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 مقدمه

 و ستا بوده دارانهسرمایه نظم با نابرابر ایمبارزه در همواره ونیستیکم جنبش

 فرازوفرودهای در ویکم،بیست قرن از دهه دومین در اینک، که کرد اذعان باید

 نظر، این از. دارد قرار خود تاریخی فرودهای از یکی در نابرابر، جدال این

 دانش غنای ایبر حیاتی و میدائ نیازی واقعبه که کمونیستی، جنبش شناسیآسیب

 یک همچون همیشه از بیش اینک است، جنبش دیالکتیکی ارتقای و مبارزاتی

 ایران کمونیستی جنبش برای. دارد قرار هاکمونیست روی پیش تاریخی ضرورت

 یدهه خونین سرکوب و ۷۵ ناتمام انقالب پسِ در انقالب-ضد پیروزی پی از که

 و هجایگا ضرورت این گمانبی کند، راست قامت است نتوانسته هنوز شصت

 .یابدمی ایویژه معنای

 روند رد پیشین، هایدوره با ایران بر حاکم مناسبات کنونی وضعیت یمقایسه

 از ایهدور هیچ در که دهدمی نشان مناسبات، این تکوین سیر و تاریخی تحوالت

 در یدارسرمایه فتمانگ شدنِهژمونیک و اعتال ایران اقتصادی -اجتماعی تاریخ

 یقهساببی رویپیش از نشان که امری است؛ نبوده کنونی یدوره شدت و ابعاد

 جتماعیا فرودستان سایر و کارگر یطبقه علیه طبقاتی یمبارزه در سرمایه تهاجم

 تهاجمی و سرکوب هر که آنجا از حال، این با. دارد رو پیش و حاضر یدوره در

 و شدید سرکوب رغمبه و کنونی وضعیت در شود،می روبرو مقاومت از حدی با
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 هایشکلت ایجاد برای و تکاپوست و مبارزه در ایران، در کارگری جنبش گسترده،

 با شه،همی از بیش شاید و دیگر بار موقعیتی، چنین در. کندمی تالش سراسری

 ینهم به قاًدقی و ایم؛مواجه کمونیست نیروهای ییافتهسازمان یمداخله فقدان

 اما. رزیدو تأکید نیروها این دهیِسازمان-باز ضرورت بر بایستی دیگر بار دلیل،

 از و شدبا مانده دور کمونیست نیروهای نظر از که نیست ایمساله این تردیدبی

 باید سپ. آمد فائق آن بر بتوان متونی چنین در آن تکرارِ و تأکید با نظر، این

 رورتض این به گوییپاسخ مسیر در نیروها این برابر در موانعی چه که پرسید

 که ستهاییپرسش هااین چیست؟ موانع این از فراروی ملزومات و دارد قرار

 مبارزات عاجلِ ملزومات با را ما کنش تواندمی هاآن یدرباره اندیشیهم و تأمل

 .زند پیوند جاری اجتماعیِ

 به کوشیممی ابتدا هایی،پرسش نچنی بسط و طرح راستای در حاضر، متن در

 این. مبپردازی کمونیست نیروهای کنونی وضعیت از هاییسویه شناسیآسیب

 که ا،ر کمونیست نیروهای از دستهآن بر حاکم وضعیت مشخصاً شناسیآسیب

 انقالبی شجنب اعتالی سودای و گیرندمی پی تبعید فضای در را مبارزه از اشکالی

 زا بخشی رویکرد امر، این برای. دهدمی قرار خود موضوع د،پروراننمی سر در را

 ،2۹۸۸ یاعتراض جنبش یعنی مشخص، تاریخی رویداد یک به نسبت را نیروها این

 از رخیب مختصرِ شناسیِآسیب این مبنای بر. دهیممی قرار انتقادی بررسی مورد

 روهاینی بر حاکم کلیِ وضعیت از نشان حدی تا که شماریمبرمی را هاییشاخص

 نزد یکتئور و گفتمانی موانع از بخشی خود ینوبهبه و داشته ایران کمونیست
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 بسط اب سپس. سازدمی نمایان انقالبی یمبارزه بازسازماندهیِ مسیر در را ایشان

 این ودِیوج هایداللت و هاخاستگاه بر اندکی کنیممی تالش تاریخی، گسل مفهوم

 نزد اتیکپر و تئوریکِ هایپویایی فقدان/ضعف علل خیبر تا نماییم، تأمل موانع

 هایفهمول برخی کوشیممی طریق،بدین کنیم؛ فهم را کمونیست نیروهای اغلب

 مبنای بر سپس،. برشماریم را وضعیت این از خروج هایرهیافت ضروری

 ماندرک و پردازیممی انقالبی گفتمانِ بازسازیِ مفهوم به شده،مطرح هایبحث

. کنیمیم بیان انقالبی یمبارزه بازسازماندهیِ راستای در ضرورتی مثابهبه آن از را

 شارها حاضر موقعیت در انقالبی گفتمانِ بازسازیِ ملزومات از برخی به ،ادامه در

 رورتض به که نیروهایی به خطاب کوشدمی حاضر متن خالصه، طوربه. کنیممی

 در هک سازد برجسته را پرسش این دارند، رباو انقالبی یمبارزه بازسازماندهیِ

 پردازیم؟ب مبارزاتی حیاتیِ امر این به بایستی طریق چه از و چگونه کنونی مقطع

 درنگی بر موقعیت نیروهای کمونیست در تبعید

تا کنون  شیها پاز سال برند،یبه سر م یدکه در تبع یستکمون یروهایاز ن یبخش

 مبارزات یهاها و آرمانخود، ارزش یکپرات هاییافتره یردر کنار سا کوشندیم

 دئولوژیکِیا یهامند دستگاهنظام یفاترا زنده بدارند و ضمن مبارزه با تحر یانقالب

 ینا ا. بیابندخود ب یانسجام مبارزات یتتقو یبرا یا، توشه2حاکمان سازییختار

 ید،در تبع ییستجنبش کمون ییکرهپ -متأسفانه -حال، دشوار بتوان انکار کرد که
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 یونو تشتت در یدستخوش پراکندگ ایدهینطور مستمر و فزابه یراخ یهادر دهه

اتوان ن یدر مبارزات جار یگرمداخله یبستر مناسب برا یجاداز ا یجهبوده و در نت

 شودیسبب م یجمع یگرمداخله یبوده است. حال آن که فقدان بستر مناسب برا

 هدفمند مبارزات یهاسرکوب یلکه به دل ییگراو چپ یستکمون یروهایکه ن

 و انزوا شده و در بلند مدت یخوردگدچار سر شوند،یز کشور خارج ما یستیکمون

 ید،در تبع هاییستکمون ین اساس، برایرود. بر ا یلتحل شانیمبارزات هاییبالقوگ

-باز یتالش برا یازمندن یمبارزات انقالب یهابه آرمان یهرگونه وفادار

 مؤثر و فعال یگراست که امکان دخالت یدر اشکال یروهان ینخود ا یِدهسازمان

 یاناتو جر یروهااز ن یسازد. تاکنون برخ یسررا م یآنان در مبارزات انضمام

ها و حطر اندیدهکوش یو انقالب یکالی رادباور به تداوم مبارزه ظراز من یاسی،س

 ریزییپ یدتبع یدر فضا یستکمون یروهاین یِدهبازسازمان یرا برا یاقدامات

تا  یدر مبارزات اجتماع یافتهسازمان یِورزدخالت یکه فقدان نسب ینحو، بهکنند

 اند، اگرچهطور کامل ناکام ماندهها بهتالش یناغلبِ ا کهینجبران گردد. ا یحد

 بریم،یاست که در بطن آن به سر م اییخیمعضل تار یاز گستره و ژرفا یحاک

 یروهایینزد ن یهدف ینبه چن یابیدست گر درک نارسا از ملزوماتنشان گمانیاما ب

تِ ضرور یروشنخود به هایناکام ینا ین،برااند. عالوهاست که دست به عمل زده

 یتالش هر یزیرطرح یالزم برا یمثابه قدمرا به یشینپ یهاتالش شناسیِیبآس

 یگونگدر چ یدرا با هایناکام یناز علل ا یبخش ین،. بنابراکندیمطرح م یندهدر آ

 یمبارزات انقالب یسازمانده-باز یِو عمل یبه ملزومات نظر یروهان ینا یکردرو

 ینا یرو یشِموانعِ پ فهم یبرا یاساس، هرگونه تالش جد ینجستجو کرد. بر ا
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 اسیِشنیبراه به آس یدر مبارزات اجتماع یافتهسازمان یگرمداخله یبرا یروهان

 یستیمونجنبش ک یانتقاد شناسییبر آساعتبار، اگ ین. به ابردیم یروهان ینخود ا

 یبرا یم،یردر نظر بگ یستکمون یروهایعام در برابر ن یمثابه ضرورترا به یرانا

 ینیع یتعاز وض بایدیم یانتقاد شناسییبآس ینا ید،در تبع مونیستِک یروهاین

ند بتوان ی،خاستگاه ملموس ینآغاز گردد، تا از چن یدتبع یخود آنان در فضا

 .یرندبگ یتر آن را پعام یو نظر یخیتار هاییشهر

 یتوضع یبررس یستی،جنبش کمون شناسییبآس یممکن برا یاز منظرها یکی

 یامدهایو پ ینظر یهاکاربست یدر گستره یست،کمون یروهایحاکم بر ن یگفتمان

 یا بر مبنار یستیجنبش کمون یتوضع کوشدیم یمنظر ینآن است. چن یاسیس

مشکالت،  ترینعام ییو آنگاه با شناسا 1کند یامروز بررس یخیتار یهاضرورت

رجوع  ر،یگد یان. به بیدها برآآن ینظر یرو خط س یخیتار هاییشهر یبه جستجو

 ییشناسا است که ییهاگاهگره ییگذشته تنها معطوف به شناسا یربه مس یانتقاد

معنا،  ین. در اسازندیناممکن م یارا دشوار  یامروز یهاضرورت یسازو برآورده

 یابیهتج یبرا یجمع یخودآگاه یابه گونه یابیدست ی،انتقاد یبازنگر ینهدف ا

 است. یجمع یکارپ یِو بازساز
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شناسی وضعیت نیروهای آسیب ای نزدیک برایآینه: ۸۸جنبش 

 کمونیست

و  هایریگتر بودن موضعملموس یلخواه به دل 2۹۸۸ یما جنبش اعتراض یداز د

 یلنسبت به آن، و خواه به دل یاسیس اتیانجر هاییگرو دخالت هایاروییرو

با موارد مشابه در رابطه با  یسه)در مقا هایگرو دخالت هایریگموضع ینا کهینا

و  تیبر حساس ی(، متکستانو کرد یهمصر و تونس، سور یاعتراض یهاجنبش

، مالک جنبش است ینا یاسیس یایاز جغراف یستکمون یروهاین یشترشناخت ب

 انتخاب ینحال، ا یناست. در ع یانتقاد یبررس ینا یبرا یترمناسب ینیع

حمل تضادها  یبه واسطه یران،ا یاست که جامعه دغدغه ینبر ا یمتک ینهمچن

خواهد بود، در  یگری( دی)هاآبستن شورش ودز یا یرد ،یحاد درون یهاو تنش

رار ق یدشوار مشابه یتباز هم در موقع یستکمون یروهایممکن است ن یجهنت

در  انشیگرمداخله یشتابان تحوالت از فهم نحوه یربا س یاروییو در رو یرندگ

ت بهتر به منظور شناخ یستیکمون یاناتگفت جر توانینظر، م ینآن باز مانند. از ا

نبش ج یاز عملکردشان ط یانتقاد یابیارز یازمندخود، از جمله ن یفعل عیتوض

نبش ج شناسییبآس یدر راستا یتوجهلگام قاب طریق،ینهستند؛ تا بد 2۹۸۸

 ینتراز مهم تریینیبردارند، و در امتداد آن به درک ع یرانا یستیکمون

 .دحاکم بر جنبش برسن یو نظر یکپرات هاییو دشوار هایینارسا
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 انیزا در متنش یدادهایاز رو یکیخود به  یدایشاز بدو پ 2۹۸۸ یاعتراض جنبش

 ینه اک اییآن بدل شد. چالش جد یدِبخش در تبع یژهوبه یست،کمون یروهاین

از جنس  یچالش یزاز هر چ یشچپ قرار داد، پ هاییفط ینا یرو یشجنبش پ

 یخابْ ناشانت ینا شواریاز د یبود. اما بخش یخیبزنگاه تار یکدر  یاسیانتخاب س

جنبش در ذات خود  ینبود، چرا که ا یاسیرخداد س ینخود ا هاییچیدگیاز پ

. دادیتن نم یمتعارف و قالب هاییلبه تحل رویچهبود که به یبغرنج ییدهپد

ود که ب یزانگدافعه واقعبه ییهاجنبش واجد مولفه یندر سطح مشهودات، ا یوانگه

 یبا آن باق هایستکمون یو همراه یاسیس ینیبخوش رایب اییزهنه فقط انگ

و  یتدافع یرا به موضع یروهان یناز ا یابلکه در عملْ بخش عمده گذاشت،ینم

 ینه اب توانیمثال، م یبرا یان،( کشاند. از آن متفاوتییحداقل ب یا)و  یتقابل

 هاییشنما زا یگرد یکیجنبش از دل  یناشاره کرد: ا یزانگدافعه یهامولفه

لب طبرآمده بود؛ جناح اصالح یتحاکم یکدموکرات-یرو غ یصور یانتخابات

مجددش قلمداد  یاسیخود و ابزار عروج س یانحصار یوآشکارا آن را قلمر

 ییهابا کارنامه ی،و کروب یهمچون موسو یابدسابقه یاسیس یهاچهره کرد؛یم

ه ن کشیدند؛یم یدک راجنبش  یننماد یرهبر یلشصت، شما یمعلوم در دهه

اد که در امتد یز،ن یموروث چپ یهابلکه سازمان ی،قدرتمند غرب یهافقط دولت

متحدان جناح  یربازخود از د یکاستراتژ هاییافتو ره ینظر-یاسینطق سم

 انیاز آن برخاسته بودند و در غل یاند، به دفاع انحصاربوده یطلب داخلاصالح

 یثاقم یناثبات ا یبرا یکار یچاز ه شانردهایبرآو یاز تصور درست یجانه

 گرییولمت یجنبش به واسطه ینا یفروگذار نکردند؛ به لحاظ گفتمان یاسیس
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( طلباناصالح یتتحت هدا یو خارج یداخل یها)رسانه« صنعت سبز» یهارسانه

تحت  ،یغرب یهاقدرت زبانیفارس یهاقد رسانهو تمام وقفهیب یبانیو با پشت

از و اهداف اندکه چشم یقرار داشت، گفتمان یپرتناقض یبرالیگفتمان ل ژمونیه

 یاز شعارها و مطالبات طبقات ۸۸جنبش  کرد؛یا جستجو مخاص خود ر یاسیس

داشت؛ کارگران و اقشار فرودست  یادیز یفاصله یکارگران و محرومان اجتماع

 .یرهدر آن نداشتند؛ و غ یحضور منسجم و محسوس

 جنبش»در  یگرهرگونه دخالت ها،یستاز کمون هایییفاعتبار، نزد ط ینا به

لوص ی خدرجه یاعتبارسنج یبرا یدتیعق یتابوها از یکیسرعت به به« سبز

 هاییپراکندگ یاساس به دامنه ینبدل شد، و بر ا یستکمون یروهاین یاسیس

مانع از آن نبود که  چیز یچحال، ه ینافزوده شد. با ا یروهان ینا یانموجود در م

حاکم بر  یتوضع یهاشاخص یخود برخ سالیکاز  یشجنبش در عمر ب ینا

ها شاخص ینکند. ا یانآن، را نما یدِاز جمله بخشِ در تبع یستکمون یروهاین

 یژهوبر جنبش، به یابییدر هژمون یطلبگفتمان اصالح یروزیپ یانجیمبه

 یشدند. در ادامه، برخ یانکشور، ع خارج یاش در فضاوسادهسهل یابییهژمون

 یو نکات شماریمیبرم -هاآن یدگیتناز درهم یبا آگاه -ها را شاخص یناز ا

 :کنیمیها طرح مآن یبر مبنا یانتقاد

 یرانا هایِیستاست که کمون ینشاخص ا ینترو مهم یننخست (الف

 یاجتماع یروین یکعنوان دارند که بتوانند به یتیبا وضع یادیز یفاصله

 یاسیس هاییآرام-نا یهادر بزنگاه یحت یران،تحوالت ا یدر فضا
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 خییفاکت تار یندر ا ینمساله همچن ینگسترده، منشاء اثر باشند. ا

 یرد تأثاننتوانسته یستکمون یروهایکه ن یابدیبازتاب م ازهچندان تنه

مبارزات پراکنده اما گسترده و مستمر کارگران  یوسوبر سمت یتوجهقابل

معه فعال جا یهاو شکاف یطبقات یبگذارند، و رشد تضادها یبر جا یرانا

گفت  انتویرابطه، م یننگذاشته است. در هم یتوضع یندر ا یریتأث یزن

ند، بلکه هست یدر سطح اجتماع یاسیس یجتنها فاقد توان بسنه یروهان ینا

 یهعل یکهژمون-ضد یکارهایتدارک پ یفاقد توان الزم برا یحت

د. از هستن یانقالب-و ضد یارتجاع یبرال،ل یروهاین یرفراگ یهاگفتمان

 «جنبش سبز» یآزادشده ط یاسیس یانرژ یمرو بود که موج عظ ینهم

 یرهایمس یعنیطلبان مطلوب اصالح یرهایدر مس یسادگفقط بهنه

و  ییاستحرکات س یفضا یشد، بلکه حت یزهجنبش کانال سازییاهل

و  یاناتجر ینخارج کشور هم به تصرف هواداران ا یابانیتجمعات خ

 یددر تبع یستکمون یروهاین کهیطورآنان درآمد؛ به سییاس یامتدادها

وذ مغلوب نف یزخارج کشور ن ایدر فض یحت بار،یننخست یبرا یدشا

 یا) یاسالم یوابسته و وفادار به جمهور ییهاجناح یاسیو س یگفتمان

 .یدهمسو با آنان( گرد هاییفط

 یا یجد یعزم یستکمون یروهایاز ن هایییفط کهینشاخص دوم ا (ب

-دض یکارهایمشارکت در پ یبرا یمنسجم یو برنامه یحداقل استراتژ

 یرامبارزه ب ییدهتندرهم یوندندارند، چرا که در عمل عمدتاً پ یاستبداد
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در  .گیرندیم یدهرا ناد بخشییمبارزات رها بردیشدر پ یو برابر یآزاد

 یکه منافع طبقه یجرا یشکماب یدرک ضمن ینخصوص، فارغ از ا ینا

حداقل در ) یمیمستق یوندپ -بخشییرها یاسیس یمثابه سوژهبه-کارگر 

ندارد، به  یاستبداد-و تحرکات ضد یآزاد ینخست( با مقوله یوهله

 یدگیِتندرهم یاز نحوه یدرک منسجم یادشده یروهایکه ن رسدینظر م

ارزات مب یِبندمفصل یبرا هایییافتندارند و فاقد ره تماعیاج یتضادها

زد ن ییکه گوهستند. چنان یاهداف انقالب یتضادها در راستا ینحول ا

از  یناخواسته به شکل یخیتار یالیسمماتر ییهنظر یروها،ن یناز ا یبرخ

تثمار ستم و اس یعکارگر در اثر تجم ینسبت به عروج طبقه باورییتغا

مبارزات  یراب یستیکمون یلبد یابکه در غآن یجهاست. نت یافتهاستحاله 

ها و حوزه به انحصار گفتمان ینا خواهی،یو دموکراس یاستبداد-ضد

 یروهایآنان درآمده است؛ اما نزد ن یگرا و به رنگ باورهاراست یروهاین

 یتهیافسازمان یکارپ یزن یاسیانداز سدر سطح چشم یحت یستکمون

وان دشوار بت کهیندارد. در حال یدرخور یاستبداد جا یهعل رگری کاطبقه

 یران،ا یحاضر جامعه یطرا انکار کرد که در شرا یخیتار یتواقع ینا

از  یشاش بشدهپاره و سرکوبپاره یاجتماع یی کارگر بنا به هستطبقه

 است. یو اجتماع یاسیس هاییآزاد یازمندن یطبقات اجتماع یرسا

 یستیکمون هاییانو جر یروهان یسازمان هاییتشاخص سوم، محدود (ج

 نیراستاست. ا یندر ا سازیِیتظرف یتحرک الزم آنان براموجود و عدم
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مزمن در  یماندگار یزو ن یروهان ینا یبخشاً از پراکندگ هایتمحدود

 یمعطوف به گذشته ناش هایطلبییتو حقان یاسیس یزهایست ییهحاش

بر  یحاصل پافشار گمانیاز آن ب یبخش ینهمچن اما. شودیم

 و ورزییاستس یشینصلب و نابسنده و اشکال پ ینظر یهابچارچو

 ندادیقلص یبرا ینظر هاییاییاست که نه فقط امکان پو یدهسازمان

- سلب کرده است، بلکه یروهان ینرا از ا دارانهیهسرمابا نظم یکارسالح پ

ها آن یبرا یزتازه را ن یطفضاها و امکانات شرا خیاز بر یحداقل یریگبهره

 گمانیمساله ب ینا یلابعاد و دال یین. تبکندیمکن ساخته است. منام

وده مساله آن ب ینا یامدهایاز پ یکیاست، اما  یمفصل هاییبررس یازمندن

جنبش  رینظ یدر بزنگاه یددر تبع هایستکمون یاسیاست که تحرک س

بر روند  ایکنندهیینتع یربود که عمالً نه فقط تأث فیچنان کند و ناکا ۸۸

نگذاشت، بلکه مازاد  یخارج کشور( بر جا یدر فضا یجنبش )حت ینا

 خلق نکرد. یروهان ینخود ا یتحرکات بعد یهم برا یچندان

اند نتوانسته شانیسکون نسب ینهم یدر راستا یستکمون نیروهای

 یافض یو حت یرانیا-یرغ یستکمون یاناتبا جر یمنسجم یوندهایپ

د در ها بتوانآن یانجیمبرقرار کند تا به یزبانامع مدر جو یلبد یارسانه

و خواه در مبارزات  یران،ا یجوامع، خواه رو به فضا یندرون ا

 یسهه در مقاک یتیداشته باشد؛ وضع یموثر یگردخالت یستیونالیانترناس

در  یرانا ستییجنبش کمون یونالیستیانترناس یوندهایپ یغن ییخچهبا تار
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روست  ینآشکار است. از هم یافول یدهندهنشان ۷۵از  یشپ یهاسال

 یراخ یرخدادها یحت یا ۸۸جنبش  یرخدادها یانمثال در جر یکه برا

مدتا ع یرانیا-یرو چپ غ یستکمون یروهای(، نایهستهتوافق  یند)در فرآ

از  یاو  یاصل یانجر یهارسانه یهارا از منظر گزارش یرانا یدادهایرو

 هایلیو به تحل کردندیطلبان دنبال ماصالح یانحام زبان وابستگان و

 یهامربوط به جنبش یهادر تکانه یب،ترت ین. به همرسیدندیم یوبیمع

در  یرانا یستکمون یروهاین یزن یانهخاورم یبعد ویدادهایو ر یبهار عرب

ن ملموس آ ینمونه یناند، که آخرمانده یخود باق ینسب یانفعال و انزوا

 مبارزات در کردستان و تجارب یبه فرازوفرودها یو نظر یعمل تفاوتییب

 آن است.

عمدتا فاقد  یرانا یستکمون یروهایاغلب ن کهینشاخص چهارم ا (د

 یزم براال ینظر یاییو پو یدگیورز یامنسجم  یلیتحل-ینظر یهادستگاه

ن آجامعه و تحوالت مستمر  یاجتماع یتواقع هاییچیدگیبا پ یاروییرو

ی درباره تریشکه پ یاز موارد یبا اشاره به برخ رابطه ینهستند. در ا

 یناز ا هایییهذکر شد، به سو ۸۸جنبش  یلیتحل هاییچیدگیو پ هاعهداف

( یضمن ای یحکرد. تصور غالب )صر یماشاره خواه یلیتحل-یبست نظربن

 د،نباش یطور آشکار حامل مطالبات کارگرکه به یآن است که جنبش

 یی اجتماعپهنه ینگاه ینهم به منافع و اهداف کارگران ندارد. چن یدخل

 یردر بگدر نظ آنکهیب بیند،یم یهمنطق سرما یکارکردها یساده تابرا باز
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 ترعیشناسانه، وسو نه در سطح انتزاع روش یخی،در سطح تار دارییهسرما

و  واسطهیطور ببه یا ییبه تنها یهاز آن است که منطق سرما تریچیدهو پ

منطق  یناآن باشد. بلکه  یابعاد مناسبات درون یهمه گریحتوض یممستق

ا ت یتبرسازنده، از مذهب و جنس یسازوکارها یربا سا یدر عمل در تالق

با  یسازو هم سازییعاز مط یبیو در ترک یاست،و قدرت و س یدئولوژیا

ه . بگشایدیخود را م و تداوم روییشراه پ یاقتصاد-یرغ یهامنطق ینا

 کنند،یمرا حمل ن یطبقات یراتتأث یهاصرفاً نشان یزافراد ن یب،ترت ینهم

 هایییتخودْ حامل هو یو اجتماع یستیز یگاهزمان متأثر از جابلکه هم

منطق  یسازوکارها یتحت هژمون هاینی اهستند که همه یدهتندرهم

 یذهن یهاو بازتاب یبا سطح و مضمون مبارزات جار یوندو در پ یهسرما

 ینحوه تماعی،درک آنان از جهان اج ینحوه یتاًآن، نها یدئولوژیکو ا

مضمون مطالبات آنان را شکل  یزجهان، و ن ینآنان در ا یاسیمشارکت س

 یناز ا ییهافاکت یجنبش بر مبنا یک یتماه یلتحل ی،. وانگهدهدیم

اه خاستگ» یا« طلب استدر دست جناح اصالح جنبش یهژمون»دست که 

از  تاس ی، مصداق روشن«درون نظام بوده است یبروز آن نزاع انتخابات

 یساختارها گرفتنیدهناد یبه بها یدارها،در سطح پد یتواقع یلتحل

ت نگر نسبو کل مندیهال یاگر از منظر درک کهیدرحال .۹یرینز یبرسازنده

 یو گسترش ناگهان یریگشکل یم،بنگر ۸۸ش به جنب یاجتماع یاتبه ح

موجود در  یهاتضادها و تنش یدر شدت و گستردگ یشهجنبش ر ینا

 یعموم هاییتینارضا یمتوال یانسال یها طداشت که انباشت آن معهجا



  Praxies.org                                                                          جستاری در ضرورت بازسازی گفتمان انقالبی

2۵ 

 

نظر، دور از انتظار نبود که  ینرسانده بود. از ا یاشکننده یرا به مرزها

 یجنبش کامالً تابع امکانات و تصادفات مقطع ینظرف و شکل بروز ا

ه بدل شود ک یرفراگ یسرعت به آتشآن به یباشد، اما جرقه یخیتار

 یفتشگ یجا یل،دل ینبه هم یقاًانتخابات درگذرد. دق یاز مرزها هولتسبه

نبش بر ج یکسب هژمون یبرا یمهطلبان سراساصالح سویکنبود که از 

 پردازانیهاز نظر یبرخ یآن بکوشند )و حت یهاو کنترل ابعاد و دامنه

 یاز جنبش اعالم برائت کنند(، و از سو یعباس عبد یرطلب نظاصالح

نبش ج ینبه سرکوب خون یرنظکم یبا قساوت یتدستگاه حاکم یگر،د

 .یدبرآ

آورد در بر یگربار د ینهمچن یدارهادر سطح پد یلینگاه تحل ماندنخیره

 ینا ارتباطییجنبش و الجرم ب ینران در ااز عدم حضور کارگ یلیتحل

 یهکه طبق یطیدر شرا کهی. درحالشودیجنبش با منافع آنان آشکار م

 یالتیکتش یهافاقد ظرف دستگاه سرکوب یگستردگ یواسطهکارگر، به

است، روشن است که  یدئولوژیکو انسجام ا یاسیو آموزش س لمستق

خود در ساختار جامعه و  یگاهاز جا یروشن یآن درک طبقات یاعضا

 یانم یطبقات یفقط همبستگنه یطیشرا ینمناسبات آن ندارند. در چن

که آنان بل یابد،یمشترک آنان تحقق نم یماد یتکارگران به صرف موقع

دشمنان  یاسیس یهااز آن خود، به برنامه یِسیاس یبرنامه یابدر غ

اً بخش ینجا. در اکنندیم یها همراهو با آن بندندیم یدخود ام یطبقات
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که  ،یمآن مواجه یبسته از مفهوم طبقه و شمول اجتماع یبا درک ینهمچن

نبش ج ییو بازنما یفتعر یطلب برااصالح جناح یاز صدا یاز قضا بخش

 یکرداز رو یگری. وجه ددهدیرا بازتاب م سطی متوطبقه یدر مرزها

 یانع اییاسیس هاییریگجهت ینکه در چن سویهیک یکارگرمحور

که  یاست که جنبش شناسانهیهست یتواقع ینا انگارییدهناد شود،یم

کارگران باشد، دشوار بتواند کارگران را  یدشمنان طبقات یتحت هژمون

 کارگران یاجتماع یکند، چون هست امخود ادغ یهاطور کامل در برنامهبه

نبش ج یاییِوو پ یطاست. در عمل، بسته به شرا یرمس یندر ا یجد یمانع

نا به کارگر ب یطبقه چپ، یروهاین یگرمداخله یبسته به نحوه یژهوو به

که حمل  هایییتیشدت و عمق نارضا یزخود و ن یاجتماع یگستردگ

جنبش اثرگذار باشد.  سویوسمتو  یبر قواعد باز تواندیم کند،یم

تنها بر  ار یتآن است که واقع هایییلتحل ینچن یادیمشکل بن ینبنابرا

 گیرند،یم یدهآن را ناد هاییو بالقوگ کنندیم یلآن تحل هاییتفعل یمبنا

 و یتیویستیپوز یشکماب یکردیدر چارچوب رو یگر،د یانبه ب یا

 ی( را به بهایو دگرگون ینف ل)عام یتواقع یوجه منف یانه،گراتجربه

 ین. چن4گیرندیم یده( آن نادیجابیو ا یبر وجه مثبت )تجرب یپافشار

 تیکل یبرسازنده یو ضرور یبر روابط درون یدتأک یجاکه به یدرک

شدن،  ندِیدر فرا یو فرارو یروابط و امکانات نف ینا یاییپو یزو ن یت،واقع

ستوار ا یتواقع یاصل یاجزا مثابهبه یها و مشاهدات تجربصرفاً بر فاکت

را  یماعالت اجتتحو یچیدگیپ تواندیخود نم یستاییاست، الجرم بنا به ا
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به  با وجود انتساب یدرک ینکه چن یستن یشگفت یکند. و جا یلتحل

ارکس م یالکیتکیِد یشناسکه به روشاز آن یشب یستی،مارکس یماخذها

 اوند است.یشخو یتویستیپوز یکردمربوط باشد، با رو

 یوبورنگ ۸۸که جنبش  یمکه ما هم باور ندار یستن یدبه تأک یازین

 یکه گستردگ یمداشت، اما باور دار ییسووسمت ینلزوماً چن یا یکارگر

چنان بود )هست( که  یاجتماع یو التهاب تضادها یطبقات یهاشکاف

 یکارگر )در معنا یطبقه یاعضا یفرد یهاجنبش مشارکت ینفقط انه

 تشکل،یرممشارکت غ ینرا به همراه داشت، بلکه هم مفهوم( اینتر گسترده

 ینا یو مقطع ینسب شدنیکالیزهو راد یسترش ناگهاندر گ یسهم مهم

. مساله دیانجامب یگریبه سرنوشت د توانستیجنبش داشت، که البته م

خطر  یپهنه یاو امکان و  یمب یپهنه یااست که هر جنبش توده ینا

تنها با  یالیستسوس یروهای( است و نپیروزی) ید)شکست( و ام

نند ک یترا تقو یدامکان و ام هاییهسو توانندیفعال در آن م یگرمداخله

ه از آنجا ک یبدل شوند. وانگه یاجتماع یروین یکمجرا خود به  ینو از ا

آن، شامل  یدئولوژیکو ا یاسیس یو بازوها یبورژواز یْدر جوامع امروز

 یقدرتمند یچون مذهب، هژمون یبادوام ازوکارهایس یابزار یکارکردها

 یراب رقیبییو ب گشوده یپهنه یچه یالیستسوس یروهاین یدارند، برا

 . به طور مشخصشودیفراهم نم یتحوالت اجتماع یربر مس یرگذاریتاث

خشا ب دارانهیهگسترش مناسبات سرما یرمس کهییجا یانه،در جوامع خاورم
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حقق ت یسنت یساختارها و الگوها یبا برخ یتیسحفظ و همز یانجیبه م

ها( آن یدجد هاییبندصورت یا) یارتجاع یهااست، گفتمان یافته

 جه،یبرخوردارند؛ در نت یاسیس یجو توان بس یهمچنان از نفوذ اجتماع

بر بستر  ای یالیستیبا مداخالت امپر یوندقادرند در پ ییهاگفتمان ینچن

 یراخ یدو دهه یکه طچنان یابند،ب گیریآنها، گسترش چشم یامدهایپ

رو،  ین. از ایماان، القاعده و داعش شاهد بودهدر مورد ظهور و عروج طالب

از هم ب بخشییو رها یالیستیتحرکات سوس یعرصه یانهدر جوامع خاورم

 تیسن راهیب ین،. بنابراگرددیجهان امروز م« متعارف»تر از جوامع تنگ

رو، در  یشپ هاییزشاغلب خ یرانا یرنظ ایمعهکه در جا ییماگر بگو

 یدهدر سطح سازمان یو حت یاو رسانه دئولوژیکیا هایییسطح بازنما

 یروهاین دارییدانم یخود صحنه ینغالب، حداقل در مراحل آِغاز

 هاییروکه ن ینجاستخواهند بود. پس پرسش ا یرکارگریو غ ییبوروژا

طلبانه منزه یریگادغام و فاصله گینهاز دوگا توانندیچگونه م یستکمون

 یابر یظاهراً متضاد انفعال، طرح یهاصورت ینا یجاکنند، تا به یزپره

 یپ یرانا یآت یدادهایرو یرمستقل و هدفمند خود در مس یگرمداخله

 یزند؟بر

به سهم خود  ۸۸ یبه جنبش اعتراض یستکمون یروهایغالب ن یکردرو بررسی

رنج  یدرون یاز مشکالت جد یرانا یستیجنبش کمون یندکه برآ دهدینشان م

 حاکم بر آن بازتاب یدر چارچوب گفتمان یکه به طور روشن ییتواقع برد؛یم
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، تنها ۸۸ یزشخ یعنیشده،  یاد یخیتار یدادکه رو یمخاطر نشان کن ید. بایابدیم

 یستیونجنبش کم شناسییبآس گیرییپ یممکن برا یخیتار یهااز عرصه یکی

 فوق، لزوماً نفس یلدر مورد مضمون تحل یاحتمال یرو اختالف نظرها یناست؛ از ا

بارزات م یاییپو یرکه مس یریگچشم هایییموانع و نارسا یدرباره گیرییجهنت

 هاییشراو گ یانات. فارغ از جرسازدینم اعتباریاند برا سد کرده یرانا یستیکمون

اما، عدم  بازدارنده یاصل یمساله شوند،یرا منکر م یتیواقع ینکه اساساً چن یاندک

 هاییاموانع/نارس ینا یتخاستگاه و ماه یدرباره یروهان ینا یانم ینسبنظر اتفاق

 رفع آنهاست. یبرا یاساس یمواجهه یکو ملزومات 

 ایران در تنگنای یک گسل تاریخی جنبش کمونیستی

 شده بر جنبش یلتحم یخیکه گسل تار یمنشان ده کوشیمیبند م یندر ا

 ایییعوامل عدم پو ینتراز مهم هایییوهو به چه ش ییدر چه معنا یرانا یستیکمون

 ما بوده است. یدر جامعه یجنبش انقالب

 حاکم بر یتتداومِ وضع یلِو دال یجاددرک عوامل ا یخی،تار یتهر وضع همانند

جنبش  نیا یخیاز تحوالت تار یجامع یلبدون تحل یزن یرانا یستیجنبش کمون

ه پرداختن دارد ک یاابعاد متعدد و پردامنه گمانیب یلیتحل ین. چنیستقابل فهم ن

اغلب  هکینکوتاه خارج است، گو ا ارنوشت یناز توان ا یه،به آن به عنوان جستارما
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نسبت به آن دارند. اما  یحداقل یو چپ از منظر خود درک یستکمون یروهاین

ظر عدم اتفاق ن یا) یلیتحل ینچن یخطوط کل یمرغم عدم ترسبه ینکها یبرا

 گذاریمیم ینباشد، فرض را بر ا یرپذبحث امکان ینا بردیشآن(، پ یجنتا یدرباره

 یشکماب یرانا یستیحاضر جنبش کمون یتشاخص موقع یکل هایفهمول یکه برخ

رح متن گفته شد ط یندر ا تریشدر آنچه پ ینکهعام هستند، گو ا یرشمورد پذ

ند ما عبارت یدها از دمولفه ینشده است. ا یمها ترسمولفه یناز نقش ا یدافشره

 ییکارهاپ یصهدر عر یزجامعه و ن یو گفتمان یعموم ینازل در فضا یگاهاز: جا

و  یاییوجامعه، عدم پ یدگانکارگر و ستمد یطبقه یبا بدنه یوندعدم پ ی،گفتمان

ر د یافتهسازمان یِگردخالت یانداز و برنامه برافقدان چشم ی،نظر یگشودگ

 .یسازمان یو پراکندگ ی،مبارزات جار

آن  رانیدر ا یستیجنبش کمون ینیع یژگیو ینترشاخص یخیبه لحاظ تار اما

 یشرویو حدود سه دهه پ یشورو یسال از فروپاش 1۷رغم گذشت است که به

 اندهمیشوک ضربات فرودآمده باق ییطرههمچنان در س یبرالیسم،نئول یِجهان

 یکشورها زا یاز جمله برخ جهان، یاز کشورها یاریدر بس کهیاست، درحال

ه مختلف ب هاییوهو چپ به اشکال و ش یستکمون یروهایو ن یاناتمنطقه، جر

 ینر اد یاز آنان حت یاند و برخاز آن پرداخته یتازه و فرارو یتوضع یبازشناس

 یتداوم مؤثر مبارزه یبرا ییاندازهااند و به چشمهم داشته هایییتموفق یرمس

حاضر  تیوضع ینظر مشخصه یناند. از اهیافتموجود دست یطدر شرا یستیکمون

ن است، عام آ یدر معنا یاییسکون و فقدان پو ینوع یراندر ا یستیجنبش کمون
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ن استمرار آ یلو دال یوجود یطفهم شرا یازمندن یزاز هر چ یشکه غلبه بر آن پ

 است.

 یزن و یالیستیها و احزاب سوسنظام یشینپ یو الگوها یشورو یفروپاش اگر

بش جن یعام افول جهان یهامثابه مولفهرا به یبرالیسمنئول یگسترش تهاجم

 یرانا ستییضعف مفرط جنبش کمون یلفهم دال یبرا یریم،در نظر بگ یستیکمون

 ید به جستجویدر جامعه، با یاجتماع یروین یکعنوان و عدم حضور آن به

 ینجها یطبا شرا یوندبرآمد که در پ یخاص ِیخیو تار یدسته از عوامل درونآن

 یزدهحرانب یت( به وضعیافته یدمضاعف )تشد یاجنبش را به گونه ینشده، ا یاد

سرسختانه هنوز هم بر مدار  ینآن چن یکه امتدادها یتیوضع اند،هحاضر رساند

سترده سرکوب گ گمانیب یخی،تار یلو دال هامینهز یان. از مکنندیم یرشکست س

 ییوستهو تداوم پ ۷۵و چپ پس از شکست انقالب  یستکمون یروهاین ینو خون

 یمهم یارظام حاکم نقش بسن یآن )در اشکال مختلف( در متن ساختار استبداد

 یروهاین یارعسرکوب تمام یژه،وکرده است. به یفاا یستیجنبش کمون یستاییدر ا

 یریعام و دستگقتل یواسطه، به۷۵پس از  یهاو چپ در سال نیستکمو

 یعسو یدو تبع یگو آواره یهاسازمان یو فروپاش یگردو پ ینفعال یگسترده

 یاییپو یرو س یاسیس-یدر حضور اجتماع یخیتار یو چپ گسل یستکمون یروهاین

عموما  رگذاریتاث ییدهپد ینهمه، ا ینکرده است. با ا یجادا یرانا یستیجنبش کمون

« هالشکاف نس»که تحت قالب  شودیآن فروکاسته م یامدهایاز پ یکیتنها به 

 یهااوترا به تف یخیتار یندفرآ ینا یتها کل. مفهوم شکاف نسلشودیم یاداز آن 
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چپ نزد  و یستیکمون یاتتفکرات و تجرب یریگشکل یخیموجود در بستر تار

 یهاها و سنتو دغدغه هایتذهن یی. تو گو۷دهدیم یلو امروز تقل یروزد یهانسل

کل از نو ش یگریدر خاک د یجتدربه یخیتار یو چپ پس از مرگ یستیکمون

 ینظر و یاسیس یخطاها یاند که بناست با استقالل از گذشتگان، از همهگرفته

 ییهاشتمام تال یطور ضمنسو به یکاز  یکردرو ینگذشته مصون بماند. ا یرمس

 را ممکن یمبارزات یوستگیاز پ یسرکوب و خفقانْ حد یرغم فضارا که به

 و چپ، دستاوردها و یستیکمون هاییشهاند ینسب یاند و همراه با ارتقاساخته

اند انکار در جامعه اشاعه داده-را در اشکال ممکن یروهان ینا یمبارزات یهاسنت

 یراب یهمچون عامل یانهگراطور ذاترا به یشکاف نسل یگر،د یو از سو کند؛یم

الت، . در هر دو حکندیمبارزات حال و گذشته قلمداد م یانم یوندیابیعدم امکان پ

 و یستکمون هاییانو جر یروهاکه آنچه از ن شودیمنکر آن م یکردیرو ینچن

مبارزات گذشته و  یخیتار یراثدر امتداد م یرمانده است ناگز یچپ بر جا

و  طی( تجارب گذشته و شرامندیرنظامو غ ارسان یریم)گ یرحاصل سنتز ناگز

مام و تداوم نات یخیتار یدر کارنامه ینزمان حال بوده است، و بنابرا هاییازمندین

 روهایین یتاز وضع یدرک ینچن یامدپ ینتردارد. مهم یشهر یروهان ینو پررنج ا

ر فهم د یناتوان یعنیحاضر،  یتوضع یمسالهصورت یفو چپ، تحر یستکمون

نارسا و نامسنجم  یخود به راهکارها یاست، که به نوبه 6یخیگسل تار ینا یتکل

ر . دزندیدامن م یروهان ینو سکون ا یبه پراکندگ یتکه در نها شودیختم م

ران و بح هاییشهر ییضمن شناسا تواندیم یخیگسل تار ینمقابل، فهم جامع ا
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 ستی،یجنبش کمون یشرویو پ یابیموانع خود یطور کلبه یاتداوم آن  هایینهزم

 د.ازآشکار س یزرا ن -سرکوب یطرغم تداوم شرابه-گسل  یناز ا یامکانات فرارو

 ینا یلکه به تحم ییها و کشتارهاسرکوب یکه امتداد دوره یمشو یادآور باید

 یهامنجر شد، مالزم است با تالش یرانا یستیمبارزات کمون یخگسل در تار

فتمانِ گ یِبازساز یمختلف در راستا یدر کشورها یستکمون یاناتاز جر یاریبس

 یِپاشهشتاد و پس از فرو یدهه یاندر پا یژهوکه به اییه. رویو انقالب یستیمارکس

در  یالبانق یاناتدر دستور کار جر یستیشدنِ بحران جنبش کمونو مطرح یشورو

نها تنه یران،در ا یستیجنبش کمون یمناطق مختلف جهان قرار گرفت. اما برا

امکان  یتنبود، بلکه ح یسرم یجنبش در سطح جهان هاییاییِپو ینبا ا یوندامکان پ

 یبه واسطه یزدر امتداد روند حرکت خودشان ن یستت کمونیاناوم جرتدا

 ینجبرانِ ا یگفت که برا توانیاساس، م ینها سلب شد. بر اسرکوب از آن

شْ راه حاکم بر جنب یِسکونِ نسب یتاز وضع یِو فرارو هایگافتادهو عقب هایناکام

فتمانِ گ یِاست که بازساز یریمس ینچن یط یاست. برا یشدر پ یدراز و پررنج

 یرانا ییستجنبش کمون یروهاین یدر برابر همه یخیتار یهمچون ضرورت یانقالب

 .گیردیقرار م
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 بازسازی گفتمان انقالبی و برخی ملزومات عملیِ آن

 هایهینو زم یمبارزات چپ انقالب یتنگر از وضعو کل یخیتار یر پرتو درکد

رو مبارزات در گ ینا یایگفت که تداوم پو توانیم یران،شکست و افول آن در ا

 ینچن ینااست. بر مب یهاستبداد و سرما یتتوسط حاکم شدهیلغلبه بر گسل تحم

 یرو یشپ یخیتار یتهمچون ضرور یگفتمان انقالب یِاست که بازساز یدرک

 یمبارزه یسازمانده-است که به باز ییگراو چپ یستکمون یروهاین یهمه

تمان گف یِباور داشته و به ملزومات آن متعهد هستند. بازساز یراندر ا یانقالب

جذب، نقد  یعنی) یالکیتکید یآن، بر گسست یو نوساز یواساز یدر معنا یانقالب

مان گفت یبازساز یبرا یرو، هر تالش یناز ا است. ی( از گذشته متکیو فرارو

 یانتقاد فهم یآن بر مبنا یکنون یتاز وضع یجامع شناسییببدون آس یانقالب

ست. ا ییگراراست هایراههیانحراف به ب یاگذشته، محکوم به شکست و  یرمس

و  یستی،تحوالت جنبش کمون یانتقاد شناسییبآس یانجیِمتنها به یگر،د یانبه ب

به  توانیگسست و تداوم است که م یالکتیکمستمر و آگاهانه از د رآیندیدر ف

 ینا بست. در یدموجود ام یخیعبور از گسل تار یالزم برا یاییامکان کسب پو

آن  میو ابعاد عظ یبازساز ینضرورت ا یدبا یزاز هر چ یشپ یچپ انقالب یر،مس

خود  ینونک یتوضع تقادیْان ینخست با نگاه یمتی،ی عزنقطه ینو با چن یابدرا در

 ین،راکند. بناب یاش را بررسو ضعف یپراکندگ یو ساختار یخیتار هایینهو زم

و  یردو سوابق ف هایتفراتر از موقع یستیجنبش کمون یانتقاد شناسییبآس

 گمانیب هایتموقع ینا هاییژگیو-و خود یناتهر چند تع دارد، یجا یسازمان

 یهدر کنار هم یرسالت ینخواهند بود. چن انتقادی یلتحل یناز عناصر ا یبخش

 یانشکاف م یزها و نزدن بر شکاف نسلپل یازمندن ینملزومات خود، همچن
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ل بتوان گفت نس یدشا کهینداخل و خارج کشور است؛ گو ا یمبارزات یفضاها

 د.بر عهده دار یانم یندر ا تریینخود، بار سنگ یخسهم در تار یادا یمتاخر، برا

 یندگبر سکون و پراک بایدیاز آنجا که م ی،به بازساز یکردیرو ینچن براین،عالوه

 طلبدیجانبه را مو همه یعوس یبرآمده از دوران شکست و رخوت غلبه کند، تالش

اشد. ب یافتهمستمر، منسجم و سازمان یندیفرآ بایدیم یلدل ینو درست به هم

 یازمندن یزگذشته ن یرمس یانتقاد یشناسیبگام نخست آس ینهم یمثال، حت یبرا

وشتن ن گمانیاست. ب یافتهگسترده و سازمان یپژوهش جمع یزو ن یجمع یعزم

ا ر یتحقق امر جمع یانضمام هاییاز دشوار یزیکاغذ چ یبر رو «یجمع»صفت 

 یبانقال یروهایها، نبستو بن هایدشوار ینهم یلو درست به دل دهد،یانتقال نم

 مستمر و یانتقاد یخود را به سمت گفتگوها یتعامل درون یهایانبن یدبا

که  ی،گام مقدمات یندهند. ا ییرممکن تغ هاییو همگام هایو همکار یک،دموکرات

باشد،  ستییجنبش کمون یبازساز ینددر فرآ یعمل یهاگام یناز نخست یکی یدشا

که  یت؛ اقداماتیسن یسازمان یهاظرف ادغام یتکرار اقدمات سابق برا یبه معنا

اند دهبو زده و متناقضقابل دفاع، عموما شتاب هاییزهها و انگدغدغه یرغم برخبه

ش تال یمعنا. بلکه بهاندیدهانجام یبعد هاییها و پراکندگو خود به گسست

 ادیجا یدر راستا ی،و انتقاد یکدموکرات یبر روابط یهمدالنه و مبتن یجمع

 شناسیِبیآس یمساله ینظرها دربارهو تبادل احثاتمب بردیشپ یبرا ییبسترها

 ییندحول فرا یروهان ینا یِدهاست؛ که در ادامه به سازمان یستیجنبش کمون

 .دهدیرا هدف قرار م یچپ انقالب یِگفتمان یِکه بازساز انجامدیم

 هایکیبه فهم پروبلمات یانتقاد یگفتگوها یننخست، ا یدر وهله بنابراین،

 یجامعه یو انضمام یساختار یتبا نظر به وضع یژهوبه یستی،جنبش کمون یامروز
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و  کیدموکرات یدر قالب یگفتمان یهابحث ین. با استمرار ابرندیراه م یران،ا

 ینرتاز مهم یاوارهبه طرح بتواند یانتظار داشت که چپ انقالب توانیهمدالنه، م

آن خواهند  یبازساز هاییهه پاخود ک یامروز یهاو ضرورت یازهاها، نپرسش

 یتِوضع شناسیِیببرآمده از آس یازهایها و نپرسش ینکند. ا یدابود دست پ

 یپژوهش یقاز طر بایستیرا که م یکیو پرات یکتئور یهاحوزه یستی،جنبش کمون

و  ینظر نیی. بازبکنندیم یینتع یرندقرار گ یانتقاد ینیِبازب مورد یافتهسازمان

موجود را که  یانقالب هاییاز تئور ییهاگاهها، گرهحوزه ینا یمجموعه یانتقاد

آشکار  اندروبرو کرده یجد هاییرا با دشوار یستیکمون ییافتهسازمان یکپرات

 یانقالب یمداخله هاییکو تاکت یاستراتژ یکه درک خطوط کل ینحوبه سازند؛یم

ها و گاهگره ینرفع ا یراز مس یداالجرم ب یران،ا یدر جامعه یدر مبارزات جار

عمق و ت یگر،د یانها عبور کند. به بآن یکتئور یهادر خاستگاه یقعم یبازنگر

و  ،یانتقاد شناسیِیببرآمده از آس یهای حوزهدرباره یجمع یپژوهش و مباحثه

 ینگشودنِ ا یبرا هایافتمتفاوت از ره یهاها و خوانشدرک تقادیتعامل ان

حال ) یاسیس یگرمداخله یبا تجارب برآمده از فضا یونددر پ ی،نظر یاهگاهگره

و  یکتئور یو کمبودها یازهان تواندیشکل خود م ترینیو گذشته(، در حداقل

 یرا آشکارتر نموده به درک ضرورت بازساز یستکمون یروهاین یامروز یکپرات

 نیالزم در ا یجمع هاییزهو انگ هاینهزم یجادو ا یروهان یننزد ا یگفتمان انقالب

 .یانجامدراستا ب

 اییروهن یتعامل درون یبرا یارتباط یکه بسترساز یمخاطرنشان کن باید

تنها در  ،یگفتمان انقالب یبازساز هایشرطیشاز پ یکیی به منزله یست،کمون

را با  یوندشخواهد بود که به طور آگاهانه پ یفاقد تناقض درون یصورت

طح در س بایدیم یاقدام ینچن یعنیمحرک خود حفظ کند:  ییختار یهاضرورت
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با جامعه  یاتعامل پو یجادو ا یاجتماع یخروج از انزوا هایشیکپروبلمات یبازشناس

 ینظر، چپ انقالب ینآن را هدف قرار دهد. از ا یو روند تحوالت و مبارزات درون

 کردنزهیو پروبلمات یبازنگر یازمندزمان نخود، هم یانتقاد شناسییبآس یردر مس

 گر،ید یاناست. به ب یگرمداخله یبا جامعه و فضاها خودو تعامل  یوندپ ینحوه

و  یتئور حول برساختن یجمع یکیتدارک پرات یازمندن یگفتمان انقالب یبازساز

 است. یمعطوف به مبارزات اجتماع هاییاستراتژ

ه جهت، درست بنا ب ینر امند دنظام یحرکت یبرا یجمع یکه عزم یمباور ینا بر

 شکوفا خواهد یگررا بار د یموجود در جامعه، گفتمان انقالب ینیع یهاضرورت

 خواهد داد. ییرموجود را تغ یانداز مبارزات پراکندهکرد و چشم

 راکسیسپ

 2۹94شهریور 
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 پراکسیس

شته در گذ یستی،جنبش کمون شناسییبآس یشده در راستاانجام یهاتالش یبرخ 1

ذشته از مبارزات گ یریگهمعنا که با وجود اذعان به ضرورت توش ین: به امانندیمتوقف م

 ها برآن یداتو تأک یمتعز یجنبش، در عملْ نقطه یامروز یهاپاسخ به چالش یبرا

. گرددیگذشته متمرکز م یخیتار-یاسیس یطدها و شرایداها، روها، پرسشدغدغه یل،مسا

ع گذشته واق یانتقاد یبازخوان یامروزْ محرک اصل یاساس یهاپرسش یگر،د یانبه ب

 یوندهایپ زیپرتالطم آن )و ن یفرازوفرودها یانجیگذشته خود به م یخبلکه تار شوند،ینم

 یهاخود اغلب به خوانش یهبه نوب ینکه ا یابد،یم یبا آن( وزن و اعتبار مستقل یشخص

 یاسیس یمش یهو خواه توج یروزد یسازمان یمش یتخواه حقان محور،یتو حقان جانبهیک

 هم از بایدیمبارزات گذشته م یختار شناسییبآس کهی. درحالدهدیم یدانامروز، م

 یدر بازخوان -اعتبار ینبه ا-و هم  یرد،بگ یروامروز ن یانضمام یهاها و پرسشچالش

 نگر باشد.جامع یواقع یبه معنا اشیانتقاد

نمود  ای یداریو شکل پد هایدهپد یتچه ماهچنان»که  یاوریمب یادمارکس را به  یگفته ۹

 .«شدیبدل م مصرفییب یزبودند، علم به چ همانینا یکدیگربا  هایدهپد
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بش، مربوط به جن یتجرب یهافاکت یاما در بررس یانهگراتجربه یحاًتلو یکردرو ینا 4

از  یتوجهکه تعداد قابل یتواقع ینمثال ا ی. برایکندعمل م یدارانه و انتخابجانب

 یطبقه یاعالم شده( رسما در شمار اعضا یهازارشگ ی)بر مبنا ۸۸باختگان جنبش جان

 ینا طیربیبر ب یمبن یادشده یکردرو یبنددر جمع یریتأث شوند،یکارگر محسوب م

 یطور انفرادکه طبعا به یکارگران ییو منافع کارگران ندارد. تو گو ینیع یاتجنبش با ح

اند، هجنبش شرکت داشت ینخاص خود( در ا یطبقات یو پراکنده )و نه منسجم و با برنامه

کامل  طوربه کهینا یاو  اند،شتهجنبش دا یندر ا یزیناچ یارسهم بس یبه لحاظ کم یا

منافع  نتوایالجرم م یلیتحل یناند. در امتداد چنغالب بوده یدئولوژیها و امسخ گفتمان

رس )دور از دست یانتزاع جامعه و چنان ینیاز تحوالت ع یکارگران را چنان منزو یطبقات

 یکارگر منتسب به آن منافع، خود اساساً به مفهوم یکرد که طبقه یرفهم کارگران( تصو

 بدل شود. یدیو تجر یانتزاع

 سپراکسی |از توده سازیِ سرکوبگر، تا بازسازماندهیِ انقالبیِ مبارزه ی طبقاتی  ۷
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