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 شدهرسانیروزهب – مانیفست

: 1«کردن وضعیت موجود چیزها استجنبش واقعی برای ویران»سرزنده و جاری و سیاست زیست« شمارانبی»

است و انکارناپذیر. از وحاضر داری به معنای عام همه جا حیاعتراض علیه نئولیبرالیسم به معنای خاص و سرمایه

داری در امان نیست، همه از استثمار سرمایهاش ی صنعتی گرفته تا پرولتری که حتا در خانهکارگر فالن کارخانه

« شمارانبی»خودشان معترض اند. این یعنی، از این سیستم فاسد کینه به دل دارند و نسبت به وضعیت موجود 

خودِ واقعیت جوشان و سیالِ جنگِ جهانی پرولتاریای جهانی است برای  خیال در برابر واقعیت نیست،ی پروژه

یی واقعیت سرزندهدانیم، بخش میرهاییی ما خودمان را بخشی از این واقعیت زنده«. جهان دیگری ممکن است»

 سودای شروشورش دارد. دهد و تن به سازش و مدارا نمیداری مفلوک سرمایهوکه در برابر واقعیت مرده

ست که تنها دینامیسم انقالبیِ خشم ماست. یدارسرمایهی علیه سیستم گندزدهافزارمان ترین جنگخشم ما مهم

محلی و ی نشدهدهیو سازمانپراکنده های اما این خشمکند؛ مان میبه آینده خوشبینمان داشته است و زنده نگه

داری برای خودشان سرمایهیی در برابر ویژه جهانی تا زمانی که قالب سازمانی مشترک و سنگرگاه سیاسی

جاست ی آفرینش سازمان جدید پیرامون امر مشترک باشد، و ایننسازند، درواقع وجود ندارند. مالتیتود باید پروژه

  2.کنیمگذاری میرا معنا« شمارانبی» که

استالینیسم، مائوئیسم، تروتسکیسم، : 3های چپ پیراست؛ گسست از تمام گونه ی گسستپروژه« شمارانبی»

ها به سر رسیده است و دیگر به های آن. ما به این باوریم که دوران این ایسمدموکراسی و دیگر گونهسوسیال

کند. باید به ها حمله میرادیکال است و به ریشه« شمارانبی»خورد. بخش مورد نظرمان نمیدرد سیاست رهایی

تحمل دیگر غیرقابلها آن برخاسته ازهایی که بوی پوسیدگی تیشه بزنیم؛ ریشه )چپ پیر( خودمانهای ریشه
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پشت کنیم، از مان نیاکانست که به میراثِ بد بسازیم؛ اما این کار زمانی شدنیشده است. ما باید خودمان را از نو 

 یاد بگیریم.تری چیزهای تازهتری برویم و های ناشناختهراه

 دگیعلیه نماین

« انقالبی»و « لنینیستی»، «مارکسیستی»وتاب آبست، حتا اگر با علیه هرگونه رهبری عمودی« مارانشبی»

شناسیم. ما به این باوریم عنوان رهبر، دبیرکل، رئیس و صدر به رسمیت نمیاد شود. ما هیچ آقاباالسری را بهپیشنه

توان آبرو و دهند و با هیچ توجیه و دلیلی نمیمیخواهی، دیکتاتوری و فساد ها بوی تمامیتکه این واژه

را برون ها وری سازمانی که این واژهوپا کرد. تغییر رادیکال موردنظر ما با اتکا به تئها دستپرستیژی برای آن

ساز باشد، باور نداریم. ما باید به ما به هیچ قاعده و قاعدی که عمودی و بردگیداده است، شدنی نیست. 

بشوریم و نشان دهیم که زدگی علیه رهبریباید پایان بگذاریم. ی نقطه شوندهرهبری –کننده رهبری دیالکتیک

 مدیریت خودگردان ممکن است.

باید ثابت کنیم که بدون رهبر و قهرمان گفت، بدبخت ملتی است که به قهرمان نیاز دارد. برشت چه خوب می

هرگونه « شمارانبی»نباشند. ها توان درست کرد اگر اینمیآوری شود زندگی کرد، و چه زندگی شگفتهم می

ب سازمانی هستیم. هرکه مراتها باور داریم و مخالف سرسخت سلسلهکند. ما به قدرت کموننمایندگی را رد می

که از کسی دستوری آنمشترک بازی کند، بیسازمان عنوان عضو فعال این نقش خودش را بهتواند از هرجا می

ی به شدت بگیرد. شاید بگویند زود است که از مدیریت خودگردان سخن بزنیم؛ اما گپ ما این است که ایده

  وپر بگیرد.  ل ااهرن واقعبینانه خوابیده است: نگذار تا خودگردانی بالارتجاعی و پلیدی پشت این استدال

ی مدیریت خودگردان جلوگیری شود. یدهشدن امختلف از عملیهای های زیادی شده تا به بهانهکنون تالش تا

اند هم نقش زیادی در کارزار سبوتاژ مدیریت خودگردان بودن داشتههایی که ادعای کمونیستشوربختانه آن

ی دولت را جاگزین ایده -چگونه نمایندگی حزب دانیم که شوروی را می« سوسیالیسم واقعی»اند. بازی کرده

شانگهای در چینِ مائو هم که آگاهیم. همیشه وقتی  خودمدیریتی کمونیستی کرد؛ از رسوایی سرکوب کمون

در نطفه خفه شود. خودگردانی  یاند تا ایدهزدهیی یان بوده است، دست به هر خرابکاریقدرت و امتیاز در مپای 

اند مدام سعی کرده -ها داده است ه آنب« ی کارگرحزب طبقه»که  -پایان رهبرانی با قدرت نامحدود و بی

     افتد. بی خودگردانی به تأخیر یپروژه
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 ی ارتجاعی برساخته ،ممرد

دلوز کل تاریخِ دروغِ ژیل ی این گفته 4«اند.وجود ندارند، یا هنوز وجود ندارند... مردم گم شدهدیگر مردم »

شود از آن میسادگی و به ساز و ارتجاعی است،ی یکسانبرساختهکند. مردم یافته پیرامون مردم را نابود میشکل

یخ تار اند. تاریخِ مردمْخودشان را آفریدهمورد نظر « مردم»بازان همه کرد. از پیامبران تا سیاستاری بردبهره

الک همه و مردم مسازند ؛ و این گفته که تاریخ را مردم میستوار استاسازی برساخته و جعلی است که بر دروغ

یی است برای ترفندبازی و چاپیدن هرچه بیشتر و بهتر های بزرگِ تاریخِ دروغ است. مردم بهانهچیز اند، از دروغ

شر مردم، باید با این مفهوم کذایی و دروغین وداع کنیم و نیروی دیگری را جاگزین فرودستان. برای رهایی از 

 آن سازیم: مالتیتود.  

 داریسرمایههایی را که در رژیم تمام آنمفهوم طبقاتی است و گوید، نگری میآنتونیو که گونه مالتیتود همان

سازی را و یکسانشود اش شناخته میبا قدرت ریزومی و تکینگیرد؛ نیرویی که در بر میشوند استثمار می

لتیتود تیتود نیست. ماهرچیزی ممکن است باشد، اما مالرا بپذیرد سازی که وحدت و یکساننیرویی  5تابد.برنمی

  شود.نمی جاسازی -محور است که حزب -نیست و در قالب تیوری سازمان لنین پذیر نمایندگی

نیاز ست که ما را از همه چیز بیسیاسی –ی کامل تئوریک یک بسته موردنظر نگری و هارت اما آیا مالتیتودِ

و  زده نیستیمما نگرینادرست است. و هر متفکر دیگر از آرای نگری و هارت  کند؟ نه. یک چنین برداشتیمی

گویند اند و هرآنچه آنان میها پاسخ دادهایم که نگری و هارت به تمام پرسشبه هیچ وجه به این باور نبوده

دهندگان و عنوان قناعتما به حتا مارکس. ،قانع کندبا تمام معنا تواند ما را بخش است. کسی نمیقناعت

توانند راهگشا باشند نه پیامبر. کنیم. آنان تنها میمان نگاه نمییعیار به متفکران مورد عالقهتمام کنندگانِراضی

 دهندگان سپری شده است. دوران پیامبران، قهرمانان و نجات

 شدگیعلیه کامل

ها سعی دارند شده است و هرگز نخواهد شد. آنچه انسانهیچ متنی کامل نیست، چون هنوز انسان کاملی خلق ن

متن بهتری معنای آن نیست که تالش نکنیم شدن است که شدنی نیست. این گفته بهانجام دهند تقال برای کامل

  تولید کنیم.متن بهتری داریم توان خلق کرد، تالش دانیم متن کاملی نمیدر حالی که میبیافرینیم. 
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نویسی است که هرگز نهایی نخواهد این مانیفست پیشنقص نیست. وعیبسند کامل و بی« شمارانبی» مانیفستِ

« شمارانبی» آوریم تا پربارتر شود. مانیفستِماند: هرازگاهی تغییراتی در آن مینویس باقی میشد و همیشه پیش

دست عرضه کند و برای این کار یکو « انسان کامل»که سعی دارد ست هرگونه مانیفستیناپذیر دشمن آشتی

 حاضر است به هرگونه جنایت و کشتاری دست بزند.

قالبی انهمیشه و با دیالکتیک است پایانی بر جوشش رادیکال  یشدگی نقطهکاملم. جنگیشدگی میما با کامل

شده و ضایا را تمامدر برابر خرد انتقادی که قست و مانعی نوعی ایستایی شدگیْکاملآید. جور درنمیکمونیسم 

  بیند و همیشه در حال شدن است. کامل نمی

 داری پیرامونی سرمایه

های پراگنیاش. ما به یاوهاز نوع پیرامونیست؛ یدارسرمایهافغانستان مسلط در  اقتصادیِ – ساختار اجتماعی

افغانستان باور نداریم. خیلی مسخره و احمقانه است  یبودن جامعهفیودالیمستعمره و نیمهمائوئیستی مستعمره/نیمه

های کوچهوپسدارانه در کوچهکردن بقایای مناسبات پیشاسرمایهافغانستان و یا دنبالبودن که با تکیه بر زراعتی

ت کنیم ( بخواهیم ثابرعیتیهای مربوط به مناسبات اربابها و واژههای اربابان، خاننامآوری جمع )مثلنافغانستان 

بیهوده اش یادآوری 6«.باید فاصله و زمان بسیاری را طی کند داریسرمایههنوز برای رسیدن به »ما ی که جامعه

  ی گذرایی کنیم.رو هستیم، مجبوریم اشارهو نافهم روبهمانده به شدت عقببا چپِ جا که ، اما ازآنرسدبه نظر می

ی بلکه این کشور حتا وارد دورهست، یدارسرمایهتنها ان نهافغانستاقتصادی حاکم در  -ساختار اجتماعی 

بینیم: ی آشکار میگونهاطالعاتی شده است. همه جا نقش هژمونیک کار غیرمادی را به داریسرمایهپساصنعتی و 

دهد که نشان میروشنی ها همه بهمخابراتی و ارتباطی، وغیره. اینهای فعالیتداری، بانکیی، ر رسانهکا

کار مادیِ صنعتی. درست های حال تسخیر آخرین سنگرگاهدی هم درنظم مستقر است و کار غیرما داریسرمایه

و کننده روابط دیگر از نقش تعییناست که مناسبات پیشاکاپیتالیسم هم در افغانستان وجود دارد؛ اما این 

  هژمونیک برخوردار نیست. 

 گری در ستایش ویران

کار باشد. دستگاه ایدئولوژیک گر و خرابو سرکوب است. متن باید سرکوبگری انیفست ویرانم« شمارانبی»

آن را ها است و بسیاریداده « کاریخراب»و « سرکوب»باری از کننده و جنایتتعریف بدنام داریسرمایه
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این باوریم که ایده اگر به ما اش داریم. دوستهست که ما کاری از سرکوب و خرابیی اند. اما گونهپذیرفته

ایم. آری! اگر آنارشیسم بسازد. ممکن است متهم شویم که آنارشیستیی چیز تازهتواند گر نباشد، نمیویران

کنیم که ما افتخار میباشد،  نظام کهنه، رد نمایندگی و آفرینش خودمدیریتیوباروی کردن برجویران

 ایم.آنارشیست

قانون نیست. باید تعریف جدیدی از نظم و بیی بیش نداریم؛ اما بدیل ما یک جامعهداری سرِ سازبا قانون سرمایه

قانون، نظم و رهبری ارائه کنیم. رهبری، قانون و نظمِ برساخته و استعالیی کنونی باید از میان برود و جایش را 

ا تروریسم، مافیا و چیزهایی از بودی بگیرد. ما معتقدیم که برای مبارزه برهبری، قانون و نظمِ برسازنده و درون

این دست نیاز حتمی به رهبری عمودی و استعالیی نیست؛ اما اگر فرض کنیم چنین نیازی دیده شود باید موقت، 

 تر از همه این که همیشه تابع رهبری خودگردان باشد. گذرا و محدود و مهم

  «کاریپنهان»علیه 

شود از سازمانی میساز فساد درونهای وابسته به چپ پیر که زمینهحاکم بر سازمان« دموکراتیک»سانترالیسمِ 

های چپی از سوی دیگر، منجر به ایجاد فضای در سازمان «کاریمخفی»وچرای اصل چونسو و رعایت بییک

همواره به شما کند: رتب بازتولید میژی ترس را مشود؛ فضایی که نوعی از ایدئولوشدت بسته و مخوف میبه

مجازات  -یکی از اصول اساسی است کاری پنهان -سازمانی  شود که در صورت سرپیچی از اصولِزد میگوش

  خواهید شد.

توانید به اطالعاتی که نیاز دارید دسترسی داشته باشید؛ چون رهبری سازمان که عنوان عضو سازمان نمیشما به

ی مرکزی دهد. دبیرکل و اعضای کمیتهاین اجازه را به شما نمی ،دسترست و غیرقابلجایش آن باالهاس

مزاحم و همیشه هایبه سراسربیناند، حزب/سازمان که با رأی شما در کنگره به مقام و منزلت سازمانی رسیده

در شرایط متفاوت و سازمان ست که رهبری شوند. این درحالیسی شما مبدل میمخوف در زندگی شخصی و سیا

های از رابطهنیست: « رعایت اصول سازمانی»کند و خبری از زندگی میغیرقابل مقایسه با وضعیت شما 

  .سازمانیهای درونهای مشکوک گرفته تا فسادپیشگیپررمزوراز استخباراتی و انجوسازی

شده است برای چپ پیر که یی کاری سازمانی بهانهپنهانچون، کنیم. کاری مخالفت میجاست که با پنهاناین

زند؛ چون دلش گرم یی میوفسادش را از نظرها دور نگه دارد. چپ پیر پشتِ پرده دست به هر فسادوفتنهضعف
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دهد، مصونیتی کاری سازمانی نوعی مصونیت بد به چپ میاست که کسی از رازهایش آگاه نخواهد شد. پنهان

وغرور های او ندارند با غضبسازد تا چپِ ما بر رقیبانش که خبری از گندکارییی میکه اعتماد به نفس کذا

  ازحد بتازد.بیش

. البته این تنها و آخرین ی دروغ چپ پیرپروژهدرواقع نقد رادیکالی است بر « کاریپنهان»اعالم مخالفت ما با 

رمزورازهای بویناکی  برویم و دست به افشاگری هاکاری نیست که ما باید انجام دهیم. باید خیلی فراتر از این

کرده است. از همگان مخفی ناپذیر سازمانی عنوان یک اصل تخطیبه« کاریپنهان»بزنیم که چپ پیر با تکیه بر 

  اما این کار به زمان بیشتر و شرایط مساعدی نیاز دارد که اکنون کمتر فراهم است.

                                                           

 ها: پانویس

 

 61پیام روز، ص  :تهران تیرداد نیکی،ی ترجمه (. ایدئولوژی آلمانی،1311. )س، فریدریشلانگ مارکس، کارل؛: 1 

ها اند؛ اما از نظر ما این واژهمالتیتود استفاده کردهجای بهشماران و بی انبوهه، انبوه خلقهای : برخی از مترجمان ایرانی از واژه2 

بار معنایی این نیروی ریزومی و تکین را در بر دارند. پس چرا نام توانند برابرنهادهای کامل مالتیتود باشند؛ چون بخشی از نمی

 ایم. خودمان نشدهآل این است که ما هنوز مالتیتود ایدهپاسخ  است نه مالتیتود؟« شمارانبی»ی ما پروژه

یی برای گفتن ندارد، نه چپی که از : منظور ما از چپ پیر چپی است که از نظر تئوریک و سیاسی ورشکسته شده و حرف تازه3 

اش را نقد رادیکال کرده و از ضرورت لخورده یا جوانی که گذشتهنظر سنی دیگر جوان نیست و پایش لب گور است. هر چپ سا

 آید.بروزدهی تئوریک استقبال کند، از نظر ما چپ پیر به حساب نمی
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 1(، ص 1333ی سوم، نشر الکترونیک )به پیش!، ارگان نشراتی سازمان انقالبی افغانستان، شماره: 6 
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