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 مبارزه در بحران
  ای چند پیشنھاد اساسنامه راه با ھم

  

ھای کاری، در شورای  را نباید در شکل جنبشی، در گروهنابسامانی او . ریشه در ساختار یا منشور آن ندارد جدلبحران 
 .ھا، جست و جو کرد این ی قابل ترمیم ھمه ھای جدل، با وجود نارسایی مشیو یا در  کاری ھماھنگی، در کم

با  این ناتواتی. کمی و کیفی دارد از نظر جدل محدودی غالب، ریشه در توانایی  ، اما نه به گونهدر بخشیاین بحران 
عمومی  فروکشو با  - است داشته نظری -که به طور عمده دالیل سیاسی -اخیر ھای  سالدر  فعاالن از ای پاره گیری رهکنا

  .شدت یافته است، در شرایط تاریخی کنونی گری مبارزه

اجتماعی و  ھای واقعیت نبحرا«توان  ، ریشه در آنی دارد که میاست عمده و اساسی که دیگر یاما، در بخش بحران
و کارکرد  مشیساختار، در به طور عمده  نبایدرا بحران  اصلی علت ،از این رو .نامیدامروزه در سطح جھانی و ملی » سیاسی

گر چه به سھم  .آید برنمیبه تنھایی  این مجموعهتوان کوچک ی  از عھدهش ست که تغییرجُ  آنفرا تر از  بلکه در واقعیتی جدل
  .برنداشت بندی مبارزه و شرط زدست ا ھمواره خود در این راه باید

ویژه ایدئولوژیکی و  ھمه جانبه و به ی اجتماعی و جمعی؛ سلطه ھای ھمبستگی افول در ذھن و عمل؛ آشفتگی و تشتت
طلبی  نفعفردگرایی و  ی توسعه ؛جدا از و حاکم بر مردم خصوصی و دولتِ  مالکیت، مناسبات مبتنی بر داری فرھنگی سرمایه

در وضع موجود  تغییرتاریخی در بزرگ ھای  انقالبی، شکست آزمون) collectif( جمعیِ  ی سوژه گیری شکل ناتوانیِ  ؛خصوصی
ھای سیاسی و  که امروزه جوھر واقعیت باشند میبحرانی  و نه کاملِ  گوناگون ھای ویژگیھمه ... گذشته ی دو سده

  .دارد دھیسازمانعی و اجتما نظری، -ی سیاسی جنبه سه بحرانی که .دھد را تشکیل میاجتماعی 

و  اسییی س و فلسفه اندیشه )concepts(ھای  ی مفھوم ھمهبه مراتب بیش از گذشته، ، امروزه .نظری -سیاسی بحران -١
به شدت  و غیرهسکوالریزاسیون ، چون جمھوری، دموکراسی، برابری، استقالل، آزادی، عدالت اجتماعی، الئیسیته اجتماعی
داری،  دیگر چون سوسیالیسم، سرمایه ھایی مقولهتوان  میالبته بر فھرست فوف  .اند فرو رفتهی معنایی و تبیین در بحران

ای  تنھا اگر به سه مفھوم پایه. گنجند بحث ما در این جا نمی چھارچوبکار، تولید، طبقه، کارگر، حزب و غیره را نیز افزود که در 
از  ،ھمه امروزهدر دنیا، کنیم که  ، مشاھده میالئیسیتهی و بسنده کنیم یعنی جمھوری، دموکراس جدلمبانی نظری در 

 و مضمون معنابر سر که  ،اند برافراشته را خواھی جمھوریپرچم ... زیر ستم تاخواه، ستمگر  راست تا چپ، دیکتاتور تا آزادی
ویژگی . به ھمین گونه استوضع کمابیش  نیز الئیسیته یا سکوالریزاسیون مورددر  و بسیارند متضادھای  دریافتدموکراسی، 
 .اند گرفتهقرار  مبارزهھا موضوع و میدان  در این است که آن رانسیر، ، به قول ژاکھای سیاسی ھا یا مقوله خاص مفھوم

، نیروھای رادیکال و مبارزهدر این  )١( .ھاست مبارزه برای تصاحب معنای واژهدر عین حال  امروزه، سیاسی ی مبارزه
  .قرار دارنددر دو سطح  دشوارو  بزرگر جالشی سیستمی در براب ضد

نه تنھا در امر از این مقوالت دارند و این  این نیروھا مبارزه برای تبیین و تفھیم درک و تعریفی است کهدر سطح یکی،  
جمھوری،  پرسش اصلی امروزه دیگر جمھوری یا غیر. دھد نشانبلکه در پراتیک روزمره اجتماعی و سیاسی باید خود را  نظریه

پرسش . دیگر از این دست نیست یھای و یا بدیلغیر جدایی دولت و دین  یاجدایی دولت و دین ، دموکراسی دموکراسی یا غیر
نیز سھل  ھا بدانکه پاسخ  کدام ھاست و این گونهاصلی امروزه کدام جمھوری؟ کدام دموکراسی؟ کدام جدایی دولت و دین؟ 

  . تاس نبوده بلکه پروبلماتیکو ساده 

طرح  برده نام مقولهچون سه تنگ ملی  چھارچوبدر  چنان ی است که ھمکالن ھای از مقولهوی دومی، در سطح فرارَ 
بیش از پیش، مسایل و مشکالت ھا،  ملت و کشورھاپیوستگی و آمیختگی  جھانی شدن و امروزه، در عصر .شوند می

 یا ھا پاسخی توان برای آن اند که دیگر نمی شده بغرنج یمعضالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی و غیره تبدیل به
افزون بر  ،بایست جھانی باشند نیز که می ھا این پاسخ یا پاسخ. یافتای  ملی و منطقهمحلی،  کوچک در مقیاسحلی  راه

نبوده بلکه ، سھل و ساده خوانند می فراجھانی را در سطح نیروھای اجتماعی ھا و  جنبشمشارکت راھی و  ھماین که 
  .اند پروبلماتیک

منافع  تفوق ؛ھای اجتماعی ھمبستگیاتحادھا و ، فروپاشی مشارکتو  تشکلرشد فردگرایی و گریز از . اجتماعی بحران -٢
 ی سلطهدر شرایط کنونی بحران اجتماعی  ھای ھمه ویژگیاین ھا  ...اشتراکی فردی و خصوصی بر منافع جمعی و 

ثباتی،  ، بیکاری گسترش فقر، بی راه با ھم ،ی سرمایه داری یکی مناسبات ویران کنندهاقتصادی، سیاسی و ایدئولوژ



 رشد و گسترشامروزه در ھمه جا و به رغم  .دھند ملی و جھانی را تشکیل می ی در گستره... خانمانی و مھاجرت بی
وی کار خود را در عرصه ی عمل گذشته در شکل نیر ی دگرگون ساز اجتماعی که در سده ی سلطه، ستم و استثمار، سوژه

این نیز یکی دیگر از عوامل . کند داد، شکل نمی گیرد و یا به صورتی ناپایدار در این جا و آن جا تظاھری می انقالبی نشان می
  .سازد نیروھای سیاسی رادیکال را با مشکل و مانع رو به رو می امرانقالبی که  جمعی ی سوژه نِ برآمد بحران است، بحرانِ 

 درازای، که در کند عمل می گرایی اقتدار و طلبی قدرت ،مرکزیت بوروکراتیک مبنایتحزب سنتی که بر  .سازماندھی بحران -٣
در وضعیتی  هامروز... است ساخته و پرداخته شدهکلیسا و ارتش ، اقتباس از نظام دولت با و در اساس تاریخ مدرنیته ھمواره

 این در عضویتاز  ،دارند برای دگرگونی وضع موجود پذیری تشکلمایل به تاجتماعی که  که حتا آن دسته از فعالین قرار دارد
، در این میان. کندتواند برای مبارزه جلب و بسیج  را می مردمانیتحزب سنتی امروز کمتر . ورزند خودداری میاحزاب 

و بر پایه دموکراسی  ھرمی  -افقی در گسست از سیستم ھای حزبِی سنتی -ھای نوین سازماندھی جنبشی شکل
    .   ناپایدارندکم تجربه و  پس، دوران نضج گیری خود را طی می کنند ،مشارکتی و مستقیم

ھای  ھا و جریان بحران جنبش ویژه کنونی، به سیاسیکه بحران  گیرم مینتیجه  ای خالصه بیان کردیم، به گونهاز آن چه که 
ی  در ھمه ،اند خواھان تغییرات بنیادین آنان که ،شان مختلف ھای شکلدر  و ضد سیستمی اجتماعی و سیاسی رادیکال

  .دارد ژرفگذرا و سطحی بلکه پایدار و  نه خصلتی، در شرایط تاریخی کنونی و کشورھا و از جمله در ایران

در  اما ای بارزهم .است مبارزه برای تغییر وضع موجودمقاومت و  و تشدید ادامه معنایبه  در عین حالاما فوف  پذیرش واقعیتِ 
 اھمیت بر از راست تا چپ،" اپوزیسیون" در طلبی اصالحبا رشد  ویژه در زمان کنونی، به ،کشور مادر  مبارزه ای که .بحران
و  اپوزیسیونی ینقشایفای در ھایش،  و نارسایی ھا ناتوانیبا وجود  ،رادیکالنیرویی چون  جدلی فعالیت  ادامه

  .افزاید دو چندان می ،حقوق بشرآزادی و و مدافع الئیک ، دموکرات و جمھوری خواه، جنبشی و جنبش گرا ،سیستمی ضد

 ---------------------------  

  ای چند پیشنھاد اساسنامه
  

  .روند را نشانه میاصلی  ھدفدو  کنم پیشنھاد می اساسنامه در تغییراتی که

به جای تقسیم  ،فعاالنجمع  شرکت با اجالسیدر  پساز این  ھا ، فعالیتجدل محدود کیفیتبا توجه به کمیت و  این که، میک
که پیشنھاد می شود ( در چنین صورتی، شورای ھماھنگی. برده شوندپیش به  ،کم حاصل مختلف و کاری ھای نیرو در گروه

دو گردھمآیی یکساله میان  ی ی کوتاه شده  دھنده در فاصله و سازمان کننده ھماھنگ واقعیِ نقش  )به سه ھمراه تقلیل یابد
  .خواھد داشتبر عھده  را سراسری

و  ھابود  ترین کم که از مھم امری - و رایزنی پیرامون مسایل سیاسی و نظری ایران، منطقه و جھان بحث این که دوم 
  .به طور منظم با ھمراھان سازماندھی شود - به شمار می رود ماھای  کاری کم

  
  :تغییرات در اساسنامه

  :ماھنگیشورای ھ:    ٧بند 

  ...نفر از ھمراھان که در گردھمآیی سراسری با رای مستقیم و مخفی انتخاب می شوند ۵یا  ٣   :     ٧-١
.....  

 پذیری و مسئولیت با مشارکت. کند میشورای ھماھنگی ھر ماه یک بار اجالسی با ھمراھان برگزار :  ٧-٢- ٧
و دیگر اقدامات  اعالمیه انتشار، جدلتبیین موضع  براینسبت به رویدادھای سیاسی ملی و بین المللی  ،ھا آن

 .گیرد  می تصمیم
 

  :گرھمآیی سراسری:    ٩بند 
  .برگزار می شود.... گردھمآیی سراسری عادی ھر سال، با شرکت 

  
  

 --------------------------------------  
 :در دموکراسی ھا بر ضد دموکراسی: Jacques Rancièreژاک رانسیر   )١(

   Démocratie dans quel état ? – La fabrique éditions -2009: ؟است در چه وضعیدمکراسی 
 .و.ترجمه و مقدمه از ش


