حقيقت که هر سوژه

خود ] اما[شود، -عنوان جدایی کارگران از ابزار توليدشان پدیدار می
 ". واره شدن مناسبات اجتماعی است-تجلی بت

 
کند و مساله را -در این جا هالووی عناصر جدیدی به بحث اضافه می

د در یک نظام توليدی معين، به یک مساله از چارچوب مشخص خو
دهد؛ در این جا تضاد در -عام و به کل مناسبات اجتماعی بسط می

شيوه توليد سطح پدیداری و تجلی یک تضاد اصلی معرفی 
 :دهد-او بحث خود را چنين ادامه می. شود-می
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تواند سر -نمی) استثمار(بنابراین، توليد ارزش، توليد ارزش اضافه "
ی طبقاتی باشد، صرفًا به این دليل که -جزیه و تحليل مبارزهآغاز ت

ی مقدماتی است، به منظور -استثمار منطقًا مستلزم یک مبارزه
های معينی به عنوان -تبدیل خالقيت به کار و مشخص کردن فعاليت

 . کنند-هائی که ارزش توليد می-فعاليت
 

مان، ُکنش را به استثمار تنها عبارت از استثمار کار نيست، بلکه هم ز
کند -کند و در عين حال سوژه را از سوژه بودن خلع می-کار تبدیل می

خالقيت ... ست از بازداری -استثمار عبارت... و انسان را از انسانيت
شود، تنها در -گونه که معموالًٌ درک می-بازداری خالقيت آن. آزاد

نش از گيرد، بلکه طی کل روند جداسازی ُک-فرآیند توليد صورت نمی
داری را به وجود -گيرد که جامعه سرمایه-ی آن  صورت می-فرآورده
 ". آورد-می

 
ای وجود دارد که مقدم بر استثمار -پس از نقطه نظر تحليلی مقوله 

 این مقوله کدام است؟. است
 
ی محوری بودن کار، مطمئنا این -پس پاسخ به سئوال ما در باره"

] به طور عام[ست که کنش-نيست که کار اساسی است، بلکه این ا
کار وجود  - عليه و فراسوی –ُکنش در . ی اساسی دارد نه کار-جنبه
آغاز کردن با کار یعنی تقليل مفهومی که از مبارزه طبقاتی ... دارد

داریم و خارج کردن کل جهان عمل اجتماعی ستيزگرانه از دید خود، 
اما . ر استای که کارکرد آن در تبدیل کنش به کا-جهانی ستيزگرانه

ای را که در این جا از مبارزه طبقاتی -حتی اگر مفهوم گسترده
که بگوئيم توليد ارزش اضافه -پيشنهاد شده بپذیریم، آیا در این

ی اساسی دارد، معنی و منطقی وجود ندارد، معنی و منطقی -جنبه
که در آن مبارزات حول و حوش توليد، محور مبارزه برای رهایی را 

 ". ؟دهد-تشکيل می
 
گيرد که ایراد ضربه به سرمایه به -او از این مقدمات چنين نتيجه می 

شود و بخشی دیگری از مردم نيز از چنين -روند توليد منحصر نمی
تر -بدین سان او دامنه سوژه را گسترده. ظرفيتی برخوردارند

ها این نکته را به خوبی روشن -هالووی با مثال زاپاتيست. سازد-می
 : کند-می

 
مکن است موردی که بتوان چنين سلسله مراتبی را به وجود آورد م"

وجود داشته باشد، به شرطی که بتوان نشان داد که توليدکنندگان 
مستقيم ارزش اضافه در حمله به سرمایه نقشی خاص ایفا 

ای از -های کليدی-شود که بخش-گاه چنين استدالل می. کنند-می
ارت مخصوصی را بر سرمایه توانند خس-کارگران وجود دارند که می

های بزرگ یا کارگران بخش حمل و -مثًال کارگران کارخانه(وارد کنند 
این کارگران قادر اند با صراحت خاصی وابستگی سرمایه به کار ). نقل

ی -با این همه، بخشی از کارگران ضرورتًا توليدکننده. را تحميل کنند
و تاثير قيام ) نکمثًال کارگران با(مستقيم ارزش اضافه نيستند 

از طریق تضعيف رسمی ارزش پزوی (ها بر سرمایه -زاپاتيست
سازد که -روشن می) 1994-95مکزیکی و مثًال بحران مالی سال 

ظرفيت بر هم زدن روند انباشت سرمایه ضرورتًا به قرار گرفتن 
 ".بالواسطه در فرآیند توليد وابسته نيست

 
ای در ایراد ضربه به -هاگر کار عنصری اساسی نيست، و نقش ویژ

کند و فرآیند توليد نيز در انباشت سرمایه ظرفيتی -سرمایه وارد نمی
بخشد، پس تخاصم این جامعه را چگونه تبيين -معينی به او نمی

ی فوکو را "کثرت مناسبات نيرو"جایی که دارد  -کنيم؟ هالووی آن-می
سخ دهد به این پرسش کليدی بحث ما چنين پا-مورد نقد قرار می

 :دهد-می
 
ی -ما مساله قدرت را بر اساس تخاصم دو قطبی بين عمل و نتيجه"

که ظاهرا در (ی عمل به شکل سرمایه-عمل مطرح کردیم که نتيجه
تمام اشکال ) داری اما به طور واقعی مسلط بر آنان-کنترل سرمایه

تر نيز -سازد و هر دم حریصانه-عمل را به طور فزاینده تابع خود می
 .شود-می

 
آیا مساله بدین سادگی است؟ آیا چيزی که ما عليه آن فریاد 

های که -تر از آن نيست؟ درباره شيوه-کشيم بسيار پيچيده-می
توان گفت؟ در باره معلمان -کنند چه می-ها رفتار می-دکترها با مریض

و شاگردان، والدین با کودکان؟ در باره رفتار سياهان با سفيدان چه؟ 
از مرد چه؟ آیا این که بگویيم قدرت همان سرمایه در باره تابعيت زن 

گرایانه و -است و سرمایه همان قدرت به این پرسش ساده
 ایم؟-گرایانه برخورد نکرده-تقليل

 
کند که تامل در باره قدرت بر -به خصوص فوکو این بحث را مطرح می

تر باید برحسب -حسب دوقطبی اشتباه است و ما در این مورد بيش
تر -نقطه عزیمت ما از این ظریف... بياندیشيم"سبات نيروکثرت منا"

ما از این . فریاد، حرکت به سوی تغيير رادیکال جامعه است: است
این . کند-نقطه نظر پرسش را آغاز کردیم که جامعه چگونه عمل می

نقطه عزیمت ما را به قرار دادن مساله عمل در مرکز بحث هدایت 
ه تخاصم بين عمل و نتيجه عمل ی خود ب-کند و این به نوبه-می
 ". انجامد-می

 
است - ی پيوسته-بر مبنای نظر هالووی، عمل اجتماعی یک شبکه

داری و چه خارج از آن، چه به طور مستقيم -که در روند توليد سرمایه
. وارگی گسسته شده است-و چه به طور غيرمستقيم  بر اثر شيی
اد این عمل با ی عمل و تض-این امر سبب جدایی عمل از نتيجه

ی عمل، امری -بنابراین جدایی عمل از نتيجه. شود-سرمایه می
ای روی -است که با تنش و تخاصم همراه است و در بطن جامعه

وارگی -اما او خود بت. واره استوار است-دهد که بر مناسبات بت-می
داند، بلکه آن را با ضد -شده و پایان یافته این روابط نمی- را امری داده

وارگی، -داند؛ نه پس از تکوین بت-واره شده همراه می-بط بتروا
روند "به سخن هالووی . بلکه از همان آغاز همراه و همزاد آن

و تضاد بنيادی ". واره پرستی است-وارگی دال بر وجود ضد بت-بت
این جامعه را در پيوند با ردپایی از تئوری قدرت فوکو از این جا باید 

 .استنتاج کرد
 

دهد که هالووی بر نظام -رش خالصه از آرای او نشان میاین گزا
ی -نگرد که همه-داری تاکيد دارد و آن را چنان فراگير می-سرمایه

روند و تحت -اشکال ستم، پدیدارهای مختلف این نظام به شمار می
سلطه و تابعيت آن قرار دارند؛ برخالف فوکو که این نظام را فراگير 

کثرت مناسبات قدرت، اشکال ستم را تر با -بيند، بلکه بيش-نمی
داری را نه در حلقه توليد، -او تضاد بنيادین سرمایه. کند-تبيين می

واره شدن روابط انسانی -چيند و از بت-بلکه در حلقه گردش می
 .آميزد-و با موضوع ستم در هم می. کند-استنتاج می

 
ری به در جای دیگ(پردازد-این نوشته به این نوع تبيين از مساله نمی

، بلکه به نکاتی در پيوند با مخدوش شدن مرز )آن پرداخته خواهد شد
 .  خواهد کرد- بين انواع ستم اشاره

 
داری، ستم طبقاتی -در نزد هالووی برای دوام و بقای سرمایه

در یک سطح قرار ... با ستم نژادی، جنسی، ملی) استثمار(
خاصم بيان آرایی یک دو قطبی مت-گيرند و تماما به شکل صف-می
ها فقط به -سرکوب خالقيت"او با اظهار این که . شوند-می

داری را -شود، بلکه کل جامعه سرمایه-های توليد محدود نمی-محيط
تقریبا همه به . تقریبا همه بخشی از طبقه کارگر اند. گيرد-در بر می

بنا براین آیا دیگر نيازی به . کنند-نوعی ازخودبيگانگی را تجربه می
تر بيان -این نکته را شفاف" از واژه طبقه وجود دارد؟ استفاده

 .کند-می
 

ی -این روایت از تضاد محوری سرمایه و استنتاج مردم به عنوان سوژه
مبارزه عليه بنيان سرمایه، تناقض آشکاری با تبيين مارکس از این 

مارکس با صراحت تمام برای تبيين جامعه از سطح . مساله دارد
های دیگر بر -کند و تاثيرات سطح-زاد، حرکت میتوليد، شکل اخذ ما

 :گوید-او می. چيند-توليد را بر این بنيان می
 
ای که در آن کار اضافی پرداخت نشده از توليدکنندگان -شکل ویژه"

شود ارتباط سلطه و بندگی را تعيين -مستقيم بيرون کشيده می
کند، هم چنان که این امر مستقيما از خود توليد حاصل -می
. گذارد-گر بر آن تاثير می-ی خود به عنوان تعيين-شود و به نوبه-یم

ی همين است که سراسر پيکربندی اجتماع اقتصادی شکل -بر پایه
در هر موردی ارتباط مستقيم . ی آن استوار است-سياسی ویژه

اش طبعا بر -ارتباطی که شکل ویژه(صاحبان شرایط توليد است 
ی کار، و لذا بر قدرت توليدی -سطح معينی از تکامل سنخ و شيوه

چنين شکل سياسی ارتباط -، و لذا هم)اجتماعی  آن منطبق است
ی دولت را در هر -فرمانفرمایی و وابستگی، و در یک کالم، شکل ویژه

 )26."(یابيم-مورد در می
 

به عالوه  این تضاد کار سرمایه است که بنيان این جامعه را 
یط الزم برای بقا و دوام سرمایه سازد و تضادهای دیگر جزء شرا-می

هر چند به عنوان یک شرط کافی در کنار تضاد . شوند-محسوب نمی
 .دهند-اصلی به حيات خود ادامه می

 
گوید و جای شکی -مارکس در این باره با صراحت کافی سخن می

مان را در -های-چون بررسی: "گوید-گذارد آن جا که می-باقی نمی
، بار دیگر به اثبات این نکته نياز نيست که ایم-این باره ارائه کرده

ی توليد را -ی ميان سرمایه و کار مزدبری خصلت شيوه-چگونه رابطه
 ) 27". (کند-به تمامی معين می
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داری مغشوش -ی دیگری که در آرای او در باره جامعه سرمایه-نکته
در شيوه توليد، با " کار"ارائه شده، درهم ریختن مرز بين مقوله 

تر از آن است که در -ی کنش مفيد فراخ-دایره. است" مفيدکنش "
تر از آن -چارچوب شيوه توليد بگنجد و از نقطه نظر تحليلی سترون

است که بتواند به دقت در ارائه یک چارچوب مفهومی در تحليل از 
تواند سایر -به عالوه کنش مفيد می. سيستم سرمایه ترنم ببخشد

را در بر ... ری، فرهنگی، ورزشیهای اجتماعی نظير کنش هن-حوزه
 .نيز به طور کلی در هم بریزد" انسان"را با " کارگر"و مرز . گيرد

 
ها به درستی بر این تجدید نظر در آرای -برخی از مارکسيست
 :گوید-سعيد می-مثال دانيل بن. اند-مارکس انگشت گذاشته

 
های گوناگون -خواهد با انبوه شکل-هالووی همانند فوکو می"
ی -توان آن ها را به روابط دوگانه-اومت پيوند برقرار کند که نمیمق

اما باید توجه داشته باشيم که ). 28"(سرمایه و کار تقليل داد 
را ... هالووی برخالف فوکو مبارزه عليه تبعيض جنسی، نژادپرستی

داند، بلکه به سبب فراگيری امر -ی غيرطبقاتی نمی-مبارزه
 ".داند-ارزه طبقاتی میها را یک مب-وارگی، آن-بت

 
 :کنم-من در نقد این موضع و تبيين مساله به چند نکته اشاره می

 
متفاوت ) exploitation(با استثمار) Oppression(مقوله ستم  -1

ستم بنا به تعریف به امتيازات . است و نباید آن دو را یکسان انگاشت
ادی حقوقی و کنترل ناشی از یک جنس بر جنس دیگر، نژ -سياسی

استثمار به . شود-اطالق می...بر نژادی دیگر، مذهبی بر مذهب دیگر
است و " مفهوم محوری ماتریاليسم تاریخی"معنای دقيق کلمه یک 

کش از طبقه بهره ده در یک شيوه توليد -اخذ مازاد یک طبقه بهره"به 
در حالی که ستم بنا به تعریف یک امر فراگير . شود-گفته می" معين

شود، استثمار یک -فرهنگی محسوب می -سياسیی -در عرصه
رود که ناظر است بر ایجاد مازاد -مقوله اخص اقتصادی به شمار می

در اولی نابرابری در . در توليد و چگونگی تقسيم آن در عرصه توزیع
شود و امتيازهای معين جنسی -سطح روبنای جامعه دیده می

، نژادی )ز با مهاجرانشهروندان در تمای(، حقوقی )نابرابری زن و مرد(
سازد؛ در -را نهادی می)... سفيدپوستان در برابر رنگين پوستان(

حالی که دومی بر اخذ مازاد در سطح اقتصادی استوار است و 
استثمار "به قول مارکس. کند-نابرابری در این حوزه را نهادینه می

عبارت است از تصرف کار اضافی به دست اقليتی که نيروهای 
یعنی کاری افزون بر کار الزم مورد نياز - ا در تسلط خود داردتوليدی ر

 ) 29". (برای تامين توليدکنندگان مستقيم
 

های دیگر سود -داری از این نابرابری-تردیدی نيست که سرمایه
توان از یکسانی -جوید، معهذا از پيوند بين ستم با استثمار نمی-می

 .این دو مقوله سخن گفت
 
به عنوان -داری نابرابری سياسی یا فرهنگی -در جامعه سرمایه -2

تواند از بين برود، در حالی -می - نمونه ستم بر زنان یا ستم بر نژادها
این .  تواند به حيات خود ادامه دهد-که این نظام بدون استثمار نمی

داری موتور از -حرف نباید به این معنا فهميده شود که خود سرمایه
بدون مبارزه نيروهای تحت . استهای ستم -بين بردن این شکل

داری نظامی است -معهذا نظام سرمایه. ستم این کار ناممکن است
ی وسایل -که بر قهر اقتصادی استوار است و به سبب انحصار همه

کم در سطح نظری موجودیت آن به این -توليد در دست خود دست
اشکال از ستم نيازی ندارد، هر چند در واقعيت عملی از آن بهره 

 .برد-می
 
داری نه از -رفيق پيران در تبيين تضاد محوری جامعه سرمایه -3
حرکت کرده است و در این " مناسبات قدرت"بلکه از " مناسبات توليد"

توان ردپای نيچه یا فوکو به روایت هالووی را -جا به سادگی می
تر آن را نزد -این تز البته تز ناآشنایی نيست، ما پيش. مشاهده کرد

گ و یا حتی در ایران خود ما نزد دکتر شریعتی مالحظه کرده دورین
نه زیربنا تعيين کننده است نه روبنا، بلکه زوربنا "گفت -بودیم که می

این تز نادرست است و تبيين ماتریاليستی ". کنننده است-تعيين
از نقطه . کند-تاریخ موضوع سطوح مختلف جامعه را بهتر تبيين می

ات توليد است که کميت و کيفيت مناسبات نظر تاریخی این مناسب
کند نه برعکس، بدون حد معينی از مازاد توليد، -قدرت را تعيين می

ی -جامعه انسانی در مرحله. توان نهادهای قدرت را تعبيه کرد-نمی
معينی از توانایی خود در امر توليد توانسته است این نهادها را به 

رت نيست که مناسبات توليد را بنابراین، این مناسبات قد. وجود آورد
بخشد، بلکه برعکس، این مناسبات توليد است که -تعين می

از این رو جوامع و مناسبات . کند-مناسبات قدرت را متعين می
ی -انسانی را نه بر مبنای قدرت، بلکه اساسا باید بر حسب شيوه

آن چه "به سخن مارکس. توليد از یک دیگر متمایز کرد
قتصادی مختلف جامعه را از هم متمایز های ا-بندی-صورت

شکلی است که در آن، این کار اضافی در هر مورد از ... سازد-می
 )30".(شود-ی مستقيم، کارگر، بيرون کشيده می-توليدکننده

 
این تجدید نظر با هم ارز کردن تضادهای درون جامعه  -4

 از آماج حمله -یعنی تضاد محوری کار و سرمایه را -داری-سرمایه
و به پراکنده کردن نيروی ضربت آن در . سازد-اردوی کارگران خارج می

این سخن من نباید تحت هيچ . شود-قلمروهای دیگر منجر می
شرایطی به این معنا دریافته شود که اشکال دیگر ستم دست دوم 
اند، یا به لحظ سياسی مبارزاتی از اهميت ثانویه برخوردار اند، و یا 

ین مبارزات پشتيبانی کنند؛ بلکه باید به این معنا کارگران نباید از ا
داری نه مثال نابودی راسيسم -فهميده شود که برای نابودی سرمایه
تصور کنيد که جنبش کارگری به . یا پدرساالری به کجا باید حمله کرد

جای آماج اصلی خود یعنی حمله به استثمار و ازخودبيگانگی، وظایف 
این استراتژی چيزی جز . ود قرار دهندیک جنبش ملی را پيشاروی خ

داری از تير رس کارگران چه -خارج کردن تضاد اساسی سرمایه
 . معنایی در بردارد

 
سرمایه اما نه یک امتياز، بلکه یک ظرفيت بالقوه را  - حل تضاد کار -5

خودی و -دهد و از این تز درست نباید یک تلقی خودبه-نشان می
 .ارگران استنتاج شودخودکار از توانایی بالفعل ک

 
الن مک سينز وود در این باره نکاتی را مطرح کرده  که بسيار آموزنده 

این عبارت که طبقه کارگر یک طبقه بالقوه : "گوید-او می. است 
انقالبی است، نه یک تجرید متافيزیکی، بلکه تداوم اصل 
ماتریاليستی است که توليد و استثمار در زندگی اجتماعی نقش 

 )31". (کنند-ایفا می اساسی
 
 

گيرد، -نقش اساسی طبقه کارگر از یک ایمان مذهبی نشات نمی
داری قابل -توليد سرمایه- ی-بلکه ناشی از مختصات خود شيوه

 :این نقش به سبب. استنتاج است
 
ترین و -کننده-ی موضوع مستقيم تعيين-طبقه کارگر به مثابه      -1

ای است که هيچ -طبقه -شکل گرچه نه تنها-ترین استثمار-بنيادی
تواند -نفعی در روا داشتن ستم طبقاتی به دیگر طبقات ندارد و می

اش فراهم -شرایط رهایی کل بشریت را در مبارزه برای خودرهانی
 .کند

 
سرمایه نه در چارچوب این نظام، بلکه به  -حل تضاد بنيادین کار     -2

کشی -بهرهی توليد و نفی نظام -فراتر رفتن از این شيوه
 .داری نياز دارد-سرمایه

 
طبقه کارگر آن گروه اجتماعی است که بنا به وضعيت       -3

تواند این -اش در فرآیند توليد، با چالش کشيدن نظام می-عينی
 . شيوه توليد را درهم شکند

 
ی جایگاه خود در توليد، دارای این ظرفيت -پرولتاریا به واسطه     -4

ی یک نظام -با نظام موجود، شالودهاست که در عين چالش 
سياسی بدیل را پی افکند و به سبب این موقعيت، دارای چنان 

های تحت ستم  برای -یک از گروه-جایگاه بی بدیلی است که با هيچ
 .نفی سرمایه قابل مقایسه نيست

 
  
 

 فصل چهارم
 

 ضرورت دفاع و طرح بدیل سوسياليستی
 

 هست شب 
 

 ر استاده هوا همچو ورم کرده تنی گرم د
 

 هم از این روست
 

 ای -بيند اگر گمشده-نمی
 

 .راهش راه
 

 نيما یوشيج
 
پس از فروپاشی اردوگاه شوروی و گسترش نئوليبراليسم در این  

جوامع دیگر تردیدی باقی نمانده است که مدافعان مبارزه برای 



31 
 

کنند و زیر آوار -سوسياليسم شکست سهمناکی را تجربه می
ی یک نيروی موثر از صحنه مبارزه سياسی به -به مثابهُخردکننده آن 

هایی -در این شرایط نياز به ارائه مدل یا مدل. اند-حاشيه پرتاب شده
از سوسياليسم که خصلت عملی و مطلوب داشته باشد، بيش از هر 

بنابراین طفره زدن از این کار نه مفيد . شود-زمان دیگری احساس می
ن شرایطی رفيق پيران بی توجه به در متن چني. است و نه عملی

ها در جریان است با روح -هایی که در ميان سوسياليست-بحث
ی عملی بياموزد و به -خواهد از تجربه-امپریستی صرفا می

ی نظری بی -های جهان در عرصه-دستاوردهای سایر مارکسيست
 : کند-بندی می-او جوهر نظر خود را چنين صورت. ماند-اعتنا باقی می

 
، سياست از نوع دیگری غير از آن که در "سياستی دیگر"یعنی  این"

و البته سياستی است که راه های . دنيای متعارف موجود رایج است
آماده و نسخه های از پيش نوشته شده ندارد و نمی تواند داشته 

پرسيم و راه -می: "همان طور که زاپاتيستا می گویند. باشد
رد، نفی همه منطق و کارکرد و فقط یک نکته روشن دا". رویم-می

داری و دوری از پروژه های مبارزاتی به بن -ساختاِر مناسباِت سرمایه
کنيم و از کنش و -آميزیم و حرکت می-در هم می. بست رسيده

کنيم و پيش -واکنش خالقانه ی جمعی امان در می یابيم، نفی می
دورن گان و از -مگر کمون را بدون رهنمود و نسخه نخبه. رویم-می

روسيه بدون  ١٩٠۵مگر شوراها را در انقالب . جنبش به وجود نياوردیم
 "که رهبران خردمند نقشه آنرا کشيده باشند نپروراندیم؟-آن
 
بندی از -در این جا ستایش از خودانگيختگی، بی اعتنایی به جمع 

یک تصور روشن از "های تاکنونی و نفی -دستاوردها و شکست
گویا در این . توان مشاهده کرد-خوبی می را به" مسير راهپيمایی

بندی وجود ندارد، یا این که -ساله چيزی برای جمع 150راهپيمایی 
این رویکرد البته . زار است-در سنت مارکسيستی شوره" خدا"زمين 

روز از مسایل داغی -از اشراف و تحقيق و پژوهش خونسردانه و به
ن است، بلکه صرفا ها در جریا-گيرد که ميان مارکسيست-نشات نمی

دهد که ناتوان از رله کردن این -ها را نشان می-فقر نظری ما چپ
اگر چپ سنتی یا ُپست .  ادبيات غنی به زبان فارسی است

ها به ضرورت بدیل باور ندارند از نظر اما ارائه یک بدیل -مارکسيست
 :کند-سوسياليستی ضرورت خود را از دالیل زیر اخذ می

 
پيوند با سوسياليسم، تحت هيچ شرایطی با نفس  مارکس در      -1

شهر مخالف نبود، بلکه با خصلت آرمانی محض آن -ارائه بدیل و آرمان
او . توانست با واقعيت پيوند برقرار نماید-به مخالفت برخاست که نمی

شهرگرایی، بلکه با ناروشن بودن مسير دستيابی به -نه با خود آرمان
ی تاریخی نزد آنان مخالف بود، -ن سوژهتر از آن با فقدا-آن و مهم

شهر را تحقق ببخشد؛ از این روست که -نيرویی که بتواند این آرمان
تردیدی . های تخيلی را مورد انتقاد قرار داده است-او سوسياليست

نيست که مارکس در باره سوسياليسم به ميزانی نپرداخته که 
ه به ضروری و شایسته است، آن چنان که  در باره سرمای

های او -اشاره. سازی، تحليل و تبيين مساله دست زده است-مفهوم
اگرچه از خصلت پراکنده برخوردار اند، معهذا نکاتی که او در باره 
سوسياليسم و کمونيسم بيان کرده، دستمایه نيرومندی برای 
ترسيم نظام بدیل فراهم ساخته که توسط شاگردان او یک ادبيات در 

 .تخور فراهم ساخته اس
 
سال نظام سوسياليسم واقعا موجود  70ی -تجربه      -2

هایی با ارزشی برای مدافعان سوسياليسم در بر دارد که به -درس
آموزد برای ساختن سوسياليسم چه باید کرد و از چه -ما می
های ضروری را به چه -به عالوه اقدام. هایی اجتناب کرد-اقدام
سوسياليسم به این  هر بحثی در باره. ای محقق ساخت-شيوه

بررسی و تجربه عملی نياز دارد و نادیده گرفتن آن خود را از غنای 
 .سازد-الزم محروم می

 
ارائه مدل سوسياليسم بدون توجه به سه موج بحث اقتصاد       -3

های -سوسياليستی ناممکن است و نادیده گرفتن آن تکرار تجربه
ز نظر زمانی و شرکت ها ا-این بحث. شکست خود را به همراه دارد

های -دوره اول دهه: شوند-کنندگان در بحث به سه دوره تقسيم می
کنندگان اصلی -گيرد که شرکت-قرن بيست را در بر می 30و  20

بحث موریس داب و اسکار النگه از یک سو و ميزس و هایک از سوی 
ریزی و بحث محاسبه در این دوره و -امکان برنامه. ند-ا-دیگر بوده

ای بعد از آن، موجی از جدال نظری را به همراه داشته و ه-سال
های -دوره دوم به سال. ادبيات غنی پيرامون آن فراهم ساخته است

گردد، که با انتشار کتاب سوسياليسم عملی -قرن بيست برمی 80
در این . گيرد-الک نووه آغاز و با نقد ارنست مندل شروع به باليدن می

موج . کنند-راد زیادی در بحث شرکت میموج نيز نظير موج قبلی اف
شود و تا کنون ادامه دارد -سوم پس از فروپاشی شوروی شروع می

در این دوره بحث بين طرفداران سوسياليسم بازار با طرفداران 
های متنوع در هریک از این -سوسياليسم مشارکتی و ارائه مدل

ه و به ی قبلی خود بسيار فراتر برد-رویکردها بحث را از محدوده
 . تری بخشيده است-مشخصات سوسياليسم تعين بيش

 
تواند به تبليغات -ضرورت ارائه بدیل سوسياليستی نمی      -4

گران  -در شرایطی که آوازه. داری بی توجه بماند-مدافعان سرمایه
دیگر بدیلی وجود "دهند که -داری در بوق کرنا آواز سر می-سرمایه
ارائه بدیل سوسياليستی . ایم-رسيده "پایان تاریخ"و ما به " ندارد

 .بيش از هر زمان دیگری به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است
 

های -تعبيه آشپزخانه"کنند ما بر سر -بنابراین کسانی که اعالم می
ما در باره سوسياليسم "یا " آتی با کسی دعوای اصولی نداریم 

" یم چه نيستتوانيم بگو-توانيم بگویم چه هست، بلکه می-نمی
با ارائه هر مدلی پيشاپيش برای سوسياليسم " گویند-یا می) 32(

یا زیر فشار، ضرورت بازسازی و تجدیدآرایش چپ را " مخالف اند
دارند صرفا بی -پذیرند اما در عمل گامی در جهت آن بر نمی-می

ها -ربطی خود را با سوسياليسم یا بی اطالعی خود را از این بحث
، بلکه با بی اعتنایی به ضرورت طرح بدیل، و با دهند-نشان نمی

داری دارند -تمکين به وضع موجود به طور منفی به تسلط سرمایه
انداز کلی، بدون -بدون برخورداری از یک چشم. رسانند-سوخت می

تواند به -تصوری کلی از سوسياليسم، حرکت در جهت آن می
ای دفاع از ها به ج-ی خودانگيختگی ميدان دهد و کمونيست-ورطه

منافع عام و درازمدت مردم منافع کوتاه مدت و روزمره آنان را 
 .نمایندگی کنند

 
یک نمونه از طفره رفتن از این ضرورت در پيوند با برخورد با طرح 

ست در -کافی. توان در نمونه راه کارگر سراغ گرفت-بازسازی را می
راه کارگر در  این باره به سند سياسی سازمان کارگران انقالبی ایران

 20ای در -که اشاره-سندی که  بدون آن. این باره نظری بيافکنيم
سال گذشته در طفره رفتن از تجدید آرایش چپ داشته باشد و 

بحران جهانی  - شان تازه پس از-چون کسانی که  چشمان-هم
های -چالش"روشن شده است متوجه -اقتصاد سرمایه داری

در بند آخر سند سياسی  و. اند-برای چپ شده" ساز-سرنوشت
 :شود-گفته می

 
. ضرورت مبارزه برای تجدید آرایش جنبش سوسياليستی –ح "  

داری و عریان شدن ورشکستگی -بحران جهانی اقتصاد سرمایه
های آوازه گران سرمایه داری ، ضرورت پيکار برای یک نظام -بافته

اجتماعی پاسخگو به خواست ها و آرزوهای اکثریت  –اقتصادی 
عظيم بشریت را به صورتی روشن تر از پيش در پيش روی همگان 

اکنون هواداران سوسياليسم در همه کشورهای . قرار داده است
برای رویارویی . جهان با چالش های سرنوشت سازی روبرو هستند
برای این تجدید . با این چالش ها ما به تجدید آرایش خود نياز داریم

کار روی  –یک : سه حوزه نياز داریمکم، به تالش در -آرایش، دست
هایی که چراغ راهنمای جنبش -تدقيق مفاهيم و نظریه

شوند تا بشود به -سوسياليستی در پيکارهای طبقاتی محسوب می
 –دو . طلبند، بپردازیم-انبوه مسائلی که در همه حوزها پاسخ می

محکم تر کردن همه جانبه پيوند با پيکارهای طبقاتی کارگران و 
کشان تا بتوان از منافع کل طبقه کارگر در طول خط راه پيمایی زحمت
تالش برای ایجاد  –سه . اش به دفاع برخاست-بخش-رهایی
های -های انقالبی طبقه کارگر از طریق هم گرایی جریان-سازمان

هایی که -گرایی-مختلف هوادار سوسياليسم و مقابله با انواع فرقه
در شرایط امروز ایران . گيرند-ه میمنافع عمومی طبقه کارگر را نادید

ما هم چنان اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم را خط راهنمای خود 
گرایی و همکاری با همه نيروهای -دانيم و تالش خود را برای هم-می

یابی طبقه -سوسياليستی وفادار به همبستگی، اتحاد و سازمانی
 ".   دهيم-کارگر ادامه می

 
شود -ن بار است که در راه کارگر مطرح میضرورت بازسازی نه اولي

در تمام دوران پس از . نه امری است که بر کسی پوشيده باشد
چون نيازی سوزان مطرح بوده و بارها -فروپاشی شوروی این امر، هم

آن چه که جای بحث دارد . و بارها گفته و نوشته شده است
کسانی که در مدل . یابی عدم پيشرفت این پروژه است-علت

کردند حاال دچار بحران هویت -سوسياليسم روسی بيتوته می
هایی که مضمون -آن. اند-اند و به فعاليت ضدرژیمی روی آورده-شده

اند حرفی -های رژیم تبدیل کرده-اصلی فعاليت خود را افشای جنایت
ساله پس از  20بهترین دليل بيالن کار . برای بازسازی چپ ندارند

پرسيدنی است به  کدام یک از . استفروپاشی شوروی سازمان ما 
معضالت فکری چپ در دوران پس از فروپاشی شوروی متمرکز 

ایم؟ ليست مسایلی که در دوره درهم -ایم و به آن پاسخ داده-شده
. ها دست و پنجه نرم کرد کدام اند-ریختن دیوار برلين باید به آن

ست های چپ سنتی یا ُپ-بازسازی چپ البته بر مدار بقایای فرقه
تابند صورت -های که بنياد نظریه مارکسيسم را بر نمی-مارکسيست

گيرد، بلکه برعکس از طریق فاصله گرفتن و مرزبندی شفاف و -نمی
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ترسيم یک ایستار جدید رادیکال و دموکراتيک از سوسياليسم مبتنی 
بر دستاوردهای فمينيسم، اکولوژی بر بستر پيکار طبقاتی تحقق 

ت و دشوار برای نسل جدید چپ که گریزی راهی بس سخ. یابد-می
 .  خواهد به اردوی کار تعلق داشته باشد-از پيمودن آن نيست، اگر می
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