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ش پی بسیار کندهایی که امر بازسازی سیمای یک چپ جدید در آن یکی از عرصه

ی فلساا ه تبیین ،تعریف حزبزبا ،کندمختل میی را زو غیاب آن خود ِ بازسااا رودمی

و فراتر از همااه بنااای عملی یااک حزب چااابااک، منعیف، چناادآوایی در  وجودی آن

معیوف به عمل و مداخله  یاراده ،ی سیاسیهنگام دارای برنامهنظری و هم یعرصاه

گرد نجات  اخیر غالبا   یکوشش نیروهای چپ در چند دهه اس . سایاسا  ساهرردر 

شاااد که از دسااا  داده میهچرخید و روایتی از آن بلنینیساااتی ت زب می ینظریه

. این امر اگرچه در جای خود امر باشاادهای جزمی اسااتالینی پیراسااته شااده آموزه

ت زب پنجه در پنجه  یمساااألهاز منظر روح زمانه با  رود، اماشاااماار مینیکویی باه

به این ضرورت به مارکس برگردند، پاسخ  کوشند درمی متن حاضارل ان ؤافکند. منمی

د و آن را در جایگاه واقعی حزب لنینی مراجعه کنن یاز آن توشاااه بردارناد، به تجربه

. حزب بهردازند یمسألههای دوران معاصر به بازتعریف نشانند و در پرتو جنبشخود ب

 «اص اب کرف»ل ان از یک سو از ؤدهد، منظر از پاساخی که این متن اراهه میصارف

پردازان چپ اکت ا و ع ل یعنی مادافعاان برخورد جزمی که به ن ل گ تاوردهای نظریه

رداری از بو به جای کاربسا  اصو  ت لیل لنینیستی، بر گرته اندخود را تعییل کرده

از دیگر ساو، با مخال ان ت زب، یا به سخن دیگر  کنند، والگوی بلشاویکی بسانده می

ل ان را ؤتلاش م ویکرد،سازد. همین رسر جدا مییک« سیاس  منرای حزب»مدافعان 

 خواندنی کرده اس .بسیار 

 

  مقدمه

و چه از حیث  ایجابیتشااکیلات چه به ل ا   یمسااألهطی چند سااا  گتشااته، 

 نیاثرگتار مبت ایهای اعتراضی تودهجنبش یتجربهدیگر میرح شده اس .  بار سلبی

 و در عین حا برابر، ن وذ اهنگی اف ی، اشااکا  دموکراساای مسااات یم، هم [بنیاد]بر 

های فراوانی را در باب سااایاسااای، ب ث و پویایی به جنبش «ت و »ها در ناتوانی آن

ین مثابه پیوند ببهشااکل حزبی یا بازاندیشاای شااکل حزبی  ردّتشااکیلات، در راسااتای 
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ب ران چپ هاای گونااگون جلوه، شااااهاد هنگاامهمدامن زده اسااا .  هاا راجنبش

ایم. ودهبشان ، بلکه در فرهنگ تشکیلاتیهاروش سیاسی آنتنرا در داری، نهمایهضدسر

های ایجاد جبره برایهای گوناگون همین روناد در خواااوا نتاایا متنااق  تلااش

 چپ صادق اس .  یانتخاباتی گسترده

 

 تشکیلات یناموزونی سنت نظری مارکسیستی درباره. 1

گساااتره، غنا و ناموزونی سااان  نظری این موضاااور ضاااروری اسااا  ی درباره

 درکه  خاطر داشته باشیمباید به تشکیلات را بهتیریم. یمسألهمارکسایساتی پیرامون 

زیادی وجود داشته اس . پاسخ بیهای یستی همیشه پرسشساسان  کلاسایک مارک

های شااارک خیوط کلی و مها، مشااخک کردن تعیین ت اوتهرگز، جدا از  مارکس

علاوه بر این،  1حزب اراهه نکرد. یمسااهلهی دربارهای یافتهبساا  یاندیشااهموضااعی، 

چون ما همآرمانی ساااازمان روبرو بود که با هر نور ای با اشاااکا  ساااازمانی مارکس

حتی انترناسیونا  او  بیش از های کوچک بسایار ت اوت داشا . ها یا ساازمانگرایش

گوناگون افراد رزمنده بود. ای هشاباه  داشاته باشد، تجمعی از شبکهحزب که به آن

                                                      

های فایده اسااا  که در نوشاااتهبی»این میلب را چنین بیان کرد:  1691ی لوچیو مااگری در دهاه1 

 گونه کهم، همانیهای آن بجویییافته از حزب پرولتری، ماهی  و ویژگای کامل و سااامانمارکس نظریه

 (69 ا ،1691 )ماگری «کاملا  کارآمد از م روم طب ه. یجستجوی م روم
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شاااود، و تعریف می« آگاهی طب اتی»چه گیری آنوانگری، واقعی  ناموزونی و شااکل

در  هساارهای کارگر، یکدرونی/بیرونی سااازمان ساایاساای با توده یپیچیده یرابیه

لوچیو گونه که کماکان گشاااوده باقی مانده اسااا . همان مارکسهای خودِ نوشاااته

 گوید:می ماگری

 فرعی همرو هیچبهکه  را ی نظریه حزب پرولترییک جنبه مارکسبا این وصااف، 

س ، اموجود گرفتار شرای   یدر چنبرهپرولتاریا که تشریح نکرد. طور کامل ، بهنیس 

تواند سرنگونی انداز کاملی از نظام اجتماعی به دساا  دهد، و نه میتواند چشامنه می

  های شااارایگرفتاریعنوان یک طب ه ف   با گتار از آن را ترویا کند. عملکرد آن به

. پس فرآیند و سااازوکاری که این کندبساا  پیدا میآگاهی ان لابی خودمدد بهموجود 

میرح کنیم: آیا این تر دقیق؟ یاا پرساااش را اسااا کناد کادام آگااهی را تولیاد می

دارد، اجتماعی وجود آگاهی طب اتی بر اساااان عناصاااری که از پیش در عینی  خود

ه ، ضاارورتی کذاتی در پرولتاریا توسااعه یابد تیخود و به دلیل ضااروربهتواند خودمی

و  هایی اساا  که از پیش در عینی  اجتماعی وجود داشااته اساا ل هؤاسااان آن م

در جایگاه فرودساا  و شاارای  یابد که در اصاال آن را تدریا بر عناصااری چیرگی به

امر  عمومی فراروی گران لاابی باید بیانآگااهی خودیاا ثباات نگاه داشاااتاه بود؟ بی
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تعامل  -یدآوجود میبهپرولتاریا باشد که با یک جرش کی ی و دیالکتیکی  یواسیهبی

 2ی طب ه؟خودانگیخته کنشپیچیده بین نیروهای خارجی و 

ی فرایند عنوان مد  حزبی نتیجهبه SPD دموکرات آلمانحزب سااوساایا ظرور 

ها( بود. های مختلف )از جمله اهمی  مواضاااا لاساااالییتل یق اساااتراتژی پیچیده

دادند، آنارشااایساااتی نیز در همان زمان، جریان مرمی را تشاااکیل می هاایگرایش

 3مشااارود بود.در هااا  الملال بین یهااای پیرامون کنگرهکاه در ب اثموضاااوعی 

ن بر ایاتین بالیبار گیری اشاااره دارد. به این جر  انگلسو  مارکسهای شااارک م

و  یلاسال سااالاریدریاف  متناق  از سایاسا  و تشاکیلات و نوساان بین مد  دول 

 کرده اس : تأکیدباکونین  از سویآنارشیستی اراهه شده  یگزینه

شااکیل ت باکونینو  لاسااا ،  مارکسمثلثی که بگتارید ف   یک نمونه بیاورم: »

کاااران د جااکااه انگیزد نمیبری چناادان دادنااد. بااه نظر من این واقعیاا  تعجااب

 ریک اثنگارش  قادر به، انگلس، شو دسااتیار وفادار مارکسناپتیری چون خسااتگی

یا  "آنتی دورینگ" تر ازبساایار مرم عملا  نبودند که "ضااد باکونین"یا  "ضااد لاسااالی"

یکی تاکتهیچ دلیل شخوی و  بود.پرودون  "ف ر فلس ه" تر از انتشاار مجددحتی مرم

                                                      

 .111 ا ،1691 ماگری2 

، 5111-1691 های مختلف مارکس و انگلس در مارکس و انگلسبه مداخله ر.ک.3 

 .1جلد 



 دهیی سازمانمسأله های امید: بازاندیشیبرپایی آزمایشگاه 6 

باری در اسفعواقب سیاسی  که مخواوصا کند، توجیه را خیا این  تواندنمیدر جران 

 4.«ردند، زیرا قادر به این کار نبودندکن لیفأتها این آثار را . آنپی داش 

 5تیکدموکراسااوسیا احزاب تر بیشمد  ارفورت برای  در این معنا قانونی کردن

های وبر عنوان ساااازای هم بهایجاد احزاب توده -در عین حاا  گاامی باه جلو بود 

در عین حا  مبنای  -داری سااارمایه های موازی درانجمن مثابهسااایاسااای و هم به

های بهدر جنو ت سیم کار های شکل مراتب،سلسله بازتولید شکل بهمرمی  هایتناق 

 گتاش .نمایش می معرض به رادولتی های شبهبازتولید فعالی  حتیخاصی 

 

 تشکیلات یمسألهلنین و . 2

که برداش   یاصول مجموعه معنایبه« ی لنینیساتی حزبنظریه»هرگز قا، در وا 

 که س هاشارک مای از مجموعهوجود نداشا . آنچه ما داریم  اراهه کندرا  منساجمی

ه میله را ب»موارد  شماری ازبیشرای  بسیار ویژه پیوند دارند، و در  ابها بسایاری از آن

های مرمی از ، این بدان معنا نیس  که جنبهبا این وصف«. کنندطرف دیگری خم می

 چنان میرح نباشند. تشکیلات هملنینیستی  ینظریه

با ه ککرده اساا . سیاس  کارگری  تأکیدپیش از همه، لنین بر اسات لا  طب اتی 

تر بس، به اشاکا  مسات لی از تشکیلات نیاز دارد، در تضااد اسا سایاسا  بوراوازی 

                                                      

 .131ا  ،1661 بالیبار4 

 .جعه کنیدمرا 5112 در مورد ت دیس مد  ارفورت، به لیه5 
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ن ی منافا ص یها نباید صاارفا  به ارت ا. این تشاکلاساتراتژیپیشابرد برای  یمسات ل

رو، نطب ه بکوشند. ازایعمومی مین منافا سیاسی أبسانده کنند، بلکه باید در جر  ت

باشند، به این معنا که ان لاب را « ایان لابیون حرفه»ضاروری اسا  که اعضاای اصلی 

ها این سازمانرا. وردهای صن ی آیابی به برخی دس نه دسا هدف خود قرار دهند و 

 ،های سایاسی، دموکراتیک و ح وق اجتماعیتنرا برای آزادیباید بتوانند در مبارزه نه

 و چنین در مباارزه برای قادرت و هژمونی کال جامعه را مخاطب قرار دهندبلکاه هم

رو، این ایناز و رهبری کنند. هندساااازماان دات اادهاای بین طب اات فرودسااا  را 

بر ن ش آموزشاای باید در  تأکیدبا  و ابله با ن وذ ایدهولوای مساال ها برای م سااازمان

ش برند. پیطب اتی را فعالانه بهایدهولوایک  یمبارزهبتوانند جاایگااهی قرار گیرناد که 

ک ایدهولوای هایفعالی  یا انگیختهمساات یم ساایاساا  خود یادامهساایاساا  ان لابی 

مختک لنین « شاناسای سیاسیمعرف »مرمی از  یطب ات کارگر نیسا . این جنبه

آگاهی خود این دانش جدید و گیریشااکلاساا . حزب ساایاساای برترین مکان برای 

 کند:را به روش زیر بیان می -و این تنش  -این نکته  سیلوین لازاروسان لابی اس . 

نین ل از منظر و ان لابی آگاه ،مارکس از نظرنزار بر سار این نیسا  که کمونیس  

اشاره شده در مانی س  را به یاد بیاوریم: نگاه علمی به روند تاریخ، چیس . سه ویژگی 

منافا م لی در تمام مبارزات، و اولوی  منافا پرولتاریای جرانی بر اولوی  منافا ملی 

رور مارکس ظاز نظر جاس  که م ل نزار آن تربه بیان دقیقمنافا پرولتاریای ملی. بر 
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 اس .امری درونی ی یک طب ه مثابهگران بهکارهساتی  و ها در موجودی کمونیسا 

د. گیرنامد از این نظریه فاصاااله میآگاهی خودانگیخته می چه اوآنلنین باا انت اد از 

بسیار  ایپدیده ،ای خودانگیخته نیسا آگاهی ان لابی و ظرور رزمندگان ان لابی پدیده

ی مایه. درونآگاهی اس  یگساسا  از اشکا  خودانگیخته اشاسا  که لازمه خاا

ناپتیر با کل نظم اجتماعی و ساایاساای ساایاساای آگاهی غیرخودانگیخته تضاااد آشااتی

ی ساازوکار ت  ق شراییی اس  که بروز مایهگونه که حزب درونموجود اسا . همان

 6سازد.آگاهی سیاسی را ممکن می

 های حزبیافزون بر این، لنین بر لزوم گساسا  قاطا و برداش  جدید از سیاس 

اد ت و ایجدموکراسوسیا بر قیا رابیه با احزاب  تأکیدآن  یفشارد که نمونهی میپا

ی ان لابی از ن وذ ایدهولوای بوراواز ی کارگرطب ه فاصله گرفتناحزاب کمونیس  بود. 

 شد.یگر مجلوهشکل جدایی تشکیلاتی بایس  به می یمشخوتا حد زی بوراواخردهو 

و ا تأکیدحزب  یادای سارم اصلی لنین در نظریهتوان گ   که در واقا، حتی می

ه چنین عملکرد او اشاربر گسستی ضروری و اساسی بود. با این کار ما به برداش  و هم

موازی با  یکه صااارف داشاااتن یک حزب کارگری حتی به معنای انجمن: اینکنیممی

 یازاندچنین باید در راستای چشمت کافی نیسا . حزب همدموکراساوسایا احزاب 

 ییهرابگیری آن شااکلگیری کند. از نظر لنین بین اسااتراتژی حزب و ان لابی جر 

 نه، اددی حزب را تشاااکیل میویژگی کارگر،  چه در نرایدیاالکتیکی وجود دارد. آن

                                                      
6 Lazarus 2007, p. 259. 
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بایساا  می یکارگرساایاساای آن بود. حزب مشاای ترکیب اجتماعی، بلکه عمدتا  خ 

جانبه مهی هتری بوده که همواره به شیوهمشی سیاسی پرولبرترین بستر است لا  خ 

آنچه که شااد. و در رابیه با پویایی هر مجموعه اوضااار و احوا  مشااخک فرمیده می

شی مدیالکتیکی خ   یبخشد رابیهحزب میلنینی ویژگی خاصی به تکامل برداش  

مد  »بازتولید ساااده با آن را ت اوت ما، نظر ساایاساای و آرایش ساایاساای اساا . و به 

کند. از این ل ا ، ت مشخک میدموکراساوسایا حزب مربوط به سااختار « یورتارف

 ای کهلارن تی. لیه در دورهسی از سوی دموکراساوسیا های ب ثبازساازی ساتر  

کامل  ییک دورهبازسااازی ، هرچند از حیث شاادنوشااته می« ؟چه باید کرد»کتاب 

ی دربارهلنین تر جانبههمه نظر و اصااال به اهمی  اما ساایاساا  ان لابی م ید اساا ، 

ها در سی ی بسیار ابتکاری که بلشویکبعد از آن دهد، مخواوصاا کم برا می 7حزب،

عنوان نوعی )پتیرش شااوراها بهها آغاز کردند. سااازی راهبردی تجارب تودهبه م روم

ساازمان پرولتری، دیالکتیک ان لاب دموکراتیک و پرولتری، ت ابل سیاسی و فلس ی با 

اوضار و  یمجموعهو البته درک پویایی  8سای،دموکراساوسایا  ب رانهریالیسام و ام

 (.1619 احوا  سا 

                                                      

 .5119 به شاندرو ر.ک.ها با پیدایش شوراها بلشویک یدر مورد مواجره7 

 ها با شرای  سیاسیاهمی  ت  ی ات فلس ی لنین در طو  جنگ جرانی او  و ارتباط آن یدرباره8 

 .Balibar 2007و  Kouvelakis 2007به  رک.
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 ان لابی آن زمان هایهای درون گرایشبا سااایر تاکتیک چنین،هم ]رویکرد لنین[ 

عنوان ت را بهدموکراسوسیا ، برداشتی از حزب ایگونهبهکه هایی مت اوت بود، گرایش

، بلکه حزب گتاریبنیانکردند. در عوض، لنین نه تنرا نیاز به انتخاب  آشکار یتناقضا

چه به ل ا  ان لابی مشااای چنین نیاز به برقراری داهمی اسااات لا  ضاااروری خ  هم

 کرد.میرح سیاسی و چه از حیث تشکیلاتی را 

رابیه بین شااکل حزب و سااایر خوااوا در هم جتابی نظر افزون بر این، لنین 

. مراد دارد« قدرت دوگانه»های در دوره ،ویژهبه ،ساایاساای کارگریاشااکا  سااازمان 

ب با دیالکتیکی و متناق  بین حز یرابیهدر این مورد شاااهد  ساا .اهمی  شااوراها

 ایم.جمله اشااکا  جدید اِعما  قدرت طب ات فرودساا ای طب ه ازهای تودهسااازمان

زه برای هژمونی در در مبارحزب سایاسای ان لابی نیس . شاکل نمایندگی حزب تنرا 

 کند.و سایر اقشار فرودس  شرک  می ی کارگرطب ههای مست ل سازمان

دیالکتیکی و لزوما  متناق  آسااان نبود،  یاین رابیهبساا  و ت  ق با این وصااف، 

ویژه پس تواند حاکی از شاناخ  تدریجی حزب و اشکا  قدرت دوگانه، بهمی، این امر

. این شاادند های قدرت دولتی تبدیلجا که به شااکلآن مخوااوصااا باشااد،  ،از ان لاب

سیاسی پرولتری اس  که بعدا  فعالی  حزب با دول ، حزب و اشاکا  جدید هویتی هم

ردود مالمللی های ب ران جنبش کمونیستی بینعنوان یکی از ریشاهآلتوسار آن را به
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 ،اداراهه ند یمشخو وهمه، باید بهتیریم که لنین هرگز پاسااخ کامل  با این 9.دانسا 

اند، اما ها حایز اهمی بساایاری از آنداد که هر چند مختل ی فرضاای های پاسااخ بلکه

 روند.شمار نمیکاملی به یرو، نظریههیچبه

به همین دلیل اس  که باید تودیق کنیم که از همان آغاز تضادهای مرمی وجود 

با نظرات و جریانات   .الشاعار قرار داده است  لنین از حزب را  برداشا داشاته که 

ها هرگز یگانه حزب کارگری یا ان لابی نبودند ویژه در روساایه، که بلشااویکمختلف، به

مختلف سیاسی چه در داخل های مشاینظرها، خ ها، اختلافچه باید کرد؟ با گرایش

های مختلف چه باید کرد؟ با شوراها و سایر اشکا  جمعی که سازمان و چه در سازمان

 چه باید کرد؟اند مت اوتای هستند که با شکل حزبی سیاسیهای شکلگر نمایان

 اند. میرحپس از ان لاب اکتبر بیش از پیش  پاسخبیهای این پرسش

                                                      

ای و سیاسی، مبارزات خود را بر های ات ادیهجرز شدن به سازمانها پیش با مجنبش کارگری مدت6 

در صورت لزوم، مد   ،های بوراوایی موجود )از جملهچنین بر اسان سازمانهای ویژه، و همبنیاد سن 

 یاند، دارای یک تاریخچهها باقی ماندهاند: آنچه که از آننظامی( آغاز کرد. این اشکا ، ح ظ و اصلاح شده

روایم: هها و دول  روبموجود بین این سازمان یاند. در شرق و در غرب ما با مشکل بزرگی از رابیهلکام

ها با دول ، ادغامی گشوده اس . در غرب، خیر ادغام فراگیر اس ، در شرق، مشکل ادغام این سازمان

طب اتی  یای مبارزههبرای ادغام سازمان -اغلب با موف ی  -زیرا دول  بوراوازی هرگز تلاش خود را

 (.516 ا،1692 )آلتوسر« کند.کارگر متوقف نمی یطب ه
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بیش از حد تضادهای شدید و  ،ت و  شاکل حزب کمونیسا  پس از ان لاب اکتبر

نظام ر به گتااحزاب دیگر، جدا شاادن از روند ی شااوروی را مشااخک کرد. حاد تجربه

های تدریجی سازمانو کاهش ها، حزب با دول  و ات ادیههوی  دانستن همحزبی، تک

این امر البته آغازین بود. نیروی ان لابی  کااهش معنیباه، ی کاارگرطب اهمسااات ال 

هایی از لنین خود با جنبهمعینی توان گ ا  کاه در مراحال درناگ ر  ناداد و میبی

 باقی ماند.چنان همد، با این وصف، مشکل شدن مخال   کربوروکراتیزه

را مت د  یلنین )و تروتساااکی( برای جبره یمبارزههاا بااید این نموناهدر پرتو 

ه نیس  که مربوط بتاکتیکی  یپرسش صرفا مت د  یبه نظر ما، جبره 10وارسای کرد.

م ه این امرکلمه باشد. درک تاکتیکی م روم بهنیروهای اجتماعی و سیاسی آوری گرد

جایی که یک طب ه  وجود ندارد،متافیزیکی بین طب ه و حزب  یرابیه هساا  که یک

 خول  متکثربا در عوض، رویارویی  .شودسواه بد  مییک به  شحزب برآمداز رهگتر 

ی های مختلف سیاساین شیوهوحدت به  نیاز و ی کارگرطب هو لزوما  متناق  سیاس  

 دارد.نیز وجود 

المللی، اسااات رار بارزات درون جنبش کمونیساااتی بینباا این وصاااف، تکامل م

هوی  شدن حزب با دول  در ات اد شوروی، کیشای استالینیستی، همراه با همراسا 

مت د با ت میل تدریجی  یها خاتمه داد. در نتیجه، ب ث پیرامون جبرهباه این ب ث

ن رسااید. پیش از موعد به پایا 1651ی دوم دهه یاسااتالینیسااتی در نیمه یساالیه

                                                      
10 Riddel (ed.) 2012. 
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 ی که منشاء آنیهاها و استعارهمراتبی احزاب، همراه تشبیهپارچه و سالسلهیک ویژگی

تر یشبتهوری و ایدهولوای  ایشان بود. تیطب اویژگی ، نشان عالی انداز دول  یا ارتش

هرگونه  ،. در نتیجهشاااد تاا کار معرفتی همگانیچون اصااال اعت اادی تعریف میهم

 ای داش لغزش معنایی )و نرادی(شاد که شکل ای تل ی مینانهکار دشامنظر اختلاف

 کرد. حتی آن دساااته از مت کرانی کهکه مخال ان را به دشاامنان و خاهنان تبدیل می

مل قرار دهند، مانند أسااازمان را از حیث نظری و فلساا ی مورد ت یمسااهلهکوشاایدند 

آگاهی ان لابی  پدیداریدیالکتیکی سااااخ  حزب و  یرابیهکرد لوکاا  کاه ساااعی 

 ،چپ های گوناگوناپوزیسیون 11د.دنکر، باید سکوت پیشه میرا واکاوی کندپرولتری 

راسوی فتشکیلات اند، اما موفق نشدند م روم دیگری از کردهرا به جد ن د استالینیسم 

  دموکراسی درون حزبی اراهه کنند.

 

  

                                                      
11 Lukács 1971. 
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 یک استثنا: گرامشی. 3

جا ف   به بیزاری مورد گرامشی بود. ما در این در این ترین اساتثنابه نظر ما مرم

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

شهریار به برداشاا  گرامشاای از حزب یا  کنیم. ما عمدتا  حزب شاوروی مراجعه نمی

شاره ای اتودهع لانی  سیاسی ن اد استراتژی سیاسی و  یدهندهبسا عنوان به مدرن

 کنیم.می

هژمونی او را قادر ساااخ  تا  یگرامشاای در باب مسااهله یتوضاای ات اسااتادانه

چنین های قدرت ساایاساای و اجتماعی و همپیچیدگیمربوط به  یعناصااری از نظریه

رف  از برونبه نیاز یک طب ه از دهد. برداشااا  او  توضااایحچگونگی ساااازماندهی را 

وااگان  با بازگویی ساااده صاارفا نه رهبری  ه سااروری وخود و نیل ب م دودی  صاان ی

 تربلکه بیش، اسااا  طب ه برای خود امت اوت از تمایز کلاسااایک بین طب ه در خود ب

امر این  . اسبه است لا  طب اتی در حال  سیلان و عملی در دستیابی بال وه برداشتی 

ر د های علمیعالی ف، و دهی، اشکا  متنور سازمانیمختلف سیاسهای فعالی  شامل

 ها اس .ها، احزاب و جبرهدرون سازمان

ز ا یتربساایار پیچیدهیاف  برای در عنوان تلاشبرداشاا  گرامشاای از هژمونی به

های داری و پژوهشقدرت سایاسای در جواما سرمایه وبندی نیروی اجتماعی م وال

 دتأکیویژه ی، و بههای هژمونیک بوراوازسازوبر  شرای  برآمدی دربارهاو  یگساترده

سایاسی او را  دهیو اشاکا  ساازماناجتماعی  «مولکولی»او بر هر دو سایح  یدوگانه
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تری با منش دیالکتیکی ،«شاارریار مدرن» حزب ساایاساای،ی دربارهتا ساااخ  قادر 

 «سرنوش »یا  آگاهی طب اتیخود« تجلی» صرفا حزب  از نظر گرامشای 12بیندیشاد.

بساا  و گسااترش آن، تبدیل و  فرایند مادی ، بلکهیساا اسااتراتژیک آن ن« هدف»یا 

منسجم برداشتی  }در راساتای  هاایدهولوایو  هاجمعی، آرمان هایدگرگونی فعالی 

تواند شاارای  یک بلوک جدید ب اساا  کهای از جران و برنامه و اسااتراتژی ساایاساای

« گرآزمایش»به مثااین امر مخووصا در برداش  او از حزب به 13ایجاد کند،را تاریخی 

  14ای مشرود اس .معنوی  سیاسی توده ی«دهندهتعمیم»یا 

های سااایاسااای در دنیای مدرن ن ش پتراهمی  و اسااا  که حزب تأکیدشاااایان 

چه در اسان انجام کنند؛ زیرا آنها ای ا میبینیگیری در اشاعه و گسترش جرانچشم

سااان به کههاساا ، بینیاناخلاقیات و ساایاساا ِ متناظر با این جرتوضاایح دهند، می

 زحمتکشاااانی احزاب افراد را از توده .کنندها عمل میتاریخی آن« گرانآزماایش»

باه مادد معیارهای عملی و نظری صاااورت  زماانهمگزینش  این کنناد وجاتب می

                                                      

 Q5 ،127 ،662)ترجمه کرد  «حزب ساایاساای»به  مدرنتوان در اصاایلاحات را می« شاارریار»15 

باشد، یک فرد  تواند یک شخک واقعیای، نمیشارریار مدرن، یا شارریار اسیوره» (.513 .، ا SPN؛

 یتواند یک ارگانیسم باشد، بخشی پیچیده از جامعه اس  که در آن یک ارادهف   می. مشاخک نیس 

 (.Q13, 1, 1558; SPN, p. 129) .«گیردجمعی، شکل مشخوی به خود می

 ی هسیاسی در فلس -تواند تشریح گرامشی از ورود حزب سیاسی به عناصر تاریخ اخلاقی این امر می13 

ابی پراکسیس: م روم هژمونی، ارزی یسیاسی در فلس ه -عناصر تاریخ اخلاقی »لی را دربر داشته باشد: عم

یافته عملکرد روشن کران در زندگی تاریخی و دولتی، دکترین سامان یفلس ی، میالعه یمجدد جبره

 (.FS p. 358؛ Q10I، 13، 1235-6« )عنوان پیشتاز هر جنبش پیشرو تاریخیحزب سیاسی به
14 Q15, 55, 1818. 
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ر و در تبینی روزآمدتر، خلاقانهبین تهوری و عمل آنگاه که این جران یرابیهگیرد. می

ه روس  کاینم ازهشاود. تر میهای قدیمی اندیشاه باشاد، تنگاتنگشایوهمخال   با 

های و بوته پارچههای نوینِ فراگیر و یکمعنوی هاا پرورنادگاان توان گ ا ، حزبمی

فرمیده  چون یاک فرآیناد تااریخیِ واقعیهم اناد کاهآزمون وحادت نظریاه و عمال

 15.شوندمی

تأییدی شمار آورد بهباید روشاان کر را سایاسای اعضاای یک حزب  یکه همهاین

تواند مورد تمسااخر قرار گیرد و به کاریکاتور بد  شااود. اما اگر آسااانی میاساا  که به

 16یابد.تر از آن نمیندیشد، هیچ چیز دقیقجدی بیطور به مسألهکسی به این 

 کارگیری معنویتیاش بهلازمهبا این وصاف، این شاکل خاا روشن کری سیاسی 

 وت از روشن کران سنتی:مت ااس  

که کسای روشان کر جدید باشد دیگر برخورداری از فواح  نیس  که شارط این

در  ها و احساسات اس ، بلکه شرط آن مشارک  فعا م رک بیرونی و زودگتر هیجان

 «همیشگی یکنندهاقنار»دهنده و عنوان فردی سازنده، سازمانزندگی عملی اس ، به

تزاعی(؛ انبرتر از شخوی  بسیار دقیق در عین حا  بلکه اده )سخنور س یک و نه صرفا 

چون علم و به تکنیک هم یی کار به مرحلهمثااباهتکنیاک باه یاز مرحلاهشاااخک 

                                                      

15 Q11, 12, 1387; SPN p. 335 (ترجمه با اصلاحات) 

16 Q12, 1, 1523; SPN, p. 16. 
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که بدون آن شاااخک برداشاااتی گرایانه از تاریخ نایل آمده اسااا ، برداشااا  انساااان

 17و سیاسی(.متخوک ) «رهنموددهنده» نه ماند وباقی می« متخوک»

هایی چون سااازیآشااکار اساا ، م روماو های پردازیچنین در م روممر هماین ا

. فعا  اس رابیه با م ی  اجتماعی و تاریخی خود در که ، کسی «آزادمنشفیلسوف »

را ای وجود دارد کااه قواااد تغییر آنفرهنگی فعااالی کااه بین او و م ی  یرابیااه»

دهد و در روندی ان میفیلسااوف واکنش نشاااین به نسااب  »م ییی که  18.«دارد

گر ارتباطی اسااا  که بیاناین همه « کند.انت اد از خود را به او ت میل می پیوساااته

پیتر  باشد.داشته تشکیلات  یمسألههای معاصر در باب ب ثتواند با میآرای گرامشی 

 اس : آوردهسازمان سیاسی  یمسهلهبا ی اخیر خود مواجرهاین نکته را در  تومان

 ی کارگرطب ههای مدرن پیشااانرادی برای بازترکیب سااایاسااای لایه شااارریار

فراگیر بود که ن اط قوت هر حزبی ایتالیا در داخل و با اساات اده از شااکل ی یافتهزوا 

از یک سااو، شاارریار کرد. یکهارچه میرا حزب « گاهیآزمایش»و « ترکیبی»دو مد  

بر بازترکیب ساایاسی طب ه  تواندکه می واری اسا حزب تودهمعرف مدرن گرامشای 

و تغییر  کند شمار آن را نمایندگی، بیانمنافا و اشاکا  بیو بدین طریق  تأثیر بگتارد

ت ساایر  «ترکیبی»ی ابعاد مرم یک حزب توان آن را دربردارندهدهد. از این ل ا ، می

ی آزمایشاااگاهی جر  فرایند وحدت این مثابهاز دیگر ساااو، شااارریار مدرن بهکرد. 

                                                      
17 Q12, 3, 1551; SPN, p. 10. 
18 Q10II, 44, 1331; SPN, p. 350. 
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ی یک پیشگام بر رهبر تأکیدگتارد که شود و به این امر ص ه میافات فرمیده میاختل

داری ساااازی قشاااربندی سااارمایهی ناموزونی و ناهمحل بال وهآمد لازم و راهفعا  پی

 گرایی سیاسیشکل»رو، این شکل حزبی هیچ ازاینهای اجتماعی فرودس  اس . گروه

 اسااا  آن دهیکه هدف ساااازمان «تماعیاج»در رابیاه با مواااادیق  را «از خاار 

ی مداوم ها در روند ساااازندهگتاری و بسااایا آن، ارزشبلکه به جای آن تاابد،برنمی

 19اس .طب ات فرودس  وجری بازترکیب سیاسی تعین چند

 

 بحران شکل حزب. 4

و انشعاب ر  داد ای در احزاب کمونیس  توده سوپس از جنگ جرانی دوم، از یک

های مدنی ریشه دوانده و به سازمان یت در جامعهدموکراسوسیا احزاب از دیگر سو، 

چپ نیز هرگز موفق نشدند احزاب های تشاکلتبدیل شادند و  گونهبوروکراتیک دول 

های چپ سااازماننساال های آن ظرور و ب ران بعدی ای واقعی را بنا کنند. نمونهتوده

لنینیسااام »نوعی ها به دی این گروهبود. یکی از دلایل آن پایبن 1692 ساااا ان لابی 

های جدید های سازمانی و پویاییجای اسات اده از روشکوشاید بهبود که می« خیالی

اسی و سی مبارزاتبازگردد. ما اهمی  « لنینیستی»ناشای از جنبش، به مد  کلاسیک 

شاااماریم را ناچیز نمی هاهاای چاپ ان لابی در آن ساااا گروه بخشاجتمااعی الراام

                                                      
19 Thomas 2013. 
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با این  20.توصیف کرده اس  «زدهلنینیسام شتاب»ساعید دانیل بنیی را که اهساا 

 21بهردازند.های نور جدید سازمانی ایجاد مسألهبه ها در واقا نتوانساتند وصاف، آن

 ده اس .کراراهه را  گرایی ذاتی این برداش  از سازمان آلن شیرز شرح زیر از فرقه

ها بود ایجاد الگوی ساااازماندهی از وهشاااایاد تنراا چیزی که مورد توافق این گر

یک سااان   یدسااا  رقیب هم بود، که هر کدام خود را نمایندههاای یکتشاااکال

طور کلی، خلوا تشکیلاتی به .آن سن  خود معرف تباری از یبا تجزیه، یا دانس می

این  یهمه در هاگروه رف ، وشااامار میبرای قدرت آن به یمرم چون شااااخکهم

این امر چهی را ایجاد کرد که داشتند. وی درجه بالایی از انسجام را در سر ها آرزسن 

ل ککه معرف هر یک مدعی بودند  هاسازمان گونه کهآن .گراکثرتنه بود، اما چندگانه 

اند. گماشاته شدهی فعا  هابشجن و ی کارگرطب هو برای تأثیرگتاری بر اند، ح ی  

 اندازهای لازم و کافیاین ایده که تشکیلات خود چشماسا ، گرایی این امر بنیاد فرقه

 22.برای هدای  چپ را در اختیار دارد

 و ی کارگرطب هساانگرهای ساانتی در های اجتماعی جدید، ب ران ظرور جنبش

ب ران این شکل از ت زب را  1661و  1621های گرایش عمومی به فردگرایی در دهه

                                                      

 51Bensaïd 2013 
 به هارمن 1692ی زمندهراز این گرایش به بازتولید م روم لنینیساتی سازمان در نسل  برای نمونه21 

تر این پرسااش در قالب فرآیند هایی نیز برای اندیشاایدن بیشاز سااوی دیگر، تلاش. رجور شااود 1692

 .مراجعه کنید 1691 عنوان مثا  به ایل مانی ستوبه. بازترکیب وجود داش 
22 Sears 2014, p. 13. 
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و  1611های جدید رادیکالیساام که در دههتشاادید کرد. افزون بر این، غالب اشااکا  

  ساایاسریزی تشااکیلات، سانتی پیملزومات تر به جای شاد، بیشپدیدار می 5111

 23دادند.از پایین را ترجیح می جنبشمخال   با 

طور در گری و همینهای جدید اعتراض و چالشزماان در رویارویی با شاااکلهم 

ی نود تا بخش دوم دهه یویژه راهبردی چپ، از نیمهبرخورد با ب ران تشااکیلاتی و به

طور اف ی. هها بهنگ کردن جنبشانظر غالب عبارت بود از هم 5111ساااا   یعماده

ر تغیی») ستیزسایاسا زیساتی در جنبش نوعی هم جای تعجب نیسا  که این دوره

تی رمیسسیاس  رف و پیدایی مجدد«( سیاس  انبوه خلق»، «جران بدون کسب قدرت

حلی برای این اجتمااعی اروپاایی و جرانی راه مجما هاا بود.گو باا جنبشودر گ ا 

ی برآمد جاای تعجاب نیسااا  کاه این دوره، دوره کنشااای متنااق  پیادا کرد.هم

 معنیبه ای پیوندگذارحزب تودهتر راهبردی حزب بود. برای نمونه های کمبرداش 

ی هاگر آرزوین راهبردی که بیانهای گوناگون پیراموپیوناد بین میاالباات و جنبش

ولیبرالی اس ، یعنی راهبرد ری ونداسیونه کمونیستو )نوسازی کمونیستی(، حزب نضد

این قساام از مشااکل  .5111در سااا   (SYRIZA) و ساایریزا PT)کارگر برزیل )

به نوعی بس  و گسترش ها زیساتی جنبشاین اسا  که هم« دهندهپیوند»برداشا  

ون بر این، افزنجامید. نیولیبرالیسم پساکمونیستی اروپایی، د نض راهبردی، گتشاته از

                                                      

به  5111و  1661های های دههم روم ضاااد سااایااسااا  در جنبش یدربااره23 

 .مراجعه کنید a 2007کوولاکیس 
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حزب  نخورده باقی ماند که منجر به رویاروییدسااا رهبری احزاب در این فراینادها 

نه پس از دول  ساایوهایی از پایگاه اجتماعی آن شااد، یا ری وندابا بخش( PTکارگر )

 Mimmo Porcaro)) و پورکارواز درون فروپاشاااید. میم باریفاجعه ن وپرونتی به

اراهه داده پیونددهنده ای های حزب تودهاز اهمی  و م دودی ای جاانبههماه گزارش

 کنیم که پاسااخ آن صرفا  اما فکر نمی ،اندهای سایاسای مرمساازمان گرچه 24اسا ،

ن در لنی»گونه که او گرایش دارد در متن آن ،اس ولنینیس  های نتلاش و ایجاد گروه

کنیم کااه برداشااا  او از یااک حزب وانگری، مااا فکر می 25کنااد. بیااان« ا اشاااغاا

یف تر به توص، بیشمرتب  اس  خاصای از ساوسایالیسام که با تواور «اساتراتژیک»

کنیم که تلاش از این ل ا ، ما فکر می 26.به آن پاساااخ یپردازد تا اراههپرساااش می

شی، هم درمورد پویایی گرام یبه شیوهبازاندیشای ( در Rehmann) منهاخیر یان ر

تر تشکیلات، رویکردی دیالکتیکی یو هم مسهله اشااا هایی نظیر سایاسای جنبش

برای ( Peter Thomas) چنین تلاش اخیر پیتر تومانما هم 27رود.شااامار میبه

او بر سارم گرامشای را بسیار بااهمی   تأکیدویژه ساازمان و به یبازگشا  به مساهله

 28کنیم.تل ی می

                                                      
24 Porcaro 2012. 
25 Porcaro 2012a. 
26 Porcaro 2013. 
27 Rehmann 2013. 
28 Thomas 2013. 
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 سش تشکیلات در شرایط کنونیپر. 5

از  ایهای اعتراضی تودهجنبش یبرآمد دگرباره بر بستر ب ران اقتوادی جرانی و

کم و بیش ماهیتی شااورشی و بود گیر چشام یدر موارد به این ساو که 5111ساا  

زمان که هماین جالب ینکته. ها قرار دادن ب ثأتشااکیلات را در ر یمسااأله، داشاا 

 های ب ران. وانگری پدیدهایمبودهبرخی از اشکا  سازمانی چپ در شکار ب ران آشاهد 

  اهتلافی در یک روند اشااکا  مختلف ساایاساا در های ان لابی و همرا هم در سااازمان

 یدوره اینایم. ممکن اساا  توااور شااود که دیالکتیکی دیده یهم تنیدهموازی و در

آزمون  یرا در بوته عمل سیاسی اشاکا  ساازمانی و ،چنین مبارزات مرمب ران و هم

 .قرار دهد

فعالی  های مرمی در اشاااکا  جدید ها و آزمونهای اخیر نیز تجربهباری، جنبش

 یبرابری در اراههبر  تأکید، دهیجدید خودسازمان هایشایوه دربرداشاتند.تشاکیلاتی 

، مراتب داهمی، مرکزی  مجما عمومیو تلاش برای جلوگیری از ایجاد سااالسااالهنظر 

را نباید  همهاین .های جدید پیکار برای دموکراساایشاایوهاشااکا  جدید هماهنگی، 

آنچه پدید آمد، گرایش جدید  29دانس .ستیز جنبش سانتی سیاس  یاجرای سااده

مشاارک  سایاسی، کار سیاسی، بنای ات ادهای اجتماعی و سیاسی نیز بود. قسمی به 

                                                      

 .5111 به سیترین و آزلینیر.ک. های جدید، عملکرد جنبش یدرباره29 
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ژی. جدید به استراتگرایش  نظریه، و و گرایشی جدید به اطلاعات و ثرؤم کردن سیاسی

یک  نوعیبه –اقشار مختلف اجتماعی  یعلاوه، ترکیب این اعتراضات، در کنار مبارزهبه

ها را به معرض ها اهمی  سااایاسااای این جنبشاین یهمه –تاریخی  یبلوک بال وه

 گتارد.نمایش می

ای عمومی، گیری فضاااها بر بازپسآن تاأکیدهاا، هاای خااا این جنبشویژگی

ها(، ها و شرک نابرابری، قدرت بانک ن د موازاتبهها به گ تمان دموکراسی )گرایش آن

های آن سااوق داده پویایی آن، بلکه بر م دودی بر نه  تأکیدبرخی از م سااران را به 

کرده  است اده« در م ابل کارخانه خیابان»ویژه از رویارویی اس . الکس کالینیکون به

 نکالینیکو 30.کند تأکیدنساابی مبارزات و اعتوااابات م ل کار ف دان ر باساا  تا 

ی طب هساایاساا  »به عنوان را اهمی  اعتوااابات و مبارزات م ی  کار درسااتی به

تواند با نیروی خاا اعتوااابات اصاالی کند و هیچ کس نمیبه ما یادآوری می« کارگر

   کند. با این وصااف، ما با اهمی  م اوم  در قلب فرایندهای تولید، مخالو  کارگران

هایی ایم. جنبشهای معاصااار مخالفسااارشااا  طب اتی جنبشبراا دادن او باه کم

ا بدر ترکیه « پارک گزی و جنبش در یونان»، «خشاامگینان اسااهانیا»، «اشااغا »نظیر

 ،هااند. ترکیب اجتماعی آنمعاصر مخالف یولیبرالداری نسرمایهیورش اصلی  یهساته

رده کجوانان ت ویل یواقا، ن ش برجسته اشکا  معاصر کار اس . در بازتاب، در واقا

                                                      
30 Callinicos 2014. 
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ه بهسااتند که کسااانی  ،تر نیروی کارهای جوانبخش گر این واقعی  اساا  کهبیان

کنند، این داری معاصاار تجربه میدر ساارمایهای را عمدهسااازی ناهم، ترین معنادقیق

   .ترح وق کمدر از سوی دیگر ، و ناامنیو ثباتی بیدر  وس از یک سازیهمنا

ها به پویایی این اعتراضات و نزارتعبیر  یمسألهاین بدان معنا نیس  که معضل یا 

حایز اهمی  نیسا . در م ابل، پرسش اصلی و مبرم این اس  که  ،سایاسای راهبردی

را بار دیگر آغاز کنیم.  قدرت، هژمونی و ت و  اجتماعیبازاندیشااای مربوط به چگونه 

های سیاس به و  سوسیالیسم فراتر رویمصارف از از دفار ایدهولوایک  اسا  ضاروری

ان ب رگتارد، بهردازیم. به بعد و روز مبادا وامیرا قدرت  یمسألهکه استوار بر م اوم  

 یهای پیشااارفتهکشاااوردر کننده هژمونیک نگراناقتواااادی کنونی همراه با ب ران 

، در واقا، به شکلی شودبیان مین سایاسای داری که در اشاکا  مختلف ب راسارمایه

جدیدی برای سااایاسااا   فرصااا  یزمینهناموزون، متناق  و با تعین چندوجری، 

خود رویارو  یزمانهمبرم های پرسشی همهکه با کند، به شرط اینرادیکا  فراهم می

پیش گری را آزمایشانت اد از خود و  ،میالعه آماده باشاایم فرایند ضااروریشااویم، و 

 بریم.ب

تأثیرگتار بر شاارای  فعلی این  هایترین تناق از این ل ا ، در واقا، یکی از مرم

: ایمرا درک نکردهجدید سیاسی مست ل ها به اشکا  این جنبش« تعبیر»اسا  که ما 

اری بازگمبه باری به شکل اسفکه « برار عربی»هایی از موارد معینی چون جنبه مانند
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 توانمی« اشااغا   جنبش»در برخی دیگر، مانند ت و  نجامید. های اقتدارمدار اشاایوه

 .تر را توور کردآزمون اشکا  ماندگارتر تشکیلات رادیکا  یرفتهدس فرص  از

ی سااازندهحتی در مواردی نظیر یونان، چرخش ساایاساای به چپ به معنای روند 

تی انتخابا ی اصلیبرندهسودنبود. سیریزا جدید اشاکا  جدیدی از سایاسا  رادیکا  

، دبورواب  نمایندگی ساایاسی ی های گساتردهجاییهیک ب ران هژمونیک ارف و جاب

 د،باقی مان «حاکمی  مترقی»ی پیشین یک شدهمرزهای تعریف وبیش در حدواما کم

تعریف شااده اساا .  به این سااو 1661ی های چپ اروپایی از دههکه در ب ثگونه آن

سی جدید را توضیح دموکرا-ساوسایا هبری سایاسای تغییر جر  رتواند این امر می

، اهتلاف ANTARSYA) آنتارساایا کهبهتیریم باید  ی انت اد از خوددهد. به شاایوه

ز نظر ا کمدس اساتثنای اصلی، را تغییر دهد. خود نتوانسا  نیز  (چپ رادیکا  یونان

ه در ک یهای جدید دموکراتیکفعالی  در رابیه با همگانی روند سایاسی دموکراتیک و

 بوده اس . پودومون ریشه داش ، جنبش این 

 

  



 دهیی سازمانمسأله های امید: بازاندیشیبرپایی آزمایشگاه 26 

برای یک چپ جدید ضااد  «فرایندهای سااازنده»سااوی باه .6

 داریسرمایه

  

 ها مواجه شویم؟خواهیم با این چالشگونه میهچ

تشاااکیلات یا دفار از  یهاای اخیر برای بازساااازی ساااادهباه نظر ماا، فراخوان 

از های معینی شاااکلار از خود در برابر ب ران عنوان راهی برای دفباه« لنینیسااام»

ب ران  ناشی از اینتر شابیه بیان نارضایتی از پویایی متناق  ، بیشگراسایاسا  چپ

در  اندیشیدنبه معنای  هدیگر: لنینیسم امروز بیانهای مشاخک. یا به پاساخاسا  تا 

حزب چپ در  هایی مانند ساایریزا یاعلاوه، طرح پرواهاساا . به ترین حد خلاقی بیش

بدون درنظر گرفتن ، رادیکا  آلمان، همچون امیدهای ما برای سایاس  سوسیالیستی

 تر به خواب و خیا  شبیه اس . ها، بیشآن« رآلیسم»های م دودی 

چپ نیساا . ما به بازاندیشاای « اهتلاف گسااترده»ساانتی و  یگزینش ما بین فرقه

داریم، سیاستی که بتواند از روند داری نیاز سایاسا  ضادسرمایه ی«فرایند ساازنده»

ن هایی از ایم ااوم  به تشاااکیل یک بلوک جدید تاریخی گام بردارد. به باور ما جنبه

م روساا ، و ههبهای مربوط به قدرت روچپ با چالشهم زمانی که « فرایند سااازنده»

 درگیرند، ضروری اس .« موجود ولیبرالیسم واقعا ن»در مواردی که مردم با برهوت 

های نیرومند، به های سیاسی به جنبشسازمانوارسای برای  ،نخسا  یدرجه در

های نیاز داریم. ما باید از این گرایش ساانتی که فعالی  نیرومندمساات ل های جنبش
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گیرد که گویی همه چیز در درون حزب، یا جبره یا ای در نظر میگونهساایاساای را به

 از این تل ی ساده دس  بکشیم کهباید  چنین. ما همفاصله بگیریمدهد، اهتلاف ر  می

ای هشیوه صرفا  ها . جنبشخود بدانیمهای سیاسی برنامهبس  کارزارها یا را ها جنبش

های جدید های آزمون پیکربندیهنگاام مکاانهاا همآن .تغییر توازن نیرو نیساااتناد

 اساااتراتژی قدرت»اند. ما به چیزی نزدیک به اجتماعی و اشااکا  جدید دموکراسااای

 سیاسی برآمد یک ت و نیاز داریم، به این معنا که حتی در صاورت « مداوم یدوگانه

ز نیافشارهای مداوم از پایین به  همچنان دول  چپ رادیکا (گیری یک شاکل)مانند 

 ،تباد  نظر داشته باشندها با جنبشهمواره های سیاسی باید ها و سازمان. جبرهداریم

 گری کارطب ههای مست ل سیاسی جنبش و به سازمان اما در عین حا  ما به است لا 

بین حزب و »کرد:  تأکید 1691 در ساااا  لوچیو ماگریگونه که احتیاا  داریم. آن

ها باشااد: ها باید یک ترم سااوم وجود داشااته باشااد که میانجی رواب  میان آنتوده

 31«.ی کارگرطب ه مت دنرادهای سیاسی مست ل و 

یم. این موضور اراهه کنرابیه با تری نیز در انداز گستردهید چشمافزون بر این، ما با

چنین به معنای فرایند بازترکیب نیروهای بازترکیب اشااکا  سااازمان ساایاساای هم

درواقا، اگرچه مشخک خواهد شد. داری ضد سرمایه یاجتماعی اس  که با یک پرواه

اشااکا  م اوم  « ترینیهزج»کمونیساام را حتی در  ی ازو عناصاارها نشااانهتوانیم می

                                                      
31 Magri 1970, p. 128. 
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همبساااتگی، هایی از شاااکلو جزیی های ها، م اوم های جمعی آنکارگران و تجربه

، پراکنادگی جغرافیایی، همراه با اثرات فراگیر درعین حاا  هم، فروپااشااای، فردیا 

 یو همه فرودسااا طب ات نژادپرساااتی و تبعی  جنسااای و ت سااایمات جدید در 

ه ک ی آن اس معنبه ها همه بجویم، این یولیبرالن «پرهیزخشون ان لاب »مدهای آپی

بخش ساان  مارکساایسااتی رهایی طب ات واقعا  ازها از ب راندر برخی  ی کارگرطب ه

در رابیه با سااازد که ضااروری میرا  آراییباز فرایندوضااعی  . این داردبساایار فاصااله 

در و وجود( م درونی )یا طبعا  یجنبههای جمعی طب ات فرودسااا  آرمان ها وفعالی 

های جنبش برآمد. در نتیجه، هم جنبه )بیرونی( دارد سااایاسااای یمعناای ماداخله

 «هدای »تنرا برای مست ل قدرتمند و هم ظرور اشکا  سیاسی مست ل تشکیلاتی، نه

 جمعی یهای بال وهها به سااواهات اد طب ات فرودساا ، بلکه در واقا برای تبدیل آن

خود  کارگر اتسیاسی، ع یدتی، فرهنگی طب  بازآراییچپ و  بازآراییشود. الزامی می

ساااازمان را توضااایح  یمساااهله راهبردیویژگی امروزه ند و هایی از همین روندجنبه

 دهند.می

ور طمت د به یبدین منظور لازم اس  به م روم جدیدی از جبره فکر کنیم. جبره

به هدف دسااتیابی به وحدت « هارمیساا رف»تاکتیکی با ساانتی در چارچوب ات اد 

ی دهندهطب ه ت سیر شده اس . به نظر ما این جبره فراتر از این بود. این جبره بازتاب

را در نظر داشااته « یک حزب -یک طب ه »توانیم متافیزیک این فرض اساا  که نمی

دین را بررسی کنیم و ب سیاس  طب اتی یباشیم. بلکه باید اظرارات و تجارب چندگانه



 

 
 

 ی بیژن سهیدرودی/ ترجمه دسهینا کوتسومبا و سوتیریس پاناگیوتیس 29

ز جبره ای که جاز طریق فرایند سیاسی« بلوک»بندی این نور ترتیب، سیاس  م ول

ی دیگری باشد. بنابراین باید برای م روم جبره، ویژگی راهبردی را در ل هؤتواند منمی

نظر بگیریم. این یاک گزینش تااکتیکی نیسااا ، بلکاه مواجراه باا مااهی  پیچیده، 

های جمعی، اجتماعی، سااایاسااای، فعالی  یچندگانه علتی و ضااارورتا ناموزون، چند

 ایدهولوایک و نظری طب ات فرودس  اس .

طولانی  یپی یک دورهدرم رومی اساا  اسااتراتژیک، پس، « مت د یجبره»اگر 

د. کنضرورت پیدا می مجددا  داری، جنبش کمونیساتی و ضدسرمایهی تجزیهب ران و 

، این همه که به ن و تو مبارزاها، ها، آزمون، حساااساای هاها، نظریهامروزه اما، تجربه

ها باید آناند. ضروریما  یدر زمانه «شرریار جدید»برای بازساازی اند پراکنده موجود

ها، مجاما م لی، ابتکار معیوف به همبساااتگی، هاا، احزاب، ات اادیاهدر ساااازماان

م هاسی دموکراتیک گردها و از طریق تنرا راه ممکن در یک جبره سیها، مجلهکمهین

روندی اسا  که گرچه است لا  اجزای سازنده را اش لازمهآیند. سارشا  دموکراتیک 

ان پایبی یجای متاکرهبهزمان هم فرایند دموکراتیک واقعی اس  کند، همتضمین می

ا رای دیالکتیکی وحدت و ت اوت تواند رابیهدر واقا، این میگونااگون. هاای بین گروه

های انتخاباتی ساااده فراتر رود. اما هایی از اهتلافو باعث شااود چنین جبره ایجاد کند

در مورد روند کار در چنین  «ی اسااااسااای دهندهحرک »چنین باه یک این امر هم

 ساایاساای روند یک واقعی اساا ،« حزب»همان نوعی ای نیاز دارد. جبره به جبره

 داشته باشیم. اگر ما این توانیم پیشرف  واقعیاسا ، بساتری اسا  که می ثمربخش
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یان ما سازمان یا جرکه تا اینقسام از فعالی  را به عنوان یک حرک  تاکتیکی بنگریم 

 خود را داشته باشیم، در «واقعی»سایاس  ان لابی بتواند نیرومندتر شاود و پس از آن 

ما از این هدف فاصاااله داریم. در م ابل، اگر بهتیریم ترکیبی از یک روند آن صاااورت 

د توانمیها مبارزات و جنبشآزمون  در واقا و ،موکراتیک با اقدامات سیاسی گستردهد

های ما باید ت دم جبره در پیوند با سازمان ،بنابراینراهبردی ما باشد های فرآیند پاسخ

 نیز بهتیریم.را ی آن دهندهتشکیل

ایش گسترده نم و دموکراتیک ،ای لزوما  باید دارای تضااد و روندی بازچنین جبره

ی هاتنرا اختلافات بین جریانباشااد. این نه خیوط فکری گوناگون و عمومی نظرات و

ر گیرد که دنظرهایی را در بر میاختلافچنین ، بلکه همشودرا شاامل می ایدهولوایک

. یک جبره یا یک حزب باید آیدوجود میبهها های مختلف مبارزات و جنبشتجربهاثر 

از رویگردان و رونادی بااز و دموکراتیاک، نظرهاا باااشاااد، افاختلاا متضااااد وحادت

 و مراتب س   و سخ  و بازتولید اشکا  ت سیم کار، مبارزه با تبعی  جنسیسالساله

ما باید نشان دهیم که در مبارزه برای از نشر عمومی اختلافات بیم نداشته باشد. البته 

 ،که ضااد تبعی  جنساای توانیم اشااکا  سااازمانی را ایجاد کنیمت و  اجتماعی می

های پیرامون خود بااشاااد. ساااازمان یاز جاامعاهتر خواهااناهتر، برابریدموکراتیاک

خواهیم ای باشااند که میباید قساامی پیکربندی از نور جامعهلزوما داری ضاادساارمایه
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ذهنی  هر نور از خود با  انت اد یشااایوهاز این ل اا ، ماا باایاد به  32ایجااد کنیم.

نظر افاختلگرایی یا حتی که کثرتکنیم  تأکیدو  اساااتبدادی مبارزهبوروکراتیاک یاا 

 مبنای رفاق  و تعرد آگاهانه اس .

ها( باید فرایندهای یادگیری چنین جنبشهای ساایاساای )و همها و سااازمانجبره

تجارب ها، مبارزات مشااخک، ها باید بتوانند تجارب حاصاال از جنبشآن 33باشااند.

هماهنگی جنبش و های شااکلهمبسااتگی و البته  هایشااکلیریتی، مربوط به خودمد

و به اساااتراتژی تبدیل کنند. مارکس و لنین هم بر اساااان  دموکراسااای را گردآوری

 شاوراها، مواضا خود پدیداریاز تجربیات عینی نظیر کمون پاریس یا عملی یادگیری 

درک ها را آموزشی سازمانبه روش مشابه، باید ن ش هم را اصالاح و تکمیل کردند. ما 

نچه لازم آبلکه یا انتشار تبلیغات حزبی نیس .  «ارشااد سایاسای»مساهله ف   کنیم. 

                                                      

این یک برداشااا  از »کید لوچیو ماگری برای این امر مرم جالب اسااا  أاین نظر یاادآوری و ت از32 

جدید به عنوان عنواار هژمونیک در یک بلوک ساایاساای و اجتماعی اساا  که برای ساااخ   یجامعه

سازد، اتوری پرولتری را ممکن میبدین ترتیب اشکا  جدید دیکت. ایجابی ساوسیالیسم مت د شده اس 

«. آن اس  ییافتهتنرا بازساازی م روم لنینیستی مرکزی  دموکراتیک، بلکه کاربرد واقعی و توسعهو نه

 (151-9 ا ،1691 ماگری)

داری واقعا  موثر، مستلزم تعرد جریان ضدسرمایه: آلن سایرز اخیرا  این امر را به چالش کشیده اس 33 

دهی اصااو  اساااساای نیاز از هر موقعیتی اساا  که هم به پایان باز و هم به جر  عمیق برای یادگیری

عنوان های مخال   ریز و درشااا  را بهتواند آخرین ساااازمانداری نمیابتکارهای ضاااد سااارمایه. دارد

داری کنونی اغلب به ای ضااد ساارمایهچپ حاشاایه. ح ظ کند «ح ی  »یادگارهای م دن و همچون 

بیستم  سوسیالیسم یا آنارشیسم قرن یگرانه به تجربهایمان، بر رویکرد پرستش یک سایاس  مبتنی بر

 یطور خلاقانه و کاملا  باز برای شااناسااایی روندهای نوظرور و توسااعهباید بهچپ جدید . اسااتوار اساا 

 (.Sears 2014، p. 111)سیاس  جدید متناسب با زمان و اطلار از مبارزات گتشته همکاری کند 
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عناصاار ایدهولوایک همبسااتگی و دانش عملی ناشاای از  یاساا  کوشااش برای ارت ا

برالی ولین «ان لاب من عل»ی کنندهتجزیهو  افکنانهت رقههاا، م اابله با اثرات م ااوما 

ی روشن کران را اشکا  جدیدی از روشن کر رزمنده، تا همه ی ، برای اراههمعاصر اس

 مت و  کند.« به نور جدید»

ید های جدهای سیاسی باید بتوانند داهما  خود را بر بنیاد پویاییها و سازمانجبره

ها باید در موقعیتی باشااند که چنین بدان معنی اساا  که آنبازآفرینی کنند. این هم

ه را بها های جدید، پیشااتازان جدید و حتی رهبران برآمده از جنبشز پویاییبتوانند ا

ی نوعی کارآیی یک سااازمان توان حتی گ   که نشااانهعضااوی  خود در آورند. می

زه مبار« هیجانی یتخلیه»سیاسی عبارت اس  از حد تغییری که پس از ل ظات مرم 

 34آید.وجود میدر آن به

                                                      

های ترین پرسااشیکی از مرم: »شاای در مورد خیر عدم ت رک احزاب ساایاساای هشاادار دادگرام34 

ظرفی  حزب برای واکنش در برابر نیروی عادت، در برابر  ،عنوان مثا به –مربوط به حزب سااایاسااای 

عنوان سااازمان شکل شاوند و خود را بهاحزاب ایجاد می .هنگامی اسا هگرایش به مومیایی شادن و ناب

اما  .ها حیاتی اساا ، بر شاارای  تأثیر بگتارندآن یا در ل ظاتی که از نظر تاریخی برای طب هدهند تمی

توانند چنین نمی، و همهای جدید تیبیق دهندها همواره قادر نیستند خود را با وظایف جدید و دورهآن

 ییا در حوزه در کشااور مورد نظر،( هاآن یرو موقعی  نساابی طب هاینو از)با مناساابات کلی نیروها 

اعضا،  یگروه اجتماعی، توده احزاب، لازم اس  که یدر تجزیه و ت لیل توسعه .المللی سازگار شوندبین

 کار اس ؛ کهنظر و م افظهبوروکراسی نیروی کوته .ها را تشاخیک دهیمبوروکراسای و کادر عمومی آن

ی اعضا احسان مسات ل از تودهدر نرای  با تشاکیل پیکری منساجم، که قایم به خود باشاد و خود را 

رسد در هوا معلق مانده شود و به نظر میکند، در ل ظات ب ران حاد از م توای اجتماعی خود تری می

 (.211، ا  SPN؛  Q13، 23، 1604) «.اس 
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ی ، بلکه ساااازنده«مبارزات» ف   مکاناید بتوانند نههاا بهاا و ساااازماانجبراه

عنای نه به محیاتی اس .  ی برنامه واقعا مسألهن بنابرایها باشاند. ها و برنامهاساتراتژی

ای از اهداف و میالباتی که در واقا ، بلکه مجموعه«ع لانی»های خواسااا  «الریات»

 روای ای که گونهبهزند، پیوند می ت و  اجتماعی هایاندازمبارزات معاصار را با چشم

الگوی اجتماعی و اقتواااادی بدیل. از این  - آورندوجود میبه برای جاامعه بادیلی را

 نه وولیبرالیسم در م ابل نهایی نیاز داریم که واقعا  از م اوم  سااده منظر ما به برنامه

ها این خواسااته فراتر رود، زیرا اگر بهها سااازیو خوااوصاایها حتف کردن به گ تن

کنیم، هنوز گ تمان هژمونیک را بیان نمی -اناد هرچناد ضاااروری -م ادود بماانیم 

باید تولید کرد، چگونه  و آنچهتولید  گیچگونی درباره مانمشاااخک هایپیشااانراد

المللی شدن سرمایه، از جمله اشکا  حاکمی  م دود نظیر توان از فرآیندهای بینمی

ی تغییر الگوها یگسس  کرد، ن وهاس  و ت میل شده یور یآنچه که از سوی منی ه

ها به مدارن دولتی و بیمارساااتان یاداره یموااارف و دیدگاه ما در مورد رفاه، ن وه

و غیره. فرایند تولید  کردچگونه باید اجرا را دموکراسی  روشای مت اوت، اشکا  جدید

، بلکه باید آن را دانسااا « از بالا به پایین»عنوان روناد انتزاعی نباایاد باهرا برنااماه 

که در آن دانش حاصاال از مبارزات به گری، فرایندی آشااکار آموزشی فرایند مثابهبه

های مربوط به خودمدیریتی، این معنا، آزمایش دررسااااند. مییاری ها تکمیال بادیل

فرآیندهای بازسااازی و  علیه های درازمدتمشاااغل، اشااکا  همبسااتگی، اعتواااب

فرایندهایی اسااا  که در آن تجارب مردمی که مبارزه  ا ،، در عین حبازساااازماندهی
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هایی از رگاه»توان برنااماه کماک کناد. حتی میاین تواناد باه تادوین میکنناد می

که  هاییها توااور کرد، فعالی فعالی  یهمه در مبارزات معاصاار دررا « کمونیساام

نه و بدیل اساااتوار بر نیازهای جمعی اجتماعی های پیکربندی های مشاااخکنموناه

 35.دهدمیاراهه را های بازار م دودی 

 ایهای تودهاین دقی اا  ترکیبی اسااا  بین برناامه، به عنوان روای  بدیل، جنبش

های جدیِد سیاس ، که در واقا و شیوهدموکراتیک ، اشاکا  جدید تشکیلات مسات ل

نه  ریخیتواند شاارای  را برای ایجاد یک بلوک تاریخی معاصاار فراهم کند. بلوک تامی

؛ دارتباط داشته باش به ات ادهای اجتماعیاس  که یک م روم ت لیلی و نه توصای ی 

ایی توانکند که باید از حیث هدفی را تعریف میکه اساااتراتژیک اسااا  ی بلکه م روم

   نیروهای کار بدان دس  یاف . یبال وه کهژمونی

ر اری معاصدفعلی، ما باید سارشا  انت الی اشکا  سیاسی ضدسرمایه یدر مرحله

ا هآن یتاریخ و تجربههم )هرچ در « های تاریخیجریان»را بهتیریم، از ت کر در مورد 

                                                      

گویم، جا که من از کمونیسم سخن میو از آن: »بیان کرد 1691ی آن را در دهه یآلتوسار فشرده35 

که کمونیسااام یک کلمه تر از همه، اینکند، و مرمی پرولتااریاا نیز به ما یادآوری میم روم دیکتااتور

 کمونیسام استراتژی. کس از آن آگاه نیسا گمشاده نیسا  که هیچ ییایی برای یک آیندهؤنیسا ، ر

دهد، بلکه از امروز نیز آغاز تنرا امروز آموزش میی ماا اسااا  و مانند هر اساااتراتژی واقعی، نهیگااناه

قدیمی را برای ما یادآوری  یمارکس این جمله. فراتر از آن، پیشاااپیش شاارور شااده اساا . ودشاامی

آ  نیساا ، بلکه یک حرک  واقعی اساا  که در م ابل چشاامان ما برای ما کمونیساام یک ایده. کندمی

 .ما حک شده اس  یکمونیسام گرایشای عینی اس  که از پیش در جامعه. آری واقعی. شاودتولید می

های جسورانه از سوی های مردمی، و چرا که نه؟ خلاقی داری، ابتکارات تودهتولید سرمایهرشاد جمعی 

 (.5111 آلتوسر. )هنرمندان، نویسندگان و م   ان، از امروز ردپای آثار سترگی از کمونیسم اس 
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شاارریار » درک کنیم که اجتناب کنیم و «های کوچکگروهخودبینی » ومرم باشااد( 

چون نیروی ضاااد برای تأسااایس مجدد چپ همساااازنده عنوان فرآیندی به« جدید

 درگیریو سااازی  ت ودیالکتیک خودرادسااتی ف به ل ا  را باید ضاارورتا  هژمونیک

 .ی گوناگون در نظر بگیریمهاها و ایدهبین تجارب، آرزوها، برنامهمداومی 

گیر مبارزات چشمی دورهداری و آغاز ب ران سرمایهبروز های گتشته، با طی سا 

ن م آ. هنگاداشااته اساا تری که از ما تخیل بیش در م یان جرانی، تاریخ ثاب  کرده

یلات تشک یمسألهدر رویارویی با که ی کنونی ثاب  کنیم اس  که در دورهفرارسایده 

 برخورداریم.تری از تخیل بیش

 

 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-de-

louis-althusser-conference-sur-la-dictature-du-proletariat-a-

barcelone/ (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 



 دهیی سازمانمسأله های امید: بازاندیشیبرپایی آزمایشگاه 36 

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 



 

 
 

 ی بیژن سهیدرودی/ ترجمه دسهینا کوتسومبا و سوتیریس پاناگیوتیس 37

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-porcaro-

the-concept-of-the-mass-connective-party/ (Last accessed 25 October 

2014). 



 دهیی سازمانمسأله های امید: بازاندیشیبرپایی آزمایشگاه 38 

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-porcaro-

mass-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. 



 

 
 

 ی بیژن سهیدرودی/ ترجمه دسهینا کوتسومبا و سوتیریس پاناگیوتیس 39

Thomas, Peter 2013, ‘The Communist Hypothesis and the Question of 

Organization’, Theory & Event, 16:1. 

 


