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لقی را درست و بجا تهای متفاوت داشتته است  ساانی آندریافت «نافرمانی»بحث 

های اند  البته این دریافتی نفیِ اتوریته، نادرست شمردهرا از جنبهای نیز آنسرده و عده

در نظر  انتظار تغییر سلی توانمیآن نر ینظامتفاوت قابل انتظار استتتت و از این نوشتتتته و 

ای ارقهها باند داشت  شاید اگر این نوشتهای سه یک عمر اتوریته را ضروری داناتهعده

پیشاپیش  دهم ولیی میبیشتر د مثبت تلقی شود  توضیحاتنتوامیدر اذهانی ایجاد سند 

 سند  قصتتتد من ننین نیاتتتت ولیتکراری جلوه سیدات أتبرخی از  اگرطلبم پوزش می

 گاهی ضروری است 

ای اتوریته نیات؟ اتوریته نظر، دستور یا فرمان از طرف مرجعی است سه برای عده

  شودمیدانا و توانا و باتجربه تلقی 

ه این و در ابتتتدا ایرادی بت شتتتودمیاتوریتتته طبیعی تلقی  نظرِ ر فنی پتییرفتنِدر امو

اهد ماند پییر متحیر خوها، فردِ اتوریتهبرخورد نیاتت  گرنه در مورد تااد میان اتوریته

ه نه توجه و احترا ، ب یک پیروی سند، و ضتتتمنات متوجه نیاتتتت سه اتکا، وسته از ستدا 

ها را ستد سرده استتت  در امور نظامی ها یا پیشترفتگونیاتوریته جلوی باتیاری از دگر

)عمدتات از روی فقر و احتیاجِ افراد(  «داوطلبتانته»در مواردی سته ورود بته ارتش  ویژهبته

نیز ر این امور د  شودمیاتوریته نیز برای عمو  طبیعی تلقی  گیرد تبعیت از اوامرِانجا  می

ه پییرفتن اتوریته است یعنی فرد از ابتدا خواست مانند ساختارهایی سه شرط ورود به آنها

سیش، پییرفتن اتوریته ) ،استتت سه دییری، از گیشتتته یا حار، برای او تصتتمیم بییرد

در  نینهمچ گیارد ئولوژی    ( جایی برای اعتراض یا نافرمانی باقی نمیین، دین، ایدهیآ

 داند احتمالات در ابتدا و پیشی، فردی سه خود را مطلع نم علو  دقیقته و نیز هنری و ادبی

در  سند وشتتدن، ساتتانی را اتوریته تلقی میی أرنظر و ی شتتیصتتی و  تتاح از تجربه

 برد ی آنها بهره میموارد متعدد از دانش و تجربه
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برشتتمرد  این نوشتتته یک رستتاله در مورد  توانمیقطعات موارد دییری از اتوریته را 

ت  ها متعدد اسی ندارد  مثاراعای جامعیت و نظم رسالههمین دلیل ادهاتوریته نیاتت و ب

 سنم سه گریبانییر نپ ایران نیز بوده است  ای از موارد اشاره میمن  رفات به پاره

شتتماری در مورد اتوریته وجود دارد  در وجود و مزایای های بیها و رستتالهستاب

ای و هی خانوادگی و قبیلریتهی پیدایش اتوریته، در مورد اتوشتتناستتانهتکاملی و اناتتان

شتتتنتاختی و جناتتتیتی اتوریته، در مورد ، و نیز در مورد مبتانی رریزی، روانآموزشتتتی

روایان برای تداو  و تشتتتدید اتوریته، جلوگیری از پیدایش ها و فرمانتمهیتدات اتوریته

ست فهر    این نامیالفبرداران به تعرض به های دییر، برانیییتن پیروان و فرماناتوریته

قت ی آن اتلاف واز لحتا  تتارییی و در ستتتطن جهانی آنقدر طولانی استتتت سه ادامه

 د به بحثتوانمیاقلی استتتت سه ماسیاولی حد ارِیشتتتهری نظر من مطالعههخواهد بود  ب

 های متعدد دییری هم در دسترس است سمک سند  نوشته

 پییرفتن نظر اتوریته است  در یکدر مواردی سه برشمرد  شرط ورود به جمعیتی 

اقتدار داشته باشد ولی از پیش بنا بر   تاح ِ سیش ممکن استت شتین نظری جز نظرِ

 هایگوید  مثار خودسشتتیباورِ خود معتقد استتت سه  تتاح  اقتدار قطعات درستتت می

ایم  جدلی در میان نیاتتت  امکان یا ( را شتتنیده«هانپ»)حتی ها ینیآجمعی پیروان این 

انی   جایی برای نافرماطاعتگیری آسان است  ی جدلی نیات  تصمیم تت یا اجازهفر

شدنی هم نیات      این نیز مورد بحث من تتت لاقل در اینجا تت نیات  نیات  ا لات پییرفته

ای استتت سه عملات ماتتتلز ِ انفکاخِ شتتین از خرد آنچه اما به آن ایراد استتت اتوریته

ندارد  هیچ فردی آنقدر فایلت»سه ما نیز معتقدیم سه ه این  با توجه بشتودمیخویشتتن 

 «سه بدون رضایت فرد دییر بر او حکم براند 

ی سیاسی در امور اناانی و اجتماعی است  بحثِ پییرفتن بحث من در مورد اتوریته

داری برو تفوقِ خردِ ساتتتانی دییر بر خرد و باور خود استتتت  بحث فرمانبری و فرمان

 ساانی هاتند سه تجربه و دانش بیشتر ر اجتماعی و مبارزاتِ ستیاسی قطعاتاستت  در امو
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دارند سه باید به آن توجه سافی داشت تتتتتت و نیز و البته به سوابف موفقیت یا شکات آن 

تجارب هم توجه داشتتت  اگر ماتتاله این استتت سه به این دانش یا تجربه توجه شتتود یا 

ولی اگر قرار است از آن اطاعت شود، فرمان  ای استاحترا  گیاشته شود سار پاندیده

ورِ اگر در تناقض با نظر و تجربه و با ویژهبهبرده شتود ساری میمو   ورت گرفته است 

خود شتتین یاشتتد، یعنی شتتین عقل وخرد خود را از خود منفک سند و به اتوریته 

 سار و رهبر بنیرد همچون  اح 

رهبری ژنتیتک و اریی نیاتتتت  ننین ژنی وجود ندارد  اناتتتان عمدتات در تعامل با 

وا رای فرمانبر و عدهای فرمان  عدهشودمی، اناان شودمیدییران تتت با جامعه تت ساخته 

د  داننها خود نیز این را می  طنز تاریخ این استتتت سه رال  رهبران و اتوریتهشتتتوندمی

آورند  وجود میهی اناتتتانی ببه برتری خود معتقدند فاجعه و واقعاتدانند سه نمیی یآنها

شته نه تر در تاریخ بشریت سابقه داو سشتارهای هیتلر سه سم هاگفته شتده استت جنایت

 تتترفتات از لحتا  جنایت بلکه از این جنبه نیز مدهش بوده استتتت سه او واقعات به خود و 

رامپِ نهان و آشتتکار دییر در همین عداد اعتقادات خود باور داشتتت  ترامپ و  تتدها ت

 تر تر یا بزرگهاتند، سونک

های و جنبش هادر امور اناتتتانی و اجتماعی اما، ممکن استتتت ساتتتانی در حرست

دست هبهایی ییماراهنمتعدد شرست داشته باشند، تجربیاتی سا  سرده باشند سه بتواند 

 باشد و در نظر گرفته شود  اما این توقعدهد سه مفید هم باشد  لااقل قابل توجه و احترا  

تفاده از خواهی، و نوعی اسزیادهاز نتایج این تجربیات پیروی سرد، زیادروی،  بایاتیسه 

نیات )گرنه یک نفر خود را دسترای انقلاب  «انقلاب»استت  سای متیصن  «اتوریته»

خواند سه ستتترش بر باد رفته( هر حرست و هر جنبشتتتی میتصتتتات خود را دارد، می

خود را دارد  تحلیلِ مشین از این شرایطِ ویژه است سه ممکن است راه  یویژهشرایط 

 تحین را نشان دهد  نه گوارا مبارز راستین انقلاب سوبا نتوانات مشابه انقلاب سوبا را 
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  های بزرگ روزگار ماستگ او یکی از خارانوجود آورد  شکات و مرهدر بولیوی ب

 ولی واقعیت این است  درس تلخ این است 

ی ستتتقوط انداخته زمانی سه شتتتیصتتتی سه خود را با اقدا  علیه باور خود به ورطه

وجود ها اختلاف جدی بدر میان اتوریتهاگر اتوریته اشتباه سرده است یا  شتودمیمتوجه 

ی «اتوریته»خود نته خواهتد سرد  لتابد دنبار  یآمتده بتاشتتتد، بتا عقتلِ منفتک شتتتده

انور  ،وشتد، تروتاتکی شد، مائ رود  اور سمینترن بود، بعد استتالینتری میسلفتگردن

 ها تت هم ننددستیی فراوانها تت بیوانید اردوگاهخوجه  تازه در میان پیروان این اتوریته

ر همین دوران اخیر سه مائوئیام ستازند  دها هم با یکدییر نمیوجود دارد نون اتوریته

در اوج بود، ننتدین گروه در ایران و ستتتایر نقتاط جهتان، همته هوادار آن بودنتد و در 

اردوگاهی، نپ سنتی، باید پناهی برای خود  «مارساتیام»جنییدند  حار با هم میعین

د انتومید متکی به خود باشتتد  نتوانمیبیابد نون خرد را از خود منفک سرده استتت و ن

 ریزد گد نافرمانی سند  از آزادی میتوانمیبرداری نکند، ند فرمانتوانمیآزاد باشد  ن

های جهانی و حزبی و محلی تا سنون گلی به ستتر اناانیت زده حار اگر این اتوریته

حقانیت تتتتتت برای آنها واقعیت و  جویانه تتتتتت نه به پیروی ازشد، آنهم مصلحتبودند می

ن دهد سه سرانجا  ایی یکی دو قرن اخیر نشان نمی ادر سرد  ولی آیا تجربه «مجوزی»

 راه نیات؟ 

 رال  ی خود نیاتتند  از قاا دانشِها البته تنها متکی به دانش و تجربه«اتوریته»این 

همین دلیل به انواع تمهیدات برای حفظ هنمایانند نیاتتتت و بهم سته می آنهتا آنقتدرهتا

ها، از های مکرر و ریر ضتتروری و نابجا از سلاستتیکقور  نقلشتتوندمیاتوریته متوستتل 

از  «مشحون»ید بیوانید سه توانمیتر مطلبی را ها  شما سمبزرگان و از پیشقراولان جنبش

های گیشتتیان و نند شتیصتتیت معروف نباشتد  حرفت را بزن و استتتدلار سن قورنقل

ابه شتتتاهد و مثار آوردن استتتت سه عمدتات مثبهقور از این و آنه نقل قور گاه نقدر نقل

ه رنج گنج نابرد»گفت همانطور سه سعدی گفته  توانمیبرای شیرین سردن سلا  است  
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قور ین نقلولی ا«  نازپرورد تنعّم نبَرَد راه به دوست»ی حافظ و یا به گفته« شودمیمیار ن

عش سند و نون حرف من قانها به مثابه استناد است  آیا باید سای را مرعوب اتوریته از

 ی دییری را هم به رخش بکشم؟نکرده باید اتوریته

های معقور و لاز  و پاتندیده در تبلی  و گاترش نظرها اعتراض و تظاهرات روش

  فرد ناآزموده با دیدن جمعیت شتتتوندمیها هم ابزارِ ستتترسوب هاتتتتند ولی گاه همین

« وارگلهحرست »و این موج  ، شتتودمی، ماتتحور شتتودمی، مجیوب شتتودمیمرعوب 

افتد  اعتراض و تظاهرات سه مییر ؤمی جمع بیش از انواع تمهیدات   اتوریتتهشتتتودمی

به   شتتودمیای برای خودنمایی و ارعاب برای بیان نظرات باتتیار ضتتروری استتت وستتیله

 زند خردی دامن میبی

ی آن همنزلهبسید أتگیار  ولی این میسید أتمن در اینجا روی ماتتائل جنبش نپ 

ی الهاند  ابدات ه ماتتتانده یا به نتایج بهتری رستتتیدهها بهتر عمل سردهنیاتتتت سه ریر نپ

ی اجتماعی است و عمو  درگیر آن بوده و هاتند  خطاب من پرستتی یک ماالهاتوریته

به نپ برای این است سه معتقد  از لحا  فهمِ اتوریته و درخ مبانی آن و لزو  توجه به 

 آگاهی، انتظار بیشتری از آنان است و اگر نوری هات در جبین آنهاست 

جلار و جبروت، هیمنه )و یا گاه برعکس تظاهر به درویشیه( ابزارِ شایع در دسترسِ 

روایان قدیم، برای مرعوب ، همانند فرمانقلدرماآبها بوده استتتت  یک موجودِ اتوریته

وده   این رسم تاریخ بشودمیبه این تمهیدات نیز متوسل سردن مرد  علاوه بر سرسوب، 

ها نی؟ استالین نندین بنای مجلل و عظیم در پارخ تکنولوژی است ولی در میان نپ

 برداری از ستتاختماتتکو ستتاخت سه بازدیدسنندگان خارجی را مرعوب سندن این س ی

« لابیانق»استتتتالین نیاتتتت، به  «ایرادی»ستتتاختند  به تزارها سرملین استتتت سه تزارها می

 نطور؟ه 

ی ابزاری در ایران نیز متاننتد ستتتایر نقتاط جهتان، گاه از خودِ اتوریته نیز استتتتفاده

های خاص ستترآمد استتت    ساتتی در رشتتتهشتتودمیدستتت   اتوریته، خود آلتشتتودمی
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ه نوعی اتوریتبهی سارِ خاصِ خود سوشتتش و استتتعداد و موقعیت،     ریره او را در زمینه

ای دییر سه خود را در زمینه تر از او و یا خودِ او، اتوریتهای زرنگاستتت  اما عده سرده

گیرنده نند ستار گیشته واتاون طرا  مدر مارپیچی دی ِان ِای سه خواهند بکار میمی

هتتا برتر از نظر او ستتتفیتتدپوستتتتهی نوبتتل برده بود ااهتتار عقیتتده فرمود ستته بتتجتتایزه

مانی ی واتاون وحی آسای نژادپرست استفاده از اتوریتهعدهها هاتند  برای پوستسیاه

همه او از دانشیاه سالیفرنیا اخراج شد و ضمنات به شک قبلی در مورد اینکه آیا شد )با این

طرا  متدر متارپیچی دی اِن اِی بوده یتا نته و یتا آنرا از یک محقف انیلیاتتتی  او واقعتات

سرده استت دوباره دامن زده شتد(  رئیس دانشتیاه هاروارد نیز ااهار فال برداری س ی

ستتتتیزان سته مردان از نظر هوش برتر از زنتان هاتتتتنتد  در جتانبتداری از او زندنتد سر

ی فراوانی سردند )گرنه او نیز بعدات معزور شد نون هیچ سندی نداشت و ستوااستتفاده

روغ متوسل ی خود به دبا استفاده از اتوریتهتحقیقی نیز در این رشتته نکرده بود و  رفات 

ه است ها شدشده بود(  در محافل علمی آنقدر تقلّ  و ریاساری از طرف فالا و اتوریته

یشمندان ها نه  رفات متوجهِ سایر اندی این تقل انییز است  متاسفانه ضربهحیرت سه واقعات

  شودمیعلم  لِّمتوجه سبلکه 

ی همان اندازه ناپاتتند است سه اتوریتهوریته گفته شتده بهی اتستطوری سه در باره

 ئولوژی، حزب و رهبری ایده

ته شده مراتبی( گف)سلاله هیرارشتیکی حزب در ابتدا باید گفت سه آنچه در باره

ها قابل تعمیم نیات  اگر سای در فایده و ها و جنبشها و سازمانی حزباستت به همه

عافیتی است سه انرژی و توان خود را د فردگرای بیحتی ضرورتِ سار جمعی شک سن

ترین حد رستانده استت  سار اجتماعی بدون تشکّل سرانجاِ  مطلوب ندارد  بحث به سم

ا بردار  آیا حف نافرمانی دارند ینظرند یا فرمانها  اح این استت سه آیا اعاای تشکل

ری ها بکند )سه ضتتروالیتستتازمان باید ساری اضتتافه بر هماهنیی فع «مرسزیت»نه  آیا 

گیری یا فرماندهی شتتده استتت؟ آیا افرادِ این مرسزیت همواره استتت( یا مرسزِ تصتتمیم
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ا پیش اینها ر الاجرا است یا نه؟نظراند یا نه؟ آیا نظر مرسزیت برای اقلیتِ میالف لاز هم

ستتت رسنند سه مرسزیت یا اسثریتِ آن همواره دا   اگر ساتتانی فکر میاز این نوشتتته

حار متاستتتفانه در رال  موارد هالاتباع استتتت خود دانند  تا بگویتد و نظرش هم لاز می

ایم  شاید ساانی معتقد باشند نتیجه درخشان بوده ننین بوده استت و نتایج آنرا هم دیده

 اندیشم است  من ننین نمی

ی سه ایهبرداری البته میتن نپ نبوده استتت، در ستتازمانی تبعیت و فرمانماتتاله

هم ماتتظهر استت ساتی حریف نیواهد شد  اینجا  «ئولوژیاید»ی مرسزیت به پشتتوانه

معنتای تمتا  و سمار در مقابلِ خرد و اندیشتتته و آزادگی و نافرمانی هستاربردِ اتوریتته بت

دانیم اندیشتتند  نمیها، جز این میطور ماتتلم خود اتوریتههایاتتتد  البته ساتتانی، و بمی

 ها اسنون میاط  ما نیاتند مقصر بدانیم یا شکار را  این شکارنیِ ماهر را

ایم و ی دییری هم مواجه بودهی اتوریته، با پدیدهو علاوه بر مقوله ویژهبهدر شرق 

 گنجد  من روی، جیابیت است سه در همان طیف میساریزماستی هاتتیم و آن مااله

، «جیوبیتم»د از خویشتن است ها است  اگر پییرفتن اتوریته انفکاخِ خرسینم با نپ

تن س ردن به خواست افراد ساریزماتیک، اساسات معادرِ نداشتنِ آن خرد است  حرست بر 

ی خودمان های جامعهی  تتترف و توهم، تییتل  من در میان برخی فرقهمبنتای عتاطفته

دانند  معجزاتی از آنها دهد مقدس میا  سه هرنه را سه بوی قط  میساتتتانی را دیده

ما آنها سنند سه نطور شتدیدند  جال  اینکه آنها حتی حیرت میبینند سه از انبیا نمیمی

ه آیا س شتتتودمیبینید  آنها طبعات میاط  من نیاتتتتند ولی برایم این ستتتوار مطر  را نمی

 ها هم منشاا ساریزماتیک ندارد؟برخی از نظرات و حرساتِ قلیلی از ما نپ

اجتماعی استتتت  وجود جنبش، شتتتورا، اتحادیه،  ستارِ جمعی عنصتتترِ لاز ِ فعالیتِ

ها، و تقّد  و تاخّر آنها، در اینجا مورد سندیکا، جمعیت، حزب، سازمان یا گروه، و سَمَن

 بحث و منازعه نیات  هر جامعه شرایط و ملزومات خود را دارد 
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گیشتتتتیی ی نپ در ایران و جهان مملو از فداساری و حرست و از جانگیشتتتته

ای نه نندان قلیل تتتتتت و نپ در ایران هرگز در قدرت نبوده است، ولی عده بوده است 

و  های گیشته را نفوذها و انقلابهای قیا ها تتتتتت دلیل شکات«لیبرار»ازجمله بایاری از 

گفتند؟ مدعیانی سردند و نه میداننده اگر نپ در قدرت بود نه میبتدساری نپ می

 نپ از طریف فر  دیبا در او و اقدامات او بوده استه  اند سه دلیل سقوطِ شاه نفوذگفته

هایش در ستتتطن اجتماعی ی سوشتتتشررم همهنپ، به دلایل باتتتیار متعدد، علی

هرگز آلترناتیو قدرتمندی در ایران نبوده است  دستاوردهایی قابل اعتنا و درخشان داشته 

ها دییر است سه نپ است ولی جریانِ رال  نبوده است و نیات  نرا؟ و این نیز دلیلی

خود را  هایضعفها بیود بنیرند و نقطهعلاوه بر تحلیل شرایط اجتماعی و نقشِ قدرت

منان میدهد  دست دشههم ببینند  حتی برجاتته سنند  فکر نکنند اذعانِ به خطاها گزخ ب

ها هم در میان خود، در ستازمان خود و نیز در های قرن این استت سه نپیکی از درس

اند  حتی در باتتیاری از موارد ساری سردهامعه در مورد دموسراستتی باتتیار سمستتطن ج

اند  به ساتتانی سه از نظر مرامی طرفدار دموسراستتی نیاتتتند ایرادی علیه آن اقدا  سرده

اند و مبانی مرامی خود را به پیش نبردهاز یکی آنها ها بیشتتتر استتت، نیاتتت  ایراد به نپ

ر ی مرد  به عملکرد پاند  در این وضع نرا انتظار داریم سه تودهگاه علیه آن اقدا  سرده

  دباشتتخیر آنها در دفاع از آزادییواهی« نیت»و  تترفات راضتتی به نکند ایرادِ نپ توجه 

های خودساخته ز قدرت جهانی و اتوریته، تبعیت از مراسامروز هم راه همان راهِ گیشتته

ی  بر نیاز به دموسراسی و حف نافرمانسید أت ،ی داخلی، استت و یا برعکسیا دگرستاخته

 شکاتن ساختارهای سرسوب و سوتاه نیامدن از ا ور آزادگی 

حتداقتل انتظتار، اما این استتتت سه طرفداران اتوریته بدانند آنچه گفته شتتتده یعنی 

، در لابقانهیرارشتیک، شتدنی است  انجا  شده است، از پیش از تشتکیل ستازمان ریر 

 سوران انقلاب، و تا نندین سار پس از آن ادامه داشته است  
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ها سه واقعی و قابل دفاع نیاتتتت  اتوریته شتتتودمیعنوان لی یدلادر دفاع از اتوریته 

ستتتازمان، وجود یک « رازهای»یا « استتترار»ها به بردن نظتا گوینتد سته ترس از پیمی

سند  این نیز واقعی نیات  در سازمانی سه بر مبنای باور به ا ولی مرسزیت را توجیه می

وجود آمده باشتتد هگرا ببینش و آرماننظر و همای هممعین و مشتتین، با همکاری عده

ر در امور اعتقادی نیات  در سراسر دوران فعالیت سازمانی سه  استاستات نیازی به راز و ستّ

ای از اعاتتا و هوادارانِ ا  هیچ رازی وجود نداشتتته استتت  هیچ نکتهمن عاتتو آنها بوده

ه وجود داشت «دو راز»نزدیک پنهان نبوده است  اما بلافا له این نکته را باید تعدیل سنمه 

های فدایی خلف نه مربوط به خود ما بلکه مربوط به ستتازمان نریک« دو راز»استتته آن 

ررم اعلا  آنها به اعتقاد به تز سوسیار بوده استت  تماس سازمان فدائیان با شوروی )علی

ن اتتتیم افشتتا سنیم نوتوانمیهای درونی آنها  ما این دو ماتتاله را نام ریالیاتتم(، و اعدا 

ما  داناتیم سه مرسزیت آنها اعتقاداتستازمان فدائیان ضربه بیورد  می ترستیدیم سهمی

را ندارند  شدیدترین برخوردهای ممکن داخلی را با آنها سردیم سه خود مبنایی شد در 

شر و مطالبی منت های آن جزوهی تجانس سه در بارهسنار ستایر ماتائل برای قطع پروسته

تی جای طبیعی خود را دارد  آنها راز نیاتند  ّسر شتده استت  موارد مربوط به ماائل امنی

جمع  «تمرسزی»تر سه حتی آنها هم در نیاتند  نکات ایمنی هاتند و نه بهتر و ضروری

 نشوند  شاید  

، در مورد ماایل شتودمیاگر وجود مرسزیت و فرماندهی با دلایل فوق هم توجیه ن

ر اساس همان ماایل مرامی مشین نظری دییر اساسات جاییاهی ندارد  نظرات سازمان ب

ها ایرادی نیات  و یا شتده استت سه در نیارش و انتشتار و اعلا  آن در نشتریه و اعلامیه

هیچ نیز مانع از آن نیات سه به  ی نظری جدیدی استت  در مقابل ماتایل جدیدماتاله

در مورد  راتاحتمار زیاد نظهی اعاا برسد  با شروع از توافقات اولیه، بنظر و توافف همه

قانع  توانمیبحث و استتتدلار سرد   توانمیامورِ جدید هم زیاد از هم دور نیواهد بود  

آید و در  ورت دو  هر  ورت نظر سازمان درمیهشتد یا نشد  در  ورت اور مااله ب
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 «گیج»آید  مرد  هم   آسمان هم به زمین نمیشودمیدو تتتتتتتت یا نند تتتتتتتت نظر منتشتر 

ها سه برایشتان  ترفا اسم سازمان مهم است و نه استدلالات آنها  اینجا میر آن شتوندمین

ی هماهنیی مرسزیتی نیاتتت سه تصتتمیم بییرد یا دستتتوری بدهد  حداسثر یک سمیته

های میتلف ستتتازمان را هماهنگ سند و به اطلاع همیان د فعتالیت سمیاتتتیونتوانتمی

تصابی و و ان شودمید تشتکیل بر استاس خواستت افرا هایی سه ساملاتبرستاند  سمیاتیون

 دائمی هم نیات 

را پاس داشتتتت و بالاخره باید خط فارقی با نپ ستتتنتی سشتتتید  دستتتتاوردهای آن

نای های جدید بر مبطور مبنایی بررسی سرد  نظریههها و دلایل شتکاتت آنها را بضتعف

یا اساسات  د وشتلقی می «طبیعی»، متفاوت از آنچه تا سنون شودمینظرات متفاوت ساخته 

 شد اندیشیده نمی

داری امروزین در استاس بر همان مبانی قدیم استتوار استتت  انباشت ارزش سترمایه

اضتافه  ولی این مبنا در شتکل و فر ِ ارائه به مقتاای روز متحور شده است وگرنه باقی 

ماند  مبانی ا تتولی نپ نیز همواره آزادی و عدالت اجتماعی بوده استتت  سه اینها نمی

در ارتباط با آزادی و آزادگی تتتتتت جبران  ویژهبهروز شود  سمبودهای آن تتتتتت یز باید بهن

شتتتود و ستتتاختارهایی ارائه شتتتود سه توانا و اناتتتانی باشتتتد  مبانی باید پالوده شتتتوند و 

 ساختارهای منطبف برآن مبانی با واقعیات جهان امروز و اناان امروز تطبیف یابند 

های میتلف اسنون نیز در ستتتازمانهممرسزیت،  شتتتدّت و حتدّت اِعمتار قتدرتِ

به دو    ولیشودمیمرات  ناگهان ناپدید متفاوت استت  من این توهم را ندار  سه سلاله

ی اساسی باور دار   اور اینکه همین احااس آزادگی تتتت به درجات میتلف تت در نکته

را به زبان ستتت آنها هم وجود دارد  اگر ننین استتت بهتر امیان اعاتتای این ستتازمان

سه باتتتیاری از ساتتتانی هم سه در موضتتتع اتوریته همان اندازه مهم اینهآورند  دو  و ب

دانند سه رهبر آنها هم می  گرا و آزادییواه هاتند های فداسار، آرمانهاتند خود اناان

نتی ساند و نون نپ های اجتماعی ننین موقعیتی یافتهاند و در جریان فعالیتزاده نشده
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ای از آنها هم ممکن استتت از اند، عدهشتتده به همان راه رفتهماندهی زتا سنون ننین ستتا

ننین وضتتعیتی راضتتی نباشتتند  بنابراین به گمان من زمانی سه آگاهی و واسنش اعاتتا 

ها نیز سنند  فراموش نکنیم سه اتوریتهمشتهود شود احتمالات تصحیحاتی در روش خود می

  دانندرا میآنن ینقااند  جریان فعلی امور و برخی از را دیده هانپ هاتتتتند  گیشتتتته

 رسد ممکن است  ل  نباشند نظر میهبنابراین آنقدرها هم سه ب

الاتباع و یک یک مرسزیت لاز  وجودِ و بتالتاخره آخرین دلیلی سته در ضتتترورتِ

امکان و ضترورت سارآیی حداسثری و ستریع است  این  شتودمیی متعالی ارائه اتوریته

وجود نیواهد آمد  آگاهی یافتن، یا دادن، بهبدترین استتدلار است  هیچ تحولی ناگهان 

های  جانبه نیری در طریک پروسه است  این ماتلز  درس گرفتن از گیشته و نیز همه

وجیه را تها ااهرات آنبه هر قیمت، سه مرسزیت« سارآیی»ی  رف بر آینده استت  تکیه

ر استتت  قدرت به هر قیمت مرا  نپ نیاتتت  آنها میمی دانند سه سنند، ستتقوط با ستتَ

ای خواهند طرحی نو دراندازند  برای پیروزی در مبارزه به هر اقدا  شایاته و ناشایاتهمی

 اف آنلخیا  گفتهاین سند ولو اینکه   هدف وستتتیله را توجیه نمیشتتتوند نباید متوستتتل

ز سنم دروغ مکرری است سه اا  و فکر میمنتا  به نه سای باشد )سه من خود ندیده

تی ، ح«نپ»های جای خود، لیبرارههای افراطی سه بفرط تکرار باور شده است ( راست

هایی را سه از روی ا  نپسنند  و دیدهمرد  عادی هم، نپ را به ننین باوری متهم می

ها در ها نمونه از سلاسیکده توانمیسنند  را توجیه میها آنتعصت ِ دفاع از شتیصیت

سه ننظر از ایسند  رفطور نیات  هدف وسیله را توجیه نمیردّ این سین آورد  نه این

 را گفته یا نیفته باشدهنه سای آن
 


