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        ::::يييينترنتنترنتنترنتنترنتييييار اار اار اار ا انتش انتش انتش انتشيييي برا برا برا براييييح ضرورح ضرورح ضرورح ضرورييييک توضک توضک توضک توضيييي
 يِيگردهما ينچهارم ي به صورت کامل تا برگزاريستيباين کتاب ميا

نهم تا يازده يوتبوري، (سراسري درباره کشتار زندانيان سياسي در ايران 
 يل کمبود وقت و تراکم کارهايمتاسفانه به دل. شديآماده انتشار م) سپتامبر

 از يشنهاد برخيبنا به پ. افته استيگر، مجال انتشار کامل را تاکنون نيد
يز دامن زدن به و نشتر در انتشار بحثها، ير بي از تاخيري جلوگيرفقا، برا

هايي که اي، به انتشار بخشي از فصلتبادل نظرها درباره سازماندهي شبکه
هاي کتاب  با تاکيد برکاستي.کنمحاضر شده است، اقدام ميتاکنون 

که برآن واقف هستم، اميدوارم که » و رسانه آلترناتيواي سازماندهي شبکه«
هي در شرايط امروز اين اقدام کمکي براي روشنتر شدن معضل سازماند

  .شود
  :براي تماس و ارسال نظر از آدرس اي ميل زير استفاده کنيد

com.gmail@shabraft   
  همايون ايواني

    2011هشتم نوامبر 
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  ش درآمديپ

د ان کردهين کتاب نقش بازيان ي و تدويريگ  در شکليا از هم گسستهيرخدادها
به رياضيات در » نامعقول «يشيفتگ. نش به خواننده عرضه شوندي ساختار امروزاتا ب

 در.  بوده استامآينده يها يکي از عوامل دائم و اثرگذار بر سالي نوجوانيهاسال
 چهل و يهادههترين آينده نوجوانان و جوانان در  محتملکه  تولد يافتميامحله

و يا مواد مخدر بود و به همين دليل  يالکلات ، غرق شدن در مشروبيپنجاه شمس
- ي و سرگرميشيش، ترياک و يا هروئين با فرمول رياضح ينامعقول بود که به جا

  . ي آن، نشئه شوي فکريها
 زبان ينويس  اين وضع نامعقول با آشنايي و آموزش در زمينه علم کامپيوتر و برنامه

 1357 و 1356 يهادر سالران،  شبانه دانشگاه تهيدر کالسها فرترن يکامپيوتر
 آشکار ، برايمم آتي زندگي و نيز روش تفکريهاگرچه تاثير آن بر سال. تشديد شد

 و سپس قيام برعليه حکومت شاه به پس 1357 تا 1355 ي انقالباننبود و با دور
 سياسي پس از قيام يها بسيار دور و نامرتبط با تالطم و فعاليتياتهـ گذشيهازمينه
   .ل شدتبدي

، ي و رياضيدر زمينه علوم کامپيوتر» وقت تلف کردن« از يبا اين حال، سرخوردگ
 هوادار ي نيروهايمانع از آن نشد که با اولين مشکالتي که در زمينه سازمانده

 پيشگام يو نيروها)  محالتيهادر بخش( فدايي خلق ايران يهاکـسازمان چري
 و بهترين آرايش زير »هائوري مجموعهت«داشتيم به ) ي و دانشجوييآموزدانش(

مطمئن نيستم اين  ( پناه ببرميتشکيالت پيشبرد وظايف يبرا) هاهسته(ها مجموعه
هايي که من  در مورد بخشيتجربه در سراسر سازمان به کار بسته شده باشد، ول

- که فعاليت سازمان چريکيخوانندگان. )»ببريم«تجربه کردم، شايد بهتر است بنويسم 

دانند که ياند، م   تجربه کرده1357 فدايي خلق را  در چند سال پس از قيام يها



 

 9   آلترناتيو رسانه و ياشبکه يسازمانده

ها و صدها هزار انسان پرشور که به صفوف اين سازمان  دهيمشکل سازمانده
، از )بگويم همه آناست يا بهتر ( بود که بخش اعظم آن ي جديپيوسته بودند، مشکل

اداران جوان و نوجوان اين  هويطريق ابتکارات خودجوش کادرها، اعضا و حت
 است تا مجموع ي مستقليهانياز به پژوهش يا پژوهش. شديسازمان پاسخ داده م
 يهاالـکه در آن س) يسازمانده-بگويم خوداست بهتر  (يابتکارات سازمانده

  .  کنديبند  جمعرا  اسالمي به کار بسته شد يبا حکومت جمهورپرتالطم مقابله 
 به ابعاد 1360، که از بهار و تابستان وقفهبيهاي عدامبا موج سرکوب وسيع و ا

منطق  «ي براي آغاز شد، ديگر جاي چنداني اسالميجنون آسايي توسط جمهور
در آن .  نبودي سازماندهيساز بهينهيهاو يا ساير روش» هاتئوري مجموعه«، »رياضي
شد و گروه ي به پيش برده مياز سوي حکومت اسالم» منطق کابل و اعدام«روزها، 

آموز و جوان، پير، زن، مرد، کارگر، دانش. کردنديدستگير و اعدام مرا گروه از ما 
 ي اسالمي جمهوريها فرهيخته، کنار هم در زندانيدانشجو، دانشمند يا روشنفکر
منطق روزانه -اين ضد. شدندي از آنان اعدام ميشماردستگير، شکنجه و تعداد بي

، نياز يمنطق حکومت اسالم-  شايسته به ضديوراندن پاسخپر.  بودي اسالميجمهور
  !  بود که ما نداشتيميبه زمان داشت و زمان چيز
 که روزانه اخبار اعدام صدها نفر از رفقا و همرزمان ما ينبرد برعليه تعرض حکومت

 و نيمه علني به ي از شرايط علنيتجديد سازماندهکرد و در عين حال يرا اعالم م
 با تجربه و ي از کادرهاي که هر روز تعداد زيادي آن هم در وضعيتشرايط مخفي،

 يهاافتادند و در زير شکنجه و يا در جوخهي به دام دشمن ميسازمانگر جنبش انقالب
 در اين ي در زمينه سازماندهي کليديهاواژه. اي نبودباختند، کار سادهي جان ماعدام

، عدم ي، تداوم کار]ريات امير پرويز پويانبرگرفته از نظ[» بقاي فعال«دوره امنيت، 
 و عدالت ي، برابري آزاديبرآيند نبرد برا.  خودپو و خودکفا بودنديتمرکز، سازمانده
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ها و قتل، زندان و شکنجه ده:  در دهه شصت شمسي، اينک آشکار استياجتماع
، ها شدن تشکيالتي، متالشي اسالميبهتر است بگويم صدها هزار نفر توسط جمهور

 يها تشکلي پيشرو، چپ و کمونيست در داخل کشور، نابوديهاسازمان
 شوراها و ي و کارخانه، نابودي کارگريها نظير شوراها و کميتهياتوده-دمکراتيک

 و سرکوب ي نظير ترکمن صحرا و کردستان، نابودي در مناطقي دهقانيهابنکه
  ... ارتش وي مستقل زنان، معلمان و پرسنل انقالبيهاتشکل

- ها و حمله به بندها، در زمان بين شکنجهيها، در زماني اسالميدر زندان جمهور

در  ي زندان انفراديهاهاي بين اعتصاب و تحريم غذاها و به ويژه در روزها و ماه
آمد و يکي از ي انديشيدن به دست مي، زماني براي تنبيهيهايزيربازجويي و يا انفراد

 در روش کار و فعاليت سياسي ما، ين بود که چه مشکالت دائم انديشه اييهادغدغه
 مبارزه ي براي؟ آيا راه بهتر»اجتناب پذير«ها و کدام يک از آن» اجتناب ناپذير بود«

چشم انداز ما، روش کار  وجود داشت؟اش    اسالمي و سرنگونييعليه جمهور
- ا ما هر آن آي با واقعيت بيروني هماهنگ بود؟يتشکيالت کار سياسي و ضرب آهنگ

   استفاده کرديم؟ يمان بود را به درستچه در توان
 خودش از ي شاملو در کنکاشها، در واقع امر، همان پرسشي بود که اين،کوتاه کالم

   : پرسدمي
 باشم بايد گفته هرآنچه - «

  1»آيا؟ ام گفته                                   
  

 سياسي و نيز يهاارتجاع در زندان تحميل شده از سوي يبرخالف سکون اجبار
دهه هشتاد ميالدي شاهد حمله . جامعه ايران، گذر زمان در جهان، اما، تندتر شده بود

بخش،   رهايييهابه جنبش امپرياليسم امريکا ي به سرکردگيشديد امپرياليسم جهان
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 پيشرو، ياهگسترش رقابت نظامي با بلوک شرق و مبارزه ايدئولوژيک برضد جنبش
 در نيمه دوم دهه هشتاد ميالدي در ، نتايج آن حمالت.پ و يا کمونيستي بودچ

گرچه اذهان متوجه تغييرات در . شدآشکار مي» سوسياليسم واقعا موجود «يکشورها
 يا به موازات ي پيش از شوروي مختلفي کشورهاي دوران گورباچف بود وليشورو

ه تجديد ساختار خود پرداخته  بي در شوروي و اقتصاديبا تحوالت سياسي، اجتماع
ها، از اوايل دهه هشتاد، تاکيد را برروي تغيير سياست اقتصادي ويتنامي. بودند

 و سياسي کوبا و افزايش نقش يها، به نقش تجديد ساختار اجتماعکوبائي. گذاشتند
، اما، يشورو.  در حفظ و گسترش جامعه سوسياليستي توجه کردندي اجتماعيهاپايه
-يو اجتماع) پروستروئيکا (ي اقتصاده همه جانبينوسازي چند ساله، طرح تاخيربا 

 يشکست و فروپاشي دولت شوروي، برا. پروراند  يرا در سر م) گالسنوست(سياسي 
-  سياسييهاها زنگ خطري بود که دگرگوني اقتصادي خود را از دگرگونيچيني

نترل از باال را  کيهااجتماعي، اهرم-اجتماعي جدا سازند و در عرصه سياسي
تر همه اين وقايع، يک پرسش قديمي را در ابعادي وسيع. شديدتر در دست بگيرند

 طرح ي جمهوري اسالميهابند در زندان من و تني چند از رفقاي هميدوباره برا
 ي جمهور نظيرييهابا رژيم مبارزه يمشکل سازماندهي، تنها به افق سازمانده: کرد

 ي اصليهاهايي تازه پرسشس از سرنگوني چنين حکومتپ! شودي ختم نمياسالم
 کارآمد سوسياليستي يروش سازمانده. گيرند پيشرو قرار مييپيش روي نيروها

گيري  تصميميهاتوليد و توزيع در جهان امروز چگونه خواهد بود؟ مکانيسم
در عرصه سياسي و اجتماعي چگونه ) و در نهايت دمکراسي مستقيم(دمکراتيک 

د بود؟ نقش خودانگيختگي و آگاهي در چرخه اقتصاد، سياست و اجتماِع خواه
ها و  از بازگشت روش جلوگيريي براهايي نوين چيست و چه مکانيسمهجامع

  د؟ نبايستي پيش بيني شو ميرنده و فرتوت يروندها
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عالوه .  جانکاه زندان براي همه ما روشن بود و هستيهاتوازن قوا و محدوديت
اي ن بود که چنين مشاجرات وسيعي در سطح جهاني، آن هم در مجموعهبراين، روش

ها در قدرت بودند، نشاني از يک ها سالاز کشورها، که احزاب کمونيست در آن
اي، مسئله جدي داشت که نيروهاي کمونيست و سوسياليست ايراني و خاورميانه

 ،ث که اين احزاب حاکماين بح.  خود را در اين زمينه داشته باشنديهابايستي پاسخ
انقالبي يا ضدانقالبي هستند؟ اين احزاب سوسياليستي يا رويزيونيست يا سوسيال 

انداخت که ، سايه بر اصل مسئله نميهاييثـحـامپرياليست هستند؟ يا نظاير چنين ب
درک ما از سازماندهي سوسياليستي در عرصه سياست، اقتصاد و اجتماع پس از به 

ها و محو طبقات در عرصه ؟ رويکرد ما به امر رهايي انسانقدرت رسيدن چيست
ونه گسازماندهي چگونه خواهد بود؟ ساختار قدرت را در دولت سوسياليستي چ

کنيم؟ آيا مراکز ضدقدرت در جامعه سوسياليستي براي مهار و نگرش يتعريف م
رايط پيچيده ريزي شده در شهـامـرنـ اقتصاد بانتقادي قدرت حاکم امکان حيات دارند؟

  ...واقتصاد جهان کنوني چگونه منعطف، پوينده و غيربوروکراتيک قابل پيشبرد است؟ 
هاي جمهوري اسالمي تا وار از درون زنداناين سفر اوديسهتر، اندازي وسيعدر چشم

توجه به  و آن تري بوده استي وسيعها پاسخ به انبوه پرسشبرايخارج از کشور 
هاي زندان، در آن سال. باشدمي  فني و تکنولوژيک جهان هايدگرگوني زيرساخت

داوري معيني داشته باشيم و يا پيش فرض معيني را از قبل تعيين کرده آنکه پيشبي
هاي اوليه و پرسش. آغاز کرديم» نقد اقتصاد سياسي«باشيم از متدلوژي مارکس در 

  : ازد عبارت بودندها به اين سمت و سو شاي که منجر به سوق يافتن بحثپايه
اجتماعي ايران در بستر اقتصاد و -تالش براي توضيح سيستم اقتصادي )1

  داري جهاني در دهه هشتاد ساخت سرمايه
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-سرمايه«داري جهاني، توضيح داري ايران در گردونه سرمايهنقش سرمايه )2

از طريق نقش آن در توليد و بازتوليد سرمايه جهاني و » داري وابسته
 .داري ايران در تقسيم کار جهانيهجايگاه سرماي

» سرمايه مونوپول«نقش کليدي ديدن تقسيم کار جهاني با در نظر گرفتن  )3
 در سطح جهان] سرمايه امپرياليستي[

a.  رد نظريه رويزيونيستي بلوک شوروي و حواريونش نظير حزب
 قراردادن تضاد اردوگاه امپرياليسم و اردوگاه محورتوده مبني بر 

در » اردوگاه سوسياليسمدست باال داشتن «ه ويژه سوسياليسم و ب
داد اين امر را آمار و ارقام اقتصادي و سياسي نشان مي. اين تضاد

- هاي بعد با فروپاشي شوروي و بلوک شرق در سالو در سال

 . تائيد شد1991 تا 1989هاي 

b.  ديدن نقش سرمايه مونوپول در تعيين تقسيم کار جهاني به توجه
لوژي وشد و نيز توجه به متدمنجر مي... نين ومجدد به بحث ل

و در واقع سطح پيشرفت تکنولوژيک را به » ابزار«مارکس که 
 شناخت فرماسيون اقتصادي هکنندعنوان يکي از پارامترهاي تعيين

 .گرفت اجتماعي در نظر مي–

c. »نوين، از نيمه دوم دهه هفتاد ميالدي تکنولوژي نوين » ابزار
 .تي بوداطالعاتي و مخابرا

d. هاي ويتنام، کوبا، چين و آن چه در شوروي با و تغيير سياست
که درباال نيز به آن (شد گالسنوست و پروستروئيکا شناخته مي

 . ، در چنين روندي قابل درک و تفسير بود)اشاره داشتم

هاي فني و تکنولوژيک براي تحليل زيرساختc  و  bديدن پارامترهاي  )4
 :که موضوعات ديگر بهتر درک و تفسير شود) دهدو مي(داد اجازه مي
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a.  مفاهيم اقتصاد سياسي کالسيک در پرتو تکنولوژي جديد به
سرعت چرخش . يابدمياي دست کميت و کيفيت ديگرگونه

ها در شبکه مالي سرمايه با سرعت حرکت الکترون) دوران(
 .ها هماهنگ شده استو بورسها بانک

b. هاي نويني وارد شد گاهبه ميدان ارزش  اضافهشدت کار و توليِد
داري معاصر را پس از نيمه دوم دهه که تجديد ساختار سرمايه
 .ساختهفتاد قرن بيستم ميسر مي

c. ،و نيز سطح آموزش  تغيير توازن و تناسب کار يدي و کار فکري
 شدطبقه کارگر در اين دوره قابل فهم مي

d.  ...تقاي آگاهي گيري و اريابي و شکلو سرانجام روش سازمان
   ...کرداي را طلب ميطبقاتي تغييرات ضروري

، به پس زمينه 1367ها، با کشتار سراسري زندانيان سياسي در تابستان اين بحث
چنان دقيق نيست ولي بيش از نيمي تا سه چهارم زندانيان آمار هم. رانده شدند

فجايع و  در زير سايه 1370 تا 1367 يهاسال. سياسي سرموضعي اعدام شدند
، 1 در ايران و عراقي نظير کشتار زندانيان سياسي و خارجي داخلتحوالت بزرگ

پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق، حمله عراق به کويت و جنگ اول آمريکا و 
نظم نوين «متحدينش در خليج فارس، فروپاشي بلوک شرق و شوروي و اعالم 

» سازماندهي« دغدغه دائم زگشت بهتوسط جرج بوش پدر مجالي براي با» جهاني
 سرگردان، دوباره در نيمه نخست دهه هفتاد شمسي به حاما شب. گذاشتباقي نمي

به عنوان فردي که با کار تشکيالتي آشناست، با پديده جديدي در ايران ! سراغم آمد
کرد يروبرو بوديم که در عين اين که کاربرد و کارکرد سازماني و تشکيالتي پيدا م
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ديدم ولي شناخت کارکردش را مي! به معناي دقيقش نبود» التتشکي«ولي 
ها شکل گرفته بود،  فعاليتيعليه جمهوري اسالم. هايش برايم ميسر نبودقانونمندي

آنکه نياز داشته باشيم به سبک قبل از ضربات دهه شصت به سازماندهي کالسيک بي
ها را از شکل نوين يبندچند سالي طول کشيد تا نخستين جمع! نيروها بپردازيم

انتشار شماره . دست آوريمهسازماندهي که نقاط ضعف و قوت خود را همراه داشت ب
 سازماندهي«اي تحت عنوان با مقاله) 1998 (1377در پائيز  زندان يدوم گفتگوها
ارتباط : پردازداي مياي سازماندهي شبکه عناصر پايه بههمراه شد که 2»جنبش امروز

 غيرمتمرکز، سلسله مراتب افقي به جاي عمودي، نقاط ضعف و يندهعناصر، سازما
  .ايقوت روش سازماندهي شبکه

 آتي گفتگوهاي زندان دنبال و تکميل شود يهاقرار براين بود که اين بحث در شماره
ولي نيروي محدود و انبوه کارهايي که فعالين گفتگوهاي زندان با آن درگيرند، مجالي 

در شماره سوم گفتگوها، توجه بحث به اهميت . ه بحث را ندادبراي پيگيري گسترد
اي جلب شد اي جمعي به عنوان حلقه ديگر روش سازماندهي شبکهدهي رسانه شکل

. بحثي مقدماتي در اين باره ارائه شد 3»رسانه آلترناتيو«اي تحت عنوان و در مقاله
ز مباحث در اين زمينه اکنون با تاخيري طوالني، تالش دارم در کتاب حاضر بخشي ا

  . را تدقيق کنم
مطالب مطالعه کنم که با نگاه منتقدانه به يپيشاپيش از خواننده عالقمند دعوت م

به . هاي آن را از نظر دور ندارد بپردازد و نقاط ضعف و کاستيمندرج در اين کتاب
 سازماندهي در قرن مسئله براي روشن ساختن يبرداشت من، اين کتاب هنوز قدم

   .هاي آنباشد و نه پاسخي به همه جوانب و پيچيدگيبيست و يکم مي
  همايون ايواني
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