
جنبش ھای اجتماعی - طبقاتی، شیفت پارادایم دولت ھای اجتماعی  
ترازنوین، و ابداع سیاست بدیل! 

تـأملی بـر اعـتراضـات جـلیقھ زردھـای فـرانـسھ بـھ عـنوان جنبشی علیھ نـابـرابـری ھـای اجـتماعی و خـودکامگی سیستم 
نمایندگی! 

در وھـلھ نخسـت این جـنبش بـرشی اسـت زنـده از بحـران سـرمـایھ داری و مـناسـبات حـاکم بـرجـھان. بـھ لـحاظ طـرح مـطالـبات، 
گسـتردگی و خـشم نـھفتھ در خـود و پـژواکی کھ بـرانگیختھ اسـت، رخـدادی اسـت غـافلگیرکننده و خیزشی علیھ سیاسـت ھـائی 
کھ بـھ مشی اصلی بـورژوازی تـبدیل شـده اسـت. این جـنبش نـھ فـقط اعـتراضی اسـت علیھ سیاسـت ھـای کالن سیستم و نـخوت 
حـاکمان و رویکردتحقیرآمیزشـان بـھ زنـدگی تھیدسـتان و زحـمتکشان، بلکھ ھـم چنین حـامـل رھیافـت ھـائی ھـم چـون مـطرح 
سـاخـتن دمـوکراسی مسـتقیم، افـزایش قـدرت خـریدزحـمتکشان، تغییرشیفت مـالیات از تھیدسـتان بـھ ثـروتـمندان. در وھـلھ اول 
آن ھـا بـازنـدگـان جـھانی سـازی سـرمـایھ داری ھسـتند؛ الجـرم جـھانی سـازی فـقرآفـرین و تبعیض آمیز را بـھ زیرضـرب گـرفـتھ 
انـد و از مکرون و دولـت او بـھ عـنوان رئیس جـمھور و دولـت ثـروتـمندان نـام می بـرنـد. آیا فـنری کھ طی چـندین ده سـال 
فشـرده شـده اسـت، شـروع کرده بـھ بـازشـدن و جـھش بـھ طـرف مـقابـل ؟ ویژگی ھـا و نـقاط آسیب پـدیزجـنبش کھ کم ھـم نیستند 

کدام ھاھستند؟  
بی تـردید جـنبھ نفی سیستم و سیاسـت ھـای آن در این جـنبش بسیارنیرومـند و عیان اسـت و این الـبتھ نـقطھ قـوت بـزرگ این 
جـنبش و بیانـگرفـراتـر رفـتن خـواسـت ھـا از چـارچـوب سیستم و فـقدان میل بـھ سـازش بـا آن اسـت. در این نـوع جـنبش ھـای 
ضـدسیستم، ھـمواره دیالکتیک منفی بـر دیالکتیک مـثبت تـفوق دارد و اگـر بـخواھـد بـھ سـرشـت اعـتراضی خـویش وفـادار بـمانـد 
جـزاین ھـم نمی تـوانـد بـاشـد. چـنان کھ آن را می تـوان در عـدم تمکین اشـان بـھ فـشاردولـت بـرای «نـماینده پـذیری» و بـھ بـازی 
کردن در میدان خـود و مـذاکره و چـانـھ زنی و سـازش در پشـت درھـای بسـتھ و بسیاری از رویکردھـای آن ھـا مـشاھـده کرد. 
بـا این وجـود این بـھ معنی نـادیده گـرفـتن خـطراتی نیست کھ سیستم ھـای کارکشتھ بـا مـانـورھـای گـونـاگـون و از جـملھ عـقب 
نشینی ھـــای مـــوردی و مقطعی بـــرای خـــلع ســـالح جـــنبش انـــجام می دھـــند. بـــطورکلی داریم از یک گـــرایش و 
فـرایندرویکردمنفی نسـبت بـھ سیستم در جـنبش ھـای نـوین صـحبت می کنیم کھ در حـال صیقل یافـتنند و نـھ از یک رویکرد 
پیشینی و تضمین شـده. بھمین دلیل آسیب پـذیری ھـا ھـمواره وجـوددارنـد. یک پـرسـش مـھم دیگر: آیا می تـوان در پـس و 
پشـت این دیالکتیک نفی، کھ بـھ سـھم خـود ابـزارمـھم و کارسـازی بـرای تغییرشـرایط حـاکم بـر جـامـعھ ھسـتند، ضـمن وفـاداری 
بـھ دیالکتیک منفی، خـواسـتی از جـنس «اثـباتی» و مـرتـبط دھـنده یافـت کھ کل مـطالـبات و مـختصات آن ھـا را مـفصل بـندی 
کند و بـھ وقـوع یک دگـرگـونی مـحسوس و مـعنادار و پـارادایمیک در کل جـامـعھ مـعنا بخشـد؟!. نـوشـتھ حـاضـر بحثی اسـت 
پیرامـون این نـوع پـرسـش ھـای سھـل و مـمتنع و سعی دارد کھ ضـمن وفـادارمـانـدن بـھ دیالکتیک منفی جـنبش ھـای نـوین، امـا 

کورسوئی از رھیافت ھای نوین را زیرذره بین قراردھد. 
قـبل از ھـرچیز الزم اسـت بـھ یک نکتھ مـھم ھـم چـون مـقدمـھ ورودبـھ این بـحث اشـاره کنم کھ پیشفرض آن بـشمار می رود: 
ھیچ جـامـعھ ای بـدون آن کھ عـناصـرتـحول بـزرگ و پـارادایمیک آن تکوین یپداکره بـاشـد، قـادر بـھ پـوسـت انـدازی و زایش و 
تغییرات بـزرگ و مـعنادار نـخواھـد بـود. آیا مـا بـا چنین وضعیتی مـواجھیم؟ بـلھ! در حقیقت دسـت آوردھـای مـادی و آگـاھی 
بشــر بــرای تغییرشــرایط حــاکم بــرخــود و مــناســباتــش بــا عــرصــھ ھــای اقــتصادی و قــدرت سیاسی و بــا طبیعت و بــرای 
تغییرشـرایط زنـدگی در کلیت خـود و نـھ صـرفـا در حـوزه ھـای کوچک و جـزئی در طی چـندین ده سـال اخیرچـنان گسـترش 
یافـتھ اسـت، کھ این نـوع پـوسـت انـدازی را اجـتناب نـاپـذیرسـاخـتھ اسـت. بـجای بـازتقسیم دسـتاوردھـا بـسودرفـاه و شکوفـائی و 
نیازھـای سـوزان جـوامـع انـسانی چـون تغییرمـناسـبات کھنھ بـھ مـناسـبات نـو در ھـمھ زمینھ ھـای زنـدگی اعـم از زمـان کار و 
حتی تــاحــدمعینی رھــاکردن اصــل انقیادزنــدگی بــھ کارمــوظــف، تغییرمــناســبات قــدرت در تــمامی ســطوح خــردوکالن، 
دمـوکراسی کوتـولـھ و بی تـناسـب بـا بـلوغ و آگـاھی بشـرامـروز، نیاز بـھ اشکال تـازه ای بـرای بـازنـمائی و پیشبردنـظرات و 
خـواسـت ھـای شھـرونـدان، وارونـھ کردن شکاف ھـای پـرشـتاب و نـجومی طـبقاتی  کھ دارد بـھ یک دوقطبی یک درصـد و 
٩٩ درصـد فـرا می روید و لـزوم تغییرنـحوه تـعامـل انـسان بـا طبیعت، ھـمھ آن ھـا نـادید گـرفـتھ شـده و سـرکوب شـده اسـت. بـھ 
طـورخـالصـھ نـھ فـقط نیاز کھ امکان تغییر در بسیاری عـرصـھ ھـا فـراھـم اسـت کھ در اصـل تـھاجـم عـنان گسیختھ سـرمـایھ 
داری ( نـئولیبرالیسم) در طی چـندین دھـھ گـذشـتھ مـجال آن را نـداده اسـت. چـنان کھ انـواع فـشارھـا و نـارضـایتی ھـا روی ھـم 
انـباشـتھ شـده و مـا را در یک وضعیت «انـقالبی» بـھ مـعنای ضـرورت تغییرات مـھم قـرارداده اسـت. شکاف در بـاال در بـلوک 
سـرمـایھ داران کھ بـا چـندشـقھ شـدن آن ھـا، چـنگ ھـژمـونیک و بـھم ریختن اجـماع جـھانی پـس از جـنگ دوم ھـمراه اسـت، خـود 
یکی از نـشانـھ ھـای وضعیت  «انـقالبی» اسـت. بـنابـراین بـھ نـوعی مـعادلـھ نـخواسـتن و نـتوانسـتن در مقیاس جـھانی، جـھان را 
آبسـتن تـحوالت مھمی سـاخـتھ اسـت کھ مـتناسـب بـا مـنافـع و خـاسـتگاه ھـای طـبقاتی و اجـتماعی، رویکردھـای گـونـاگـونی را در 

واکنش بھ آن مشاھده می کنیم. 



اگـرمـبارزه و فـشار بـھ سیستم بـھ دلیل بی اعـتبارشـدن آن و نـھادھـای وابسـتھ بـھ آن، بـھ بیرون از سیستم و نـھادھـای آن مـنتقل 
شـده اسـت ( و یا دقیق تـر، در حـال انـتقال یافـتن اسـت)، و بـھ شکل شـورش و خیزش و تـظاھـرات و اشـغال فـضا مکان ھـا-
جـاده ھـا و خیابـان ھـا- صـورت می گیرد، اگـر خـواسـت جـنبش بـھ نـقل از زبـان خـودشـان عـدالـت و بـرابـری اجـتماعی اسـت و 
در ھمین راسـتا دولـت را زیرفـشارسنگین تغییرسیاسـت ھـای کالن ھـمچون اخـذمـالیات از ثـروتـمندان بـجای اخـاذی از 
کارگـران و زحـمتکشان قـرار می دھـند، و مـطالـبات مشخصی را ھـم در ھـمان راسـتا بـھ دولـت تحـمیل می کنند؛ مـعنای چنین 
رویکردی -حتی اگـر خـودھـم نـدانـند- نسـبت بـھ دولـت و سیاسـت ھـای طـبقھ حـاکم چیست؟ بـھ جـز وادارکردن دولـت بـھ تـرک 
سیاسـت ھـای نـئولیبرالیستی کھ آن را مـنشأ فـالکت و فـقرخـود می دانـند، و حـرکت بـھ سـوی نـوع خـاصی از «دولـت اجـتماعی 

و خدماتی»؟.  
از ھمین رو ھـدف مـھم و اصلی این جـنبش را می تـوان در تحـمیل نـوعی «دولـت اجـتماعی تـرازنـوین» متکی بـر فـشاراز 
بیرون صـورت بـندی کرد [ بـا ویژگی عـدم مـشارکت در دولـت و اعـمال فـشار از بیرون بـھ آن، یا اگـر بـتوان گـفت «دولـت 
اجـتماعی» نـوع منفی-منفی نسـبت بـھ حـضوردر قـدرت- کھ در تـمایزبـا نـوع مـثبت- نسـبت بـھ حـضوردر قـدرت- قـراردارد کھ 
سـال ھـای طـوالنی آزمـوده شـد و بـا از دسـت رفـتن دسـت آوردھـایش امـروزه سـترون و بی خـاصیت شـده اسـت]. دولـت 
اجـتماعی تـرازنـوین یا دولـت اجـتماعی از نـوع منفی، امکان پـذیری خـود را بـا اتکاء بـھ فـشارسیستماتیک و نیرومـند از 
بیرون بـھ سیستم، در شـرایطی کھ سـایراھـرم ھـای فـشار و از جـملھ پـارلـمان و دمـوکراسی نـمایندگی بی اعـتبار و سـترون 
شـده انـد صـورت می دھـد. تـحقق چنین ھـدفی مسـتلزم مـبارزه علیھ سـاخـتارھـای مـوجـودقـدرت و مـناسـبات سـرمـایھ داری و 
فـراتـررفـتن از آن اسـت. اگـر دولـت ھـای اجـتماعی کھن و مـثبت بـھ تـوھـم «دولـت اکثریت» بـاورداشـتھ انـد، در رویکردجـدید 
دولـت ھـمواره دولـت اقلیت اسـت، بـدون آن کھ بـتوانـد مـاسک بـر چھـره ادعـای نـمایندگی اکثریت را داشـتھ بـاشـد. اکنون 
مـدت ھـاسـت کھ نـھاددولـت حتی بـھ شکل رسمی ھـم نـماینده اقلیتی از جـامـعھ ھسـتند کھ بـاصـطالح نـان سکوت اکثریت و 
سـخن گـفتن بـنام آنـان را می خـورنـد. دولـت اجـتماعی از نـوع منفی اش، ھـمان دولـت اقلیت امـا بـدون مـاسک بـرچھـره اسـت. 
تـا زمـانی کھ جـنبش ھـا ھـنوز قـادرنشـده انـد نـھاددولـت را کامـال زایل بـسازنـد و جـایگزینی بـرای آن داشـتھ بـاشـند، آن را 
تـحت فـشارسنگین قـرار می دھـند تـا وادار شـود و نـاخـواسـتھ تـن بـھ یک «دولـت گـذار و در حـال تضعیف شـدن» بـدھـد. چنین 
کنشی اگـر بـتوانـد از آسیب ھـائی کھ تھـدیدش می کند و از جـملھ وسـوسـھ مـشارکت در قـدرت و ھـمذات انـگاری بـا آن 
گـذرکند، رونـدی کھ در حـال گسـترش اسـت، خـود بـھ معنی کنشگری و ابـداع سیاسـت از نـوع دیگری خـواھـد بـود. این کھ 
خـوداین جـنبش ھـای مـوجـود تـا چـھ انـدازه بـھ این ھـدف کلی آگـاھی دارنـد، مـوضـوعی بـاز اسـت؛ امـا صـرفـنظر از کم و کیف 
آن و افـت و خیزھـای کھ در طی این مسیر وجـوددارد، این واقعیتی اسـت کھ آگـاھی جـنبش ھـا در جـریان پـراتیک اجـتماعی 
خـود بـھ چنین پـارادایمی کھ خـود در حـال ایجاد آن ھسـتند در حـال افـزایش اسـت. در تجـربـھ جـنبش اخیرفـرانـسھ در ھـمان 
محـدوده ای کھ صـورت گـرفـتھ اسـت، اوال جـنبش بیرون از نـھادھـای سیستم ایستاده و بـھ اعـمال فـشاربـھ دولـت و تحـمیل 
مـطالـبات می پـردازد و ثـانیا، در عین حـال بـھ فـاصـلھ و انـزجـارخـود از سیستم می افـزاید. و ثـالـثا دامـنھ خـواسـت ھـای خـود 
را وسـعت می بخشـد. چنین رونـدی اگـر تـداوم یاید و بـھ یک مشی و کنش مسـتمر و آگـاھـانـھ تـری گسـترش یابـد، در واقـع 
بـھ مـعنای حـرکت بـھ سـمت ایجاددولـت اجـتماعی از نـوع منفی اش بـا اتکاء بـھ فـشاراز بیرون بـھ سیستم اسـت. درنـگ بـر 
نـوع مـطالـبات و نـحوه عـمل و نـوع سـازمـان یابی جـز این را نـشان نمی دھـد. بـدون آن کھ بـخواھیم واردارزیابی مـشخص 
از درجـھ تـحقق آن در لحـظھ مـشخص بـشویم، داریم از یک رونـد و گـرایش عـمومی کھ چـھ بـسا بـا گسسـت ھـا و افـت و 
خیزھـائی ھـمراه بـاشـد صـحبت می کنیم. اگـر اکثریت بـزرگی از جـامـعھ در بیرون از سیستم و سـازوکارھـای آن بـھ عـنوان 
نیروئی بـا مـطالـبات مـشخص و نیز اھـدافی کلی و چـشم انـدازی کمابیش روشـن از آن واردمیدان شـونـد، می تـوانـند مـوازنـھ 
درونی دولـت ھـا را بـھ سـودخـود و خـدمـات اجـتماعی و علیھ سـرمـایھ داری بـھم بـزنـند. الـبتھ بـرای سـرمـایھ داری این یک 
دولـت بحـران اسـت و مصیبت زا و ھـمواره علیھ آن خـواھـد جنگید، ولی بـرای جـنبش شـروعی بـرای فـرایند«نـھ دولـت» یا 
دولـت رو بـھ تضعیف. اگـر در نـظر بگیریم  کھ مـنشأاصلی بـن بسـت ھـا و درجـازدن ھـا و حتی عـقب رفـتن ھـا در حـوزه ھـای 
شکاف ھـای طـبقاتی و غیره، ریشھ در مـوازنـھ مـوجـود بین تـوان جـامـعھ و قـدرت از یکسو و در درون قـدرت بـھ شکل 
تسـلط یا نـفوذبی چـون سـرمـایھ داران از سـوی دیگر دارد، و این کھ چنین رونـدی چـگونـھ زنـدگی بشـر و تـمدن او را 
مـوردتھـدید قـرارداده اسـت؛ آن گـاه بـھ اھمیت و نیز ضـرورت بـھ میدان آمـدن و بـالیدن پـارادایم جـدیدی کھ بـتوانـد این 
مـوازنـھ رامعکوس نـماید پی خـواھیم بـرد. گـرچـھ نـاگـفتھ نـمانـد کھ ھـدف این نـوشـتھ بیش از بیان آرزوھـا و آرمـانشھـر، 
تـالش بـرای تـوضیح رویدادھـا و مـعنا و مـحتوای نـھفتھ در آن ھـاسـت. امـا واقعیت دیگر آن اسـت کھ جـنبش ھـای نـوین بـا 
داشـتن ھـمھ مـطالـبات و ویژگی ھـای بکر خـود، اگـر نـتوانـند آن ھـا را در یک خـواسـت کلی و جـامـع کھ نـاظـربـرتغییر و 
بھـبودشـرایط زیست و زنـدگی اشـان بـاشـد مـفصل بـندی بکنند، بـھ صـرف آرمـان و یا حتی بـا مـختصات و رویکردھـای صـرفـا 
منفی نـخواھـند تـوانسـت پـاسـخ ھـای بـسنده و مـؤثـری بـھ بحـران ھـا بـدھـند و بـھ آن انـدازه تـاثیرگـذار بـاشـند کھ دولـت ھـا را 
وادار بـھ تغییرات مـعنادار در سیاسـت ھـای خـود بـنمایند. سـطح انـتظار از تغییر را الـبتھ خـودشـرایط زنـدگی و ابـعادبحـران و 



چـشم انـدازی کھ بـرآن مـتصوراسـت تعیین می کند و کسی نمی تـوانـد از بیرون آن را دیکتھ کند. تـوصیف مـختصات جـنبش 
اعـم از شیوه سـازمـانـدھی، نـحوه مـبارزه، نـوع  مـطالـبات و... گـرچـھ الزم و حتی جـالـب ھسـتند،  امـا اگـر نـتوانـند بـھ تـصویر و 
کلیتی کمابیش روشـن فـرابـرویند، بـقول مـولـوی ھـم چـون تـوصیف انـدام ھـای فیلی خـواھـد بـود در تـاریکی کھ نـخواھـد 
تـوانسـت بـھ کلیت مـوجـودی بـھ نـام فیل مـعنا بخشـد. بـھ نـظر می رسـد دولـت اجـتماعی تـرازنـوین متکی بـر فـشار از بیرون، 
در این بـرھـھ تـاریخی حـساس-در وجـھ سـلبی جـنبش ھـا- آن کلیتی بـاشـد کھ مـختصات بکر و سـاخـتارشکن جـنبش ھـای را 

مفصل بندی کرده و بھ آن ھا معنا بدھد.      

پارادوکس مداخلھ کمتر یا بیشتردولت، کدامیک؟!      
در صـفوف جـنبش ھـا عـمومـا و در میان مـعترضین فـرانـسھ نیز درخـواسـت مـداخـلھ کمتر و بیشتردولـت بـھ شکل مـتناقضی 
وجـوددارد. از یکسو بـا طـرح مـطالـباتی از دولـت خـواسـتھ می شـود کھ مـداخـلھ بیشتری در امـورکشور بـسودطـبقات فـرودسـت 
داشـتھ بـاشـد، و از سـوی دیگر نسـبت بـھ تھـدیدھـا و خـطراتی کھ از سـوی یک دولـت نیرومـند و اقـتدارگـرا مـتوجـھ آزادی مـردم 
و سـرکوب جـامـعھ می گـردد ھشـدار داده می شـود. نـزاع بین این دو رویکرد در میان بـلوک سـرمـایھ داری بـھ صـورت دفـاع 
از دولـت کوچکتر و کمتر مـداخـلھ گـر در بـرابـر دولـت بیشتر مـداخـلھ گـر، از لییرال دمـوکراسی تـا سـوسیال دمـوکراسی و تـا 
اقـتدارگـرا کھ مـطلوب پـوپـولیست ھـای راسـت اسـت ھـمواره مـطرح بـوده اسـت و از قـضا نـئولیبرال ھـا تـعرض چـندین دھـھ ای 
خـود- از جـملھ تـاچـریسم- را بـا ھمین شـعار«دولـت کوچک» و ارزان آغـازکردنـد. امـا در صـفوف چـپ مـعضل بـرخـورد بـا 
دولـت بـا ابـعادی مـضاعـف و الـبتھ بـا پی آمـدھـائی بـس نـاگـوار ھـمراه بـوده اسـت. در حقیقت حـل این پـارادوکس مـھم تـرین 
پـروبـلماتیک بیش از ١۵٠ سـال چـپ و از جـملھ تجـربـھ ظـھور و عـروج و نـھایتا فـروپـاشی «سـوسیالیسم دولتی» در بـلوک 
شـرق و ھـم چنین تجـربـھ ھـای پـس از آن بـوده اسـت کھ در آن بـجای آن کھ دولـت تـوسـط جـامـعھ بلعیده شـود، بـرعکس جـامـعھ 

توسط دولت بلعیده شد!. 
گـرچـھ جـوامـع بشـری نـاگـزیرشـده انـد در فـقدان بـلوغ و تـوان الزم بـرای خـودگـردانی و خـودمـدیریتی و گـردش چـرخ زنـدگی، 
علیرغـم شـورش ھـا و مـبارزات بی وقـفھ ای کھ علیھ نیروئی مشـرف بـرخـود بـھ نـام دولـت ھـای مسـتقر انـجام داده انـد و چـھ 
بـسا حتی آن را بـرانـداخـتھ انـد؛ امـا  پـس از بـرانـدازی آن را بـھ عـنوان دولـت خـودی، در شکل و شـمایل جـدید حتی بـا ابـعادی 
ھیوالئی تـر بـازتـولید کرده انـد. امـا بـا تـوجـھ بـھ این کھ ھـمواره رابـطھ معکوسی بین اقـتداردولـت و تـوان جـامـعھ وجـود دارد و 
پیوسـتھ کشاکش پـایان نـاپـذیری بین این دو و حیطھ اقـتدارات و اختیارات دولـت و مـنافـع و نـقش جـامـعھ جـریان داشـتھ اسـت. 
بخشی از این جـدال ھـم در نـھاددولـت بین دوگـرایش دولـت بـھ مـثابـھ خـادم سـرمـایھ داران و دولـت اجـتماعی و خـادم جـامـعھ 
بـازتـاب داشـتھ اسـت. تنظیم رابـطھ جـنبش ھـا و مـشخصا جـنبش سـوسیالیستی و احـزاب و جـریان ھـای مـرتـبط بـا آن بـا 
نـھاددولـت بـطورکلی از یکسو و بـا نـزاع ھـای درونی آن از سـوی دیگر، از دیربـاز بـا چـالـش و بـغرنجی ھـمراه بـوده اسـت کھ 
نـھایتا سـرنـوشـت جـنبش ھـا و انـقالبـات را رقـم زده اسـت و ھـم اکنون نیز  بـھ عـنوان یک چـالـش بـزرگ و سـرنـوشـت سـاز ھـم 

چنان باقی است و در دستورکارجامعھ و کنشگران قراردارد.  
 بـازتـولیددولـت ھـای قـدرقـدرت و ھـمھ تـوان کھ عـمال جـامـعھ را در خـود ادغـام کردنـد، از ویژگی بـارز«سـوسیالیسم دولتی» 
بـود و این در حـالی اسـت کھ ھـمواره پـژمـرده سـاخـتن و نـھایتا حـذف دولـت از اصـول بـرنـامـھ ای و بنیادین سـوسیالیست ھـا از 
ھـمان زمـان مـارکس بـدین سـو بـوده اسـت. حتی در تجـربـھ سـوسیال دمـوکراسی از نـوع غـربی ھـم بـھ نـوعی شـاھـدوزن سنگین 
دولـت ھـا بـوده ایم کھ خـوداین وضعیت مـوردبھـره بـرداری جـناح ھـای دیگرسـرمـایھ داری بـا شـعاردولـت کوچک قـرارگـرفـتھ 
اسـت (بـگذریم کھ در پشـت این ادعـا نـھ کوچک کردن نـقش دولـت بـالکل، کھ بیش از آن، سـبک کردن و حـذف ھـرچـھ 
بیشتروظـایف اجـتماعی دولـت بـھ نـفع سنگین تـرکردن کفھ حـمایت از بـورژوازی و افـزایش وظـایف مـربـوط بـھ حـفظ نـظام 
مـدنـظر بـوده اسـت). در ھـرحـال ھیچ کدام، چـھ تجـربـھ چـپ و چـھ ادعـای سـرمـایھ داری، مـوجـب آزادی و یا کاھـش فـاصـلھ 
ھـای طـبقاتی و کال تـأمین تـوأمـان آزادی و عـدالـت اجـتماعی نشـده انـد. چـنان کھ ھـم اکنون ھـم جـھان بـا بحـران ھـای عـدیده و 
بـزرگی در ھمین عـرصـھ روبـرواسـت. تـا آن جـائی کھ بـھ چـپ بـر می گـردد جـنبش ھـای طـبقاتی و بـحش مھمی از نیروھـای 
سـوسیالیستی کھ نیل بـھ جـامـعھ خـودگـردان و آزاد را در بـرنـامـھ خـود داشـتھ انـد در پـراتیک خـود و در بـرخـورد بـا مـقولـھ 
دولـت و کارکردآن، ھـمواره  بـا پـارادوکس مـداخـلھ کمتر یا بیشتردولـت تـا سـودای تـصرف کلی و بکارگیری آن را ( کھ 
منجـر بـھ بـازتـولید حتی حجیم تـر و اقـتداگـراتـر از قـبل ولـو بـا شـعاردرھـم شکستن مـاشین دولتی گشـت)  تجـربـھ کرده انـد و 
بیالن آن ھـا در بـرابـرمـاسـت. پـارادوکس ھـم دقیقا در ھمین جـاسـت کھ بـجای ایجادفـرایندپـژمـرده و تضعیف مسـتمردولـت و 
اقـتدارآن، بـھ تـقویت آن منجـرشـده اسـت کھ بـھ معنی فـرامـوش کردن «اصـل پـروژه رھـائی جـامـعھ از سیطره دولـت» بـوده 

است. 

از آن رو عجیب نیست کھ جـنبش ھـای اجـتماعی- طـبقاتی و نیز نـظریھ پـردازان دنـبال کننده این تـجارب تـاریخی، بـھ دنـبال 
راھی بـرای خـروج از این بـغرنـج و بـن بسـت بـاشـند. بـھ یک مـعنا جـنبش ھـای نـوین اجـتماعی در پـاسـخ بـھ این مـعضل و بـن 



بسـت پـا بـھ عـرصـھ وجـود می گـذارنـد و ویژگی مـھمشان پـاسـخ دادن عملی بـھ  پـرسـمان ھـا و چـالـش ھـای بـزرگی اسـت کھ 
جـھان کنونی بـا آن مـواجـھ اسـت. بـطورمـثال دسـت یابی بـھ آزادی و بـرابـری اجـتماعی و قـرارنـدادن آن ھـا در تـقابـل بـاھـم تـا 
کنون بـرای بشـر یک پـارادوکس بـوده اسـت. چـگونـھ می تـوان از آن عـبور کرد؟ یا یکی از ویژگی ھـای این جـنبش طـرح 
ھـمزمـان مـبارزه علیھ ثـروتـمندان و علیھ قـدرت مشـرف و بیگانـھ بـا خـود بـطورھـمزمـان اسـت کھ حتی در جـنبش مـھ ۶٨ بـاین 
شکل وجـود نـداشـت کھ بـھ معنی وقـوف بـھ پیونـدنـاگسسـتی دو مـؤلـفھ قـدرت و ثـروت بـا یکدیگر اسـت کھ از تجـربـھ زیستھ آن 
ھـا بـرخـاسـتھ اسـت. این ویژگی ھـا و الـبتھ نـھ فـقط آن ھـا، بـھ این نـوع جـنبش ھـا خـصلت پـارادایمیک می دھـد. در جـنبش 
اعـتراضی فـرانـسھ علیرغـم بـرخی نـاسـازه ھـا و آشفتگی ھـا، شـاھـدتـالش پیرامـون رھیافتی حـول این نـوع مـعضالت و 
پـارادوکس ھـای تـاریخی ھسـتیم و بـر ھمین پـایھ ھـا ھـم می تـوان تـمایزآن بـا تجـربـھ ھـا و مـدل ھـای گـذشـتھ را صـورت بـندی 
کرد. بــدیھی اســت کھ خــودکنشگری و عــمل در بیرون از ســازوکارھــای سیستم، از شــروط الزم بــرای پیشروی در این 
عـرصـھ اسـت. از ھمین رو، ایفاء نـقش پیشرو و گـشودن افـق ھـای نـو تـوسـط جـریان ھـا و نیروھـای سنتی چـپ و بـخش ھـائی 

کھ بھ لحاظ گفتمان و نوع سازمان یابی و سطح مطالباتشان پیوندھائی با سیستم  دارند، عمال اتفاق نمی افتد. 

در حقیقت تـا آن جـا کھ بـھ چـپ بـاورمـندبـھ جـامـعھ خـودگـردان و پـژمـردن نـھادولـت بـر می گـردد [اگـر در نـزدھـگل فـلسفھ 
آزادی و رھـائی نـضج دولـت و عـروج و ادغـام جـامـعھ در آن بـود، در نـزدمـارکس دولـت ھـم چـون ابـزارسـرکوب جـوامـع 
طـبقاتی بـر فـرازجـامـعھ و محکوم بـھ پـژمـردگی و مـرگ بـود]، تـا زمـانی کھ جـامـعھ ھـنوز بـانـدازه کافی بـھ بـلوغ خـود نـرسیده 
بـاشـد و نـھاددولـت ھـنوز بـھ عـنوان یک نـھادمـوردنیاز و بـھ صـورت یک  واقعیت عینی و مشـرف بـر جـامـعھ وجـود داشـتھ 
بـاشـد، بـدیھی اسـت کھ دولـت تـا لحـظھ افـول کامـل، چـنان نـھادپـراھمیتی اسـت کھ  نمی تـوان نسـبت بـھ آن و کارکردش و جـدال 
و کشاکشی کھ در درونـش جـاری اسـت بی تـفاوت مـانـد و نـھ می تـوان بـا تـصرف و اعـمال نـفوذ بـھ کنترل آن نـائـل آمـد و آن 
را در خـدمـت اھـداف جـنبش و از جـملھ پـژمـردن بـا ھـدف تـقویت نـقش خـودجـامـعھ بـھ کارگـرفـت ( در این مـورد سـوای جـنبھ 
نـظری، تجـربـھ ھـای بسیاری از قـرن بیستم تـا کنون مـقابـل مـاسـت کھ ھـرکدام نـادرسـتی چـنان تـصوری را بـھ نـمایش گـذاشـتھ 
انـد ). مـاھیت ذاتی دولـت بـھ مـثابـھ ارگـان سـرکوب و کنترل جـامـعھ و حـفظ مـناسـبات حـاکم بـر تـولید و تـأمین چـرخـھ 
بـازتـولیدگسـترده و انـباشـت سـرمـایھ و الـبتھ حـفظ نـظم و امنیت در چـارچـوب آن، و ایفاء پـاره ای از وظـایف مـھم اجـتماعی، 
جھـت گیری کلی وا سـتراتـژیک بـرای مـدافـعان سـوسیالیسم در مـورددولـت را تعیین می کند. بـا الـھام از ھـمان اسـتراتـژی 
عـمومی، در بـرخـوردمـشخص بـا آن بـدیھی اسـت کھ صـرفـا یک سیاسـت مـعطوف بـھ فـرایندتضعیف و پـژمـرده کردن نـقش 
دولـت در عـمل (و اسـاسـا وظـایف طـبقاتی آن) می تـوانـد اعـتبارداشـتھ بـاشـد و ھـرگـونـھ رونـدی خـالف آن چیزی جـز گسسـت 
بـرنـامـھ ای و عـدول اصـولی از آن نـخواھـد بـود. امـا در بـرخـورد مـشخص بـا این بـغرنـج ھـمانـطور کھ قـبال ھـم اشـاره شـد مـا بـا 
دو واقعیت و پـدیده در خـورتـوجـھ مـواجـھ ھسـتیم: نخسـت این کھ دولـت- تـا زمـانی کھ وجـود دارد- محـل مـنازعـھ پیوسـتھ بین 
مـنافـع جـامـعھ و طـبقات گـونـاگـون مـوجـود در آن اسـت، و مـشخصا کشاکش بین کلیھ اسـتثمارشـونـدگـان از یکسو و بـورژوازی 
از سـوی دیگردر آن بـازتـاب می یابـد کھ طـبعا نمی تـوانـد مـوردبی اعـتنائی جـامـعھ و جـنبش ھـا قـرارگیرد و اسـاسـا نـفس 
حـساسیت جـامـعھ بـھ چـگونگی نـحوه و تخصیص مـازادتـولید و مـنابـع و انـجام وظـایف اجـتماعی دولـت و فـشارجـنبش ھـا در 
ھمین رابـطھ، یکی از عـوامـل اصلی چـنان مـنازعـھ ای اسـت. امـا واقعیت مـھم دیگر آن اسـت کھ خـروجی این مـنازعـات و 
کشاکش ھـا بـھ شیوه تـاکنونی در کل- صـرفـنظر از افـت و خیزھـائی کھ تـابـع شـرایط و تـوازن قـواسـت- منجـر بـھ شکاف ھـای 
طـبقاتی گسـترده تـر و دوقطبی  تـمرکز و انـباشـت ثـروت و قـدرت یک سـو و فـقر گسـترده جـامـعھ در سـوی دیگر شـده اسـت 
( ھـمان پـدیده ١٪ و ٩٩٪ ھـائی کھ جـنبش اشـغال وال اسـتریت طـبل آن را درچـھارگـوشـھ عـالـم بـھ صـدا در آورد). در حقیقت 
بـورژوازی جـھانی شـده و شـرکت ھـای فـراملیتی چـنان فـربـھ و نیرومـند شـده انـد کھ دولـت ھـا و جـوامـع را بـھ شکل بی سـابـقھ 
ای در کنترل خـود گـرفـتھ انـد کھ تـاکنون سـابـقھ نـداشـتھ اسـت. امـروزه بـورژوازی چـنان پـروارشـده اسـت کھ ھـم چـون ھیوالئی 
کھ از بـطری رھـاشـده بـاشـد، کنترل نـاپـذیرشـده و خـود بـھ سـادگی قـادر بـھ کنترل دولـت ھـاسـت؛ بـطوری کھ قـراردادن مجـددآن 
در بـطری و ایجادتـعادل نـوینی بین آن و جـامـعھ بـا تـوسـل بـھ سـازوکارھـای تـاکنونی سیستم اگـر نـھ نـاممکن کھ بسیاردشـوار و 
کم رمـق اسـت. یکی از دالیل مـھم سـترون شـدن دمـوکراسی نـمایندگی و بحـرانی کھ بـا آن مـواجـھ اسـت و نیز بحـران محیط 
زیست نیز ھمین تغییرکفھ مـوازنـھ دوطـرف در تـرازوی نـھاددولـت و نیز بـھم خـوردن تـوازن بین دولـت بـطورکلی و جـامـعھ 

است. 

از ھمین رو امـروزه جـنبش ھـا بـھ تجـربـھ دریافـتھ انـد و بھـتراسـت بـگوئیم در می یابـند کھ نـفوذ و عـمل از درون نـھادھـای 
قـدرت سـترون بـوده و حتی اگـر بـتوانـند حـضوری ھـم داشـتھ بـاشـند نـمایشی بـوده و کارسـازنیست و بـھ نـاگـزیر بـاید بـھ گـونـھ 
دیگری عـمل کرد. آن ھـا در تجـربـھ زیستھ خـود آمـوخـتھ انـد کھ بـجای دل بسـتن و امیدواھی داشـتن بـھ تغییرمـوازنـھ قـدرت از 
بـاال و درون سیستم و بـھ وسـاطـت سـازوکارھـای آن، بـاید دولـت ھـا را خـارج از سیستم و سـازوکاری خـودش و قـواعـدبـازی 
اش بـھ چـالـش گـرفـت کھ بـرخی نـظریھ پـردازان آن  را انـقالب شھـرونـدی نـامیده انـد. جنبشی کھ چـندین ھـفتھ اسـت فـرانـسھ را 



بـھ لـرزه افکنده و دولـت را مسـتأصـل کرده اسـت. آن ھـا  بـھ شـاھـراه ھـا و خیابـان ھـا  آمـده انـد تـا بـا اشـغال فـضامکان ھـا، دولـت 
را بـھ بـخاطـر«فـرامـوش کردن» وظـایف خـطیراجـتماعی خـود و عـدم مـداخـلھ اش در چـرخـھ جـنون آورانـباشـت سـرمـایھ و 
تـراکم ثـروت در دسـتان اقلیتی کوچک بـجای فـقرزدائی  و خـدمـت بـھ جـامـعھ بـرای رشـد و شکوفـائی، تـحت فـشارسنگین و 

بازخواست مؤثر قراردھند.  

جـنبش اعـتراضی نیرومـندزحـمتکشان فـرانـسھ و وادارکردن مکروِن بـقول رسـانـھ ھـا «مـغرور و متکبر» بـھ عـقب نشینی ولـو 
نـھ ھـنوز بـھ قـدرکافی، نـمونـھ ای درخـشان از کاربـرداین نـوع کنشگری ھـا و تحـمیل خـواسـت ھـای خـود از بیرون بـھ  سیستم، 
بـھ دولـت و طـبقھ حـاکم سیاسی و اقـتصادی اسـت. دسـتاوردی کھ تـا ھمین جـا ھـم نمی تـوانسـت بـا دخیل بسـتن بـھ سـازوکارھـای 
سیستم، صـندوق رأی و پـارلـمان و احـزاب و سـندیکاھـا بـدسـت آید. الـبتھ در این نـوع رخـدادھـا کھ لـرزه بـر انـدام سیستم می 
افکند و مـحصول انـباشـت بحـران ھـاسـت، خـطا خـواھـد بـود کھ شـاخـص اصلی ارزیابی را بـھ نـتایج فـوری و مقطعی تقلیل 
دھیم. بـرعکس گسـتره تـاثیرات این نـوع جـنبش ھـا- اگـر بـتوانـند اسـتقالل خـود را از قـدرت و نـھادھـای وابسـتھ بـھ نـظم حـاکم 
حـفظ کنند و نیز از پـوپـولیسم راسـت افـراطی- ھـم چـون جـنبش مـھ ۶٨ و حتی فـراتـر از آن، بـا ھـدف قـراردادن ھـردوعـرصـھ 
سـپھر قـدرت و سـلطھ اقـتصادی، بـھ دسـت آوردھـای بیشتری چـھ در حـوزه تغییر مـناسـبات قـدرت و تضعیف یکھ تـازی 
حکمرانی و اقـتدارگـرائی بـھ سـود نـقش آفـرینی جـامـعھ وخـودکنشی بی شـماران، و مـشخصا گسسـتی در تـھاجـم نـئولیبرالیسم و 
نـھایتا تغییرشیفت پـارادایم کارکرددنـھاددولـت نـائـل شـود. چـنان کھ رسـانـھ دسـت راسـتی چـون فیگارو کھ در ھـفتھ ھـای اخیر 
دولـت را بـھ دلیل نـشان نـدادن قـاطعیت الزم در بـرابـرجـنبش سـرزنـش می کرد، حـاال اذعـان می کند کھ دیگر مـردم نـاراضی 
فـرانـسھ را نمی تـوان بـا سیاسـت ھـای تـاکنونی اداره کرد. ضـرورت اداره دمکراتیک جـامـعھ بـا مـشارکت بیشترشھـرونـدان 
در تصمیم گیری ھـا، کھ می دانیم حتی بـا تشکیل اتـحادیھ اروپـا و انـتقال تصمیم گیری ھـا بـھ اولیگارشی ھـای فـراکشوری 
شـدیدتـرھـم شـد، حـاال دارد در سـطحی تـازه بـھ بحثی داغ در جـامـعھ و مـحافـل سیاسی و رسـانـھ ھـا تـبدیل می شـود. از جـملھ 
بـرگـزاری رفـرانـدوم حـول مـسائـل مـھم جـامـعھ (مـثل سـویس) بـجای تصمیم گیری دولـت، و یا بـحث جـمھوری شـشم و 
تغییرقـانـون اسـاسی و نـظایرآن. بـا این وجـود می دانیم کھ بـورژوازی در مـصادره و از آن خـودکردن مـطالـبات جـامـعھ و 
مـسخ آن ھـا (مـثل خـوددمـوکراسی) سـابـقھ و مـھارت دیرینھ دارد. در حقیقت این عـاملیت جـنبش ھـا و حـضورھـوشیارانـھ آن 
ھـاسـت کھ می تـوانـد از مـصادره شـدن مـطالـبات خـود و تـبدیل کردن آن ھـا بـھ یک سـری رفـرم ھـای کم رمـق بـدون آن کھ 
تغییرجھـت اسـاسی و مـعناداری صـورت گیرد، جـلوگیری کند. این را نتیجھ نـبردھـائی کھ در جـریان اسـت و نـھایتا میزان 

بلوغ  جنبش ھا تعیین خواھدکرد.        

چگونھ می توان از پارادوکس دولت کمتر یا بیشتر گذرکرد؟! 
جـنبش ھـا تـنھا بـا ایستادن در بیرون از سـازوکارھـای سیستم و اعـمال فـشار از خـارج و پـرھیز از ھـمذات انـگاری بـا دولـت، 
می تـوانـند از فـروافـتادن در ورطـھ دولـت اقـتدارگـرا و دولـت بـاصـطالح غیرمـداخـلھ گـرنـئولیبرال ھـا عـبورکنند. سـؤال واقعی 
این نیست کھ آیا بـاید وجـھ اجـتماعی دولـت را در بـرابـروجـھ سـرمـایھ دارانـھ آن تـقویت کرد یانـھ؟ بی گـمان ھـمانـطوری کھ 
گـفتھ شـد تـا مـادامی کھ دولـت بـرقـراراسـت، نمی تـوان نسـبت بـھ عملکردآن بی تـفاوت و خنثی مـانـد. ولی نـھ بـھ شیوه و از 
طـریقی کھ تـاکنون بـھ شکل مـشارکت در سیستم از طـریق نـھادھـا و سـازکارھـای آن تجـربـھ شـده اسـت کھ بیالن خـروجی و 
فـاجـعھ بـارش جـلوی چـشم مـاسـت و بـویژه در زمـانـھ ای کھ بـا بـھ حـداکثررسیدن شکاف ھـای طـبقاتی؛ این اھـرم بـھ دلیل 
کارکردھـای اسـاسـا سـرمـایھ دارانـھ اش بـھ نـحوچشمگیری بی خـاصیت تـر شـده اسـت ( الـبتھ نـاگـفتھ نـمانـد کھ قـدرت بـویژه در 
عـصرجـھانی شـدن سـرمـایھ فـقط در دولـت ھـا مـتمرکزنیست. نـقش و اقـتدارنـھادھـایی چـون رسـانـھ ھـا و یا انـحصاراتی چـون 
گــوگــل و فیسبوک از جــھاتی اقــتدارشــان بــرجــھان امــروز و کنترل اذھــان و جــامــعھ از دولــت بــھ معنی مــتعارف خــود 
کمترنیست. بھـرحـال نـباید نـگاه امـروزمـا بـھ دولـت در محـدوده مـفھوم مـتعارف آن بـاشـد کھ جـای بـحثش اینجا نیست). در 
حقیقت سـؤال اصلی آن اسـت کھ چـھ گـونـھ بـاید این کار را انـجام داد کھ ھـم قـادر بـھ عـقب رانـدن نـھاددولـت شـونـد و ھـم از 
افـتادن بـھ دام اغـواگـرتـقویت آن در بـرابـرجـامـعھ، بـھ بـھانـھ تـقویت سـویھ ھـای اجـتماعی دولـت اجـتناب ورزید؟. بـا تـوجـھ بـھ 
تجـربـھ ھـای پیشین و مـنطق نیرومـندی کھ می گـوید در مـعادلـھ جـامـعھ و دولـت بـھ ھـرانـدازه کھ اقـتداردولـت بیشتر شـود بـھمان 
انـدازه جـامـعھ تھی تـر و ضعیف تـر می گـردد و الـبتھ بیش از ھـمھ بـا الـھام از خـودکنشگری جـنبش ھـا می تـوان بـھ ابـداع 
سیاسـت از گـونـھ ای دیگر دسـت یازید و آن را در ایجاد بـاصـطالح دولـت ھـای «گـذارمحکوم بـھ تضعیف» صـورت بـندی 
کرد. در تجـربـھ ھـای گـذشـتھ، جـنبش ھـا حتی اگـر قـادر بـھ تـصرف دولـت ھـم شـده انـد، دولـت را بـھ شکل ھیوالئی قـدرقـدرت 
(لـویاتـان واقعی) و مشـرف بـر خـود و جـامـعھ بـازتـولیدکرده انـد کھ سـرانـجام تـلخ آن ھـا را ھـمھ می دانیم. عـالوه بـرآن، 
سـرمـایھ داری دسـتخوش بحـران ھـای چـندوجھی عظیم شـده اسـت کھ جـھان را چـھارنـعل بـھ سـوی پـرتـگاه و نـقاط بـرگشـت 
نـاپـذیر می بـرد، کھ بـدون عـروج و بـھ میدان آمـدن جـنبش ھـای نیرومـند و تـأثیرگـذار کھ بـتوانـند بـر رونـدھـای خـطرنـاک کنونی 
تـرمـز بـھ زنـند، جـھان فـاقـدچـشم انـدازامیدبخشی خـواھـد بـود. از ھمین رو آشکاراسـت کھ بـھ رھیافتی تـازه نیازداریم. رھیافتی 
کھ از یکسو کفھ وجـھ اجـتماعی دولـت را تـقویت کند و از سـوی دیگر مـوجـب تضعیف نـقش آفـرینی و رشـدجـامـعھ در 



بـرابـرخـودنـشود؛ و این بـھ معنی آن اسـت کھ دولـت در کلیت خـود محکوم بـھ تضعیف و پـژمـرده شـدن بـاشـد. پـاسـخ بـھ این 
بـغرنـج را جـنبش ھـا بـا ایستادن در بیرون از سـاخـتارھـای قـدرت و کنشگری از بیرون  می دھـند. نـفس وجـود و حـضور و 
نـقش آفـرینی آن ھـا در بیرون از قـدرت و ھـمذات و ھـمراه نشـدن بـا آن، خـود بـھ معنی قـوام و تـقویت جـامـعھ و نـقش آفـرینی 
بیشتر آن اســت. چــنان کھ پیداســت این رویکرد نســبت بــھ تــحوالت و مــنازعــات درونی دولــت ھــم بی اعــتنا نیست و بــا 
فـشارمسـتمر بـھ آن و تحـمیل مـطالـبات خـود و مـداخـلھ مـثبت در فـرایند کسب انـباشـت سـرمـایھ و سـود می تـوانـد نـقش دولـت را 
در مـعنای نیروی مشـرف بـرجـامـعھ و حـامی طـبقھ سـرمـایھ دار و مـناسـبات مسـلط ضعیف تـر و پـژمـرده تـر کند. شـاید بـتوان 
دولـت ھـای اجـتماعی تـرازنـوین  بـا سـویھ ای منفی نسـبت بـھ حـضور در قـدرت و متکی بـرفـشاراز بیرون تـوسـط جـامـعھ و 
جـنبش ھـا را خـروجی اجـتناب نـاپـذیراین مـرحـلھ از جـنبش ھـا بـھ عـنوان بـدیلی در بـرابـرنـظم لیبرال دمـوکراتیک کنونی کھ 
خـود دسـتخوش بحـران ھـای عـدیده  شـده و ھـم چنین بـدیلی در بـرابـررقـباء آن یعنی دولـت ھـای اقـتدارگـرای پـوپـولیستی راسـت 
و غیرراسـت، بـھ عـنوان وجـھ بـارز و شیفت پـارادایمیک جـنبش ھـای نـوین* ضـدسـرمـایھ داری و ابـداع سیاسـتی نـوین، 
دانسـت. تـاکنون تـالش آن بـوده اسـت کھ جـنبش ھـای اجـتماعی را بـھ شکل مـدنی و بی تـوجـھ بـھ فـاکتورنـقدرادیکال قـدرت و 
فـاقـدبـدیل تـعریف کنند. امـا مـشاھـده می کنیم کھ خـودجـنبش ھـا این نـوع قـواره بـندی ھـا را ملغی می کنند کھ دودشـدن مـفاھیم 
سـاخـتھ و پـرداخـتھ اشـان، آن ھـا را متحیر و سـرگـردان می کند. الـبتھ ھـمھ این ھـا تـنھا یک وجـھ از فـعالیت کنشگران و جـنبش 
ھــای ضــدسیستم را تشکیل می دھــند. وجــھ دیگر و حتی بــاید گــفت مــھم تــر ھــمانــا تــقویت ھــرچــھ بیشترخــودگــردانی و 
فـرایندشکل گیری مـناسـبات بـدیل در پـائین و در خـودمـتن جـامـعھ و در حـوزه ھـای گـونـاگـون زیست اجـتماعی بشـر اسـت، کھ 
اصلی تـرین وجـھ کنشگری و فـعالیت را تشکیل می دھـد. در اصـل رویکردنـوین بـھ نـھاددولـت نیز در خـدمـت و راسـتای 

رشد و شکوفائی آن است کھ خارج از موضوع این نوشتھ است. ناتمام .  
در بخش بعدی بھ نازسازه ھا، وبرخی ویژگی ھای این جنبش و آسیب پذیری ھا و...  خواھم پرداخت. 
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