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یکی از عرصههایی که امر بازسازی سیمای یک چپ جدید در آن بسیار کند پیش
میرود و غیاب آن خود ِ بازسااازی را مختل میکند ،بازتعریف حزب ،تبیین فلساا هی
وجودی آن و فراتر از همااه بنااای عملی یااک حزب چااابااک ،منعیف ،چناادآوایی در
عرصاهی نظری و همهنگام دارای برنامهی سیاسی ،ارادهی معیوف به عمل و مداخله
در ساهرر سایاسا اس  .کوشش نیروهای چپ در چند دههی اخیر غالبا گرد نجات
نظریهی لنینیساااتی ت زب میچرخید و روایتی از آن بهدسااا داده میشاااد که از
آموزههای جزمی اسااتالینی پیراسااته شااده باشااد .این امر اگرچه در جای خود امر
نیکویی باهشاااماار میرود ،اما از منظر روح زمانه با مساااألهی ت زب پنجه در پنجه
نمیافکند .مؤل ان متن حاضار میکوشند در پاسخ به این ضرورت به مارکس برگردند،
از آن توشاااه بردارناد ،به تجربهی حزب لنینی مراجعه کنند و آن را در جایگاه واقعی
خود بنشانند و در پرتو جنبشهای دوران معاصر به بازتعریف مسألهی حزب بهردازند.
صارفنظر از پاساخی که این متن اراهه میدهد ،مؤل ان از یک سو از «اص اب کرف»
یعنی مادافعاان برخورد جزمی که به ن ل گ تاوردهای نظریهپردازان چپ اکت ا و ع ل
خود را تعییل کردهاند و به جای کاربسا اصو ت لیل لنینیستی ،بر گرتهبرداری از
الگوی بلشاویکی بسانده میکنند ،و از دیگر ساو ،با مخال ان ت زب ،یا به سخن دیگر
مدافعان «سیاس منرای حزب» یکسر جدا میسازد .همین رویکرد ،تلاش مؤل ان را
بسیار خواندنی کرده اس .

مقدمه
طی چند سااا گتشااته ،مسااألهی تشااکیلات چه به ل ا ایجابی و چه از حیث
سلبی بار دیگر میرح شده اس  .تجربهی جنبشهای اعتراضی تودهای اثرگتار مبتنی
بر [بنیاد] اشااکا دموکراساای مسااات یم ،هماهنگی اف ی ،ن وذ برابر ،و در عین حا
ناتوانی آنها در «ت و » به جنبش و پویایی سااایاسااای ،ب ثهای فراوانی را در باب
تشااکیلات ،در راسااتای ردّ شااکل حزبی یا بازاندیشاای شااکل حزبی بهمثابه پیوند بین
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جنبشهاا را دامن زده اسااا  .همهنگاام ،شااااهاد جلوههاای گونااگون ب ران چپ
ضدسرمایهداری ،نهتنرا در روش سیاسی آنها ،بلکه در فرهنگ تشکیلاتیشان بودهایم.
همین روناد در خواااوا نتاایا متنااق

تلااشهای گوناگون برای ایجاد جبرههای

انتخاباتی گستردهی چپ صادق اس .

 .1ناموزونی سنت نظری مارکسیستی دربارهی تشکیلات
دربارهی این موضاااور ضاااروری اسااا گساااتره ،غنا و ناموزونی سااان نظری
مارکسایساتی پیرامون مسألهی تشکیلات را بهتیریم .باید بهخاطر داشته باشیم که در
سان کلاسایک مارکسایستی همیشه پرسشهای بیپاسخ زیادی وجود داشته اس .
مارکس هرگز ،جدا از تعیین ت اوتها ،مشااخک کردن خیوط کلی و مشااارک های
موضااعی ،اندیشااهی بس ا یافتهای دربارهی مسااهلهی حزب اراهه نکرد 1.علاوه بر این،
مارکس با اشاااکا ساااازمانیای روبرو بود که با هر نور ساااازمان آرمانی ما همچون
گرایشها یا ساازمانهای کوچک بسایار ت اوت داشا  .حتی انترناسیونا او بیش از
آنکه به حزب شاباه داشاته باشد ،تجمعی از شبکههای گوناگون افراد رزمنده بود.

1لوچیو مااگری در دهاهی  1691این میلب را چنین بیان کرد« :بیفایده اسااا که در نوشاااتههای
مارکس نظریهای کامل و سااامانیافته از حزب پرولتری ،ماهی و ویژگیهای آن بجوییم ،همانگونه که
جستجوی م رومی کاملا کارآمد از م روم طب ه( ».ماگری  ،1691ا )69
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وانگری ،واقعی ناموزونی و شااکلگیری آنچه «آگاهی طب اتی» تعریف میشاااود ،و
رابیهی پیچیدهی درونی/بیرونی سااازمان ساایاساای با تودههای کارگر ،یکسااره در
نوشاااتههای خودِ مارکس کماکان گشاااوده باقی مانده اسااا  .همانگونه که لوچیو
ماگری میگوید:
با این وصااف ،مارکس یک جنبهی نظریه حزب پرولتری را که بههیچرو هم فرعی
نیس  ،بهطور کامل تشریح نکرد .پرولتاریا که در چنبرهی شرای موجود گرفتار اس ،
نه میتواند چشامانداز کاملی از نظام اجتماعی به دسا
آن را ترویا کند .عملکرد آن بهعنوان یک طب ه ف

دهد ،و نه میتواند سرنگونی

با گتار از گرفتاریهای شااارای

موجود بهمدد خودآگاهی ان لابی بساا پیدا میکند .پس فرآیند و سااازوکاری که این
آگااهی را تولیاد میکناد کادام اسااا ؟ یاا پرساااش را دقیقتر میرح کنیم :آیا این
خودآگاهی طب اتی بر اساااان عناصاااری که از پیش در عینی اجتماعی وجود دارد،
میتواند خودبهخود و به دلیل ضاارورتی ذاتی در پرولتاریا توسااعه یابد ،ضاارورتی که
اسااان آن مؤل ههایی اساا که از پیش در عینی اجتماعی وجود داشااته اساا و
بهتدریا بر عناصااری چیرگی یابد که در اصاال آن را در جایگاه فرودساا و شاارای
بیثباات نگاه داشاااتاه بود؟ یاا خودآگااهی ان لاابی باید بیانگر فراروی عمومی امر
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بیواسیهی پرولتاریا باشد که با یک جرش کی ی و دیالکتیکی بهوجود میآید -تعامل
پیچیده بین نیروهای خارجی و کنش خودانگیختهی طب

ه؟2

ظرور حزب سااوساایا دموکرات آلمان  SPDبهعنوان مد حزبی نتیجهی فرایند
پیچیدهی تل یق اساااتراتژیهای مختلف (از جمله اهمی مواضاااا لاساااالیها) بود.
گرایشهاای آنارشااایساااتی نیز در همان زمان ،جریان مرمی را تشاااکیل میدادند،
موضاااوعی کاه در ب اثهااای پیرامون کنگرهی بینالملال در هااا

مشااارود بود3.

مشااارک های مارکس و انگلس به این جر گیری اشاااره دارد .اتین بالیبار بر این
دریاف متناق

از سایاسا و تشاکیلات و نوساان بین مد دول سااالاری لاسالی و

گزینهی آنارشیستی اراهه شده از سوی باکونین تأکید کرده اس :
«بگتارید ف

یک نمونه بیاورم :مثلثی که مارکس  ،لاسااا و باکونین تشااکیل

دادنااد .بااه نظر من این واقعی ا

تعجااب چناادانی برنمیانگیزد کااه ج اد کاااران

خسااتگیناپتیری چون مارکس و دسااتیار وفادارش ،انگلس ،قادر به نگارش یک اثر
"ضااد لاسااالی" یا "ضااد باکونین" نبودند که عملا بساایار مرمتر از "آنتی دورینگ" یا
حتی مرمتر از انتشاار مجدد "ف ر فلس ه" پرودون بود .هیچ دلیل شخوی و تاکتیکی

2ماگری  ،1691ا .111
3ر.ک .به مداخلههای مختلف مارکس و انگلس در مارکس و انگلس ،5111-1691
جلد .1
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در جران نمیتواند این خیا را توجیه کند ،مخواوصا که عواقب سیاسی اسفباری در
پی داش  .آنها این آثار را تألیف نکردند،

زیرا قادر به این کار نبودند»4.

در این معنا قانونی کردن مد ارفورت برای بیشتر احزاب سااوسیا

دموکراتیک5

در عین حاا گاامی باه جلو بود  -ایجاد احزاب تودهای هم بهعنوان ساااازوبر های
سااایاسااای و هم بهمثابه انجمنهای موازی در سااارمایهداری  -در عین حا مبنای
تناق های مرمی به شکل بازتولید سلسلهمراتب ،شکلهای ت سیم کار و در جنبههای
خاصی حتی بازتولید فعالی های شبهدولتی را به معرض نمایش میگتاش .

 .2لنین و مسألهی تشکیلات
در واقا ،هرگز «نظریهی لنینیساتی حزب» بهمعنای مجموعه اصولی که برداش
منساجمی را اراهه کند وجود نداشا  .آنچه ما داریم مجموعهای از مشارک هاس

که

بسایاری از آنها با شرای بسیار ویژه پیوند دارند ،و در بیشماری از موارد «میله را به
طرف دیگری خم میکنند» .با این وصف ،این بدان معنا نیس که جنبههای مرمی از
نظریهی لنینیستی تشکیلات همچنان میرح نباشند.
پیش از همه ،لنین بر اسات لا طب اتی تأکید کرده اسا  .سیاس

کارگری که با

سایاسا بوراوازی در تضااد اسا  ،به اشاکا مسات لی از تشکیلات نیاز دارد ،بستر
4بالیبار  ،1661ا .131
5در مورد ت دیس مد ارفورت ،به لیه  5112مراجعه کنید.
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مسات لی برای پیشابرد اساتراتژی .این تشاکلها نباید صاارفا به ارت ای منافا صن ی
بسانده کنند ،بلکه باید در جر تأمین منافا سیاسی عمومی طب ه بکوشند .ازاینرو،
ضاروری اسا که اعضاای اصلی «ان لابیون حرفهای» باشند ،به این معنا که ان لاب را
هدف خود قرار دهند و نه دسا یابی به برخی دس آوردهای صن ی را .این سازمانها
باید بتوانند در مبارزه نهتنرا برای آزادیهای سایاسی ،دموکراتیک و ح وق اجتماعی،
بلکاه هم چنین در مباارزه برای قادرت و هژمونی کال جامعه را مخاطب قرار دهند و
ات اادهاای بین طب اات فرودسااا را ساااازماان دهند و رهبری کنند .ازاینرو ،این
سااازمانها برای م ابله با ن وذ ایدهولوای مساال و با تأکید بر ن ش آموزشاای باید در
جاایگااهی قرار گیرناد که بتوانند مبارزهی ایدهولوایک طب اتی را فعالانه بهپیش برند.
ساایاس ا ان لابی ادامهی مساات یم ساایاس ا خودانگیخته یا فعالی های ایدهولوایک
طب ات کارگر نیسا  .این جنبهی مرمی از «معرف شاناسای سیاسی» مختک لنین
اس ا  .حزب ساایاساای برترین مکان برای شااکلگیری این دانش جدید و خودآگاهی
ان لابی اس  .سیلوین لازاروس این نکته  -و این تنش  -را به روش زیر بیان میکند:
نزار بر سار این نیسا که کمونیس از نظر مارکس ،و ان لابی آگاه از منظر لنین
چیس  .سه ویژگی اشاره شده در مانی س را به یاد بیاوریم :نگاه علمی به روند تاریخ،
اولوی منافا ملی بر منافا م لی در تمام مبارزات ،و اولوی منافا پرولتاریای جرانی
بر منافا پرولتاریای ملی .به بیان دقیقتر م ل نزار آنجاس که از نظر مارکس ظرور
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کمونیسا ها در موجودی و هساتی کارگران بهمثابهی یک طب ه امری درونی اس .
لنین باا انت اد از آنچه او آگاهی خودانگیخته مینامد از این نظریه فاصاااله میگیرد.
آگاهی ان لابی و ظرور رزمندگان ان لابی پدیدهای خودانگیخته نیسا  ،پدیدهای بسیار
خاا اسا که لازمهاش گساسا از اشکا خودانگیختهی آگاهی اس  .درونمایهی
ساایاساای آگاهی غیرخودانگیخته تضاااد آشااتیناپتیر با کل نظم اجتماعی و ساایاساای
موجود اسا  .همانگونه که حزب درونمایهی ساازوکار ت ق شراییی اس
آگاهی

که بروز

سیاسی را ممکن میسازد6.

افزون بر این ،لنین بر لزوم گساسا قاطا و برداش جدید از سیاس های حزبی
پای میفشارد که نمونهی آن تأکید بر قیا رابیه با احزاب سوسیا دموکرات و ایجاد
احزاب کمونیس بود .فاصله گرفتن طب هی کارگر ان لابی از ن وذ ایدهولوای بوراوازی
و خردهبوراوازی تا حد مشخوی میبایس به شکل جدایی تشکیلاتی جلوهگر میشد.
در واقا ،حتی میتوان گ

که ادای سارم اصلی لنین در نظریهی حزب تأکید او

بر گسستی ضروری و اساسی بود .با این کار ما به برداش و همچنین عملکرد او اشاره
میکنیم :اینکه صااارف داشاااتن یک حزب کارگری حتی به معنای انجمنی موازی با
احزاب ساوسایا دموکرات کافی نیسا  .حزب همچنین باید در راستای چشماندازی
ان لابی جر گیری کند .از نظر لنین بین اسااتراتژی حزب و شااکلگیری آن رابیهی
دیاالکتیکی وجود دارد .آنچه در نرای  ،ویژگی کارگری حزب را تشاااکیل میداد ،نه
6 Lazarus 2007, p. 259.
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ترکیب اجتماعی ،بلکه عمدتا خ مشاای ساایاساای آن بود .حزب کارگری میبایساا
برترین بستر است لا خ مشی سیاسی پرولتری بوده که همواره به شیوهی همهجانبه
و در رابیه با پویایی هر مجموعه اوضااار و احوا مشااخک فرمیده میشااد .آنچه که
ویژگی خاصی به تکامل برداش لنینی حزب میبخشد رابیهی دیالکتیکی خ مشی
ساایاساای و آرایش ساایاساای اس ا  .و به نظر ما ،ت اوت آن را با بازتولید ساااده «مد
ارفورتی» مربوط به سااختار حزب ساوسایا دموکرات مشخک میکند .از این ل ا ،
بازساازی ساتر

ب ثهای ساوسیا دموکراسی از سوی لارن تی .لیه در دورهای که

کتاب «چه باید کرد؟» نوشااته میشااد ،هرچند از حیث بازسااازی یک دورهی کامل
ساایاس ا ان لابی م ید اس ا  ،اما به اهمی و اصااال نظر همهجانبهتر لنین دربارهی
حزب 7،کم برا میدهد ،مخواوصاا بعد از آنکه بلشویکها در سی ی بسیار ابتکاری
به م رومسااازی راهبردی تجارب تودهها آغاز کردند( .پتیرش شااوراها بهعنوان نوعی
ساازمان پرولتری ،دیالکتیک ان لاب دموکراتیک و پرولتری ،ت ابل سیاسی و فلس ی با
امهریالیسام و ب ران ساوسایا دموکراسای 8،و البته درک پویایی مجموعهی اوضار و
احوا سا .)1619

7در مورد مواجرهی بلشویکها با پیدایش شوراها ر.ک .به شاندرو .5119
8دربارهی اهمی

ت ی ات فلس ی لنین در طو جنگ جرانی او و ارتباط آنها با شرای سیاسی

رک .به  Kouvelakis 2007و .Balibar 2007
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[رویکرد لنین] همچنین ،با سااایر تاکتیکهای درون گرایشهای ان لابی آن زمان
مت اوت بود ،گرایشهایی که بهگونهای ،برداشتی از حزب سوسیا دموکرات را بهعنوان
تناقضای آشکار انتخاب کردند .در عوض ،لنین نه تنرا نیاز به بنیانگتاری حزب ،بلکه
همچنین نیاز به برقراری داهمی اسااات لا ضاااروری خ مشااای ان لابی چه به ل ا
سیاسی و چه از حیث تشکیلاتی را میرح کرد.
افزون بر این ،لنین نظر جتابی هم در خوااوا رابیه بین شااکل حزب و سااایر
اشااکا سااازمان ساایاساای کارگری ،بهویژه ،در دورههای «قدرت دوگانه» دارد .مراد
اهمی شااوراهاساا  .در این مورد شاااهد رابیهی دیالکتیکی و متناق

بین حزب با

سااازمانهای تودهای طب ه ازجمله اشااکا جدید اِعما قدرت طب ات فرودساا ایم.
حزب تنرا شاکل نمایندگی سایاسای ان لابی نیس  .حزب در مبارزه برای هژمونی در
سازمانهای مست ل طب هی کارگر و سایر اقشار فرودس شرک میکند.
با این وصااف ،بس ا و ت ق این رابیهی دیالکتیکی و لزوما متناق

آسااان نبود،

این امر ،میتواند حاکی از شاناخ تدریجی حزب و اشکا قدرت دوگانه ،بهویژه پس
از ان لاب ،باشااد ،مخوااوصااا آنجا که به شااکلهای قدرت دولتی تبدیل شاادند .این
همهویتی حزب با دول  ،حزب و اشاکا جدید فعالی سیاسی پرولتری اس که بعدا
آلتوسار آن را بهعنوان یکی از ریشاههای ب ران جنبش کمونیستی بینالمللی مردود
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دانسا  9.با این همه ،باید بهتیریم که لنین هرگز پاسااخ کامل و مشخوی اراهه نداد،
بلکه پاسااخهای فرضاای مختل ی داد که هر چند بساایاری از آنها حایز اهمی اند ،اما
بههیچرو ،نظریهی کاملی بهشمار نمیروند.
به همین دلیل اس که باید تودیق کنیم که از همان آغاز تضادهای مرمی وجود
داشاته که برداشا لنین از حزب را ت

الشاعار قرار داده اس  .با نظرات و جریانات

مختلف ،بهویژه در روساایه ،که بلشااویکها هرگز یگانه حزب کارگری یا ان لابی نبودند
چه باید کرد؟ با گرایشها ،اختلافنظرها ،خ مشایهای مختلف سیاسی چه در داخل
سازمان و چه در سازمانهای مختلف چه باید کرد؟ با شوراها و سایر اشکا جمعی که
نمایانگر شکلهای سیاسیای هستند که با شکل حزبی مت اوتاند چه باید کرد؟
این پرسشهای بیپاسخ پس از ان لاب اکتبر بیش از پیش میرحاند.

6جنبش کارگری مدتها پیش با مجرز شدن به سازمانهای ات ادیهای و سیاسی ،مبارزات خود را بر
بنیاد سن های ویژه ،و همچنین بر اسان سازمانهای بوراوایی موجود (از جمله ،در صورت لزوم ،مد
نظامی) آغاز کرد .این اشکا  ،ح ظ و اصلاح شدهاند :آنچه که از آنها باقی ماندهاند ،دارای یک تاریخچهی
کاملاند .در شرق و در غرب ما با مشکل بزرگی از رابیهی موجود بین این سازمانها و دول روبهروایم:
در شرق ،مشکل ادغام این سازمان ها با دول  ،ادغامی گشوده اس  .در غرب ،خیر ادغام فراگیر اس ،
زیرا دول

بوراوازی هرگز تلاش خود را -اغلب با موف ی  -برای ادغام سازمانهای مبارزهی طب اتی

طب هی کارگر متوقف نمیکند( ».آلتوسر ،1692ا .)516

02

برپایی آزمایشگاههای امید :بازاندیشی مسألهی سازماندهی

ت و شاکل حزب کمونیسا پس از ان لاب اکتبر ،بیش از حد تضادهای شدید و
حاد تجربهی شااوروی را مشااخک کرد .روند جدا شاادن از احزاب دیگر ،گتار به نظام
تکحزبی ،همهوی دانستن حزب با دول و ات ادیهها ،و کاهش تدریجی سازمانهای
مسااات ال طب اهی کاارگر ،باهمعنی کااهش نیروی ان لابی آغازین بود .این امر البته
بیدرناگ ر ناداد و میتوان گ ا کاه در مراحال معینی لنین خود با جنبههایی از
بوروکراتیزهشدن مخال

کرد ،با این وصف ،مشکل همچنان باقی ماند.

در پرتو این نموناههاا بااید مبارزهی لنین (و تروتساااکی) برای جبرهی مت د را
وارسای کرد 10.به نظر ما ،جبرهی مت د صرفا پرسشی تاکتیکی نیس که مربوط به
گردآوری نیروهای اجتماعی و سیاسی بهم روم تاکتیکی کلمه باشد .درک این امر هم
هس ا که یک رابیهی متافیزیکی بین طب ه و حزب وجود ندارد ،جایی که یک طب ه
از رهگتر برآمد حزبش به یک سواه بد میشود .در عوض ،رویارویی با خول متکثر
و لزوما متناق

سیاس طب هی کارگر و نیاز به وحدت این شیوههای مختلف سیاسی

نیز وجود دارد.
باا این وصاااف ،تکامل مبارزات درون جنبش کمونیساااتی بینالمللی ،اسااات رار
راسا کیشای استالینیستی ،همراه با همهوی شدن حزب با دول

در ات اد شوروی،

باه این ب ثها خاتمه داد .در نتیجه ،ب ث پیرامون جبرهی مت د با ت میل تدریجی
ساالیهی اسااتالینیسااتی در نیمهی دوم دههی  1651پیش از موعد به پایان رسااید.
10 Riddel (ed.) 2012.
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ویژگی یکپارچه و سالسلهمراتبی احزاب ،همراه تشبیهها و استعارههایی که منشاء آن
از دول یا ارتشاند ،نشان عالی ویژگی طب اتی ایشان بود .تهوری و ایدهولوای بیشتر
همچون اصااال اعت اادی تعریف میشاااد تاا کار معرفتی همگانی .در نتیجه ،هرگونه
اختلافنظر کار دشامنانهای تل ی میشاد که شکل لغزش معنایی (و نرادی)ای داش
که مخال ان را به دشاامنان و خاهنان تبدیل میکرد .حتی آن دساااته از مت کرانی که
کوشاایدند مسااهلهی سااازمان را از حیث نظری و فلسا ی مورد تأمل قرار دهند ،مانند
لوکاا کاه ساااعی کرد رابیهی دیالکتیکی سااااخ حزب و پدیداری آگاهی ان لابی
پرولتری را واکاوی کند ،باید سکوت پیشه میکردند 11.اپوزیسیونهای گوناگون چپ،
استالینیسم را به جد ن د کردهاند ،اما موفق نشدند م روم دیگری از تشکیلات فراسوی
دموکراسی درون حزبی اراهه کنند.

11 Lukács 1971.
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 .3گرامشی :یک استثنا
به نظر ما مرمترین اساتثنا در این مورد گرامشی بود .ما در اینجا ف

به بیزاری

و انت اد مشرور گرامشی نسب به اعما استالینیستی و رفتار با آرای مختلف در درون

حزب شاوروی مراجعه نمیکنیم .ما عمدتا به برداشا گرامشاای از حزب یا شهریار
مدرن بهعنوان بسا دهندهی استراتژی سیاسی و ع لانی سیاسی ن اد تودهای اشاره
میکنیم.
توضاای ات اسااتادانهی گرامشاای در باب مسااهلهی هژمونی او را قادر ساااخ تا
عناصااری از نظریهی مربوط به پیچیدگیهای قدرت ساایاساای و اجتماعی و همچنین
چگونگی ساااازماندهی را توضااایح دهد .برداشااا او از نیاز یک طب ه به برونرف از
م دودی صاان ی خود و نیل به سااروری و رهبری نه صاارفا بازگویی ساااده با وااگان
مت اوت از تمایز کلاسااایک بین طب ه در خود با طب ه برای خود اسااا  ،بلکه بیشتر
برداشتی در حال سیلان و عملی در دستیابی بال وه به است لا طب اتی اس  .این امر
شامل فعالی های مختلف سیاسی ،اشکا متنور سازماندهی ،و فعالی های علمی در
درون سازمانها ،احزاب و جبرهها اس .
برداشاا گرامشاای از هژمونی بهعنوان تلاش برای دریاف بساایار پیچیدهتری از
م والبندی نیروی اجتماعی و قدرت سایاسای در جواما سرمایهداری و پژوهشهای
گساتردهی او دربارهی شرای برآمد سازوبر های هژمونیک بوراوازی ،و بهویژه تأکید
دوگانهی او بر هر دو سایح «مولکولی» اجتماعی و اشاکا ساازماندهی سایاسی او را
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قادر ساااخ تا دربارهی حزب ساایاساای« ،شاارریار مدرن» ،با منش دیالکتیکیتری
بیندیشاد 12.از نظر گرامشای حزب صرفا «تجلی» خودآگاهی طب اتی یا «سرنوش »
یا «هدف» اسااتراتژیک آن نیس ا  ،بلکه فرایند مادی بس ا و گسااترش آن ،تبدیل و
دگرگونی فعالی های جمعی ،آرمانها و ایدهولوایها {در راساتای برداشتی منسجم
از جران و برنامه و اسااتراتژی ساایاساایای اساا که بتواند شاارای یک بلوک جدید
تاریخی را ایجاد کند 13،این امر مخووصا در برداش او از حزب بهمثابه «آزمایشگر»
یا «تعمیمدهنده»ی معنوی سیاسی تودهای مشرود اس

14.

شاااایان تأکید اسااا که حزبهای سااایاسااای در دنیای مدرن ن ش پتراهمی و
چشمگیری در اشاعه و گسترش جرانبینیها ای ا میکنند؛ زیرا آنچه در اسان انجام
میدهند ،توضاایح اخلاقیات و ساایاس ا ِ متناظر با این جرانبینیهاس ا  ،که بهسااان
«آزماایشگران» تاریخی آن ها عمل میکنند .احزاب افراد را از تودهی زحمتکشاااان
جاتب میکنناد و این گزینش همزماان باه مادد معیارهای عملی و نظری صاااورت
«15شاارریار» را میتوان در اصاایلاحات مدرن به «حزب ساایاساای» ترجمه کرد (Q5، 127، 662
؛ ، SPNا« .)513 .شارریار مدرن ،یا شارریار اسیورهای ،نمیتواند یک شخک واقعی باشد ،یک فرد
مشاخک نیس  .ف میتواند یک ارگانیسم باشد ،بخشی پیچیده از جامعه اس که در آن یک ارادهی
جمعی ،شکل مشخوی به خود میگیرد.)Q13, 1, 1558; SPN, p. 129( ».
13این امر می تواند تشریح گرامشی از ورود حزب سیاسی به عناصر تاریخ اخلاقی  -سیاسی در فلس هی
عملی را دربر داشته باشد« :عناصر تاریخ اخلاقی  -سیاسی در فلس هی پراکسیس :م روم هژمونی ،ارزیابی
مجدد جبرهی فلس ی ،میالعهی سامان یافته عملکرد روشن کران در زندگی تاریخی و دولتی ،دکترین
حزب سیاسی بهعنوان پیشتاز هر جنبش پیشرو تاریخی» ( Q10I، 13، 1235-6؛.)FS p. 358
14 Q15, 55, 1818.
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میگیرد .رابیهی بین تهوری و عمل آنگاه که این جرانبینی روزآمدتر ،خلاقانهتر و در
مخال

با شایوههای قدیمی اندیشاه باشاد ،تنگاتنگتر میشاود .هم ازاینروس

که

میتوان گ ا  ،حزبهاا پرورنادگاان معنوی های نوینِ فراگیر و یکپارچه و بوتههای
آزمون وحادت نظریاه و عمالاناد کاه همچون یاک فرآیناد تااریخیِ واقعی فرمیده
میشوند15.

اینکه همهی اعضاای یک حزب سایاسای را باید روشاان کر بهشمار آورد تأییدی
اسا که بهآسااانی میتواند مورد تمسااخر قرار گیرد و به کاریکاتور بد شااود .اما اگر
کسی به این مسأله بهطور جدی بیندیشد ،هیچ

چیز دقیقتر از آن نمییابد16.

با این وصاف ،این شاکل خاا روشن کری سیاسی لازمهاش بهکارگیری معنویتی
اس مت اوت از روشن کران سنتی:
شارط اینکه کسای روشان کر جدید باشد دیگر برخورداری از فواح

نیس

که

م رک بیرونی و زودگتر هیجانها و احساسات اس  ،بلکه شرط آن مشارک فعا در
زندگی عملی اس  ،بهعنوان فردی سازنده ،سازماندهنده و «اقنارکنندهی همیشگی»
و نه صرفا یک سخنور ساده (بلکه در عین حا برتر از شخوی بسیار دقیق انتزاعی)؛
شاااخک از مرحلاهی تکنیاک باهمثااباهی کار به مرحلهی تکنیک همچون علم و به

)ترجمه با

اصلاحات( 15 Q11, 12, 1387; SPN p. 335
16 Q12, 1, 1523; SPN, p. 16.
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برداشااا انساااانگرایانه از تاریخ نایل آمده اسااا  ،برداشاااتی که بدون آن شاااخک
«متخوک» باقی میماند و نه «رهنموددهنده» (متخوک و

سیاسی)17.

این امر همچنین در م رومپردازیهای او آشااکار اساا  ،م رومسااازیهایی چون
«فیلسوف آزادمنش» ،کسی که در رابیه با م ی اجتماعی و تاریخی خود فعا اس .
«رابیااهی فعااالی کااه بین او و م ی

فرهنگیای وجود دارد کااه قواااد تغییر آنرا

دارد 18».م ییی که «نسااب به این فیلسااوف واکنش نشااان میدهد و در روندی
پیوساااته انت اد از خود را به او ت میل میکند ».این همه بیانگر ارتباطی اسااا که
آرای گرامشی میتواند با ب ثهای معاصر در باب مسألهی تشکیلات داشته باشد .پیتر
تومان این نکته را در مواجرهی اخیر خود با مسهلهی سازمان سیاسی آورده اس :
شااارریار مدرن پیشااانرادی برای بازترکیب سااایاسااای لایههای طب هی کارگر
زوا یافتهی ایتالیا در داخل و با اساات اده از شااکل حزبی فراگیر بود که ن اط قوت هر
دو مد «ترکیبی» و «آزمایشگاهی» حزب را یکهارچه میکرد .از یک سااو ،شاارریار
مدرن گرامشای معرف حزب تودهواری اسا که میتواند بر بازترکیب ساایاسی طب ه
تأثیر بگتارد و بدین طریق منافا و اشاکا بیشمار آن را نمایندگی ،بیان کند و تغییر
دهد .از این ل ا  ،میتوان آن را دربردارندهی ابعاد مرم یک حزب «ترکیبی» ت ساایر
کرد .از دیگر ساااو ،شااارریار مدرن بهمثابهی آزمایشاااگاهی جر فرایند وحدت این
17 Q12, 3, 1551; SPN, p. 10.
18 Q10II, 44, 1331; SPN, p. 350.
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اختلافات فرمیده میشود و به این امر ص ه میگتارد که تأکید یک پیشگام بر رهبری
فعا پیآمد لازم و راهحل بال وهی ناموزونی و ناهمساااازی قشاااربندی سااارمایهداری
گروههای اجتماعی فرودس اس  .ازاینرو ،این شکل حزبی هیچ «شکلگرایی سیاسی
از خاار » را در رابیاه با مواااادیق «اجتماعی» که هدف ساااازماندهی آن اسااا
برنمیتاابد ،بلکه به جای آن ،ارزشگتاری و بسااایا آنها در روند ساااازندهی مداوم
بازترکیب سیاسی تعین چندوجری طب ات فرودس اس

19.

 .4بحران شکل حزب
پس از جنگ جرانی دوم ،از یکسو در احزاب کمونیس تودهای انشعاب ر داد و
از دیگر سو ،احزاب سوسیا دموکرات در جامعهی مدنی ریشه دوانده و به سازمانهای
بوروکراتیک دول گونه تبدیل شادند و تشاکلهای چپ نیز هرگز موفق نشدند احزاب
تودهای واقعی را بنا کنند .نمونههای آن ظرور و ب ران بعدی نساال سااازمانهای چپ
ان لابی ساااا  1692بود .یکی از دلایل آن پایبندی این گروهها به نوعی «لنینیسااام
خیالی» بود که میکوشاید بهجای اسات اده از روشهای سازمانی و پویاییهای جدید
ناشای از جنبش ،به مد کلاسیک «لنینیستی» بازگردد .ما اهمی مبارزات سیاسی و
اجتمااعی الراامبخش گروههاای چاپ ان لابی در آن ساااا ها را ناچیز نمیشاااماریم

19 Thomas 2013.
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ساا هایی را که دانیل بنساعید «لنینیسام شتابزده» توصیف کرده اس  20.با این
وصاف ،آنها در واقا نتوانساتند به مسألهی ایجاد سازمانهای نور جدید بهردازند21.

آلن شیرز شرح زیر از فرقه گرایی ذاتی این برداش از سازمان را اراهه کرده اس .
شاااایاد تنراا چیزی که مورد توافق این گروهها بود ایجاد الگوی ساااازماندهی از
تشاااکالهاای یکدسااا

رقیب هم بود ،که هر کدام خود را نمایندهی یک سااان

میدانس  ،یا با تجزیهی خود معرف تباری از آن سن  .بهطور کلی ،خلوا تشکیلاتی
همچون شااااخک مرمی برای قدرت آن بهشااامار میرف  ،و گروهها در همهی این
سن ها آرزوی درجه بالایی از انسجام را در سر داشتند .این امر چهی را ایجاد کرد که
چندگانه بود ،اما نه کثرتگرا .آنگونه که سازمانها هر یک مدعی بودند که معرف کل
حی

اند ،و برای تأثیرگتاری بر طب هی کارگر و جنبشهای فعا گماشاته شدهاند.

این امر بنیاد فرقهگرایی اسا  ،این ایده که تشکیلات خود چشم اندازهای لازم و کافی
برای هدای

چپ را در اختیار دارد22.

ظرور جنبشهای اجتماعی جدید ،ب ران در ساانگرهای ساانتی طب هی کارگر و
گرایش عمومی به فردگرایی در دهههای  1621و  1661ب ران این شکل از ت زب را

Bensaïd 201351
21برای نمونه از این گرایش به بازتولید م روم لنینیساتی سازمان در نسل رزمندهی  1692به هارمن
 1692رجور شااود .از سااوی دیگر ،تلاشهایی نیز برای اندیشاایدن بیشتر این پرسااش در قالب فرآیند
بازترکیب وجود داش  .بهعنوان مثا به ایل مانی ستو  1691مراجعه کنید.
22 Sears 2014, p. 13.
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تشاادید کرد .افزون بر این ،غالب اشااکا جدید رادیکالیساام که در دهههای  1611و
 5111پدیدار میشاد ،بیشتر به جای ملزومات سانتی پیریزی تشااکیلات ،ساایاس
مخال

با جنبش

از پایین را ترجیح میدادند23.

همزماان در رویارویی با شاااکلهای جدید اعتراض و چالشگری و همینطور در
برخورد با ب ران تشااکیلاتی و بهویژه راهبردی چپ ،از نیمهی دوم دههی نود تا بخش
عمادهی ساااا  5111نظر غالب عبارت بود از هماهنگ کردن جنبشها بهطور اف ی.
جای تعجب نیسا که این دوره نوعی همزیساتی در جنبش سایاسا ستیز («تغییر
جران بدون کسب قدرت»« ،سیاس انبوه خلق») و پیدایی مجدد سیاس رفرمیستی
در گ ا وگو باا جنبشهاا بود .مجما اجتمااعی اروپاایی و جرانی راهحلی برای این
همکنشااای متنااق

پیادا کرد .جاای تعجاب نیسااا کاه این دوره ،دورهی برآمد

برداش های کمتر راهبردی حزب بود .برای نمونه حزب تودهای پیوندگذار بهمعنی
پیوناد بین میاالباات و جنبشهای گوناگون پیرامون راهبردی که بیانگر آرزویهای
ضدن ولیبرالی اس  ،یعنی راهبرد ری ونداسیونه کمونیستو (نوسازی کمونیستی) ،حزب
کارگر برزیل ( (PTو ساایریزا ( )SYRIZAدر سااا  .5111مشااکل این قساام از
برداشا «پیونددهنده» این اسا که همزیساتی جنبشها به نوعی بس و گسترش
راهبردی ،گتشاته از ضد نولیبرالیسم پساکمونیستی اروپایی ،نینجامید .افزون بر این،
23درباارهی م روم ضاااد سااایااسااا در جنبشهای دهههای  1661و  5111به
کوولاکیس  a 2007مراجعه کنید.
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در این فراینادها رهبری احزاب دسااا نخورده باقی ماند که منجر به رویارویی حزب
کارگر ( )PTبا بخشهایی از پایگاه اجتماعی آن شااد ،یا ری ونداساایونه پس از دول
پرونتی بهن و فاجعهباری از درون فروپاشاااید .میمو پورکارو ((Mimmo Porcaro
گزارش هماهجاانبهای از اهمی و م دودی های حزب تودهای پیونددهنده اراهه داده
اسا  24،گرچه ساازمانهای سایاسای مرماند ،اما فکر نمیکنیم که پاسااخ آن صرفا
تلاش و ایجاد گروههای نولنینیس اس  ،آنگونه که او گرایش دارد در متن «لنین در
اشاااغاا » بیااان کنااد 25.وانگری ،مااا فکر میکنیم کااه برداشااا او از یااک حزب
«اساتراتژیک» که با تواور خاصای از ساوسایالیسام مرتب اس  ،بیشتر به توصیف
پرساااش میپردازد تا اراههی پاساااخ به آن 26.از این ل ا  ،ما فکر میکنیم که تلاش
اخیر یان رهمن ( )Rehmannدر بازاندیشای به شیوهی گرامشی ،هم درمورد پویایی
سایاسای جنبشهایی نظیر اشااا و هم مسهلهی تشکیلات ،رویکردی دیالکتیکیتر
بهشااامار میرود 27.ما همچنین تلاش اخیر پیتر تومان ( )Peter Thomasبرای
بازگشا به مساهلهی ساازمان و بهویژه تأکید او بر سارم گرامشای را بسیار بااهمی
تل

ی میکنیم28.

24 Porcaro 2012.
25 Porcaro 2012a.
26 Porcaro 2013.
27 Rehmann 2013.
28 Thomas 2013.
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 .5پرسش تشکیلات در شرایط کنونی
بر بستر ب ران اقتوادی جرانی و برآمد دگربارهی جنبشهای اعتراضی تودهای از
ساا  5111به این ساو که در مواردی چشامگیر بود و کم و بیش ماهیتی شااورشی
داشا  ،مسااألهی تشااکیلات را در رأن ب ثها قرار داد .نکتهی جالب اینکه همزمان
شاهد ب ران آشکار در برخی از اشکا سازمانی چپ بودهایم .وانگری پدیدههای ب ران
را هم در سااازمانهای ان لابی و هم در اشااکا مختلف ساایاس ا اهتلافی در یک روند
موازی و درهم تنیدهی دیالکتیکی دیدهایم .ممکن اساا توااور شااود که این دورهی
ب ران و همچنین مبارزات مرم ،اشاکا ساازمانی و عمل سیاسی را در بوتهی آزمون
قرار دهد.
باری ،جنبشهای اخیر نیز تجربهها و آزمونهای مرمی در اشاااکا جدید فعالی
تشاکیلاتی دربرداشاتند .شایوههای جدید خودسازماندهی ،تأکید بر برابری در اراههی
نظر و تلاش برای جلوگیری از ایجاد سااالسااالهمراتب داهمی ،مرکزی مجما عمومی،
اشااکا جدید هماهنگی ،شاایوههای جدید پیکار برای دموکراساای .اینهمه را نباید
اجرای ساادهی جنبش سانتی سیاس ستیز دانس  29.آنچه پدید آمد ،گرایش جدید
به مشاارک سایاسی ،کار سیاسی ،بنای ات ادهای اجتماعی و سیاسی نیز بود .قسمی

29دربارهی عملکرد جنبشهای جدید ،ر.ک .به سیترین و آزلینی .5111
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سیاسی کردن مؤثر و گرایشی جدید به اطلاعات و نظریه ،و گرایش جدید به استراتژی.
بهعلاوه ،ترکیب این اعتراضات ،در کنار مبارزهی اقشار مختلف اجتماعی – بهنوعی یک
بلوک بال وهی تاریخی – همهی اینها اهمی سااایاسااای این جنبشها را به معرض
نمایش میگتارد.
ویژگیهاای خااا این جنبشهاا ،تاأکید آنها بر بازپسگیری فضاااای عمومی،
گرایش آنها به گ تمان دموکراسی (بهموازات ن د نابرابری ،قدرت بانکها و شرک ها)،
برخی از م سااران را به تأکید نه بر پویایی آن ،بلکه بر م دودی های آن سااوق داده
اس  .الکس کالینیکون بهویژه از رویارویی «خیابان در م ابل کارخانه» است اده کرده
اساا تا بر ف دان نساابی مبارزات و اعتوااابات م ل کار تأکید کند 30.کالینیکون
بهدرسااتی اهمی اعتوااابات و مبارزات م ی کار را به عنوان «ساایاساا طب هی
کارگر» به ما یادآوری میکند و هیچ کس نمیتواند با نیروی خاا اعتوااابات اصاالی
کارگران و اهمی م اوم در قلب فرایندهای تولید ،مخال
کمبراا دادن او باه سااارشااا

کند .با این وصااف ،ما با

طب اتی جنبشهای معاصااار مخالفایم .جنبشهایی

نظیر«اشااغا »« ،خشاامگینان اسااهانیا»« ،جنبش در یونان و پارک گزی» در ترکیه با
هساتهی اصلی یورش سرمایهداری نولیبرالی معاصر مخالفاند .ترکیب اجتماعی آنها،
در واقا ،بازتاب اشکا معاصر کار اس  .در واقا ،ن ش برجستهی جوانان ت ویلکرده

30 Callinicos 2014.
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بیانگر این واقعی اساا که بخشهای جوانتر نیروی کار ،کسااانی هسااتند که به
دقیقترین معنا ،ناهمسااازی عمدهای را در ساارمایهداری معاصاار تجربه میکنند ،این
ناهمسازی از یک سو در بیثباتی و ناامنی ،و از سوی دیگر در ح وق کمتر.
این بدان معنا نیس که معضل یا مسألهی تعبیر پویایی این اعتراضات و نزارها به
راهبردی سایاسای ،حایز اهمی نیسا  .در م ابل ،پرسش اصلی و مبرم این اس که
چگونه بازاندیشااای مربوط به قدرت ،هژمونی و ت و اجتماعی را بار دیگر آغاز کنیم.
ضاروری اسا از دفار ایدهولوایک صارف از سوسیالیسم فراتر رویم و به سیاس های
استوار بر م اوم که مسألهی قدرت را به بعد و روز مبادا وامیگتارد ،بهردازیم .ب ران
اقتواااادی کنونی همراه با ب ران هژمونیک نگرانکننده در کشاااورهای پیشااارفتهی
سارمایهداری که در اشاکا مختلف ب ران سایاسای بیان میشود ،در واقا ،به شکلی
ناموزون ،متناق

و با تعین چندوجری ،زمینهی فرصااا

جدیدی برای سااایاسااا

رادیکا فراهم میکند ،به شرط اینکه با همهی پرسشهای مبرم زمانهی خود رویارو
شااویم ،و آماده باشاایم فرایند ضااروری میالعه ،انت اد از خود و آزمایشگری را پیش
ببریم.
از این ل ا  ،در واقا ،یکی از مرمترین تناق های تأثیرگتار بر شاارای فعلی این
اسا که ما «تعبیر» این جنبشها به اشکا سیاسی مست ل جدید را درک نکردهایم:
مانند موارد معینی چون جنبههایی از «برار عربی» که به شکل اسفباری به بازگماری
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شاایوههای اقتدارمدار انجامید .در برخی دیگر ،مانند ت و «جنبش اشااغا » میتوان
فرص ازدس رفتهی آزمون اشکا ماندگارتر تشکیلات رادیکا تر را توور کرد.
حتی در مواردی نظیر یونان ،چرخش ساایاساای به چپ به معنای روند سااازندهی
اشاکا جدیدی از سایاسا رادیکا جدید نبود .سیریزا سودبرندهی اصلی انتخاباتی
یک ب ران هژمونیک ارف و جابهجاییهای گساتردهی رواب نمایندگی ساایاسی بود،
اما کموبیش در حدومرزهای تعریف شدهی پیشین یک «حاکمی

مترقی» باقی ماند،

آنگونه که در ب ثهای چپ اروپایی از دههی  1661به این سااو تعریف شااده اسا .
این امر میتواند تغییر جر رهبری سایاسای ساوسایا -دموکراسی جدید را توضیح
دهد .به شاایوهی انت اد از خود باید بهتیریم که آنتارساایا ( ،ANTARSYAاهتلاف
چپ رادیکا یونان) نیز نتوانسا خود را تغییر دهد .اساتثنای اصلی ،دس کم از نظر
روند سایاسی دموکراتیک و همگانی در رابیه با فعالی های جدید دموکراتیکی که در
این جنبش ریشه داش  ،پودومون بوده اس .
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 .6باهسااوی «فرایندهای سااازنده» برای یک چپ جدید ضااد
سرمایهداری

چهگونه میخواهیم با این چالشها مواجه شویم؟
باه نظر ماا ،فراخوانهاای اخیر برای بازساااازی ساااادهی تشاااکیلات یا دفار از
«لنینیسااام» باهعنوان راهی برای دفار از خود در برابر ب ران شاااکلهای معینی از
سایاسا چپگرا ،بیشتر شابیه بیان نارضایتی از پویایی متناق

ناشی از این ب ران

اسا تا پاساخهای مشاخک .یا به بیان دیگر :لنینیسم امروزه به معنای اندیشیدن در
بیشترین حد خلاقی اساا  .بهعلاوه ،طرح پرواههایی مانند ساایریزا یا حزب چپ در
آلمان ،همچون امیدهای ما برای سایاس سوسیالیستی رادیکا  ،بدون درنظر گرفتن
م دودی های «رآلیسم» آنها ،بیشتر به خواب و خیا شبیه اس .
گزینش ما بین فرقهی ساانتی و «اهتلاف گسااترده» چپ نیسا  .ما به بازاندیشاای
«فرایند ساازنده»ی سایاسا ضادسرمایهداری نیاز داریم ،سیاستی که بتواند از روند
م ااوم به تشاااکیل یک بلوک جدید تاریخی گام بردارد .به باور ما جنبههایی از این
«فرایند سااازنده» هم زمانی که چپ با چالشهای مربوط به قدرت روبهروساا  ،و هم
در مواردی که مردم با برهوت «نولیبرالیسم واقعا موجود» درگیرند ،ضروری اس .
در درجهی نخسا  ،برای وارسای سازمانهای سیاسی به جنبشهای نیرومند ،به
جنبشهای مساات ل نیرومند نیاز داریم .ما باید از این گرایش ساانتی که فعالی های
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ساایاساای را بهگونهای در نظر میگیرد که گویی همه چیز در درون حزب ،یا جبره یا
اهتلاف ر میدهد ،فاصله بگیریم .ما همچنین باید از این تل ی ساده دس بکشیم که
جنبشها را کارزارها یا بس برنامههای سیاسی خود بدانیم .جنبشها صرفا شیوههای
تغییر توازن نیرو نیساااتناد .آنهاا همهنگاام مکاانهای آزمون پیکربندیهای جدید
اجتماعی و اشااکا جدید دموکراسااایاند .ما به چیزی نزدیک به «اساااتراتژی قدرت
دوگانهی مداوم» نیاز داریم ،به این معنا که حتی در صاورت برآمد یک ت و سیاسی
(مانند شاکلگیری یک دول چپ رادیکا ) همچنان به فشارهای مداوم از پایین نیاز
داریم .جبرهها و سازمانهای سیاسی باید همواره با جنبشها تباد نظر داشته باشند،
اما در عین حا ما به است لا جنبش و به سازمانهای مست ل سیاسی طب هی کارگر
احتیاا داریم .آنگونه که لوچیو ماگری در ساااا  1691تأکید کرد« :بین حزب و
تودهها باید یک ترم سااوم وجود داشااته باشااد که میانجی رواب میان آنها باشااد:
نرادهای سیاسی مست ل و مت د طب

هی کارگر»31.

افزون بر این ،ما باید چشمانداز گستردهتری نیز در رابیه با این موضور اراهه کنیم.
بازترکیب اشااکا سااازمان ساایاساای همچنین به معنای فرایند بازترکیب نیروهای
اجتماعی اس که با یک پرواهی ضد سرمایهداری مشخک خواهد شد .درواقا ،اگرچه
میتوانیم نشااانهها و عناصااری از کمونیساام را حتی در «جزهیترین» اشااکا م اوم

31 Magri 1970, p. 128.
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کارگران و تجربههای جمعی آنها ،م اوم های جزیی و شاااکلهایی از همبساااتگی،
درعین حاا هم ،فروپااشااای ،فردیا  ،پراکنادگی جغرافیایی ،همراه با اثرات فراگیر
نژادپرساااتی و تبعی

جنسااای و ت سااایمات جدید در طب ات فرودسااا

و همهی

پیآمدهای «ان لاب خشون پرهیز» نولیبرالی بجویم ،اینها همه به معنی آن اس که
طب هی کارگر در برخی از ب رانها از طب ات واقعا رهاییبخش ساان مارکساایسااتی
بساایار فاصااله دارد .این وضااعی فرایند بازآرایی را ضااروری میسااازد که در رابیه با
فعالی ها و آرمانهای جمعی طب ات فرودسااا جنبهی درونی (یا طبعا موجود) و در
معناای ماداخلهی سااایاسااای جنبه (بیرونی) دارد .در نتیجه ،هم برآمد جنبشهای
مست ل قدرتمند و هم ظرور اشکا سیاسی مست ل تشکیلاتی ،نهتنرا برای «هدای »
ات اد طب ات فرودساا  ،بلکه در واقا برای تبدیل آنها به سااواههای بال وهی جمعی
الزامی میشود .بازآرایی چپ و بازآرایی سیاسی ،ع یدتی ،فرهنگی طب ات کارگر خود
جنبههایی از همین روندند و امروزه ویژگی راهبردی مساااهلهی ساااازمان را توضااایح
میدهند.
بدین منظور لازم اس به م روم جدیدی از جبره فکر کنیم .جبرهی مت د بهطور
ساانتی در چارچوب ات اد تاکتیکی با «رفرمیساا ها» به هدف دسااتیابی به وحدت
طب ه ت سیر شده اس  .به نظر ما این جبره فراتر از این بود .این جبره بازتابدهندهی
این فرض اساا که نمیتوانیم متافیزیک «یک طب ه  -یک حزب» را در نظر داشااته
باشیم .بلکه باید اظرارات و تجارب چندگانهی سیاس طب اتی را بررسی کنیم و بدین
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ترتیب ،سیاس م ولبندی این نور «بلوک» از طریق فرایند سیاسیای که جز جبره
نمیتواند مؤل ه ی دیگری باشد .بنابراین باید برای م روم جبره ،ویژگی راهبردی را در
نظر بگیریم .این یاک گزینش تااکتیکی نیسااا  ،بلکاه مواجراه باا مااهی پیچیده،
ناموزون ،چندعلتی و ضااارورتا چندگانهی فعالی های جمعی ،اجتماعی ،سااایاسااای،
ایدهولوایک و نظری طب ات فرودس اس .
اگر «جبرهی مت د» م رومی اساا اسااتراتژیک ،پس ،درپی یک دورهی طولانی
ب ران و تجزیهی جنبش کمونیساتی و ضدسرمایهداری ،مجددا ضرورت پیدا میکند.
امروزه اما ،تجربهها ،نظریهها ،حساااساای ها ،آزمونها ،و مبارزات ،این همه که به ن و
پراکنده موجوداند برای بازساازی «شرریار جدید» در زمانهی ما ضروریاند .آنها باید
در ساااازماانهاا ،احزاب ،ات اادیاهها ،مجاما م لی ،ابتکار معیوف به همبساااتگی،
کمهینها ،مجلهها و از طریق تنرا راه ممکن در یک جبره سیاسی دموکراتیک گردهم
آیند .سارشا دموکراتیک لازمهاش روندی اسا که گرچه است لا اجزای سازنده را
تضمین میکند ،همزمان هم فرایند دموکراتیک واقعی اس

بهجای متاکرهی بیپایان

بین گروههاای گونااگون .در واقا ،این میتواند رابیهای دیالکتیکی وحدت و ت اوت را
ایجاد کند و باعث شااود چنین جبرههایی از اهتلافهای انتخاباتی ساااده فراتر رود .اما
این امر همچنین باه یک «حرک دهندهی اسااااسااای » در مورد روند کار در چنین
جبرهای نیاز دارد .جبره به نوعی همان «حزب» واقعی اساا  ،یک روند ساایاساای
ثمربخش اسا  ،بساتری اسا که میتوانیم پیشرف واقعی داشته باشیم .اگر ما این
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قسام از فعالی را به عنوان یک حرک تاکتیکی بنگریم تا اینکه سازمان یا جریان ما
بتواند نیرومندتر شاود و پس از آن سایاس ان لابی «واقعی» خود را داشته باشیم ،در
آن صاااورت ما از این هدف فاصاااله داریم .در م ابل ،اگر بهتیریم ترکیبی از یک روند
دموکراتیک با اقدامات سیاسی گسترده ،و در واقا آزمون مبارزات و جنبشها میتواند
فرآیند پاسخهای راهبردی ما باشد بنابراین ،ما باید ت دم جبره در پیوند با سازمانهای
تشکیلدهندهی آن را نیز بهتیریم.
چنین جبرهای لزوما باید دارای تضااد و روندی باز ،دموکراتیک و نمایش گسترده
و عمومی نظرات و خیوط فکری گوناگون باشااد .این نهتنرا اختلافات بین جریانهای
ایدهولوایک را شاامل میشود ،بلکه همچنین اختلافنظرهایی را در بر میگیرد که در
اثر تجربههای مختلف مبارزات و جنبشها بهوجود میآید .یک جبره یا یک حزب باید
وحادت متضااااد اختلاافنظرهاا باااشاااد ،و رونادی بااز و دموکراتیاک ،رویگردان از
سالسالهمراتب س

و سخ و بازتولید اشکا ت سیم کار ،مبارزه با تبعی

جنسی و

البته از نشر عمومی اختلافات بیم نداشته باشد .ما باید نشان دهیم که در مبارزه برای
ت و اجتماعی میتوانیم اشااکا سااازمانی را ایجاد کنیم که ضااد تبعی

جنساای،

دموکراتیاکتر ،برابریخواهااناهتر از جاامعاهی پیرامون خود بااشاااد .ساااازمانهای
ضاادساارمایهداری لزوما باید قساامی پیکربندی از نور جامعهای باشااند که میخواهیم
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ایجااد کنیم 32.از این ل اا  ،ماا باایاد به شااایوهی انت اد از خود با هر نور ذهنی
بوروکراتیاک یاا اساااتبدادی مبارزه و تأکید کنیم که کثرتگرایی یا حتی اختلافنظر
مبنای رفاق و تعرد آگاهانه اس .
جبرهها و سااازمانهای ساایاساای (و همچنین جنبشها) باید فرایندهای یادگیری
باشااند 33.آنها باید بتوانند تجارب حاصاال از جنبشها ،مبارزات مشااخک ،تجارب
مربوط به خودمدیریتی ،شااکلهای همبسااتگی و البته شااکلهای هماهنگی جنبش و
دموکراسااای را گردآوری و به اساااتراتژی تبدیل کنند .مارکس و لنین هم بر اساااان
یادگیری عملی از تجربیات عینی نظیر کمون پاریس یا پدیداری شاوراها ،مواضا خود
را اصالاح و تکمیل کردند .ما هم به روش مشابه ،باید ن ش آموزشی سازمانها را درک
کنیم .مساهله ف

«ارشااد سایاسای» یا انتشار تبلیغات حزبی نیس  .بلکه آنچه لازم

32از این نظر یاادآوری و تأکید لوچیو ماگری برای این امر مرم جالب اسااا «این یک برداشااا از
جامعهی جدید به عنوان عنواار هژمونیک در یک بلوک ساایاساای و اجتماعی اساا که برای ساااخ
ایجابی ساوسیالیسم مت د شده اس  .بدین ترتیب اشکا جدید دیکتاتوری پرولتری را ممکن میسازد،
و نه تنرا بازساازی م روم لنینیستی مرکزی دموکراتیک ،بلکه کاربرد واقعی و توسعهیافتهی آن اس ».
(ماگری  ،1691ا )151-9
33آلن سایرز اخیرا این امر را به چالش کشیده اس  :جریان ضدسرمایهداری واقعا موثر ،مستلزم تعرد
عمیق برای یادگیری از هر موقعیتی اساا که هم به پایان باز و هم به جر دهی اصااو اساااساای نیاز
دارد .ابتکارهای ضاااد سااارمایهداری نمیتواند آخرین ساااازمانهای مخال ریز و درشااا را بهعنوان
یادگارهای م دن و همچون «ح ی » ح ظ کند .چپ حاشاایهای ضااد ساارمایهداری کنونی اغلب به
یک سایاس مبتنی بر ایمان ،بر رویکرد پرستشگرانه به تجربهی سوسیالیسم یا آنارشیسم قرن بیستم
اسااتوار اساا  .چپ جدید باید بهطور خلاقانه و کاملا باز برای شااناسااایی روندهای نوظرور و توسااعهی
سیاس جدید متناسب با زمان و اطلار از مبارزات گتشته همکاری کند (.)Sears 2014، p. 111
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اساا کوشااش برای ارت ای عناصاار ایدهولوایک همبسااتگی و دانش عملی ناشاای از
م ااوما هاا ،م اابله با اثرات ت رقهافکنانه و تجزیهکنندهی «ان لاب من عل» نولیبرالی
معاصر اس  ،برای اراههی اشکا جدیدی از روشن کر رزمنده ،تا همهی روشن کران را
«به نور جدید» مت و کند.
جبرهها و سازمانهای سیاسی باید بتوانند داهما خود را بر بنیاد پویاییهای جدید
بازآفرینی کنند .این همچنین بدان معنی اساا که آنها باید در موقعیتی باشااند که
بتوانند از پویاییهای جدید ،پیشااتازان جدید و حتی رهبران برآمده از جنبشها را به
عضااوی خود در آورند .میتوان حتی گ

که نشااانهی نوعی کارآیی یک سااازمان

سیاسی عبارت اس از حد تغییری که پس از ل ظات مرم «تخلیهی هیجانی» مبارزه
در آن بهوجود میآید34.

34گرامشاای در مورد خیر عدم ت رک احزاب ساایاساای هشاادار داد« :یکی از مرمترین پرسااشهای
مربوط به حزب سااایاسااای – بهعنوان مثا  ،ظرفی حزب برای واکنش در برابر نیروی عادت ،در برابر
گرایش به مومیایی شادن و نابههنگامی اسا  .احزاب ایجاد میشاوند و خود را به عنوان سااازمان شکل
میدهند تا در ل ظاتی که از نظر تاریخی برای طب هی آنها حیاتی اس ا  ،بر شاارای تأثیر بگتارند .اما
آنها همواره قادر نیستند خود را با وظایف جدید و دورههای جدید تیبیق دهند ،و همچنین نمیتوانند
با مناساابات کلی نیروها (و ازاینرو موقعی نساابی طب هی آنها) در کشااور مورد نظر ،یا در حوزهی
بینالمللی سازگار شوند .در تجزیه و ت لیل توسعهی احزاب ،لازم اس که گروه اجتماعی ،تودهی اعضا،
بوروکراسای و کادر عمومی آنها را تشاخیک دهیم .بوروکراسی نیروی کوتهنظر و م افظهکار اس ؛ که
در نرای با تشاکیل پیکری منساجم ،که قایم به خود باشاد و خود را مسات ل از تودهی اعضا احسان
کند ،در ل ظات ب ران حاد از م توای اجتماعی خود تری میشود و به نظر میرسد در هوا معلق مانده
اس  Q13، 23، 1604( ».؛  ، SPNا .)211
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جبراههاا و ساااازماانهاا باید بتوانند نهف

مکان «مبارزات» ،بلکه ساااازندهی

اساتراتژیها و برنامهها باشاند .بنابراین مسألهی برنامه واقعا حیاتی اس  .نه به معنای
«الریات» خواسااا های «ع لانی» ،بلکه مجموعهای از اهداف و میالباتی که در واقا
مبارزات معاصار را با چشماندازهای ت و اجتماعی پیوند میزند ،بهگونهای که روای
بادیلی را برای جاامعه بهوجود میآورند  -الگوی اجتماعی و اقتواااادی بدیل .از این
منظر ما به برنامههایی نیاز داریم که واقعا از م اوم سااده در م ابل نولیبرالیسم و نه
گ تن به حتف کردنها و خوااوصاایسااازیها فراتر رود ،زیرا اگر به این خواسااتهها
م ادود بماانیم  -هرچناد ضاااروریاناد  -هنوز گ تمان هژمونیک را بیان نمیکنیم،
پیشااانرادهای مشاااخکمان دربارهی چگونگی تولید و آنچه باید تولید کرد ،چگونه
میتوان از فرآیندهای بین المللی شدن سرمایه ،از جمله اشکا حاکمی

م دود نظیر

آنچه که از سوی منی هی یورو ت میل شده اس گسس کرد ،ن وهی تغییر الگوهای
موااارف و دیدگاه ما در مورد رفاه ،ن وهی ادارهی مدارن دولتی و بیمارساااتانها به
روشای مت اوت ،اشکا جدید دموکراسی را چگونه باید اجرا کرد و غیره .فرایند تولید
برنااماه را نباایاد باهعنوان روناد انتزاعی «از بالا به پایین» دانسااا  ،بلکه باید آن را
بهمثابهی فرایند آشااکار آموزشگری ،فرایندی که در آن دانش حاصاال از مبارزات به
تکمیال بادیلها یاری میرسااااند .در این معنا ،آزمایشهای مربوط به خودمدیریتی،
مشاااغل ،اشااکا همبسااتگی ،اعتوااابهای درازمدت علیه فرآیندهای بازسااازی و
بازساااازماندهی ،در عین حا  ،فرایندهایی اسااا که در آن تجارب مردمی که مبارزه
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میکنناد میتواناد باه تادوین این برنااماه کماک کناد .حتی میتوان «رگاههایی از
کمونیساام» را در مبارزات معاصاار در همهی فعالی ها توااور کرد ،فعالی هایی که
نموناههای مشاااخک پیکربندیهای اجتماعی بدیل اساااتوار بر نیازهای جمعی و نه
م دودی های

بازار را اراهه میدهد35.

این دقی اا ترکیبی اسااا بین برناامه ،به عنوان روای بدیل ،جنبشهای تودهای
مسات ل ،اشاکا جدید تشکیلات دموکراتیک و شیوه های جدی ِد سیاس  ،که در واقا
میتواند شاارای را برای ایجاد یک بلوک تاریخی معاصاار فراهم کند .بلوک تاریخی نه
یک م روم ت لیلی و نه توصای ی اس که به ات ادهای اجتماعی ارتباط داشته باشد؛
بلکه م رومی اساااتراتژیک اسااا که هدفی را تعریف میکند که باید از حیث توانایی
هژمونیک بال وهی نیروهای کار بدان دس یاف .
در مرحلهی فعلی ،ما باید سارشا انت الی اشکا سیاسی ضدسرمایهداری معاصر
را بهتیریم ،از ت کر در مورد «جریانهای تاریخی» (هرچ در هم تاریخ و تجربهی آنها

35آلتوسار فشردهی آن را در دههی  1691بیان کرد« :و از آنجا که من از کمونیسم سخن میگویم،
م روم دیکتااتوری پرولتااریاا نیز به ما یادآوری میکند ،و مرمتر از همه ،اینکه کمونیسااام یک کلمه
نیسا  ،رؤیایی برای یک آیندهی گمشاده نیسا که هیچکس از آن آگاه نیسا  .کمونیسام استراتژی
یگااناهی ماا اسااا و مانند هر اساااتراتژی واقعی ،نهتنرا امروز آموزش میدهد ،بلکه از امروز نیز آغاز
میشااود .فراتر از آن ،پیشاااپیش شاارور شااده اساا  .مارکس این جملهی قدیمی را برای ما یادآوری
میکند .برای ما کمونیساام یک ایدهآ نیس ا  ،بلکه یک حرک واقعی اس ا که در م ابل چشاامان ما
تولید میشاود .آری واقعی .کمونیسام گرایشای عینی اس که از پیش در جامعهی ما حک شده اس .
رشاد جمعی تولید سرمایهداری ،ابتکارات تودههای مردمی ،و چرا که نه؟ خلاقی های جسورانه از سوی
هنرمندان ،نویسندگان و م ان ،از امروز ردپای آثار سترگی از کمونیسم اس ( .آلتوسر .)5111
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مرم باشااد) و «خودبینی گروههای کوچک» اجتناب کنیم و درک کنیم که «شاارریار
جدید» بهعنوان فرآیندی ساااازنده برای تأسااایس مجدد چپ همچون نیروی ضاااد
هژمونیک را باید ضاارورتا به ل ا فرادسااتی دیالکتیک خودت و سااازی و درگیری
مداومی بین تجارب ،آرزوها ،برنامهها و ایدههای گوناگون در نظر بگیریم.
طی سا های گتشته ،با بروز ب ران سرمایهداری و آغاز دورهی چشمگیر مبارزات
در م یان جرانی ،تاریخ ثاب کرده که از ما تخیل بیشتری داشااته اساا  .هنگام آن
فرارسایده اس که در دورهی کنونی ثاب کنیم که در رویارویی با مسألهی تشکیلات
از تخیل بیشتری برخورداریم.
منابع
Althusser, Louis 1978, ‘The Crisis of Marxism’. Marxism Today, July 1978,
pp. 215-20.
Althusser, Louis 2014 [1976], ‘Sur la dictature de prolétariat. La
conférence de Barcelone’, http://revueperiode.net/un-texte-inedit-delouis-althusser-conference-sur-la-dictature-du-proletariat-abarcelone/ (last accessed 25 October 2014).
Balibar, Étienne 1994, Masses, Classes, Ideas. Studies on Politics and
Philosophy before and after Marx, London: Routledge.
Balibar, Étienne 2007, ‘The Philosophical Moment in Politics
Determined by War: Lenin 1914-16), in Sebastian Budgen, Stathis

36

 بازاندیشی مسألهی سازماندهی:برپایی آزمایشگاههای امید
Kouvelakis and Slavoj Žižek (eds.), Lenin Reloaded: Towards a Politics of
Truth, Durham: Duke University Press, pp. 207-221.
Bensaïd, Daniel 2013, An impatient life. A memoir, London: Verso.
Callinicos, Alex 2014, ‘Thunder on the Left’, International Socialism, 143,
http://www.isj.org.uk/index.php4?id=994&issue=143 (last accessed 3
November 2014).
Marx, Karl and Friedrich Engels 1975-2005, Collected Works, London:
Lawrence and Wishart.
Gramsci, Antonio 1971, Selections from Prison Notebooks [SPN], London:
Lawrence and Wishart
Gramsci, Antonio 1975, Quaderni di Carcere (edited by V. Gerratana),
Roma: Einaudi.
Gramsci, Antonio 1995, Further Selections from the Prison Notebooks
[FS], London: Lawrence and Wishart.
Harman, Chris 1968-9, ‘Party or Class’, International Socialism 35,
https://www.marxists.org/archive/harman/1968/xx/partyclass.htm.
(last accessed 4 November 2014).
Kouvelakis, Stathis 2007, ‘Lenin as Reader of Hegel” Hypotheses for a
Reading of Lenin’s Notebooks on Hegel’s The Science of Logic’, in
Sebastian Budgen, Stathis Kouvelakis and Slavoj Žižek (eds.), Lenin

 ترجمهی بیژن سهیدرودی/ دسهینا کوتسومبا و سوتیریس پاناگیوتیس
Reloaded: Towards a Politics of Truth, Durham: Duke University Press,
pp. 164-204.
Kouvelakis, Stathis 2007a, La France en révolte. Luttes sociales et cycles
politiques. Paris : Textuel.
Lazarus, Sylvain 2007, ‘Lenin and the Party, 1902-November 1917’, in
Sebastian Budgen, Stathis Kouvelakis and Slavoj Žižek (eds.), Lenin
Reloaded: Towards a Politics of Truth, Durham: Duke University Press,
pp. 255-268.
Lih, Lars T. 2008, Lenin Rediscovered. ‘What is to Be Done?’ in Context,
Chicago: Haymarket.
Lukács, Georg 1971, History and Class Consciousness. Studies in Marxist
Dialectics, London: Merlin Press.
Magri, Lucio 1970, ‘Problems of the Marxist Theory of the Revolutionary
Party’, New Left Review, 1/60, 97-128.
Il Manifesto 1970, ‘Tesi per il comunismo’.
Porcaro, Mimmo 2012, ‘The Concept of the Mass Connective Party’,
http://left-dialogue.blog.rosalux.de/2012/08/18/mimmo-porcarothe-concept-of-the-mass-connective-party/ (Last accessed 25 October
2014).

37

38

 بازاندیشی مسألهی سازماندهی:برپایی آزمایشگاههای امید
Porcaro, Mimmo 2012a, ‘Occupy Lenin’’, in Leo Panitch, Greg Albo, and
Vivek Chibber (eds.) Socialist Register 2013. The Question of Strategy, pp.
84-97.
Porcaro, Mimmo 2013, ‘Mass Party, Connective Party, Strategic Party’,
http://left-dialogue.blog.rosalux.de/2013/01/30/mimmo-porcaromass-party-connective-party-strategic-party/

(Last

accessed

5

November 2014).
Rehmann, Jan 2013, ‘Occupy Wall Street and the Question of Hegemony:
A Gramscian Analysis’, Socialism and Democracy, 27:1, pp. 1–18.
Riddel, John (ed.) 2012, Toward the United Front. Proceedings of the
Fourth Congress of the Communist International, 1922, Chicago:
Haymarket.
Sears, Alan 2014, The Next New Left. A History of the Future, Halifax:
Fernwood Publishing.
Shandro, Alan 2007, ‘Lenin and Hegemony: The Soviets, the Working
Class, and the Party in the Revolution of 1905’, in Sebastian Budgen,
Stathis Kouvelakis and Slavoj Žižek (eds.), Lenin Reloaded: Towards a
Politics of Truth, Durham: Duke University Press, pp. 308-331.
Sitrin, Marina and Dario Azzellini 2014, They Can’t Represent Us!
Reinventing Democracy form Greece to Occupy, London: Verso.

 ترجمهی بیژن سهیدرودی/ دسهینا کوتسومبا و سوتیریس پاناگیوتیس
Thomas, Peter 2013, ‘The Communist Hypothesis and the Question of
Organization’, Theory & Event, 16:1.

39

