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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

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

 از يشنهاد برخي بنا به پ.افته استيگر، مجال انتشار کامل را تاکنون نيد
و نيز دامن زدن به شتر 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 » يوو رسانه آلترناتاي سازماندهي شبکه«
اين اقدام کمکي براي روشنتر شدن معضل سازماندهي در شرايط امروز 

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

com.gmail@shabraft   
  همايون ايواني

    2011هشتم نوامبر 
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   طرح مسئله: فصل نخست

 تجربه سهل است، چون با!  به دريافت من، کاريست سهل اما ممتنعيسازمانده
 و سخت است، چون پويش دروني زندگي سياسي و ؛ دائم دارديروزمره ما پيوند

ها کليشه.  بايستي داشته باشديدر نظريه سازماندهو علمي اجتماعي، بازتابي شايسته 
،  نه فقط راهگشا يهاي ساده شده سازماندهانديش، ساختن مدلو توضيحات خشک

 و يانديشيدن در زمينه سازمانده. طبين داردنيست که نقشي گمراه کننده براي مخا
 مشغله ويژه  فقطنبايستي ،هاي آن تجربيات گذشته و درک پيچيدگيينيز بازآفرين

سازماندهي به مفهوم . نيروهاي چپ، سوسياليست و کمونيست محسوب شود
ابعاد کالن وسيعش از زندگي شخصي ما آغاز شده و تا اقتصاد، سياست و اجتماع در 

  . يابدگسترش ميجهاني 
هاي نوشتن کتاب فعلي، تالشي براي بازآفريني تجربيات با اين همه، يکي از هدف

تجربياتي که جنبش چپ و . ها در قرن بيست و يکم استگذشته و ارتقاي آن
ترين خشنترين و هاي گذشته برعليه يکي از جان سختکمونيستي ايران در دهه

هاي جنبش. هايي سنگين به دست آورده است به بخاورميانهارتجاعي هاي رژيم
بار ديگر اين ضرورت ) چه در ايران و چه در سطح جهان(هاي اخير اعتراضي سال

هاي چپ را يادآور شد که براي انتقال مرکز ثقل گفتگوي اجتماعي به حوزه انديشه
 کاستي چنين .و کمونيستي نياز به گسترش گفتگوي انتقادي ميان خودمان داريم

خورد و کتاب يبه چشم ماي به طريق اولي در زمينه سازماندهي گوي انتقاديگفت
  .حاضر، به اميد دامن زدن به چنين گفتماني آماده شده است
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  فن- هنر: سازماندهي 1.1

دهد که دريافت خودم را از امر سازماندهي، نگاهي به واژگان سازمان، مرا ياري مي
 اين نکات کليدي، همچون ستاره دريافت. هايش بيان کنمترين بخشدر کليدي

ها رساند تا در انبوه نظريههاي واقعي بحث ياري ميراهنما، مرا براي گذر از پيچيدگي
 در فارسي Organization. و تعاريف، از جوهره اصلي امر سازماندهي دور نيافتم

 Organاين واژگان از .  سازماندهي برگردانده شده استو يا به سازمان، تشکيالت
و ) وسيله موسيقي(دو معناي آن، يعني نخست به عنوان ارگ  گيرد که در هريشه مير

. کند از امر سازماندهي کمک مي، بهتر مافهمدوم به عنوان اندام و يا ابزار، به 
سازماندهي هنر است، .  استسازماندهي از سويي يک هنر و از سوي ديگر يک فن

 گروه را به ،نوازد و يا رهبر ارکستررا ميبه همان گونه که هنرمند وسيله موسيقي 
ور يا  گونه که پيشهشود و سازماندهي فن است به همانهمنوازي مناسب رهنمون مي

پيوند ميان . جويدکارگر از ابزارش با مهارت فني در جهت پيشبرد کارش سود مي
 پيچيده هنر و فن سازماندهي، تنها از طريق تسلط بر دانشي ميسر است، که از ترکيبي

شناسي و روانشناسي فردي و  جامعه گرفته تاها تئوري مجموعهو از قوانين رياضي
هاي کارآمد سازماندهي را براساس جويد تا بهترين روشاجتماعي ياري مي

عالوه بر اين بايستي در نظر داشت که اين . ملزومات تکنولوژيک هر زمانه بشناسد
 اقتصادي است که نقش موثري در فراز دانش مشروط به شرايط سياسي، فرهنگي و

اما پيش از اين که خود را در پيچيدگي . کنندو فرود نظريه سازماندهي بازي مي
  .   فن- جستار سازماندهي گرفتار کنيم، بازگرديم به امر سازماندهي به مثابه هنر

فن به چه منظوري مورد نياز ماست؟ اين نياز در عرصه زندگي انساني را - اين هنر
هدف سازماندهي، : دهمن با ساده کردن افراطي بحث به يک تعريف کوتاه تقليل ميم
هاي بعدي خواهيم ديد که موضوع به همين گرچه در بخش. دادن است» سمت و سو«
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سادگي نيست ولي همان گونه که اشاره کردم جوهره اصلي بحثم را در حوزه نظر به 
  » . براي سمت و سو دادن استيفن-سازماندهي هنر«: کنميک جمله خالصه مي

گيري وجود دارد و اي با زندگي واقعي ما، تضاد چشمميان چنين تعريف ساده شده
 سازمان و سازماندهي نظريهخيزد که اي برمياين تضاد از ماهيت چندگونه و پيچيده

-شود که از خود مياز سوي ديگر مشکل از آنجا آغاز مي. به آن بايستي بپردازد

توان سمت و سو داد؟ شايد ب جنبش اجتماعي و سياسي را چگونه ميخ: پرسيم
بندد اين است که چه ابزارهايي در اختيار داريم اولين پرسشي که در ذهن نقش مي

تا اين جنبش را سمت و سو دهيم؟ و اين پرسشي است که ويژگي فني و ابزاري 
خب ابزار را «د که شايد ظريفي از ما بپرس. سازدسازمان را براي ما برجسته مي

و از اين طريق پيوند » !خواهي اين جنبش را به کدام سمت و سو ببري؟داشتي، مي
دروني امر سازماندهي و ابزارهاي پيشبرد آن را با محتواي سياسي و نظري اين 

اما در همين حال، به عنوان يک . سازدتر ميمجموعه چند اليه و پيچيده برجسته
کوشد، آرام، آرام به ها و محو طبقات و دولت مي انسانکمونيست که براي رهايي

توان شويم که به صرف داشتن ابزار، سياست و برنامه، نميتري نزديک ميپرسش مهم
فرمودند بدون » خبره«ها را همچون برده پنداشت که هر چه سازماندهندگان انسان

 سازماندهي اينجاست که يک ويژگي! چون و چرا اجرا کنند و دم بر نياورند
کمونيستي که همانا کار مداوم آگاهگرانه و روشنگرانه و تعامل ديالکتيکي با مجموع 

اين که ياد بگيريم و ياد بدهيم، اين . سازدهاي مخاطب است، خود را نمايان ميانسان
ايست که به ظاهر که سازماندهي را ابزاري در خدمت رهايي انسان بدانيم، نکته

ي به تجربه، در موارد بسياري، با فاصله گرفتن از اين بديهيات، نمايد ولبديهي مي
کنترل و سمت و سو دادن «بسياري از سازماندهان بوروکرات شده خود را موظف به 

اند، ها فاصله گرفتهها از رفتارهاي آمرانه آناند و چون انساندانسته» هاي ناآگاهتوده
اي است که اين همان نکته. اند کردهبيش از پيش برويژگي ابزاري تشکيالت اتکاء
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هنر بزرگيست که با . نماياندرا به ما مي» هنر«اهميت بعد دوم سازماندهي به عنوان 
ها رابطه برابر و متقابلي را برقرار کرده و آگاهي را در وجدان جمع وسيعي انسان

ي مارکس، تزهاي(» در تضادش«چنان دروني ساخت که با شناخت جهان پيراموني 
 .آن بيابند) همان، تز يازدهم(راهي براي تغيير ) درباره فوئرباخ

هاي کار سازماندهي را ها و چندگونگياما در پراتيک، چنين تعريفي، همه پيچيدگي
هاي عام در زمينه سازماندهي ذهن من، پيش از آن که مشغول بحث. دهدبازتاب نمي

بي در نيمه نخست قرن بيست و يکم هاي سازماندهي نوين انقالباشد، درگير پيچيدگي
اندازهاي نويني در پيش هاي ايران، چشمها و کمونيستبه دريافت من، چپ. است

يافته در درون رو دارند که فقط از طريق کار مداوم آگاهگرايانه، گفتگوي سازمان
هاي هاي توانايي کارگران، زحمتکشان و همه تودهجنبش چپ و اعتماد به سرچشمه

براي نزديک شدن به برخي مسائل مطروحه در . يابندم قابليت تحقق ميتحت ست
هاي سازمانيابي و وار به روش فقط اشاره،هاي سازماندهي نوينزمينه بررسي روش

  . کنمهاي اخير ايران بسنده ميسازماندهي نوين در جنبش سال
وش حمله هاي سياسي و اجتماعي در ايران ر جنبش1357 تا 1355دوران انقالبي 

نظامي در - هاي سرکوب پليسياما تداوم سال. مستقيم و سريع را به ما آموخت
هاي اپوزيسيون و حکومت جمهوري اسالمي به موازات نابودي و سرکوب تشکل

انقالبي در دهه شصت، موجبي براي اشاعه و کاربست تاکتيک ديگري در جنبش 
ت منفي، تاکتيک جنگ فرسايشي مردم با عدم همکاري و مقاوم. مردمي و انقالبي شد

تاکتيکي که نخست موجب کاهش سرعت حمله دشمن به جنبش . را درپيش گرفتند
هاي پس از جنگ، سنگر به سنگر جمهوري هاي بعدي، به ويژه در سالشد و در گام

ها سکوت ها، بعد از سالبدين طريق حقوق پايمال شده توده. اسالمي را به عقب راند
اما پرسش اين است که . ه به موضوع روز اجتماع ايران تبديل شدو سرکوب، دوبار

هاي پرسابقه قادر به ادامه کار در داخل کشور ها و تشکلدر شرايطي که سازمان



 گفتگوهاي زندان   20

اند، چگونه جنبشي جوان دوباره در داخل کشور خود را سازمان داده است؟ و نشده
اي خود را به پيش ببرند؟ اند در مقابل کنترل نيروهاي امنيتي کارهچگونه توانسته

هاي نوپا شود؟ درجه تمرکزيافتگي اين تشکلارتباط عناصر فعال چگونه برقرار مي
هايي برخوردار است؟ تا چه حد است؟ آرايش نيروها و نوع روابط از چه ويژگي

هاي سنتي که از سلسله مراتب ها در مقايسه با تشکلنقاط قوت و ضعف اين تشکل
هاي بسياري از اين نوع که همگي تالش ند در چيست؟ و پرسشکنهرمي پيروي مي

  . هاي نوين سازماندهي هستنددر يافتن قانونمندي پديده
هاي سازماندهي در قرن بيست و يکم، در مسير نقد و نفي پرداختن به روش

ديدن نقاط قوت و . کراتيک ميسر استوهاي ناکارآمد و يا بورديالکتيکي روش
کند که آلترناتيوهاي نوين در هاي پيشين سازماندهي، کمک ميدلها و م روشضعِف

 . به محک آزمون گذارده شوندي بيشتربيني باريکعرصه سازماندهي با ژرفا و
 کشاکش دائم نيروهاي درون يک سازمان يا حزب  سرچشمهاي کهروابط تشکيالتي

 روِش کاربسِت. شودها درست نميد، الزاما با تغييرات کمي و جابجايي چهرهنشومي
آفرينندگي بسياري از نيروهاي قدرت  موجب هرز رفتن توان و ،هي سازماندبجاينا

نظري جنبش چپ را -بلوغ سياسي افزون براين، باروري و. شودجنبش شده و مي
هاي اخير، يکي سبب نيست که در دهه بي.کشاندروي مـيپـسمتوقف کرده و گاه به 

بوده » اختالفات تشکيالتي«ها، ست و انشعاب در تشکلگيرترين عوامل گساز همه
ريزي  دمکراتيک، پي–يا سانتراليسم زيرپا گذاردن دمکراسي درون تشکيالتي، . است

فراکسيون و تشکيالت شکني، روابط محفلي و باندبازي، معيارهاي برگماري و يا 
و يا مواردي هاي ديگر اخراج نيروها، حق گرايش و نظر مستقل، تماس با تشکيالت

از اين دست همواره از سوي طرفين انشعاب براي توضيح علل جدايي از يکديگر 
  . عنوان شده است
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 با مراتبي سلسلههايساختارچندگانه انساني در هاي توانايي کاربست آفرينشگري
گيري نيروهاي اي براي کنارهچالشي سخت روبروست و تنگناهاي آن، هرروزه زمينه

در شرايطي که دگرگوني و پيچيدگي . شودهاي سنتي ميشکيالتآفرينشگر از ت
هاي پيشين است، مندتر از دههشرايط سياسي و اجتماعي ايران و جهان، شتاب

ه سياسي و ـدر پهنکراتيک، بيش از پيش خود را وورـهاي بناپذيري روشنرمش
خدادهاي گيري روند رناپذيري، در لحظات شتاب ايـن نـرمش.دهدنشان ميعملي 

اي و مبارزه طبقاتي هاي توده به جا ماندن از جنبشمنجر، ناگزيرسياسي و اجتماعي، 
و نه رخدادي (پاسخ اشتباه ولي تکرارشونده به اين جاماندگي سيستماتيک . شودمي

دنباله روي از رخدادها يا جنبش «، حرکت پاندولي بين دو قطب )آمدي و يکبارهپيش
يا کم بهادادن به » اصيل نبودن آن«به بهانه  »واقعيت بيرونيرد نفي و «و يا » ايتوده

سازماندهي «هاي  توانمندياين به معناي در نظر نگرفتن. هاي انقالبي استتک جوش
 براي برانگيختن تالشگران جنبش چپ است که درباره کوششينيست، بلکه » متمرکز
قدم نخست . آن بپردازند به بحث دربارههاي سازماندهي با نگرشي انتقادي روش

سيستم سلسله مراتبي و در عين «براي اين بازانديشي، دوري جستن از تفکريست که 
    . گيردمي شکل طبيعي سازماندهي در نظر تنهارا به عنوان » حال متمرکز

چون دوربودن مبارزين چپ از بستر مادي مبارزه در داخل ايران، هايي همويژگي
ديشيدن و چه از هاي اناز لحاظ روشچه ( و سياسي پراکندگي کنشگران اجتماعي

هاي ديگري است که پيروان سيستم سلسله مراتبي از جمله چالش) لحاظ جغرافيايي
 پاسخ مکانيکي به چنين يفشار برا. و متمرکز بايستي پاسخي براي آن داشته باشند

 توجه را از کند که شايد در نگاه اولهاي متقابلي را ايجاد مي، واکنشهاييچالش
. گرداندها و داليل ديگر بازميدشواري بنيادين در زمينه نظريه سازماندهي به انگيزه

به عنوان عاملي براي نابودي فرديت و گسترش » کار جمعي«تابو و ضدارزش دانستن 
- ها در داخل و خارج از کشور، بربستر برجسته ساختن کاستيکار فردي و محفل
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 و کاريکاتوري از فرهنگ برخاسته از چنين روشي، روش سازماندهي سنتيهاي 
هاي فرهنگي در ارزشنقش بحران نظري و در اينجا، بديهي است که  .کندرشد مي

ها بايستي در نظر گرفته شود، که هر کدام ايدئولوژي حاکم و سطح آگاهي انسان
  . هستندهايي جداگانهنيازمند پژوهش

نيست، بلکه در روش نگاه به کيفيت » شکل سازماندهي«کرانه ديگر مشکل، در 
هاي ها به روشانديش که سالدر نگرش خشک. هاي کنوني استجنبش

آن، ميسر » کمي«هاي کنوني از طريق تحليل بوروکراتيک خو گرفته، فهم جنبش
هاي پويايي که در هايي از جنبشبيني است که چنين وارسيقابل پيش. است

 تا چندين ميليون انسان حضور دارند، دچار تنگناهاي اعتراضات آن از چندهزار نفر
- از جنبش» آمارگيري و درصد بندي«تالش براي . شوندآوري ميجدي و گاه خنده

شونده با بافت اجتماعي پويا و يا در هم آميخته، کاريست هايي به شدت دگرگون
هاي ياي براي شناخت ويژگهاي تحليليتوان از چنين روشمي. موردعبث و بي

اي سود جويد که مندياز روشجنبش کمک گرفت ولي بنيان پژوهش بايستي 
شکننده نيروهاي عمل کننده توازن درهمهاي متضاد آن، پويش دروني جنبش، کرانه

  . را بتواند دروني ساخته و درک کند... در آن و
-انديش و کـميتهاي خشکخريداران مناسبي براي روش ،وروکراتـسازماندهان ب

آيا چيزي از . "شوندچرتکه ارزيابي ميها و حرکات اعتراضي با جنبش. گرا هستند
 در سرشماري از تک تک فعالين و نيروهايبيهوده تالش چون !" آيد؟يـآن در م

 به يماند، به ناچار بوروکرات از سرشماريثمر ميباي هاي توده در جنبشحاضر
از اي است که روش کمي را ه چرخش کليديزني، نقطگمانه. برديزني پناه مگمانه
گر بوروکرات بندي به واقعيت بيروني خارج کرده و به اختيار خواست تحليلپاي

 بندد،يگر بوروکرات به کار ماز اين مرحله، روش کمي نيست که تحليل. آورددرمي
- ت که براي اثبات تحليلش با تردستي سرهم مياي اسهاي خودخواسته فاکتبلکه
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هاي ها بر آن اساس با خواستهاگر الزم است جنبشي تائيد شود، پس فاکت. کند
حتي تصاوير و يابد، در برخي موارد اعداد وارقام و تشکل بوروکرات سمت و سو مي

 کافيست در چنين سيستم .شوندبوروکرات دستکاري مي» تائيد تحليل«فيلم در 
بندي شود، به همان روش گروه» ل قبولغيرقاب«اي مبارزه يا جنبشي در مقوله تحليلي

  . يابندها سمت و سوي گزينشي ديگري ميپيشين، فاکت
هاي مبارزه برعليه به تجربه سال .سازماندهي متمرکز با چالش ديگري نيز روبروست

هايي است  تداوم کاري و حفظ امنيت از اولويتهاي شاه و جمهوري اسالمي،رژيم
اي مشکل تکرارشونده.  براي آن راه حلي داشته باشندهاي مخفي بايستيکه سازمان

در صورت ضربه «دهد که ايم نشان ميکه در مورد سازماندهي متمرکز شاهد بوده
رود و تجديد پليس به هسته يا کميته مرکزي، شيرازه کارها و ارتباطات از دست مي

   4».سازدسازمان را با اختالل جدي روبرو مي
  

  ي تاکنونيهاساختار به يگاهن 1.2

 پارامترهايي از بحث را به صورت ،کنيمبه هنگامي که درباره سازماندهي بحث مي
براي نمونه، نوع رويکرد و روش سازماندهي، . هيمتوانيم مورد بررسي قرار دجزا ميم

، تعريف نوع ارتباطات دروني و بيروني آن، ميزان تمرکز و يا هاي سازمانيساختار
رامتر پيشين با سطح آگاهي و بافت اجتماعي نيروهاي عدم تمرکز و پيوند سه پا

  .توان نام برد را ميدرون سازمان
   

 هرمي يا مسطح: عموديبرش  1.2.1

رشد روابط سلسله  ميزان ،ها، برش عمودي ساختار آنبراي شناخت و بررسي تشکل
هاي بعدي در بخش( درون يک تشکيالت هايردهتعداد . سازدمراتبي را آشکار مي
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 نشان )در همين پيوند به کار برده خواهد شد» ساختارژرفاي «ار واژگان اين جست
 از سطوح )کنندگيهماهنگ/گردانندگي (گيريتصميمدهنده فاصله سطوح باالي 

 ساختاربه ميزاني که ژرفاي . است )اريزکارگ/کارگري/کنشگري (پائين عملياتي
چنين شکافي فقط در . شوديشود، فاصله باالي هرم با پائين آن بيشتر متر ميافزون

. کنداي را بين گردانندگي و کنشگري ايجاد ميگسست ناخواستهنما نيست، بلکه 
- گردانندگان را از واقعيت بيروني و مشکالت عملي پيشبرد سياست،چنين گسستي

گيري در اموري که به کند و کنشگران را از داشتن حق تصميمها به دور ميگذاري
در . کندمحروم مي) ايحداقل به صورت دوره(ت وابسته است کل زندگي تشکيال

صورتي که تدابيري براي مقابله با اين روند در پيش گرفته نشود، در يک روند دراز 
هاي هرمي خواهد يکي از چالش دائم تشکيالت» هاپائيني«و » هابااليي«مدت، شکاف 

  . بود
انداز کار براي نيروهاي کنشگر معالوه براين، در تشکيالت هرمي، تجربه و نيز چش

انداز گيرد و شانس اين که در تجربه و چشمدر محدوده عملياتي خودشان شکل مي
هايي است که زمينهاين امر، يکي از پس. يابدسراسري سهيم شوند، کاهش جدي مي

هاي مانع ابتکارات خودجوش نيروها شده و قدرت آفرينندگي آنان را در چارچوبه
  . سازدده محدود ميتعيين ش

  
 ارتباط عناصر در تشکيالت 1.2.2

شکل سازماندهي، نقش مهمي در تعريف روش ارتباطي و نوع روابط نيروهاي 
تعريف  آنان سازماندهي شکل برپايه عناصر رتباط به عبارت ديگر، ا.تشکيالت دارد

هايي نظير ، ارتباط عناصر با روش متمرکزدر شکل سازماندهي هرمي. شودمي
ارتباطي هرمي ولي با ويژگي در شکل . شوداي برقرار مياي يا زنجيرهخوشه

  .توان اتخاذ کرد مي»بند نافي«هاي ارتباطي بازتري مانند روابط متمرکز روشغير
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يک «اي و گيري ترکيب ارتباطات به صورت ستاره ارتباطههاي پايه يا اوليدر شکل
 ارتباطات به صورت ماتريسي چند اي پيشرفته،در شکل شبکه. رود پيش مي»به يک

اي و ماتريسي، هر فرد يا  ارتباط ستارهدر هر دو روِش. بعدي قابل ترسيم است
  .کندجوار، برقرار ميهاي هم، ارتباطي چند وجهي با فرد يا مجموعهمجموعه

  

  
  يا  خوشهيوار سازمانده  نمونهي نما1 نگاره

  
 در فصل پنجم بيشتر پرداخته خواهد ،ختلف ارتباط عناصر در تشکيالت اشکال مبه

اي ساختاري فرضي از ارتباط خوشه، يا  خوشهيوار سازمانده  نمونهي نما1 نگارهدر . شد
  باالترين جايگاه را در اين تشکيالت»مسئول بخش«ارائه شده است که براي نمونه، 

يعني دو هسته و يک بخش کند؛ يبرقرار مد را با سه زير مجموعه دارد و ارتباط خو
ها از هسته.  را بر عهده دارد»آموزش و ترجمه«ويژه که در اين نمونه فرضي، وظيفه 

. برنداند که وظايف عملياتي بخش را به پيش مياعضاي مختلف بخش تشکيل شده
زي سادر اين نمونه، به عمد شکل، وظايف و سطوح يکسان فرض نشده تا از ساده
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ها به صورت اي که معموال به صورت يکدست، در همه قسمتمدل تشکيالت خوشه
  . شود، خودداري کنيمقرينه نيروها نمايش داده مي

  
 تمرکز يا عدم تمرکز: افقيبرش  1.2.3

تداعي سازماندهي هرمي با سازماندهي متمرکز و سازماندهي افقي با غيرمتمرکز، با 
، قابل درک است ولي هاوع تشکيالتنر اين توجه به سابقه تاريخي و روش غالب د

تواند تا حد سازماندهي هرمي مي. پيوند ندارنداي به ناچار با يکديگر چنين رابطه
تواند تا حد و يا سازماندهي افقي مي) سازماندهي بندنافي(معيني غيرمتمرکز باشد 

  .)اي مراجعه کنيدهاي شبکه در مورد مدلششمبه فصل (معيني تمرکز بيابد 
هاي  مباحثه رزا لوکزامبورگ با لنين و سوسيال دمکرات،نبش سوسيال دمکراسيدر ج

تفسيرهاي مختلفي است که از مسئله تمرکزگرايي در از  مورد، بازتابي  اينروسيه در
خواست وحدت سوسيال «رزا لوکزامبورگ . داردوجود هاي حزبي تشکيالت

نويسد که کنگره دوم ميکند و  تفکيک مي»تمرکزمسئله « از را» دمکراتهاي روس
سوسيال دمکراتهاي روسيه خواهان وحدت بوده است و گرايش سازماندهي لنيني که 

بازتاب يافته بود، از نظر رزا لوکزامبورگ » يک گام به پيش، دو گام به پس«در 
از يکسو انتخاب و ايجاد : نهداي است که اصل زير را بنا ميرحمانهنظريه تمرکز بي«

نيافته هاي سازمانا از همي از انقالبيون فعال و برجسته در مقابل تودههاي جدگروه
اند؛ از سوي ديگر يک انضباط شديد، که مراکز رهبري که آنها را احاطه کرده... 

هاي محلي حزب قاطعانه در تمامي کارهاي سازمانحزب به نام آن، مستقيما و 
لنين، کميته مرکزي حزب کافي است متذکر شويم که طبق تز . کننددخالت مي

هاي محلي حزب را سازمان داده و در  همه کميتهسوسيال دمکرات روسيه حق دارد
بپردازد، به همه آنها ... هاي محلينتيجه به تعيين ترکيب اعضاء موثر تمامي سازمان

اي تحميل کند، بدون فراخوان درباره انحالل و تشکيل هاي از قبل تهيه شدهاساسنامه
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ها تصميم بگيرد، به طوري که سرانجام کميته مرکزي به طور غيرمستقيم مجدد آن
بدين . خواهد توانست ترکيب مقامات عالي حزب و ترکيب کنگره را تعيين نمايد

هاي يگانه هسته فعال حزب، و تمامي گروهبنديترتيب کميته مرکزي به صورت 
   5».هاي اجرائي آن در خواهند آمدديگر فقط به صورت ارگان

عليه به تمرکز خود وي با پذيرش اين امر که طبقه کارگر و جنبش سوسياليستي 
مورد نياز در » درجه تمرکز«تر کرده به داري گرايش دارد، موضوع را دقيقسرمايه

سازماندهي مستقيم و از بر در عين حال، . پردازديک تشکيالت سوسياليستي مي
جنبش سوسياليستي «. کندني تاکيد ميپائين در مقابل سازماندهي تمرکزگراي ژاکوب
تمامي حرکت خود، بر روي سازمان، اولين جنبشي است که در تمامي مراحل و 

  6».کندها تکيه ميعمليات مستقيم و مستقل توده
هاي هاي بالنکيستي و جنبش کارگري و سوسياليستي به تفاوتاو با مقايسه سازمان

  : کندزير اشاره مي
        تشکيالت سوسيال دمکراتيکتشکيالت سوسيال دمکراتيکتشکيالت سوسيال دمکراتيکتشکيالت سوسيال دمکراتيک        يستييستييستييستيتشکيالت بالنکتشکيالت بالنکتشکيالت بالنکتشکيالت بالنک        

    طبقاتيرابطه متقابل سازمان و مبارزه  تئوري سازماني از مبارزه طبقاتيجداسازي   1
  هاي کارگر ضروري استعمل بالواسطه توده  آيند هاي خلق در لحظه انقالب به ميدان ميتوده  2
ها بدون تماس با زمينه مبارزه تعيين تاکتيک  3

  شودطبقاتي تعيين مي
ها با توجه به سطح رشد مبارزه طبقاتي تيکتاک

-شود و از درون مبارزه طبقاتي بيرون ميتعيين مي

 و سطح آگاهي، سازماندهيآيد، به همين دليل 
، سه عنصر مجزا و از لحاظ زماني متفاوت مبارزه

هاي مختلف يک روند يگانه نيستند، بلکه جنبه
  .هستند

توانست ميها و وظايف ، اين تاکتيک3به دليل   4
  با کوچکترين جزئيات و تعيين نقشه انجام شود

تاکتيکي که از پيش تمام جزئياتش طرح شده 
باشد وجود ندارد که يک کميته مرکزي بتواند آن 

  .را به تمام سپاهيانش بياموزد
 و سوسيال ي مقايسه نظريه بالنکيست1جدول 

  زامبورگدمکراتيک از ديدگاه رزا لوک
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اين بحث که چگونه ميزان تمرکز يا عدم تمرکز يک تشکيالت را بايستي مورد 
هاي نتايج عملي آن از زواياي مختلف چه خواهد بود، در فصلبررسي قرار داد و 

اي توضيح داده هاي سنتي و سازماندهي شبکهچهارم و ششم از زوايه نگاه تشکل
گيري در مورد ميزان تمرکز و تصميماي مسئله مهم اين است که پيامده. خواهد شد

يا عدم تمرکز، بسيار گسترده است و از نوع نگاه فلسفي سازماندهندگان گرفته تا 
. اين بحث به ظاهر فني استاز  متاثر ،مسائل امنيتي و تداوم مبارزه با پليس امنيتي

 عالوه براين، سطح آگاهي نيروهاي درون تشکيالت، نيز يکي از پارامترهاي تعيين
اي که در قسمت بعدي به آن نکته. شودکننده بر ميزان تمرکز در ساختار سازماني مي

  .اشاره خواهيم داشت
  

 بافت اجتماعي و سطح آگاهي نيروها 1.2.4

گيري و بحث در مورد سازماندهي، روشن ترين پارامترهاي تصميميکي از مهم
نش آنان  نيروهاي يک تشکيالت و نيز سطح آگاهي و دابافت اجتماعيساختن 

- هاي جستار کنوني است و در اين جا ميبحث در اين زمينه فراتر از محدوده. است

 به عالوه سطح رشد آگاهي و دانش نيروها. توان فقط به صورت گذرا به آن پرداخت
 ستندهمعيارهايي جمله از ، ماهيت وظايفي که بايستي يک تشکيالت به انجام برساند

به هر ميزان که آگاهي افزايش . که بر درجه کنترل و تمرکز در تشکيالت تاثير دارد
هاي ، در روشاندازاز اين چشم. يابد کاهش مي،ت کنترل بر نيروهايابد، ضرورمي

 يا خودگرداني نيروها با ميزان آگاهي و توانايي آنان  وسازماندهي ميزان کنترل
-آغاز مياي سربازخانهاز کنترل کنترل  ميزان. بينانه داشته باشدبايستي پيوندي واقع

توان نيروهايي که از آزمودگي نمي. يابديگسترش مزاد نيروها تا حرکت آشود و 
کنترل و تمرکز يکساني  درجه اکافي برخوردار نيستند را با نيروهاي آزموده ب

  . سازماندهي کرد
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 پارامتر مهم ديگري  به انجام برساند نيزماهيت وظايفي که بايستي يک تشکيالت
ميزان «گيري صحيح درباره نار سطح آگاهي نقش خود را براي تصميماست که در ک

نمونه، تشکيالتي که براي کار پژوهشي راي ب. کند در بافت تشکيالت ايفا مي»تمرکز
، آزادي عمل و با عناصري که به صورت شديدي بايستي کار فکري کنند

تشکيالتي که نيروهاي آن ، آنرخالف ب .توانند داشته باشنديمخودگرداني بااليي را 
 بايستي، عملياتي )حتي با سطح آگاهي برابر يا حتي باالتر از تشکيالت پژوهشي(

، تعريف متفاوتي از تمرکز يا برساند نظامي را در زماني معين و با دقتي باال به انجام
  . خودگرداني خواهد داشت

انداز  چشم حاضر در سازمان،شناخت بافت اجتماعي و خاستگاه طبقاتي نيروهاي
به دوري يا نزديکي ميزان . دهدبه دست ميرا آنان  رفتار اجتماعي ازتري دقيق

هاي جمعي و يا اهميت فرديت در اين نيروها، نقش مهمي بر فرهنگ ارتباطات ارزش
  . دروني گروه و در عين حال ارتباطات اين مجموعه با جهان خارج از خود دارد

هاي آگاهگرايانه، بدون در نظر شکل تبليغ و ترويج و توازن کار عملي و فعاليت
تواند به درستي انتخاب  و دانش آنان، نميگرفتن بافت مخاطبين و نيز ميزان آگاهي

 را به صورتي شماتيک به نمايش ي و خودگرداني نمايش نمونه وار تناسب ميان آگاه2 نگاره. شود
سازماندهي : بينيمدو سازماندهي متمرکز را ميدر گوشه سمت چپ . آورددر مي

با (اي و سازماندهي متمرکز کادرهاي حرفه) يبا کمترين ميزان آگاه(اي سربازخانه
بينيم در سمت راست دو نمونه از سازماندهي غيرمتمرکز را مي). ميزان آگاهي زياد

و نيز سازماندهي خودگردان ) با ميزان آگاهي کم(سازمان هاي بيکه شامل توده
  . باشند مي)براي افرادي با آگاهي باال(

سازد که هايي که در نگاره دوم ارائه شده است روشن ميهمين چهار نمونه از ترکيب
 و نيستند، بلکه ميزان آگاهي افراد» بد«يا » خوب«تمرکزگرايي يا عدم تمرکز الزاما 

سازماندهي . کندسازماندهي را تعيين مي است که کيفيت ماهيت وظايف سازمان
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با ميزان آگاهي کم، (سازمان هاي بيو توده) با کمترين ميزان آگاهي(اي سربازخانه
، دو قطب مخالف )شودور ميشعلههايي که ناگهان در جامعه مثال در شورش

، ولي فقط با اين پارامتر، الزما يکي دهندتمرکزيافتگي و عدم تمرکز را نشان مي
در دو نمونه ديگر که افراد از آگاهي . دتواند ارزيابي شوخوب يا ديگري بد نمي

با ميزان آگاهي (اي بااليي برخوردارند، يعني سازماندهي متمرکز کادرهاي حرفه
! انگيزتر هستند، بحث)براي افرادي با آگاهي باال(و نيز سازماندهي خودگردان  )زياد

ين دو چرا که نگرش سازماندهان به انسان و جهان و نيز کارکرد عملي هريک از ا
مدل بايستي مورد بحث جدي قرار بگيرد که اميدوارم در بخش پاياني فصل ششم و 

  . نيز جمعبندي کتاب بتوان پاسخي سنجيده به اين پرسش ارائه داد
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 نمايش نمونه وار تناسب ميان 2 نگاره

  ي و خودگردانيآگاه

 بايستي روشن شود، نقش گسترش فردگرايي در اين زمينهيک نکته مهم که در 
 فردگرايي نقطه مقابل در عرصه اجتماعي درک رايج اين است که. جوامع امروز است

هاي پيشين و در نظر گرفتن اما نگاهي به تجربيات دهه. شودمحسوب ميگرايي جمع
شود هاي تاريخي گذشته، موجب ميها به نسبت دورهارتقاي سطح آگاهي انسان

 انهيآدريا فردگرايي در سازمان که از سوي » فردگرايي سياسي«تفسير ديگري از 
  :ت نيز جايگاه خاص خود را بيابد، ارائه شده اسسوربوم
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 يتلق کساني) سميدآلياندو (يفردگرائ با را ياسيس يفردگرائ که است مهم اريبس...«
 استيس در شدن ريدرگ عدم اي و شدن کم يمعنا به لزوماً ياسيس يفردگرائ. نکرد

ه ب فرد که معنا نيبد است، ياسيس نينو اصطالح کي خود برعکس، بلکه. ستين
 نيا از را خود تيهو و کند تيفعال ياسيس هعرص در شتريب توان با جردم جزء عنوان

 ستين هم نيا يمعناه ب يفردگرائ که داشت توجه ديبا نيهمچن. دينما متحول قيطر
 يها نحله و عناصر گريد با مشترک تيفعال و يهمکار خواهان ياسيس فرد که
 کرد يتلق استيس در ينگرباز ينوع واقع در توان يم را يفردگرائ. باشد ينم ياسيس

 را است يجمع تيمسئول و جمع به مربوط که هرآنچه نيب مرز دارد تالش که
  7»).٢٠٠١ سوربوم،. (کند مشخص

گيري در مورد اين که تضعيف اشکال سنتي کار جمعي، برخاسته از فردگرايي تصميم
، خيزدبرمي هاي فرديسطح رشد آگاهي و توانايياز است يا اين که ) انديويدوآليسم(

تعريف مجددي از نقش  افزايش سطح آگاهي در جوامع امروز، .اي نيستکار ساده
با تلفيقي از هردو  ،عيق در زندگي و تجربه وا.سازدضروري ميرا فرد در کار جمعي 

رساند تا با اين حال، شناخت اين مولفه به ما ياري مي. عامل روبرو هستيم
 .تر مورد پژوهش قرار دهيمبينانهبا ديدي واقعسازماندهي در دوران کنوني را 

تمرکز و خودگرداني را در سازمان سوسيال دمکراتيک، ميان توازن رزا لوکزامبورگ 
روح «. بيندياي مسطح رشد مبارزه طبقاتي و ميزان پيشرفت جنبش تودهدر پيوند با 
ايد شامل باي مي، به خصوص در آغاز جنبش توده]سوسيال دمکراتيک[اين سازمان 

اي بوده و ابداً شامل قرار دادن آن هماهنگ کردن و وحدت بخشيدن به جنبش توده
  8».تحت انقياد يک مقررات سخت نباشد
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  ساختار کتاب 1.3

گيرد که به ياي را در بر مگشايش بحث در زمينه سازماندهي، رنگين کمان گسترده
هايي که ترين بحثهماز جمله م. همه جوانب آن در اين کتاب پرداخته نخواهد شد

در مجالي ديگر بايستي به آن پرداخت روش سازماندهي جامعه سوسياليستي، توضيح 
 براي نمونه تنها .باشدهاي سازماندهي ميو ژرفابخشي به رابطه آگاهي و روش

هاي لنين و رزا لوکزامبورگ که در بخشي از مطالب به آنها اشاره بررسي نگرش
هاي مستقلي است که از گنجايش و ها و کتابپژوهشگذرا شده است، نيازمند 

  .رونداهداف کتاب کنوني فراتر مي
 در  در فصل فعلي،، پس از طرح مسئلهشوديمدر جستاري که در صفحات آتي ارائه 

فصل سوم، نگاهي به . پرداخته خواهد شد» سياست و سازماندهي«به رابطه فصل دوم 
هاي ساختارهاي تشکيالتي و مدل. برعهده داردرا » سازماندهي امر در رويکردها«

 در ايشبکه هايمدل. گيرندارتباطي در فصول چهارم و پنجم مورد بحث قرار مي
م، به اهميت و تاثير متقابل هفتفصل   .گيرندبيشتر مورد بازبيني قرار ميفصل ششم 

 در فصل هشتم به. پردازد ميهاي ارتباطيهاي سازماندهي و زيرساختروش
و  موردي هايررسيب .هاي ارائه شده در کتاب پرداخته خواهد شدجمعبندي بحث

شود تا از حجيم شدن  کتاب به صورت جداگانه ارائه مي»ضمايم«وار در قسمت نمونه
  .ها در قسمت اصلي کتاب خودداري شودبحث

 




