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اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ »ﭘﺮاﻛﺴﻴﺲ«

ما از ميان مردم و از دل مبارزات مردمی عصر خود برخاستهاﯾم؛ از دل جنبشھا و خيزشھاﯾی که به
دليل استمرار ھولناکِ موقعيت سلطه و

ستم ناگزﯾر در امتداد آرمانھای انقالبھای
استثمار و
ْ

ناتماممان بودند .ما نه فقﻂ در ھمراھی با اﯾن جنبشھا و اﯾستادن در کنار سوﯾهھای مترقی آنھا
آموختيم و باليدﯾم؛ بلکه در بازخوانی نقادانهی آنھا ،کاستیھاﯾشان در ميدان دادن به مبارزات
فرودستان و ستمدﯾدگان را به نقد کشيدهاﯾم و به بحث نھادهاﯾم .ما با نفی متعين تجربيات مبارزاتی
سياست«
موجو ْد به فراتر رفتن از آنھا و گشودن درھاﯾی میاندﯾشيم که از ميان مردم و به ميانجی »
ْ
راه به سوی زاﯾش »مردم« دارند؛ ھمانھاﯾی که برای رھاﯾی از بار رنج و ستم داﯾمیشان ،ھيچ
چارهای ندارند جز آنکه با رھاﯾی خو ْد ھمگان را رھا سازند.
ما ھمزمان زادهی نظم سرماﯾهداری ھستيم؛ با زنجيرھای انقياد طبقاتی بر پاھامان و بار گران
سلطهی فرھنگی و اﯾدئولوژﯾک آن بر اذھانمان .ما نياز به رھاﯾی را دقيقا از آن سو ضروری میﯾابيم
که دھشت گرسنگی و فقر و تبعيض و پنجهھای موﺣش جنگ را لمﺲ کردهاﯾم و در بستری که
انسانھا را بيگانه از خود و تکساﺣتی میسازد زﯾستهاﯾم؛ در دورانی که عرﺻهی اقتصا ِد متکی بر
منطق کاالﯾی و بازار آزا ْد ساﯾر ﺣوزهھای زﯾست اجتماعی و نيازھای انسانی را تحت سيطرهی شوم
کھن مرزھاﯾی مختص خود
ملزومات خود در آورده و ماشين سرماﯾه به رغم در نوردﯾدن برخی مرزھای
ْ
را میآفرﯾند و تحميل میکند.
اﯾن دوگانگی بخش مھمی از تجربهی زﯾستهی ماست؛ جاﯾی که باﯾد ميان مبارزه و تن سپردن ﯾکی را
برگزﯾد؛ جاﯾی که مبارزه برای رھاﯾی الجرم مبارزهای است بر سر »کليت« که با نفی بنيادﯾن نظم
موجود ھمبسته است و ﺣوزهھای پيکار و نيروھای برسازندهی اﯾن پيکار پيوستاری جھانی و فارغ از
اساسی »برابری« آن ﺣلقهی پيوند دھندهای است که
مرزبندی ھای راﯾج میسازند .برای ما امر
ِ
ھمهی اﯾن مبارزات را به ھم گره میزند تا افق مبارزهی کمونيستی را پدﯾدار سازد.
بخش بلکه وضعيتی است که تجربهی ساختن آن از »اکنون«
کمونيسم برای ما نه تنھا آرمانی رھاﯾی
ْ
آغاز می شود و در پرتو انباشت تجربيات زﯾستهی انسانھا در مواجھه با وضعيت انضمامیشان و گره
خوردن راھجوﯾیھای مبارزاتی آنھا و نھاﯾتا با تکيه بر »پراکسيﺲ« جمعی خود آنھا محقق میشود .بر
اساسی »برابری« ھم به مثابهی پيششرط زندگی در »آزادی« و رشد آزادانهی انسانھا
اﯾن مبنا امر
ِ
قابل فھم است و ھم به مثابهی شرط الزم برای شکلگيری و گسترش موثر مبارزات رھاﯾی بخش.
اﺻل برابری ناظر بر ظرفيتھای ﯾکسان برای تمام اعضای ھمهی اجتماعاتی است که ﺣول مبارزهای
انضمامی گرد ھم میآﯾند .پاﯾبندی به اﯾن اﺻل تضمينگر آن است که ھيچ امکانی برای رشد و
دخالتگری از ھيچ ﯾک از آنان سلب نگردد .بر مبنای باور و پاﯾبندی به اﯾن درک از »برابری« ما بر ﺣضور
داوطلبانه و توامانْ متعھ ِد نيروھای دخيل در ھر کنش جمعی و بر لزوم سازماندھی اجتماعات انسانی
انسانی فرآﯾند مبارزه
به دور از سلسله مراتبھای بازدارنده تاکيد میورزﯾم؛ بدان سان که فاعلھای
ِ
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نه فقﻂ سوژهھای تغيير تارﯾخی ،بلکه خو ْد ھدف اﯾن مبارزه نيز باشند؛ چرا که مبارزهای که برای
ساختن دنيای نوﯾن آغاز میشود ،نمیتواند در دل خود نطفهھای آن را پرورش ندھد .از اﯾن رو ،امروز
که عزم جمعی ما بر ادامه فعاليتھایمان در قالب ﯾک تشکل چپگرا با افق کمونيستی قرار گرفته،
جدﯾد باﯾد از ھر گونه ھژمونی درونی سلب
بر اﯾن ضرورت واقفيم که در ساختار سازهھای جمعی
ْ
امکان شود .ﯾعنی بر اﯾن باورﯾم که ضرورت انسجام سازمانی ،باﯾد با اﺻل برابری در فعاليتھا و
مسئوليتپذﯾری داوطلبانه سازگار گردد .به اﯾن اعتبا ْر بنا نھادن الگوھا و اشکال نوﯾن سازمانﯾابی با
تکيه بر ظرفيتھای برابر و با ھدف رشد قابليتھای درونی افراد را ضروری دانسته و تکثير اﯾن گونه
سازهھای جمعی و پيوستگی ارگانيک آنھا را الزمهی پيشروی در جھت افقھای مبارزاتی مشترک
تلقی می کنيم .بر ھمين مبنا ما جاﯾگاه مبارزاتی جمعھاﯾی نظير خود را نه تدارک در جھت تصرف
قدرت سياسی به نيابت کارگران و فرودستان ،بلکه تقوﯾت مبارزات خودبنياد فرودستانْ برای در ھم
شکستن ساختارھای مولد سلطه و ستم و پیرﯾزی ساز و کار متفاوتی از سازماندھی توليد و
نظارت اجتماعی از سوی آنان میدانيم.
پاﯾين« نافی ھر گونه روﯾکرد فرادستانه نظير نخبهگراﯾی
ما در راستای باور به ملزومات »سياست از
ْ
سياسی )و ھمبستهی متناقض نمای آن :پوپوليسم( ،پروژهھای آلترناتيوسازی از باال ،دخالت خارجی
و بازیھای گفتمانی توجيهگر و مشروعيتبخش آنھا ھستيم؛ و سرنوشت مردم در ھر گوشهای از
جھان را در دستان خودشان میبينيم .ما بر اﯾن باورﯾم که بدﯾلھای ھر وضعيتی ،در روند مبارزه و بر
پاﯾهی بازخوانی رادﯾکال اندوختهی دانش و تجربهی مبارزاتی بشر و از دل برساختن پاسخی جمعی به
سوال ﺣياتی »چه باﯾد کرد؟« شکل خواھند گرفت ،نه از راھکارھای پيشينی و الگوھای منتزع از
وضعيت ﺣاضر .جستجوی جمعی اﯾن پاسخ ھا برای ستمکشيدگان و طبقاتِ تحت سيطره در ﯾکاﯾک
سرزمينھای جھانْ امری الزم و ضروریست .بر اﯾن اساس جستجو و تدارک راھکارھای برونرفت از
بحرانھا و فجاﯾع روز افزون زادهی نظام سرماﯾهداری را چالشی اساسی پيش روی خود و نيروھای
ھمبسته میدانيم؛ خواه در مقياس سرزمينی که سيستم ﺣاکم در آن با رشد روزافزون سلطهی
اقتصادی ،نظامی و دﯾوانساالرانهاش ،طبقات فرودست را ھر چه بيشتر مورد ستم و بھرهکشی قرار
میدھد و خواه در مقياس جھانی که نھادھای عظيم سياسی و مالی و مجتمعھای کالنِ اقتصادی-
نظامی اش ،ملزومات خودگستری سرماﯾه را تامين میکنند و بازتوليد مناسبات سلطه را در
ساختارھای سياسی خردتر ممکن میسازند.
از چنين منظری ،ما خود را به اﺻول مبارزات کمونيستی در راستای تحقق جھانشمول زوج
ھمبستهی »برابری و آزادی« پاﯾبند میبينيم و ضمن دفاع از دستاوردھای رخدادھای رھاﯾیبخش
تارﯾخ  -از کمون پارﯾﺲ تا بھار عربی؛ تا آنچه که فرداھای تارﯾخ شاھدش خواھند بود  -خود را موظف به
نقد درون ماندگار ﯾکاﯾک اﯾن رخدادھا برای پيوستن به پراکسيﺲ رھاﯾیبخش عصر خود میدانيم .به
اﯾن اعتبار ،اگر چه ما نيز به سھم خود ميراثدار ﯾکاﯾک جنبشھا و انقالبھاﯾی ھستيم که پوسيدگی
نظم بورژواﯾی را به چالش کشيدهاند ،ولی ھمزمان بر لزوم گسست و فرارفتن از اﯾن انقالبھا در
دقاﯾق شیشدگی آنھا واقفيم؛ ھمچنانکه بر دشواریھای فرآﯾند نوزاﯾی.
ما ھمچنين خود را ملزم به ﺣفاظت از دستاوردھای انسانی بر آمده از پراکسيﺲ تارﯾخی فرودستان و
ھر آنچه که بسﻂ اﯾن مبارزات را ميسر سازد میدانيم و با ھر عاملی که اﯾن دستاوردھا را به ھر
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شکلی تحرﯾف نموده ﯾا زمينهھای سوژهگی تارﯾخی فرودستان را فرو بکاھد ضدﯾت دارﯾم .در عصری
که جھانگشاﯾی بیرﺣمانهی »منطق سرماﯾه« انسانھا و منابع زﯾستی زمين را توامان و به طور
فزآﯾنده ابژهی استثمار و ابزار بقای خود میساز ْد و در عين ﺣال با جدﯾت تمام از مرزگذاریھای ميان
انسانھا ﺣراست میکند ،مبارزات انسانھا برای براندازی اﯾن وارونگی تارﯾخی الجرم خصلتی
ھمبسته و جھانشمول میﯾابد .از اﯾن رو ما نيز مسير خود را ھمچون جوﯾبار بارﯾکی میبنيم که به
رودھاﯾی میپيوندد که بر آنند تا در درﯾای انقالب جھانی به ﯾکدﯾگر ملحق شوند .به وﯾژه آنکه اکنون
دوباره جھان در ﺣال نفﺲ کشيدن است؛ در تونﺲ ،مصر و بحرﯾن ،در شھرھاﯾی که از »جنبش
اشغال« به تکاپو در آمدهاند؛ در کبک ،شيلی و آفرﯾقای جنوبی ،و نيز در ﯾونان و اسپانيا و اﯾتاليا و دﯾگر
سرزمينھاﯾی که مردم بار دﯾگر به مبارزات ھمبسته برای فتح »خيابان« روی آوردهاند .گوﯾی جھان
پﺲ از رخوتی سی ساله ،از کابوس شوم نئوليبراليسم چشم میگشاﯾد تا شاھد زاﯾش دوبارهی
تارﯾخ باشد .در چنين ھنگامهای که بحران جھانی سرماﯾه با ﺣيات دوبارهی سوژه سياسی جمعی
مقارن شده است ،ما قصد دارﯾم به امواج خشم آلود ﺻداھا ،بدنھا و کلمهھاﯾی بپيوندﯾم که جھانی
دﯾگر و بودنی دﯾگرگونه را برای ھمگان میطلبند.
در عرﺻهای خردتر و در وفاداری به دﯾالکتيک مبارزات محلی و جھانی ،بر آنيم که از پﺲ ﯾک قرن
مبارزات ناتمام مردم سرزمينمان و از ميان کابوسِ خفقان و کشتار کودتاھا و ضد انقالبھا و قتل عام و
وﯾرانی جنگھا ،اجزای مثله شدهی بدن جمعیمان ،ﺻداھای خفه شده و دستھای جدا افتادهمان را
گرد ھم آورﯾم تا در ھمبستگی با مبارزات فرودستان و ستمدﯾدگانْ برای انقالبی دﯾگر مھيا شوﯾم .ما
در کنار ھم میاﯾستيم تا نگذارﯾم فرادستان بار دﯾگر رخداد جمعیمان را از کفمان برباﯾند و مبارزات
مردم را به مسلخ ﺻورتبندی تازهای از نظم سرماﯾهساالر ببرند .بر آنيم که به مبارزاتی بپيوندﯾم که در
پوﯾاﯾی خوﯾش گفتمانِ رھاﯾیبخشی را مادﯾت میبخشند که گسترش آن بیگمان مسير پيکارھای
ھژمونيک را به سمت افق انقالب جھانی دگرگون میسازد.
پراکسيﺲ« نزد ما ھمان جاﯾی است که اندﯾشهی آگاه با پيکار جمعی در میآميزد تا تارﯾخ در جھت
»
ْ
رھاﯾی بشر دگرگون شود .بر اﯾن اساس ،ما ادامه تارﯾخيم و ادامهدار نيز ھستيم.

پراکسيﺲ
مھرماه ١٣٩١
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