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زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺸﺘﺮک ،اﯾﺪهای ﮐﻪ »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ«
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻄﻪﻫﺎ ،ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﮑﻞ و ﺷﯿﻮه
ِ
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،از دﯾﺪ ﻣﺎ ﻫﻢﭼﻨﺎن زﻧﺪه و ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و در را ِه ﭘﺮ ﺗﻀﺎد و دﺷﻮار آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﯾﺎ اﺻﻼح
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ در درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺑﻪ ﮐﺠﯽ ،ﺷﮑﺴﺖ و ﯾﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ُﮔﺴﺴﺖ از آن ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺷﮑﻞ و
دروﻧﻤﺎﯾﻪای دﯾﮕﺮ ،ﻧﻮآوراﻧﻪ و رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ از ﭘﯿﺶ داده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﮑﺎر ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ اﺑﺪاع و
اﺧﺘﺮاع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﭼﭗ« ،ﺑﻪوﯾﮋه در روﻧﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽِ آن ،ﮐﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﻮزده و ﺑﯿﺴﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺟﻨﺒﺶ
ِ
ِ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺮی و
واﻗﻌﯿﺖ
ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ،اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﻓﻮﻟﯽ ژرف ،ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺑﺮﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ِ
ِ
ﻋﻤﻠﯽ ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ِ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﻋﻠﻞ اﻓﻮل ﺗﺪرﯾﺠﯽ »ﭼﭗ« را ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ و در ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ-١ .
ِ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺣﺰﺑﯿﺖ -۴ .دﺷﻮاری ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﯽ.
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ-٣ .
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ-٢ .
ِ
ِ
ُ
1/6

ُ
ﺳﺮدرﮔﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوﮐﺶ ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ و در اوﺿﺎع
اﯾﺠﺎﺑﯽ و اﺛﺒﺎﺗﯽ در ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ ،ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﺑَﺪﯾﻞ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ،روﺑﻪﺑﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺿﻊ
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺸﺘﺮک ،اﯾﺪهای ﮐﻪ »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،از دﯾﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ١از ﺳﻠﻄﻪﻫﺎ ،ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﮑﻞ و ﺷﯿﻮه
ِ
ﻫﻢﭼﻨﺎن زﻧﺪه و ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و در را ِه ﭘﺮ ﺗﻀﺎد و دﺷﻮار آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﯾﺎ اﺻﻼح ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ در
درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺑﻪ ﮐﺠﯽ ،ﺷﮑﺴﺖ و ﯾﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ُﮔﺴﺴﺖ از آن ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺷﮑﻞ و دروﻧﻤﺎﯾﻪای دﯾﮕﺮ،
ﻧﻮآوراﻧﻪ و رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ از ﭘﯿﺶ داده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﮑﺎر ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ اﺑﺪاع و اﺧﺘﺮاع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

—-
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
-١
ِ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در ﺳﺎل  ،١٨۴٨ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺪه و ﻋﻤﻞ
ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب
ِ
رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺮاﺑﺮیﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻤﺎﻣﺖﺧﻮاه و ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد .آرﻣﺎن ﺿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در آﻏﺎز در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺳﭙﺲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و دو ﻣﺮﺣﻠﻪی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﮓ
ِ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ِ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ) (١٩١۴-١٩١٨و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﺳﺘﻌﻤﺎری ،ﺑﺮ اﯾﺪه و ﻋﻤﻞ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ آﻏﺎزﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﻣﯽﮐﺸﺪ.
رﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و دوﻟﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی
ِ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎی روﺳﯿﻪ در ﺳﺎل  ١٩١٧آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﯾﺎ اﻗﺪام
ِ
ِ
از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دوﻟﺘﯽ ،ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﺰب واﺣﺪ ،ﺳﻠﻄﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺴﯽ – اﻣﻨﯿﺘﯽ،
ﻟﻐﻮ آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در روﺳﯿﻪ ،ﭼﯿﻦ ،اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،وﯾﺘﻨﺎم ،ﮐﻮﺑﺎ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ“ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢﻫﺎی” اﻣﺮوزی از ﺟﻤﻠﻪ
در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ دارای ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎﻻ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺳﻒﺑﺎرﺗﺮ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﭗ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﯿﺴﺘﻢ
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ،ﻫﻤﯿﻦ
ِ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮزﯾﮑﯽ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ و ﺗﻤﺎﻣﺖﮔﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ/ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮ ِ
ِ
ﭘﺲ از ﺷﻬﺮﯾﻮر  ١٣٢٠در ﺷﮑﻞ ﺣﺰب ﺗﻮد ِه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ﺳﭙﺲ در دﻫﻪ  ١٣۵٠و ﺑﻌﺪ از آن در ﺷﮑﻞ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی
ﭼﭗ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﭼﭗ در دﯾﮕﺮ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﭼﺮﯾﮑﯽ ،ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺘﯽ ،ﺧﻂ ﺳﻮم و ﻏﯿﺮه .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰِ ،
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﻮل و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮوزه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ در دو ﻓﺎز ﺗﺎرﯾﺨﯽ و در دو ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ،
ِ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ادارهﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و دﯾﮕﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺪارﮔﺮا و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ) ﻟﻨﯿﻨﯽ – اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ( ،ﻫﺮ دو
ﯾﮑﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎل
ِ
ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪﻧﺪ .اوﻟﯽ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ رو ﺑﻪ اﻓﻮل رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دوﻣﯽ در ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ و اﻗﻤﺎرش ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ .در
ﻃﻠﺐ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﭼﯿﻦ ﺗﻮدهای ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﻮﻟﻨﺎک ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﺳﺘﯿﻼ ِ
ِ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ
-٢
ِ
داری آن دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪ و
ﺗﺌﻮری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﻮزده و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻼدی در روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ِ
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺗﺎ اﺣﺰاب ﭼﭗ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺧﻮد اﻣﺮوزه در
“ﺟﻬﺎن ﺳﻮم” ،راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺗﺌﻮری در ﺷﮑﻞ
ِ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﺗﺌﻮرﯾﮏ
ﮐﻠﯿﺖاش ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﺑُﻦﺑﺴﺖﻫﺎی ﭼﺎرهﻧﺎﭘﺬﯾﺮ روﺑﻪرو ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ و اﺣﮑﺎم
ِ
ِ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ ﻓﺴﺦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﺎراﺋﯽ ﺧﻮد را از
ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دارای ﺣﻘﯿﻘﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺮوزه در ﺷﺮاﯾﻂ دوران
ِ
دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و ﺑﺎ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﺌﻮری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﻪی
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎراﺋﯽ و ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن آن در اوﺿﺎﻋﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﺑَﺪﯾﻞ و ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦ ،اﯾﺠﺎﺑﯽ،
اﺛﺒﺎﺗﯽ و رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻧﻪ از ﺳﻠﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺌﻮری ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟
2/6

 -١اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﺌﻮری اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ )ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ
اﻧﺤﺼﺎری دوﻟﺘﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ( زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺎذب “ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ” ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ِ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺷﻮد و “اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ” ! ﻧﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« و
اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺖﮔﺮا در ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﻢ ،ﺳﻠﻄﻪ ،ﻓﻘﺮ ،ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ،
ﻫﯿِﺮارﺷﯽ و اﻗﺘﺪار ﺑﺮ ﻣﺮدم و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﺳﯿﺴﺘﻢ و اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ﮐﻢﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ و
اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﺄﻟﻪی اﺻﻠﯽ در اﯾﺪهی اﺻﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ،اﻟﻐﺄ دوﻟﺖ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ﯾﮑﺴﻮ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ،
ﺗﻌﺎون ،ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯽ ،اﺷﺘﺮاﮐﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮ اﻣﻮر ﺧﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﺟﻤﻌﯽ اداره ﺷﻮد .و اﯾﻦ ،از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ،ﺣﻠﻘﻪ
ُﮔﻤﺸﺪهی ﺗﺌﻮری ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ،ﻫﻤﻮاره اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﺎﭘﯿﺪا ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺗﺌﻮری ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در
 -٢ﺳﻮژه
ِ
دروﻧﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﺋﯽ ،اﻣﺮوزه در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ رو ﺑﻪ اﻓﻮل ،ﺗﺠﺰﯾﻪ ،ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ ،ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی و ﺗﻀﺎدﻫﺎی
ِ
)و ﻧﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﮔﺬرا( رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ دﯾﮕﺮ ﺳﻮژه اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﻣﺮوزه ﺧﻮ ِد اﯾﺪه و ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺿﺮورت و وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﯿﺮو ﯾﺎ ﺳﻮژه اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽرود .اﻣﺮوزه ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﺳﯿﺎﺳﺖ ٣ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ و زﯾﺮ
و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎر )در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه( ،ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻣﺎدی ،٢ﺑﺎ زﯾﺴﺖ
ِ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ،زﻧﺎن ،اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی
ﺳﻠﻄﻪ ﻗﺮار
ِ
ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ِی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ – ﺑﺎ ﻫﻤﻪی اﺧﺘﻼفﻫﺎ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﺸﺮﻫﺎ و در درون ﻫﺮ ﻗﺸﺮ ،ﺑﻪ
ِ
ﺿﺪﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﺿﺪﺳﻠﻄﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﺮوزه ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی
ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﻮزده و ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎران ۴را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻨﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪﮐﺎرﮔﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ِ
ﺗﻀﺎدﻫﺎیﺷﺎن .ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،اﺷﺘﺮاکﻫﺎ ،اﺧﺘﻼفﻫﺎ ،ﭼﻨﺪﭘﺎرﮔﯽﻫﺎ و
ِ
۵
ﺳﻠﻄ ِﻪ اﻣﺮوزی ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه و ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﺒﺶ و »رﺧﺪاد«  ،ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﮐﻬﻨﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻨﺎت اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻫﻤﻪی اﻣﻮر
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آن،اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و ﺑﻪ ﻫﻢ
 -٣اﻧﻘﻼب در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ِ
ِ
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻏﯿﺮه ،دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺗﺌﻮری ﮐﻼﺳﯿﮏ و
ﻣﻨﺴﻮخ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﻢﭼﻨﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﻨﮓ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و دوﻟﺖ  -ﻣﻠﺖ ۶ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽﻫﺎﯾﺶ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و رو ﺑﻪ
اﻓﻮل ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﻧﮕﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﯿﻨﺸﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺟﻬﺎنرواﺳﺖ.اﻣﺮوزه ،در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﺪن و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ… ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﺪود ،ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ ،ﮐﺸﻮری و ﺣﺘﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺗﺤﺎد ،ﻫﻢﮐﻮﺷﯽ ،ﻫﻢراﻫﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﻮﯾﻦ و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻦ و رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺪود و ﺑﺴﺘﻪی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪی
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از
ای اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮه در
ِ
ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﯾﺎ رﻓﺮم رﯾﺸﻪ ِ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻢﮐﺎری و ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد .اﻣﺮوزه ،ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺤﺮان اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ… اﻣﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ و در دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮار و
در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﺑﯿﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻠﯽ و ﮐﺸﻮری ﻧﺰد ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﮔﺮهﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن و ﻋﺎﻣﻞ اﻓﻮل آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
 -۴ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت و دوﻟﺖ و ﺣﻔﻆ آنﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺸﻐﻠﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺪاز ﮐﯿﺶ ﻗﺪرت ،اﻧﻘﻼب و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻟﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ “ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﻫﺮ اﻧﻘﻼب ،ﻗﺪرت اﺳﺖ“ .از اﯾﻦ ﭼﺸﻢ ِ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺼﺮف دوﻟﺖ و ﭘﺎﺳﺪاری از آن ﻣﯽﺷﻮد .از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﯿﺰ ،ﻫﻤﻪی ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت و
ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑُﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭼﭗ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن و دوﻟﺖداری ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ دﺳﺖ
ﺑﻪ اِﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﯿﺴﺘﻢ زده اﺳﺖ .درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺘﺬل از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر دوﻟﺖ و ﻗﺪرت ﯾﻌﻨﯽ
ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﺮﮔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ«
ِ
دوﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ و ﻗﺪرتﻃﻠﺒﯽ را ﻓﻬﻤﯿﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻧﻮﺳﺎزی و ﻧﻮﺑﻨﯿﺎدی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻘﺪ و
ﻧﻔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻨﺶ دوﻟﺖﮔﺮا و ﻗﺪرتﻃﻠﺐ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﻣﯽﮔﺬرد ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺴﺴﺖ از ﭼﭙﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم«» ،اﻧﻘﻼب«
ِ
و »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ،ﻫﺪف ﺧﻮد را در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ دوﻟﺖ و ﻗﺪرت ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ،
اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ و ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد.
 -۵اﻣﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت آن ﭼﻮن ﺟﻤﻬﻮری ،آزادیﻫﺎ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ ٧و دﯾﻦ )ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ( و
ﻏﯿﺮه… ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮﻧﺸﺪه و ﺑﺤﺮانزای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﭼﭗ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ آن ،ﻫﻤﻮاره در ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﯾﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻣﺪﻧﯽ… ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺷﮑﻞ ﭼﭗ ﻟﻨﯿﻨﯽ-
ِ
ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ روﺷﻦ و درﺳﺘﯽ درﺑﺎرهی آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﺎ در ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﺮده و
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﺪم دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،آزادیﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ… ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ “ﺑﻮرژواﺋﯽ”
ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺑﺎ ادﻋﺎی ﮐﺎذب ﻃﺮﻓﺪاری از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﻮﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ
ﺑﯿﺮاﻫﻪﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ و اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.
اﻣﺎ اﻣﺮوزه ،اﻣﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽاش ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ژرف و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﭗ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اراﺋﻪ دادن ﺟﺰ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭼﻨﺘﻪ ﻧﺪارد .ﺑﻪ واﻗﻊ ،اﯾﺪهی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻣﺮوزی،
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ رادﯾﮑﺎل – ﻧﻪ دوﻟﺖﮔﺮا و ﻧﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا – ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی ﺑﺮ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﯾﮏ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻫﻢﭼﻨﺎن اﻣﺮی ﻣﺠﻬﻮل و ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺶﻧﻬﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ »ﺷﻮراﯾﯽ« ،از
ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و ﯾﺎ »رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻣﺮدم« در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ اﻣﺮوزی در ﻏﺮب… اﻣﺎ
ﺳﻮی ﭼﭗﻫﺎی
ِ
اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺗﺎزه و ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ» .ﺷﻮراﻫﺎی« ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣﺰب واﺣﺪ در ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ و رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ
ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ در ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮔﺎه ارﺗﺠﺎﻋﯽ و واﭘﺲﮔﺮا را ﻧﻤﯽﺗﻮان دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ِ
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻣﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮔﺴﺘﺮهی ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ و
ﻫﺎی ﺷﺎن را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ؟
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﭘﻬﻨﺎور ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﻪ در اﺷﺘﺮاکﻫﺎ و اﺧﺘﻼف ِ
زﯾﺎن آنﻫﺎ
ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک و رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آنﻫﺎ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮ ِد آنﻫﺎ و ﻧﻪ ِ
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
 -۶ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮاﺋﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﮐﺎﻧﻮن ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ ُﮐﻞ زﯾﺮ ﺳﺆال
ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری از زﻣﯿﻦ
ﻣﺸﺘﺮک و اﺳﺘﻤﺮار ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮ ،ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ،ﭼﻮن رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻣﺼﺮف ،وﻋﺪه ﭘﻮچ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ… ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﭗ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ
ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ورود ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻀﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ
ﺗﻀﺎد ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﻮرژوازی ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ… ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه
زﻧﺎن در راه ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﯾﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در رژﯾﻢﻫﺎی دﯾﻦﺳﺎﻻر،
ﻣﺒﺎرزه اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺧﺎرﺟﯽﺳﺘﯿﺰی
و ﻏﯿﺮه .دوﻣﯿﻦ ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ،ﺑﺤﺮان اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺘﻨﺎع از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﻫﺴﺘﻪای ،اﻧﺼﺮاف از رﺷﺪ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺘﺎﺑﺎن ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﺼﺮفزدﮔﯽ و ﮐﺎﻻﺋﯽﺷﺪن ﻫﻤﻪی اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺟﺪال ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻣﺮوز ﺗﺒﺬﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺤﺮان ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﮐﺎر و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻟﻐﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﻨﺪه در ﻋﺪم زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﯽ و در
ﮐﺎر ﻣﺰدﺑَﺮی… را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﻣﺮوزه اﯾﺪهﯾﺸﮑﻞ و ﺷﯿﻮه ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﯾﮏ
ِ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﺒﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺮم ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺑﻪ
دور از ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﻧﺴﺎن و ﺳﻠﻄﻪﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در راه اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﮑﻞ و ﺷﯿﻮهی ﻧﻮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک
از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.
رواﯾﯽ دو اﺑﺮﻗﺪرت آﻣﺮﯾﮑﺎ و
 -٧ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ،ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ﺣﮑﻢ
ِ
ﺑﺮآﻣﺪن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮﭘﺎ و ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮ ﭼﯿﻦ ،اﻓﻮل ﻧﺴﺒﯽ
ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ
روﺳﯿﻪ ،در
ِ
ِ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﭼﻮن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﻗﺪرتﮔﯿﺮی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﻫﮋﻣﻮﻧﯽﻃﻠﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﭼﻮن اﯾﺮان و
ﺗﺮﮐﯿﻪ ،رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼﻣﯿﺴﻢ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ… اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،روﺷﻦ و ﻗﺎﻃﻊ ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮان ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﭗ ﻫﻢﭼﻨﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
4/6

ﺻﻒﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ اﻣﺮوزه دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک و ﻓﻬﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت
ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه اﻣﺮوزه ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﺎ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در اﺗﺤﺎد ،ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪﺷﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ در ﮔﺴﺘﺮهای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در دﻧﯿﺎی ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ِ
اﺳﺘﯿﻼﻃﻠﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن )ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮه( ،ﮐﻪ در ﭘﻬﻨﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﭘﯿﮑﺎر اﻣﺮوزی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﺑﺴﯽ دﺷﻮارﺗﺮ و ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮ از دوران ﮔﺬﺷﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
در رﻗﺎﺑﺖ و ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺑﯿﻦ دو اردوﮔﺎه ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺣﺰﺑﯿﺖ
-٣
ِ
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ اﻓﻮل و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿِﭽﭗ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﺸﺎن داده و ﻣﯽدﻫﺪ
ﺣﺰﺑﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ
ِ
ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺣﺰبﺳﺎزی ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﻪ ﻣﺮدﻣﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ در
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺣﺰب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮدﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺰبﺳﺎزی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣُﺪل ﺳﺎﺧﺖ دوﻟﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺳﻨﺘﯽ اﻣﺮوزی،
ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻮدی و اﻗﺘﺪارﮔﺮای دﺳﺘﮕﺎه دﯾﻦ و ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻏﺮب ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ .ﺗﺤﺰب
ِ
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ از راه دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﯾﻌﻨﯽ »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ« و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪام ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ و ﭘﺎﺳﺪاری از آن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم .از اﯾﻦ رو ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ را
»ﺣﺰب – دوﻟﺖ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ،ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا ،ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ و اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آﮔﺎه
اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﯿﺮوی از »ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺰﺑﯽ« ،ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺸﮑﯿﻼت و
ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ و
ِ
دﺳﺘﮕﺎه آن ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدم اِﻋﻤﺎل ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ و ﺳﻠﻄﻪ ﮐﻨﺪ ،رﻫﺒﺮی و ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﺮاﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺣﺰﺑﯿﺖ را ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﺒﺘﺬل روﺳﯽ )ﻟﻨﯿﻨﯽ -اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ( ،ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﻧﺎروا و ﻗﺪرتﻃﻠﺒﺎﻧﻪاش از اﯾﺪهﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽﺧﻮا ِه ﻣﺎرﮐﺴﯽ،
ﺗﺌﻮرﯾﺰه و ُﻗﺪﺳﯽ ﮐﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺤﺰب ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪی »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ« را ﻋﻤﺪه و ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺶ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدﻣﺎن در اﻣﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﮔﺮی
ﭘﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﺗﺸﮑﻞﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ ِ
رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ در ِ
ِ
و ﺑﺮای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد .ﯾﮏ دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی ﺟﻤﻌﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ« ﻧﻤﯽﺷﻮد.
دﺷﻮاری ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﯽ
-۴
ِ
ﺑﺮآﻣﺪن ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
اﻣﺮوز ﻣﺎ،
ﺟﻬﺎن
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی اوﺿﺎع
ِ
ِ
ِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ﻏﺮب ﺗﺎ ﺷﺮق و از ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را از ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﺮودﺳﺖ ﺑﻪوﯾﮋه از ﻣﯿﺎن
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ اﻣﺮوزه در ﯾﮏ اوﺿﺎع ﭘﺮآﺷﻔﺘﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮدهی ﮔﺴﺘﺮدهای از
ِ
اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﯿﺪانﻫﺎ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ،ﺧﺎرج از ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ – ﭼﻮن اﺣﺰاب،
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ – دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺑﺮاﺑﺮی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ ،ﺧﻮد را
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﭘﺎرهای از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ
»ﺿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
ِ
ﺪﯾﻞ
ﺗﺒﯿﯿﻦ راهﮐﺎر ﯾﺎ ﺑَ ِ
ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻞ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ِ
دﻫﯽ
ﻧﻈﺮی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ و اﯾﺠﺎد ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .از ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎن ِ
ﭘﺎﯾﺪار ،اﻓﻘﯽ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺎن
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻫﻤﺎن ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﻢ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ و دﯾﺎﻟﻮﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺳﺎزﻧﺪه
و اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری روی آنﻫﺎ و اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی از آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺳﺎﺳﯽ
اﻓﻮل ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻣﺮوزی ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺟﺪاﯾﯽاش از ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﯽ و ﻋﺪم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ اداره ﯾﺎ رﻫﺒﺮی ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ در درون آنﻫﺎ ﮔﺮاﯾﺸﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :از اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮیﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺗﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ،
اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ…
—-
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ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
اﻣﺮوزه ،اﻣﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﮐﺎرﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺮدم ،ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﭼﻨﺪﭘﺎره و ﭘُﺮﺗﻀﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺴﯽ دﺷﻮار و ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،اﯾﺠﺎﺑﯽ و اﺛﺒﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ :در ﭘﻬﻨﻪی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری؛ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﻣﻨﻊ اﺳﺘﺨﺮاج از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺎنﭘﺬﯾﺮ ،در ﻣﻮرد راهﮐﺎر ﮐﺸﻮری و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای؛ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﮔﺴﺴﺖ از دوﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮاﺋﯽ و ﮐﺎﻻﺋﯽ ﺷﺪن زﻧﺪﮔﯽ؛ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﺋﯽ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ،ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮی ،ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺟﻤﻌﯽ) ،ﻧﻪ دوﻟﺘﯽ و ﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ( ﺛﺮوتﻫﺎی ﻣﺎدی…
ﺑﺮای ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه روﻧﺪی ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدی را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﻧﺎﮐﺎرای ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪارد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺟﺰ ﻃﺮح ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ و ﺗﺌﻮریﻫﺎی
ِ
ﻧﯿﺰ از اﻓﻮل اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ و رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن را در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ.
اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮناش ،ﻫﻢﭼﻨﺎن زﻧﺪه ،ﻓﻌﺎل و اﻣﺮوزه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪی
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،از ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺳﺪهی ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،درﺑﺎرهی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻏﻠﻂ از آب
درآﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﺤﻮل و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎزد ،ﺣﻔﻆ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ و
ﻏﯿﺮه روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  :در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،در درون
اﺣﺰاب راﺳﺖ و ﭼﭗ ،در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻏﯿﺮه .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،در درون ﻣﺮدم ،در ﺑﯿﻦ
ِ
ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺪ.
ﻗﺪرتﻃﻠﺒﯽ ،دوﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ و ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯽ در
ِ
ﻨﺸﮕﺮان
اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﺑﺪﯾﻞ اﯾﺠﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢُ .ﮐ
ِ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻫﻢ و ﻣﺸﺘﺮک
ﻧﻮﯾﻦ
دﻫﯽ اﺛﺒﺎﺗﯽ و اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ و ﺷﯿﻮهی ِ
ِ
رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه ،ﮐﻪ از ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ﺑُﺮﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ِ
در ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ،ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺪرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑَﺮی از
ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی و ﺳﻠﻄﻪﭘﺬﯾﺮی و در ﺗﻐﯿﯿﺮ رﯾﺸﻪای اوﺿﺎع ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ را اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﭘﯿﺶﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ
آﯾﻨﺪهای ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
—-
 :١رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎ رﻫﺎﯾﯿﺶ ) Émancipation :ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ() Emancipation ،ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( و ) Emanzipationﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ(
 –٢زﯾﺴﺖﺳﯿﺎﺳﺖ  .Biopolitique :ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ.
 –٣ﻏﯿﺮﻣﺎدی .immatériel :ﮐﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی ،اﯾﺪهاﯾﺴﺖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﻮﻧﯽ ﻧِﮕﺮی و ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻫﺎردت.
 -۴ﺑﺴﯿﺎران .Multitude :
 -۵رﺧﺪاد  Évènement :در ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ) (١٩٨٠ – ١٩۶٠ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑُﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 –۶دوﻟﺖ – ﻣﻠﺖ État-nation :
ﺑﺤﺚ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﻣﻌﺎدل ) Étatﻓﺮاﻧﺴﻮی() State ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( و ) Staatآﻟﻤﺎﻧﯽ( اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﻮای
 –٧دوﻟﺖ ،در ِ
اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺧﺎرﺟﯽ آن ﻧﺰد ﻣﺎ  Gouvernementاﺳﺖ ،اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد.
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