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  »پراكسيس« موجوديت اعالم

  

 به که ھایی ھا و خيزش جنبش دل از ایم؛ برخاسته عصر خود مبارزات مردمی دل از و مردم ميان از ما

 ھای ھای انق4ب آرمان امتداد در ناگزیر استثمار و ستمْ   و سلطه موقعيت ھولناکِ  استمرار دليل

 آنھا مترقی ھای سویه کنار در ایستادن و اھ جنبش این با ھمراھی در فقط نه ما بودند.ان م ناتمام

 مبارزات به دادن ميدان در ھایشان کاستی ،آنھا ی نقادانه در بازخوانی بلکه ؛باليدیم و آموختيم

 مبارزاتی تجربيات متعين نفی با ما ایم. نھاده بحث به و ایم کشيده نقد به را ستمدیدگان و فرودستان

 »سياستْ « ميانجی از ميان مردم و به کهاندیشيم  می درھاییشودن گ و آنھا از رفتن فراتر به موجودْ 

ھيچ  شان، دایمی ستم و رنج بار از رھایی برای که ھایی ندارند؛ ھما »مردم« زایش سوی بهراه 

  سازند. رھا را ھمگان خودْ  رھایی با آنکه جزای ندارند  چاره

 گران بار بر پاھامان و طبقاتی انقياد زنجيرھای با ؛ھستيم داری سرمایه نظم ی زاده زمان ھمما 

 یابيم می ضروری سو آن از دقيقا را رھایی به نياز ما مان. آن بر اذھانایدئولوژیک  و فرھنگی ی سلطه

 کهدر بستری  و ایم کرده لمس را جنگ موحش ھای پنجه و تبعيض و فقر و گرسنگی دھشت که

 بر متکی اقتصادِ  ی عرصه که دورانی در ایم؛ ستهزی سازد می ساحتی تک و خود از بيگانه را ھا انسان

شوم  ی سيطره تحت را انسانی نيازھای و اجتماعیزیست  ھای حوزه سایر آزادْ  بازار و کا]یی منطق

ھایی مختص خود مرز ای کھنْ به رغم در نوردیدن برخی مرزھ و ماشين سرمایه آورده در خود ملزومات

  .کند آفریند و تحميل می را می

 را یکی سپردن تن و مبارزه ميان باید که جاییی ماست؛  ی زیسته دوگانگی بخش مھمی از تجربه این

 نظم بنيادین نفی با که» تکلي« سر بر است ای مبارزه ]جرم رھایی برای مبارزه که جایی برگزید؛

و فارغ از  جھانی پيوستاری پيکار این ی برسازنده نيروھای و پيکار ھای حوزه و است ھمبسته موجود

 که ای است دھنده پيوندی  هحلق آن »برابری« اساسیِ  امر ما برای سازند. مرزبندی ھای رایج می

  سازد. پدیدار را کمونيستی ی مبارزه افق تا زند می گره ھم به را مبارزات این ی ھمه

 »اکنون« از آن ساختن ی تجربه که است وضعيتی بلکه بخشْ  رھایی آرمانی تنھا نه ما برای کمونيسم

 گره و شان انضمامی وضعيت با مواجھه در ھا انسان ی  زیسته تجربيات انباشت پرتو در و شود می آغاز

 شود. بر می محقق آنھا خود جمعی »پراکسيس« بر تکيه با نھایتا و آنھا مبارزاتی ھای راھجویی خوردن

 ھا انسان ی آزادانه رشد و »آزادی« در زندگی شرط پيش ی مثابه به ھم »برابری« اساسیِ  امر مبنا این

  بخش. رھایی مبارزات موثرگسترش  و گيری شکل برای ]زم شرط ی مثابه به ھم و است فھم قابل

 ای مبارزه حول که استاجتماعاتی  ی ھمه اعضای تمام برای یکسان ھای ظرفيت بر ناظر برابری اصل

 و رشد برای امکانی ھيچ که است آن گر تضمين اصل این به پایبندی .آیند می ھم گرد انضمامی

 حضور بر ما »برابری« از درک این به پایبندی و باور مبنای بر نگردد. سلب آنان از یک ھيچ از گری دخالت

 انسانی اجتماعات دھی سازمان بر لزوم و جمعی کنش ھر در دخيل نيروھای متعھدِ  توامانْ  و داوطلبانه

 مبارزه فرآیند انسانیِ  ھای فاعل کهبدان سان  ورزیم؛ می تاکيدنده ھای بازدار به دور از سلسله مراتب
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 برای که ای مبارزه که چرا باشند؛ نيز مبارزه این ھدف خودْ  بلکه تاریخی، تغيير ھای سوژه فقط نه

 از این رو، امروز ندھد. پرورش را آن ھای نطفه خود دل در تواند نمی ،شود می آغاز نوین دنيای ساختن

قرار گرفته،  کمونيستی افق با گرا چپ تشکل یک مان در قالب ھای جمعی ما بر ادامه فعاليتعزم  که

 سلب درونی ھژمونی گونه ھر از باید جدیدْ  جمعی ھای سازهساختار  بر این ضرورت واقفيم که در

و  ھا فعاليت در برابری اصل یعنی بر این باوریم که ضرورت انسجام سازمانی، باید با شود. امکان

با  یابی سازمان نوین اشکال و الگوھا نھادن بنا بانه سازگار گردد. به این اعتبارْ داوطل پذیری وليتمسئ

تکثير این گونه و را ضروری دانسته  افراد ھای درونی رشد قابليتبا ھدف  و برابر ھای بر ظرفيتتکيه 

 مبارزاتی مشترک ھای افق جھت در پيشروی ی ]زمه را آنھا ارگانيک ھای جمعی و پيوستگی سازه

ھایی نظير خود را نه تدارک در جھت تصرف  بر ھمين مبنا ما جایگاه مبارزاتی جمع تلقی می کنيم.

برای در ھم  فرودستانْ خودبنياد بلکه تقویت مبارزات   قدرت سياسی به نيابت کارگران و فرودستان،

و  دھی توليد سازمانمتفاوتی از  ساز و کارریزی  شکستن ساختارھای مولد سلطه و ستم و پی

  دانيم. ت اجتماعی از سوی آنان مینظار

 گرایی نخبه نظير فرادستانه رویکرد گونه ھر نافی »پایينْ  از سياست« ملزومات به باور راستای در ما

 خارجی دخالت با]، از آلترناتيوسازی ھای پروژه پوپوليسم)، آن: نمای متناقض ی ھمبسته (و سياسی

 از ای گوشه ھر در مردم سرنوشت و ؛ھستيم آنھا بخش مشروعيت و گر توجيه گفتمانی ھای بازی و

در روند مبارزه و بر  وضعيتی، ھر ھای بدیل که باوریم این بر ما بينيم. می خودشان دستان در را جھان

 به جمعیی پاسخبرساختن  دل ازمبارزاتی بشر و  ی دانش و تجربه ی بازخوانی رادیکال اندوخته ی پایه

 از منتزع الگوھای و پيشينی راھکارھای از نه ،گرفت خواھند شکل »کرد؟ باید چه« حياتی سوال

 یکایک در سيطره تحت طبقاتِ  و کشيدگان ستم برای ھا پاسخ این جمعی جستجوی .حاضر وضعيت

 از رفت برون راھکارھای تدارک و جستجو اساس این بر ست. ضروری و ]زم امری جھانْ  ھای سرزمين

 نيروھای و خود روی پيش اساسی چالشی را داری سرمایه نظام ی دهزا افزون روز فجایع و ھا بحران

 ی سلطه روزافزون رشد با آن در حاکم سيستم که مقياس سرزمينی در خواه دانيم؛ می ھمبسته

 قرار کشی بھرهستم و  مورد بيشتر چه ھر را فرودست طبقات اش، سا]رانه دیوان و نظامی اقتصادی،

-ک4ِن اقتصادیھای  عظيم سياسی و مالی و مجتمع نھادھای که نیمقياس جھا در خواه و دھد می

مناسبات سلطه را در  بازتوليد کنند و گستری سرمایه را تامين میملزومات خود اش،  نظامی

   سازند. می ممکنخردتر  ساختارھای سياسی

 شمول زوج جھان تحقق راستای در کمونيستی مبارزات اصول به را خود ما چنين منظری، از

 بخش رھایی رخدادھای دستاوردھای از دفاع ضمن و بينيم می پایبند »آزادی و برابری« ی ھمبسته

 به موظف را خود - بود  خواھند شاھدش تاریخ فرداھای که آنچه تا ؛عربی بھار تا پاریس کمون از -تاریخ 

به  دانيم. د میبخش عصر خو برای پيوستن به پراکسيس رھایی رخدادھا این یکایک ماندگار درون نقد

پوسيدگی  که ھستيم ھایی انق4بھا و  جنبش یکایک دار ميراث خود سھم ما نيز بهاین اعتبار، اگر چه 

 در ھا انق4ب این از فرارفتن و گسست لزوم بر زمان ھم ولی ،اند دهکشي چالش را به بورژوایی نظم

  وزایی.ھای فرآیند ن که بر دشواری واقفيم؛ ھمچنان آنھا شدگی شی دقایق

 و فرودستان تاریخی پراکسيس از آمده بردستاوردھای انسانی  از حفاظت به ملزم را خود ھمچنين ما

 ھر به رادستاوردھا  این که عاملی ھر با و دانيم ميسر سازد می را مبارزات این بسط که آنچه ھر
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در عصری  داریم. ضدیت بکاھد را فرو فرودستانگی تاریخی  ھای سوژه زمينه یا نموده تحریف شکلی

را توامان و به طور ھا و منابع زیستی زمين  انسان »منطق سرمایه« ی رحمانه یگشایی ب که جھان

ھای ميان  ين حال با جدیت تمام از مرزگذاریو در ع سازدْ  ی استثمار و ابزار بقای خود می فزآینده ابژه

ن وارونگی تاریخی ]جرم خصلتی ھا برای براندازی ای کند، مبارزات انسان ھا حراست می انسان

 بهبنيم که  ر خود را ھمچون جویبار باریکی مییابد. از این رو ما نيز مسي شمول می ھمبسته و جھان

 اکنون به ویژه آنکه شوند.که بر آنند تا در دریای انق4ب جھانی به یکدیگر ملحق  پيوندد می رودھایی

جنبش «شھرھایی که از  ، مصر و بحرین، دردر تونس ؛دوباره جھان در حال نفس کشيدن است

و دیگر ایتاليا  در یونان و اسپانيا وو نيز در کبک، شيلی و آفریقای جنوبی،  اند؛ به تکاپو در آمده» اشغال

گویی جھان اند.  روی آورده» خيابان«مردم بار دیگر به مبارزات ھمبسته برای فتح  یی کهھا سرزمين

ی  گشاید تا شاھد زایش دوباره وس شوم نئوليبراليسم چشم میسی ساله، از کابرخوتی  پس از

ی سوژه سياسی جمعی  ای که بحران جھانی سرمایه با حيات دوباره تاریخ باشد. در چنين ھنگامه

ھایی بپيوندیم که جھانی  ھا و کلمه یم به امواج خشم آلود صداھا، بدنمقارن شده است، ما قصد دار

  طلبند.  برای ھمگان میبودنی دیگرگونه را دیگر  و 

قرن  ای خردتر و در وفاداری به دیالکتيک مبارزات محلی و جھانی، بر آنيم که از پس یک در عرصه

ھا و قتل عام و  نق4بمان و از ميان کابوسِ خفقان و کشتار کودتاھا و ضد ا مبارزات ناتمام مردم سرزمين

مان را  ھای جدا افتاده ای خفه شده و دستھمان، صدا ی بدن جمعی شده  ھا، اجزای مثله ویرانی جنگ

ما برای انق4بی دیگر مھيا شویم.   نْ با مبارزات فرودستان و ستمدیدگاگرد ھم آوریم تا در ھمبستگی 

مان بربایند و مبارزات  مان را از کف بار دیگر رخداد جمعیایستيم تا نگذاریم فرادستان  در کنار ھم می

که در سا]ر ببرند. بر آنيم که به مبارزاتی بپيوندیم  ای از نظم سرمایه ازهبندی ت مردم را به مسلخ صورت

 گمان مسير پيکارھای بخشند که  گسترش آن بی می بخشی را مادیت  پویایی خویش گفتماِن رھایی

  سازد. سمت افق انق4ب جھانی دگرگون می ھژمونيک را به

آميزد تا تاریخ در جھت  با پيکار جمعی در میآگاه  ی نزد ما ھمان جایی است که اندیشه» پراکسيسْ «

 دار نيز ھستيم. اساس، ما ادامه تاریخيم و ادامه رھایی بشر دگرگون شود. بر این
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