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درست است که آنچه »چﭗ« ناميده میشود در جنبش کنونی نقش تعيينکنندهای ندارد؛ نمیتواند داشتهﺑاشد.
کنونی
سياسی
درست است که اين »چﭗ« ،کﻢتوان است و در اﺑعادی ﺑه ﺑزرگی دستگاه مختصات شرايط
ِ
ِ
امروز ايران و دگرگونیها و چشﻢاندازهای ـ دستکﻢ ،کوتاهمدت ـ آن ،حضوری آشکار و مؤثر ندارد.
جامعهی
ِ
منظور از چﭗ ،ديدگاه ،چشﻢانداز و پروژهای سياسی است که جامعهای عاری از سلطه و استثمار را ورای
جامعهی ﺑورژوايی و شيوهی توليد سرمايهداری ضروری و ممکن میداند و خود را در مبارزهی نيروهای
ﺑراندازی رواﺑط سلطه و استثمار و ﺑرپايی چنان جامعهای را دارند،
ت
اجتماعی و سياسیای که توان و خواس ِ
ِ
شريک میداند .گزينشها و راهکارها و نگاهی که گرايشهای گوناگون درون اين چﭗ از شيوهی مبارزه،
راهها و ﺑيراهههای آن ،کوتاهی و درازی يا سهولت و دشواری راه و نيز تصوير و تصوری که از آن جامعهی
آينده دارند ،مانع از اطﻼق عنوان »چﭗ« ﺑه آنها نيست .میدانيﻢ که عنوان و واژهی »چﭗ« ﺑهخودی خود ،حد
کردن علل و مصداق
و مرزهای سياسی دقيقی را روشن نمیکند و تعريف نادقيق فوق نيز ،فقط ﺑرای روشن
ِ
اطﻼق ماست.
ﺑا اين تعريف از چﭗ ،ادعای ﺑاﻻ درﺑارهی نقش و جايگاه چﭗ در جنبش کنونی ،ادعايی است ،راست و درست.
اما ،ضرورت دارد ﺑا ژرفکاوی در دﻻيل اين راستی و درستی ،ﺑبينيﻢ آيا ﺑرخی تلقیها از کﻢتوانی و حضور
ناروشن و کﻢ ـ حتی ،ﺑی ـ تأثير آن ،دقيقا ً توانها و نيروی عظيﻢ و حاضر در همين جنبش را ،پنهان نمیکنند؟
ما ،وقتی میگوئيﻢ چﭗ کﻢتوان يا ناتوان است ،اين وضعيت را ﺑر ﺑستر بحران نظريه و بحران ﭼﺸﻢانداز
اکنون جامعه و جنبش ما ،نه
تاريخی و از چشﻢانداز اين ﺑحران ،تفسير میکنيﻢ ،که نه محدود است ﺑه اينجا و
ِ
ت جنبش ما ،نقطهی پايانی قطعی و نهايی ﺑر آن میگذارد .اين ﺑحران را در
نتيجهی آن است و نه ﺑرونرف ِ
تاريخی
ﭗ ما ﺑهدليل شرايط مشخص اجتماعی و
نوشتهای ديگر ﺑهتفصيل ترسيﻢ و مستدل کردهايﻢ .اينکه چ ِ
ِ
نظری ﺑسيار ﺑزرگتری روﺑرو
جهان امروز ،ﺑا دشواریهای
ديگر
پيدايش و رشدش در قياس ﺑا چﭗ در نقاط
ِ
ِ
ِ
است و گستره و ژرفای آگاهی و تﻼش انديشهورزانهاش نسبت ﺑه تجرﺑههای زيسته و معضﻼت سياسی
مبارزهی رهايیﺑخش در تاريخ تاکنونی جهان ،ﺑهمراتب ﺑستهتر و کمتر است؛ يا ،دقيقا ً ﺑهدليل همين تاريخچه و
تبار  -مثﻼ :تجرﺑهی زيستهی يک انقﻼب ﺑزرگ ،فضای ﺑاليدن ،شکست و سرکوب  -میتواند از امتيازات و
امکانات ويژهای ﺑرخوردار ﺑاشد که ديگران نيستند ،هردو ،ويژگی چﭗ ما را در ﺑستر ﺑحران نظری و ﺑحران
رهايی انسان ،آشکار میکنند و میتوانند دال ﺑر حدت و شدت ﺑيشتر آن ﺑاشند ،ولی آن را
تاريخی
چشﻢانداز
ِ
ِ
ﺑيرون از گيرودار اين ﺑحرانها قرار نمیدهند.
اما درک غالب و رايج از ناتوانی چﭗ ،علل و نشانههای اين ناتوانی را در فقدان يا ناتوانی سازمانهای ﭼپ
سياسی ضد سرمايهداری و
ارزياﺑی میکند ،آنهﻢ نه از زاويهی فقدان ﺷﮑﻞهای نهادين ﺷدهی مبارزهی
ِ
سوسياليستی ،ﺑلکه از زاويهی فقدان و ناتوانی کنشگریای که از اين سازمانها انتظار میرود .اين نگرش،
از آنجا که انتظار دارد اين سازمانها ،جنبشها را بهوجود آورند يا اگر جنبشهايی ﺑدون اطﻼع ،اجازه يا
اختيار چنين سازمانهايی موجودند ،رهبریشان را ﺑدست ﺑگيرد؛ و از آنجايی که میﺑيند چنين انتظاری
ﺑرآورده نمیشود ،چﭗ را ناتوان يا غايب تصور میکند.
اينک ،اگر ما:
الف( سازمانهای سياسی چﭗ را ،از منظر هستیشناسی اجتماعی ،شکلهای ـ ﺑهدرجات گوناگون ـ
سياسی ضد سرمايهداری و سوسياليستی ﺑدانيﻢ؛ و
نهادينشدهی مبارزهی
ِ
ب( درجه ،حد و ﺷيوهی سازمانيافتگی را شاخص و ضرورتی ،نه فقط ،ﺑرای کنشگری فعال ،مبتکر ،پيشگام
آمادگی واکنش نسبت ﺑه اوضاع و
و فراهﻢ آورندهی موقعيتهای تازه در مراحل گوناگون مبارزه ،ﺑلکه ﺑرای
ِ
احوالی که به هزارويک دليﻞ ،ﺑيرون از اراده و انتظار سازمان سياسی شکل میگيرند؛
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آنگاه:
میتوانيﻢ در نگاهی ريشهياﺑانه و رو ﺑه اعماق ،ظرفيتهای عينیای را کشف کنيﻢ که ﺑستر و زادگاه و خاستگاه
همان نيرويی هستند که ما چﭗ میناميﻢ و ﺑبينيﻢ اين ظرفيتها ،ﺑرخﻼف ارزياﺑی ما از »ناتوانی« چﭗ ،از چه
نيرو و توان عظيمی ﺑرخوردارند .منظور ما از »عينی« ،فقط اشارهی کلی ﺑه امکانات عينی در هر جامعهی
سرمايهداری در هر زمان و مکان دلخواه نيست؛ ﺑلکه ﺑه امکانات و زمينههای پراتيﮑی ،ﺑهطور مشخص در
جامعهی ما و در جنبش کنونی ماست.
شورا يا سنديکايی که در يک واحد کوچک يا ﺑزرگ توليدی ﺑهلحاظ سطح و شيوهی سازمانياﺑی و احاطهی
فنی و دانشورانه ﺑر فرآيندهای تدارک ،توليد و فروش محصول ،خود را در موقعيتی میﺑيند که اين واحد را
اداره کند ،حتی وقتی ﺑديهی است که همهی مراحل تدارک و توليد و فروش محصول ،در چارچوب سرمايه و
توليد و تحقق ارزش محاط و محدودند ،ظرفيت پراتيکی انکارناپذيری ﺑرای حضور و تأثير چﭗ است و
ﺑههيچروی نيازی ندارد ،همهی انتظاراتی را که واژه و عنوان »شورا« يا »سنديکا« ﺑرمیانگيزد ،ﺑرآورده کند
و پاسخگوی تماموکمال ميراثی تاريخی ﺑاشد .ﺑرعکس ،تجرﺑهی چنين شورا يا سنديکايی ،حتی ناکامیها و
عقبنشينیهای موسمی و موضعی آن ،میتواند دريچهی تازهای ﺑه چشﻢانداز آن ميراث تاريخی ﺑگشايد.
ت عينی ،از زﺑان و ﺑيان و شعارهای ﺑاصطﻼح سوسياليستیاش ناشی نيست و
ﺑودن اين ظرفيت يا واقعي ِ
»چﭗ« ِ
سخنگويان چنين جنبشی هرگز نبايد ناخواسته و ﺑا اجباری ايدئولوژيک ،خود را تسليﻢ چنين زﺑان و ﺑيانی کنند؛
چﭗ ﺑودن اين موقعيت پراتيکی از امﮑان و تجربهی راهبری آزادانه ،آگاهانه و دمکراتيک فرآيندهايی از
زندگی اجتماعی است.
کميته يا انجمنی که در يک مرکز آموزشی يا درمانی )مدرسه ،دانشگاه ،درمانگاه (...ﺑهلحاظ سطح و شيوهی
سازمانياﺑی و احاطه ﺑر فرآيندهای فنی و اجرايی خود را در موقعيتی میﺑيند که اين مرکز را اداره کند ،يا
دستکﻢ ،نقش تعيينکنندهای در ادارهی آن ﺑهعهده ﺑگيرد ،حتی وقتی ﺑه مرزها و محدوديتهای فنی و
پراتيکی انکارناپذيری ﺑرای حضور و تأثير چﭗ است .زيرا ﺑا ﺑرقراری
دانشورانهی خود آگاه ﺑاشد ،ظرفيت
ِ
دمکراسی در سازوکارهای ادارهی مرکز ،ﺑا کنارگذاشتن شکلهای مبتنی ﺑر راﺑطهی فرادستی/فرودستی که
متضمن راﺑطهی سلطهاند ،و ﺑا جدا و دورکردن سازوکار و محصول اين مرکز از مناسبات کاﻻيی ،امکان و
تجرﺑهی راهبری آزادانه ،آگاهانه و دمکراتيک در يکی از فرآيندهای زندگی اجتماعی است.
اينکه ﺑرخی از خواستها يا ـ درصورت موفقيت ـ دستآوردهای چنين جنبشهايی در مقايسهای جهانی ـ
تاريخی ،خواستها يا دستآوردهايی ﺑاصطﻼح »دمکراتيک«اند که در چارچوب ظرفيتهای جامعهای
ﺑورژوايی نيز امکان تحقق داشتهاند و دارند ،میتواند دليل ديگری ﺑرای ظرفيتهای عينی و دﻻلتشان ﺑر
جايگاه و نقش ﭼپ ﺑاشد .زيرا ،نخست :ناتوانی اجتماعی و تاريخی نيرويی را در يک شرايط اجتماعی و
گر فعا ِل چنين دگرگونیهايی ﺑاشد؛ و دوم
تاريخی معين آشکار میکند که گمان و انتظار میرود شالوده و کنش ِ
ضرورت عينی پراتيک راديکال نيرويی را نشان میدهد که تنها ﺑا فراتر رفتن از چشﻢانداز و افق ﺑورژوايی
تحوﻻت جامعه ،ﺑه تحقق چنين دگرگونیهايی تواناست ).(1
عظيﻢ عينی و پراتيکی ،همانا اﺑتکارات ،اعتراضات ،جنبشها و شکلهايی از مبارزه
تشخيص اين ظرفيتهای
ِ
که در راستای توان ادارهی واحدها يا فرآيندهايی از زندگی اجتماعی ،مستقﻞ و مبرا از سازوکارها و ملزومات
يافتن چﭗ از توان و نقش
ﺷيوهی توليد سرمايهداری و ايدئولوژی بورژوايی قراردارند ،وظيفه و راه آگاهی
ِ
واقعی خويش است .اين ،ﺑههيچروی ﺑه معنای عدم ضرورت سازمانها ،تشکلها و احزاب سياسی چﭗ ،حتی
سازمانها و احزاب کمونيست متعدد نيست .جنبش واقعی چﭗ چنان دامنهی گسترده وچنان گونهگونی و تنوعی
ب واحد ﺑياﺑد .طبقهی کارگری که
دارد که ﺑههيچروی نمیتواند ﺑيان سياسی خود را در يک سازمان يا حز ِ
ﺑزرگترين طبقهی اجتماعی است ،که ﺑيشترين شمار افراد جامعه را درﺑرمیگيرد ،طبقهی کارگری که شامل
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ﺑخش عظيﻢ کارگران ﺑاصطﻼح »نامولد« است ،که ﺑه ترفند ايدئولوژی »طبقهی متوسط« رﺑوده شدهاند ،آری
چنين طبقهای شامل چنان ﺑخشها ،ﻻيهها و قشرهايی است که ﺑیترديد نمیتواند از سوی يک حزب کمونيست
ت اين تنوع
واحد نمايندگی شود .يکی ديگر از نمادهای توانايی چﭗ ،تشخيص اين گستردگی و تشخيص ضرور ِ
گونی ديدگاهها و نمايندگان سياسی و سازمانی آنهاست.
و گونه
ِ
در کنش اجتماعی - ،و ازاين رو ،در مرتبهای معين ،سياسی  -آنگاه که از جايگاه و منظر اجتماعی کنشگر
نگريسته شود ،پاسخ ﺑه ﺑسياری از اين پرسشها ﺑه مراتب آسانتر است .انسان گرسنه ،از گرسنگی شروع می
کند ،از درد ،از خشﻢ .ﺑرای او نقطه آغاز ،پرسشی نظری نيست .دانشجو ،آموزگار ،راننده ،پرستار يا کارگری
نظام فعاليت اجتماعی لگدمال میشود» ،مبارزه«اش ،عليه
که حيات ،حيثيت و شأن جايگاه اجتماعیاش در يک
ِ
اين نظام است و »شعار«ش ،لغو و دگرگونی اين »نظام« است ،و اگر نه در همان نخستين گام ،ﺑلکه در دومين
گام و ﺑه تجرﺑهی مستقيﻢ در میياﺑد که رسيدن ﺑه اهدافش ﺑدون »سازمانياﺑی« ممکن نيست .او از همان جايی
آغاز میکند که ايستاده است .دانشجو ،پرستار ،معلﻢ ،کارگر )مولد و نامولد( ،ﺑازنشسته ،ﺑيکار ،زن ،دگرﺑاش
و غيره وقتی از خواستهای ﺑﻼواسطهاش عزيمت کند ،هﻢ شعارش روشن است ،هﻢ – دستکﻢ در دومين گام -
ت سازمانياﺑیاش .زمانی که اين مبارزهی اجتماعی از خاستگاه و پايگاه ﺑﻼفصل اجتماعی ﺑا
کشف ضرور ِ
ِ
موانع قدرت مواجه میشود ،اين مبارزه ،ضرورتا و ﺑنا ﺑه ماهيت و پويش خود ﺑه مبارزهی سياسی مبدل می
شود .شعار سياسی را نمیتوان ﺑه جنبشهای سياسی تزريق کرد .مبارزات اجتماعیای که ﺑه مرتبهی مبارزات
سياسی ارتقا يافتهاند ،فصل مشترکهای سياسیای خواهند يافت که شعار سياسی سراسری و فراگروهی آنها
خواهد ﺑود .ﺑطور خﻼصه (1 :اقدام از موضع يک جايگاه اجتماعی معين و طرح خواستی که از همان جايگاه
اجتماعی سرچشمه میگيرد؛  (2ﺑرخورد اين اقدام ﺑا موانع قدرت و ﺑناﺑراين سياسی شدن آن؛  (3شکلگيری
وجوه مشترک سياسی حرکتهای ديگر از موقعيتهای ديگر و ﺑاﻻرفتن سطح مبارزه ﺑه مرحلهای ﺑاﻻتر:
طرح شعارهای سراسریتر .نقطهی عزيمت ،جايگاه اجتماعی و مرتبهی مبارزهی واقعی است ،نه شعاری که
شالودهاش دستآورد نظری ماست ،هر اندازه هﻢ اين شعار و آن دستآورد درست و مهﻢ ﺑاشند.
ﺑديهی است که منظور تعطيل کار نظری نيست :کار نظری درﺑارهی ماهيت سرمايهداری ،درﺑارهی چگونگی
نظری و سازمانی گذار ﺑه جامعهای ماﺑعدسرمايهداری و عاری از سلطه و استثمار ،کار نظری در ﺑارهی ﺑديل
سوسياليستی ،آنهﻢ نه نشخوار صد ﺑارهی گفتاوردهای تکراری از »دولت و انقﻼب« و چهار جمله از »نقد
ﺑرنامهی گوتا« ،کار نظری روی مبارزهی طبقاتی و غيره و غيره .ما آخرين کسانی هستيﻢ که ﺑه تعطيل کار
نظری ،همانا کار و مبارزهی نظری هدفمند و ارگانيک – آنچه در گفتمان سنتی و رايج »چﭗ«» ،مبارزهی
ايدئولوژيک« ) (2ناميده میشود  -دعوت کنيﻢ .منظور اين است که شعارها ،صورتﺑندیها و پيشنهادات
عی جنبشهای اجتماعی واقعی ،تبديل
سياسیای که محصول اين کار نظریاند ،اگر نتوانند ﺑه شعارهای واق ِ
شوند ،يا دستکﻢ چنين توان ،ﺑالقوگی يا امکان نهفتهای را داشتهﺑاشند ،حاصلی ﺑجز افسردگی و در ِد »چه کنﻢ«
ﺑرای صادر کنندگانشان نخواهند داشت .نکتهی کليدی اين است که راﺑطه ﺑا مبارزهی جاری و منبعث از پايگاه
اجتماعی ،همچنين راﺑطه ﺑا حيات واقعی ،ﺑا »خياﺑان« ،همانا سپهر عمومی و علنی و قاﺑل رويت مبارزه و
اعتراض )تظاهرات ،اعتصاب ،تحصن (... ،گسسته نشود و اين آگاهی زنده و شفاف ﺑماند که انگيزههای
واقعی و علﻞ عينی و مادیای که اين جنبشها را ﺑه درجهی انفجار کشاندهاست ،ريﺸهدارتر از توطئههای
سياسی است .آگاهی ﺑه اينکه اين مبارزات در چه شکل سازمانيافتهی »تعريف شده« و »توافق شده« و در
ﺑهترين حالت »نهادين ﺷده«ای صورت میگيرد و چقدر نسبت ﺑه مضمون شعارها و خواستها و ﺑديلی که
آرزو میکند ،آگاه است .جنبشها ،رخدادها ،کشاکشها و حرکات سياسیای که ممکن است منجر ﺑه سرنگونی
رژيﻢ شوند ،اقداماتی نيستند که ﺑنا ﺑه دستور و ارادهی ما عمل کنند .ﺑناﺑراين سؤال اين نيست .مهﻢ اين است که
در هر لحظه از اين فرآيند ،آمادگی سازمانی ،ارگانيک و نظری ما چه سطحی دارد .تﻼش اصلی ،ﺑرای هرچه
مهياتر ﺑودن در اين دو حوزه است .وظيفه ،رهبری اين جنبشها ﺑهسوی تحقق اهدافی است که ﺑا انگيزهها و
رهبری« ﺑترسد و ﺑه »فروتنی«های ناگزير و
ريشههای عينی آنها ارتباط دارند .چﭗ نبايد از کلمهی » ِ
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مزورانهای که اخيرا ،و ﺑه الزام انزوای ﺑرخی گروههای چﭗ ،رايج شدهاند ،متوسل شود ،زيرا کسی از
واژهی »رهبری« میترسد که جدا از جنبشی ﺑاشد که مدعی راهبری آن است .اگر اين »رهبری« ﺑرخاسته از
جنبش يا گزينش جاری و ساری در خود جنبش ﺑاشد ،اگر اين رهبری همواره در پيدايش ،دوام و ﺑازتوليد
شدن قدرت آن پيشگام ﺑاشد و اگر رهبری را
سازوکارهای نافی نخبهگرايی و
ﺑتوارگی نهاد رهبری و نهادين ِ
ِ
وظيفه و مسئوليتی ﺑﻼواسطه و ﺑﻼفاصله قاﺑل تفويض در فعاليتی اجتماعی و جمعی ﺑداند ،آنگاه وظيفه و نقشی
اجتنابناپذير خواهد ﺑود.
اجتماعی کنونی ﺑدانيﻢ که در
نهادين واقعا موجو ِد گرايش ضدسرمايهدارانهی جنبش
توان پراتيکی و
اگر چﭗ را
ِ
ِ
ِ
ت از ميان برداﺷتن موانع سياسی سد راه خود را دارد ،آنگاه چﭗ ،جايگاهی
راستای تحقق هدفهايش ،ظرفي ِ
استوار و نقشی تعيينکننده در آيندهی سياسی ايران خواهد داشت ،حتی در چشﻢاندازی کوتاه مدت.
»نقد«
آﺑان 1397

يادداﺷت:
دستان ديروزشان را از زندانها يا
 .1در جامعهای که ﺑورژوازی و نمايندگان سياسیاش ،حتی جرﺑزهی ﺑيرونآوردن هﻢ
ِ
ﺑاصطﻼح »حصر«ها ندارند ،يا ﺑرای تأمين حقوق دمکراتيک ،جز توسل ﺑه پسماندههای تاريخیای جز شاه و خان و
خاقان چارهای نمیﺑينند و يا تحقق اين حقوق را جز از راه فروريختن آوار جنگِ مناديان »دمکراسی« همچون ترامﭗ و
رسوﻻن »عدالت« همچون پوتين ﺑر سر مردم نمیدانند ،آری در چنين جامعهای ،خواست و اِعمال چنين حقوقی ،جز از
جايگاه عينی ﭼپ ،جز با پراتيک ﭼپ ،امکانپذير نيست .آنها که دو دهه است اميدشان ـ حتی صادقانهترين اميدشان ـ را
در صندوقهای رأی ريختهاند ،دستکﻢ در تنهايی و خلوت خود ﺑايد نوميد و شرمگين ﺑاشند و اينها که تحقق
»دمکراسی«شان را در مرغوای جنگ میﺑينند» ،جنگ« را يا از ُرمانها میشناسند يا در گزارشهای تلويزيونی در
ويﻼهایشان در ساحل امن اروپا و امريکا »تجرﺑه« کردهاند.
 .2استفاده از عنوان »کار و مبارزه نظری هدفمند و ارگانيک« ﺑجای »مبارزهی ايدلولوژيک« صرفا تغييری در
ايدئولوژی ﺑورژوايی و نقد ايدئولوژی
نامگذاری نيست ،زيرا يکی از وظايف و هدفهای کار و مبارزهی نظری ،نقد
ِ
بهطور اعﻢ نيز ،هست.

لينك كوتاه شده در »نقد«https://wp.me/p9vUft-zr :
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