
  شیدان وثیق
 

 یاجتماع  جنبش ییك تئور یبرا
 
است در  يگذاریم، كوشش خواھیم بھ بحث و نقد  يچھ كھ تحت این عنوان م آن

یا " دولت يتئور "طور كھ از  ھمان.  ياجتماع  جنبش  ياز مقولھ يمفھوم ساز
توان  ينیز م ياجتماع  جنبش يبریم، برا ينام م" يطبقات يمبارزه يتئور "
جامد و فسخ  يالبتھ نھ بھ مفھوم نظام. تدوین كرد يا یا نظریھ يتئور 

االمكان ھمھ جانبھ از  يو حت يتجرب يشناخت يناپذیر، بلكھ بھ معنا
 يناگفتھ نماند كھ چنین تالش. آن يھا ھا و ھدف يمضامین، مشخصات، ویژگ

بھره گیرد و  ياجتماع  -يتاریخ يھا موجود و از آزمون يباید از تجارب عمل
، ھم ي، ھم اقتصاديشناسانھ، ھم سیاس ھم جامعھ يمختلط، یعن يبا نگرش

اما در حد . انجام پذیرد يشناسانھ و ھم فلسف شناسانھ، ھم روان انسان
بر  يھر چند مقدمات يا ما این است كھ دیباچھ  توان این نوشتار، تالش

چون  يپدیدار نبنیادی يھا شاخص يیعن. بھ دست دھیم ياجتماع  جنبش يتئور
نظم یافتھ  يھای فرضیھ يبھ مثابھ  و وجوه عامش را در معنا ياجتماع  جنبش

 يپیشنھاد يآوریم، تزھا يكھ در این جا م آن چھبدون تردید . مطرح كنیم
 .باشند يو بنابراین قابل تغییر و فسخ م است
 

 ھاي انجمني اعتالي امروزي جنبش
 

 يھا در شكل جنبش ياجتماع يھا ات و فعالیتگذشتھ، مبارز يدر دو دھھ
 يمقولھ. اند نوین بسط و توسعھ یافتھ ي، در مضمون، ابعاد و اھدافيانجمن
 مسایل نپردازا نظریھ لبحث و تأم مبھ موضوع مھ ياجتماع  انگیز جنبش پرسش

. كنیم يجا مشاھده م  این روند را ما امروز در ھمھ. درآمده است ياجتماع
 يدیكتاتور يتحت سلطھ يكشورھا واقعا موجود و ھم در يھا ياسھم در دمكر

 .برخوردار نیستند يمتعارف مدن يكھ از یك جامعھ
ھا و  صد  در مقیاس يمشاركت يھا ، جنبشيدار سرمایھ يپیشرفتھ يدر كشورھا

ھ غیره بھزاران انجمن، اتحادیھ، سندیكا، كمیتھ، گروه، كانون، ھستھ و 
شھروندان از اقشار، طبقات و . اند سابقھ عروج كرده يوسیع و ب يطرز

گوناگون، از زن و مرد و جوان تا  يھا مختلف، از حرفھ ياجتماع يھا گروه
- زده يھای داوطلبانھ دست بھ تشكیل چنین انجمن... كارمحصل و شاغل و بي

یا  ياقتصادمتنوع  يھا حوزه. كنند يھا فعالیت مدر درون آن اند و
گوناگون  يھا زمینھ... ،يیا مدن ي، حقوقيیا فرھنگ ي، سیاسياجتماع

 يهدر مورد ایران، پدید. دھند يھا را تشكیل م فعالیت این انجمن
، عمدتا در محیط خارج از ٥٧از انقالب   اخیر، پس يدر دو دھھ يساز انجمن

 .گیر بھ خود گرفتھ است چشم يكشور ابعاد
 يھا كھ تمایل بھ ایده ایيھآن بھ ویژه، يز فعاالن سیاسا يامروز بسیار

و چھ در بین اپوزیسیون  يغرب يھا و چپ دارند، چھ در كشور ياجتماع
خود را از  يو سیاس ياجتماع يھا در خارج از كشور، فعالیت يایران

 .اند انتقال داده يانجمن  بھ درون جنبش يسنت يھا و احزاب سیاس سازمان
ده ننكميد اییھا را ت امروز، احزاب چپ فعالیت انجمن يبغر يدر كشورھا

ساالرانھ گذشتھ، بلكھ در  جویانھ و قیم ند نھ با نگاه استفادهوشك يم
در ھمین راستا . شوند ویيسگو و ھم ھا وارد گفت وبرابرانھ با آن يا رابطھ

 جدید يھا ناگزیر بھ پذیرفتن این واقعیت يدولت يھا ھا و نھاد نیز حكومت
ھا و  این تشكل يو سیاس يو اھمیت اجتماع  ھا نقشآن. اند شده ياجتماع
در مذاكرات   ھا را كم و بیشاند و آن مستقل را بھ رسمیت شناختھ يھا انجمن

 .دھند يدخالت م ياجتماع يھا و عقد قرارد
منتقد  يھا چپ بھ ویژهن، روشنفكران و ادیگر جامعھ شناسان، مورخ ياز سو

. برند يميپ ياجتماع  ھر روز بیشتر بھ مقام و اھمیت جنبش يو اپوزیسیون
 يپرداز این پدیده و نظریھ يھا در این چند سال گذشتھ در جھت مطالعھآن

در فرانسھ  بھ ویژهاین امر . اند كرده قابل مالحظھ يیھا آن تالش يهدر بار



  پس  صخصوھ پیشگام بوده است و ب يپیكار اجتماع يھا كھ ھمواره در زمینھ
 .باشد يیت مووضوح قابل رھ ، ب١٩٩٥سال  تبزرگ و پر اھمی  از جنبش

باشیم  يم ينوین ياجتماع تسرانجام در داخل ایران، ما شاھد برآمدن ذھنی
خواست  يیعن. تكوین یافتھ است ٧٦حركت مردم در دوم خرداد  يكھ در پ

مستقل،  يبھ صورتبر دخالت در امور خود و جامعھ  يعمیق مردم ایران مبن
مبارزه در  يتوان گفت كھ روند آت يبھ جرأت م. كییآزاد، دمكراتیك و ال

 يھا فعالیت يبھ معنا ياجتماع  جنبش يایران نیز بھ سمت اعتال يجامعھ
كھ از ھم اكنون، با وجود استمرار حاكمیت  يروند. خواھد بود يانجمن

یان و در بین در میان زنان، جوانان و دانشجو بھ ویژه، ياستبداد مذھب
 .است يگیر روشنفكران، اھل قلم و نشر در حال نضج

 
   ھاي انجمني علل برآمدن جنبش

 
 يدار مدرن سرمایھ يجامعھ  تا بھ امروز، با پیدایش ١٨این مقولھ از قرن 

، ھمواره مورد توجھ قرار يمدن ياز جامعھ" سیاست"با جدا شدن  يیعن
پردازان انقالب  تا نظریھ  انگلیساز بانیان لیبرالیسم در . گرفتھ است

ن و باكونین تا ، پرود ، از ھگل، ماركس)٨و  ١٧قرن (در فرانسھ  ياجتماع
و  ي، از چپ كمونیست)٢٠و  ١٩قرن (و ماركسیسم سویتیك  يدمكراس سوسیال

ھمھ در ...  )دوران معاصر  در(، مكتب فرانكفورت و آرنت يمنتقد تا گرامش
  در تقابل و یا تمایز با جنبش ياجتماع  نبشو ج يمدن يجامعھ يهبار
 يدو دھھ يط يلو. اند آن، بھ بحث و تحلیل پرداختھ  اخص يبھ معنا"  يسیاس "

  اھمیت جنبش يتاریخ  -يمعرفت  -يسیاس  -يگذشتھ، یك رشتھ عوامل اجتماع
رسانیده است كھ ما امروزه از ضرورت تدوین یك  يا را بھ مرتبھ ياجتماع
توان بازگو  يزمینھ م ٣این عوامل را در . كنیم يآن صحبت م يبرا يتئور
 .كرد
 
  بحران سیاست واقعاً موجود  -١
 

 يبحران دوار" سیاست"از  يحاكم و سنت  دوم، بینش يهھزار يدر آستانھ
از " سیاست"، يدر جوامع مدرن امروز. ناپذیر شده استعمیق و بلكھ عالج

و مشاركت مردم در  »يامر اجتماع «كھ   اش يمعنا و مفھوم اصیل و یونان
 يیعن. درآمده است يو تخصص »امر خاص «شده و بھ " جدا"امور خود باشد، 

. معین تبدیل شده است  يبھ امر یك ھیئت، دستگاه، نھاد و یا كاست
ھا،  ، تكنوكراتيدولت، حكومت، احزاب سیاس نامروز با نام و نشا" سیاست"

 .مترادف شده است...  جلسھا، نمایندگان م بوروكرارات
و " سیاست"برتافتن مردم از  يباعث رو ياز طرف يساختار" ستگس"این 
كھ عجز خود را در حل مشكالت  شده است، كساني يا و حرفھ يمداران سنت سیاست

واقعا  تسیاس ياز طرف دیگر، ناتوان. اند مردم بارھا بھ ثبوت رسانیده
در دست گرفتن  يتقل و مستقیم برامس يگر دخالت يموجود، مردم را بھ سو
  سھمگین بر بینش ايضربھ يدو رویداد مھم تاریخ. امور خود سوق داده است

  .اند كرده عمال آن واردا يو چگونگ" سیاست"از  يسنت
 يدار سرمایھ يآن در كشورھا يدولت و نھادھا يرویداد اول، بحران ساختار

، يدمكرات و چھ سوسیال يھا، چھ در شكل لیبرال این دستگاه. باشد يم
، مشكالت يدار بھ بحران سرمایھ يیگو خود را در پاسخ  يو ناتوان  محدودیت
 يھا يدر دمكراس. اند وضوح آشكار ساختھھ مردم ب يھا و خواستھ ياجتماع

ھا و  شده، در غرب، قیمومیت دولت، نھادھا، احزاب، تكنوكرت ينمایندگ
 .روند يل رفتھ و مازیر سوبھ   از پیش  پارلمان بیش ننمایندگا
خود  ي، احزاب راست و چپ، ھر یك بھ نوبھيشدن اصل تناوب سیاس يبا عاد

اند كھ  اما اینان ھمواره در حكومت نشان داده. اند قدرت نشستھ يبر اریكھ
ھا و  چھ كھ خواستھ شان و با آن يھا شان با گفتار و وعده و عمل  سیاست

از " سیاست" تسگسامروزه، . ا فاصلھ داردھ مردم است، فرسنگ يھا انتظار
كار و  ي، ب زحمتكش يھا مردم تنھا در مورد توده يزندگ يھا شرایط و واقعیت



ھا و اقشار وسیع و  ، بلكھ شامل حال گروهاست نبوده  نشین محسوس حاشیھ
ھا،  يسرانجام در این دمكراس. شود ينیز م يدار سرمایھ يجامعھ يمیانھ

ایي شان نتوانستھ است جد نبا موكال  اب و نمایندگان مجلسارتباط میان احز
ین ترتیب ھ اب. دھد  را كاھش يمدن يو جامعھ" سیاست"عمیق میان  و شكاف

مختلف،  يھا موجود و سبك كار يسیاس يھا نسبت بھ آلترناتیو يامیدوار احت
 .از بین رفتھ است يكنون ياز چپ تا راست، در چارچوب تقسیم كار ساختار

كار داریم كھ بھ تدریج  و سر ي تازهر نتیجھ ما با یك ذھنیت اجتماعد
دھد و دیگر از این  يواقعا موجود از دست م تاعتماد خود را نسبت بھ سیاس

مضاعف بر این كھ، صرف نظر از نوع . ندارد يا انتظار معجزه" كعبھ"
یمال ، چپاول شھروندان و پايھا، عوامل گوناگون دیگر چون فساد مال رژیم

بازان و صاحبان "سیاست"توسط  يھا و اخالق سیاس ترین ارزش ایيكردن ابتد
بھ " يسیاس كار"و " سیاست"اعتبار شدن  يھر چھ بیشتر باعث ب... قدرت
 .متداول آن شده است يمعنا

. سابق است يبھ اصطالح سوسیالیست يھا كشور يفروپاش يرویداد دوم، تجربھ
  ھمان بینش يشود اساسا در راستا يھا برقرار م این كشور يكھ در ھمھ ينظام

 يجدا از جامعھ يا بھ مفھوم پدیده" سیاست"از  ياقتدارگرایانھ و بورژوای
در این جا، انقالب و تصرف قدرت توسط . كند يو مسلط بر آن عمل م يمدن

و امر  يمیان امر سیاس تگوھرین در مناسبا ياحزاب كمونیست، دگردیس
حكام پیشین  ياقتدار مطلق حزب جانشین سلطھ. آورند يمبھ وجود ن يعموم

را بھ " يدمكراتیك خلق"یا " يدولت كارگر"مقتدر جدید  ينیرو. شود يم
را بر " يتغییرات اجتماع"خود از باال  يآورد كھ او نیز بھ نوبھ  يوجود م

ھا، تجویز آن يكارگران و مردم و جامعھ، بدون حضور و مشاركت داوطلبانھ
 تواقعا موجود نیز سیاس يسوسیالیست يدر كشورھا  پس. كند يحمیل مو ت

كھ   يحزب يھا ھا و بوروكرات تكنوكرات يو انحصار  واقعا موجود امر خاص
با این تفاوت كھ . ماند يم يدھند، باق ينوین را تشكیل م يبورژواز يطبقھ

. كند يمحاكم تغییر  يو ایدئولوژیك يھا تنھا گفتار رسم در این سامان
حكومت " ي خود را بھ توھمجا" منافع عامھ ت حافظدول" ي توھمیعن

 .دھد يم" پرولتاریا يدیكتاتور"یا " كارگران
دو انقالب كبیر فرانسھ و اكتبر  يویژه مطالعھھ ، بيمطالعات اجتماع
ھستند كھ اصیل و  يدھند كھ این تغییرات اجتماع يروسیھ نشان م

 ياھھا و شرایط تغییرات و انقالب واره زمینھباشند و ھم يكننده م تعیین
دیگر تغییرات و تحوالت  ياز سو.  آورند و نھ برعكس يرا فراھم م يسیاس
  ناپذیرند كھ جنبش مؤثر و پایدار و بازگشت يخود ھنگام يبھ نوبھ يسیاس

ھا آن د، آگاه، داوطلبانھ و آزايعامل و فاعل مستقیم، اصل ياجتماع
ویژه ھ و ب يسیاس يھا انقالب يرا سرنوشت ھمھ ھ صحت آنك يا نظریھ. باشد
  .اند در صد سال گذشتھ تأكید كرده يناكام سوسیالیست يھا آزمون

 
 ھاي تكنوكراتیك بست برنامھ بن   -٢
 

 يمطالبات ياز حد یك نیرو ياجتماع  شود جنبش يكھ باعث م يدومین عامل
نوین شود،  ياجتماع يھا ھھ برنامھ و نظرییي ارابرا يرگانود،  افراتر ر

جامعھ تھیھ "  نخبگان "است كھ  يھای حل ھا و راه يھا، تئور برنامھ تشكس
ھا،  جامعھ، تكنوكرات ي"ھامھندس"یا " ھا تكنیسین"ھا ھمان این. كنند يم

چون بانك  يالملل ، مراجع بینيرسم يھا ، نھاد روشنفكران، نمایندگان مجلس
در مورد روشنفكران . باشند يل و غیره مپو يالملل ، صندوق بینيجھان

 يھا قشر یم كھ اینی، باید بگو بھ نام دانش ي ا جامعھ، این صاحبان سرمایھ
باشند،  يم يمسلط اجتماع ياز طبقھ يدھند بلكھ بخش يمستقل را  تشكیل نم

گیرند و در نتیجھ  ينظام قرار م ياگر چھ در عین حال خود نیز تحت سلطھ
   .دوگانھ اتخاذ كنند يتوانند موضع يد كھ مھستن يدر شرایط

 يو بھ طریق اول يدمكراتیك غرب يھا ھا در كشور ھا و برنامھ اكثر این طرح
 يمداخلھ ي، خارج از مداردیكتاتور يھا در جوامع تحت سلطھآن يتمام

 او در بھترین حالت با اتك يذینفع اجتماع يو نیروھا يمدن يمردم، جامعھ



ي در یعن. شونديتوسط كارشناسان، تھیھ و تدوین م يدانبھ یك كار می
 ياندیشھ يهبدون رابطھ با ھم و تحت سیطر يا و تك رشتھ يتخصص يھا جرهح

ي منافع را فدا يو اجتماع يانسان يھا كھ عموما الزام يواحد تكنوكراس
 .كنند يم يدار اقتصاد سرمایھ تنگ

كھ  ياقتصاد او حت ياجتماع يھا "حقیقت"، يو تكنیك يعلم يھا يتئور بر خالف
- نو بطال يھا رابطھ دارند، نسبو مشكالت مردم و مناسبات میان آن يبا زندگ
ي نیز تنھا در نسب يھا "حقیقت"بھ این  يیاب تازه دست. باشند يپذیر م

كھ  يدر روند يیعن. پذیر استامكان يو پراتیك اجتماع اد آربرخور درآینف
ھمانا  يچنین محیط. توأم شوند ياجتماع يارزهبا مبیو نظر يتقابل فكر

 .است  يانجمن   -ياجتماع  جنبش يفضا
 
  گري اجتماعي، یك اقتضاي عمومي دخالت  -٣
 

 تسب واقعا موجود و بن تاعتبار شدن روزافزون سیاسيب يبر اثر و در پ
 ياجتماع دحا يتكنوكراتیك، ما امروز در برابر یك اقتضا يھا يریز برنامھ

ھر چھ بیشتر در  تمشارك يمردم برا  از پیش  بیش تو آن، خواس. ار داریمقر
 يمختلف برا يھا تمایل اقشار و گروه يیعن. باشد يتعیین سرنوشت خود م

گوناگون  يھا مستقل و دمكراتیك در عرصھ يھا ھا و تشكل ایجاد انجمن
. گردی يا بھ شیوه" سیاست"عمال ابھ منظور  يو سیاس ي، اقتصادياجتماع

-شكلایجاد  تخواس يیعن. يحزب  يساالرانھ سازماندھقیم يھا شیوه ينف يیعن
تصرف حق بیان، حق  تخواس ي، یعنيدیگر و نوین از مراوده و دمكراس ھاي

، بلكھ يا و حرفھ يصنف  نھ تنھا در امور خاص يگیر انتقاد كردن و حق تصمیم
در یك . يجھان حتاو  يا ، منطقھي، كشوري، شھروندي، سیاسيعموم مسایلدر 

 ."يامر عموم"خواست تصرف سیاست و اعمال آن بھ عنوان  يكالم، یعن
  از پیش  ھا، مردم بیش ھا و رژیم در روزگار ما و صرف نظر از انواع نظام

و  يرسم يھا میان دولت، نھاد يو تخصص يخواھان درھم شكستن تقسیم كار سنت
. باشند يدیگر م يھروندان از سوو ش يمدن ياز یك سو و جامعھ ياحزاب سیاس

. كند يمعنا و مفھوم خود را پیدا م ياجتماع  در این مقطع است كھ جنبش
منافع عام و  يخواھد اختیارات دولت در زمینھ يكھ از یك طرف م يجنبش
و اونیورسال را بھ تصرف خود درآورد و از طرف دیگر بھ  يعموم يهاراد
 يو صنف ي، فرديبشر يھا يحقوق و آزاد يكلمھ نیز عمل كند، یعن  اخص يمعنا

چشم  يكھ از منافع و اھداف عموم آن يكند، ب يرا نمایندگ يو طبقات
 .بپوشد

 
 اجتماعي  اي بر تئوري جنبش مقدمھ

 
مستقل  يھا و فعالیت يمبارزات اجتماع يدر یك تعریف عام و كوتاه، مجموعھ

در نظام . نامید ياجتماع  توان جنبش يا مدر یك جامعھ ر يانجمن
میان كار و سرمایھ  ي مبارزه بھ ویژهو  يطبقات ي، مبارزهيدار سرمایھ

را تشكیل  مھم از آن  يو بدون شك بخش ياجتماع  جنبش يھا از عرصھ يتنھا یك
 يرا بھ مبارزات كارگر ياجتماع  توان جنبش ياما امروز دیگر نم. دھد يم

از جامعھ تقلیل  يھای بخش يهبھ مقاومت و مبارز آن را محدود كرد و یا
 بھ طور، عالوه بر كارگران و ياجتماع  ھا، جنبش كشور يامروز در ھمھ.  داد
را نیز كھ تحت  يدیگر اجتماع يھا زحمتكشان، افراد، اقشار و گروه يكل

بھ عبارت دیگر زنان، . گیرد يمناسبات حاكم قرار دارند، در بر م يسلطھ
ن، دانشجویان، ، محصاليو عموم يخصوص يھا بخش نوانان، كارمندان و كاركناج

 يھا ن، دانشگاھیان، نویسندگان، ھنرمندان، كاركنان مطبوعات، رسانھامعلم
ن و عامال... نشینان و كاران، حاشیھ ي، مشاغل آزاد، بيارتباط جمع

  جنبش عمل ناز این رو نیز، میدا. باشند يم ياجتماع  جنبش نكنا يباز
 در محیط تولید يدر تغییر مناسبات اجتماع يگر ، فراتر از دخالتياجتماع
 يھا زمینھ ياجتماع  جنبش يدخالت و دگرساز يهحوز. رود يو كارخانھ م يصنعت

باشد، اعم از  يدر تمامیت خود م يو اجتماع يگوناگون و متنوع حیات فرد



 ياقتصاد مسایل يهحوز، از يدر محیط كار تا روابط خانگ يروابط اجتماع
 يزیست ، محیطيتا آموزش ي، مدنيتا حقوق ي، ھنريتا خبر ي، فرھنگيتا سیاس

 ...يتا جھان ي، كشوريتا مل
 Espace) ياجتماع يفضا يما از مقولھ ياجتماع  از جنبش يھ تعریفیارا يبرا

social)كند كھمي يا ارجاع بھ گستره ياین مفھوم اجتماع. كنیم ي، استفاده م  : 
 .كند يدر آن تنھا یك قشر یا طبقھ و یا یك نوع پراتیك معین عمل نم -١
رایند یك فمتفاوت در  يھا مختلف با پراتیك يھا افراد، اقشار و گروه -٢

گانھ با ھمدیگر و در برابر  پیچیده و چند يو در مناسبات ياجتماع
 .گیرند يم مسلط قرار يھا نھاد

ن و فضا را معی يدھد و مقولھ يرا تشكیل مرایند این ف يكھ ویژگ آن چھ -٣
و تفاوت، تفاھم و   امتزاج و تفرق، تجانس  سازد، مناسبات بر اساس يم  مشخص

كنند و از این طریق دینامیسم  يباشد كھ توأما با ھم عمل م يتنازع م
 .آورند يجود م وھ فضا را ب يو آفرینندگ يدرون

است  يعدگرا و چند ب ، كثرتيمحتوو سرانجام، این فضا از لحاظ شكل و  -۴
شود و ھم يم ياقتصاد و  يمطالبات يهین معنا كھ ھم شامل مبارزھ اب

و این . و دگردیسانھ يو ھم انقالب يو سیاس ي، ھم فرھنگيو مدن ياجتماع
آن است و ھم  يخود فضا و مناسبات درون يشتنیز، توأما ھم دگرگ يدگردیس

 .مسلط يھا و نھاد يتماعاج يمناسبات میان فضا يشتدگرگ
 يتالق ي را محلاجتماع  توان جنبش يتر م مشخص بھ طورو  يكل يبند در یك جمع

 يو دگرسازانھ ي، انتقادياپوزیسیون يفضا. دانست ياصل يو اشتراك سھ فضا
تبادل و  يو فضا يگردان و خود يمختار خود نآزمو ي، فضايروابط اجتماع

  و در اشتراك با ھم معنا و مفھوم جنبش این سھ فضا توأما . يتقابل نظر
 .سازند يرا م ياجتماع

 
  روابط اجتماعي ياجتماعي، فضاي اپوزیسیوني، انتقادي و دگرسازانھ  جنبش -١
 

 يو انتقاد ي، اعتراضياپوزیسیون  تواند یك جنبش يتنھا م ياجتماع  جنبش
موضوع . ردگی يآن قرار م يھا باشد، از این رو در مقابل حاكمیت و نھاد

، يوضع موجود و مبارزه با روابط استثمار د، نقياجتماع  كار جنبش
 .گرایانھ است مانده و سلطھ عقب

را  يدار نظام سرمایھ يھا بنیاد  از پیش  امروز بیش يو مشكالت اقتصاد مسایل
ھا،  در این نظام بھ ویژه، يكنون ياجتماع يھا جنبش  پس. رندب يوال مزیر س

خارج شده، ضرورت تغییر روابط  يطالبات اكونومیستم يهاز محدود
 .كنند يانگیز مطرح م پرسش يمعضل يمثابھھ دارانھ را ب سرمایھ
  از موجودیت بخش ي، یعنياجتماع يدر فرانسھ از دستآوردھا ١٩٩٥  جنبش
امروز در صدد تخریب آن  يكھ سرمایھ جھان يكرد، چیز يدفاع م يعموم

 .برآمده است
 يو در سایر كشورھا ١٩٩٧ان كار در فرانسھ در اواخر سال جویندگ  جنبش
 و بازگشت ناپذیر يتدریج ناز بین رفت تاولین بار واقعی ي، براایياروپ

و سرمایھ مطرح  يرشد تكنولوژ يكنون يو اشتغال كامل را در مرحلھ" كار"
كند كھ در آن كار  ينوین را طرح م يبنابراین ضرورت ایجاد روابط. كند يم

 يرب سھم. منفصل شود يو سودآور  بشر از ارزش فعالیت خالق يمثابھ بھ
  كھ بیش ي، چیزبدتحقق یا" ركا"نھ بر حسب مقدار  يھا از نعم ماد انسان

 يچون نیازھا يدیگر يمعیارھا  رود، بلكھ بر اساس يم  رو بھ كاھش  از پیش
  گر، جنبشبھ عبارت دی. انجام پذیرد يو اجتماع يفرھنگ يدر زمینھ يفرد
 ايو احی يرپایان بخشیدن بھ مناسبات مزدب ياساس ياروپا مسئلھ نكارابي

 .كند يو پول مطرح م  را مستقل از بازار، ارزش يفعالیت انسان
دفاع از محیط زیست و دیگر  يھا ، جنبشيفمینیست  توان از جنبش يچنین م ھم

ھا، عالوه بر مبارزه  این جنبش يھمھ. سخن راند يو انجمن ياجتماع يھا جنبش
در  يایجاد دگردیس ي، برايرفرمیست يو اقتصاد ياجتماع يھا خواستھ يبرا

ھا  نوین بین انسان يایجاد روابط يبرا. كنند يم  نیز تالش يروابط اجتماع
در جامعھ، در خانواده، در دانشگاه، در اداره، در محیط كار و تولید، و 



 ايو الغ  يجز نف يچیز  كھ مضمونش يتالش. بین انسان و طبیعت يدر رابطھ
تواند  يآن نم يھا ھا و آلیناسیون سلطھ يدر تمام يدار مناسبات سرمایھ

 .باشد
  دست و متجانس واحد، یك يا خود، پدیده يدگردیسانھ  ، در تالشياجتماع  جنبش
چنین منافع و  ھم. كند يدر درون آن عمل م يطبقات يمبارزه. نیست

. شوند يم  در بطن آن منعكس يو طبقات ي، قشري، گروھيفرد مختلف يھا دیدگاه
 يستیز و ھم يزیست  ھم. تاس ھا يستیز ھا و ھم يزیست ھم يفضا ياجتماع  جنبش

 يھا ھا و برنامھ از یك سو و طرح يرفرمیست يھا ھا و برنامھ میان طرح
 يهرزمیان مبا يستیز و ھم يزیست  ھم. دیگر ياز سو يدار سرمایھ  رادیكال ضد

  پس. دیگر ياز سو يسیاس و  يعموم يهسو و مبارز از یك ياكونومیست  -يصنف
گانھ، متحد و  گرا و چند است كثرت يا پدیده ياز لحاظ ساختار ياجتماع  جنبش

، يرا در خود دارد كھ بھ او نیرومند يبنیادین يھا تضاد يیعن. متنازع
  .بخشند يم يابتكار، خالقیت و آفرینندگ يهقو
 
 اجتماعي، فضاي خودمختاري و خودگرداني  جنبش -٢
 

وسیع   از پیش  بیش يھا الیھ لتمای نترجما يامروز ياجتماع  -يانجمن يھا جنبش
  -، خوديانجمن يهمبارز دبا رش. است يو خودگردان يمردم بھ خودمختار

 يو خودگردان يمردم، خودمختار يو باال رفتن تجربھ و آگاھ يیاب سازمان
 يیك اتوپ صورت ، بلكھ بھیستن  ناممكن و غیر قابل دسترس يیك اتوپدیگر 
تبدیل شده است كھ  ياجتماع يهآمده است، بھ یك پروژ پذیر درامكان
 .باشد يمتحقق ساختن آن مشروع و جایز م يو مبارزه برا يبند شرط

 .، استقالل و حاكم بودن بر سرنوشت خود استيآزاد يبھ معنا يخودمختار
توسط یك مركز،  يمیي دالطھ و رھبرسمركز، عدم  ينف يبھ معنا يانخودگرد

 .باشد يامور م يرانھ و انجمنبراب يهادار يبھ معنا
مناسبات  يھا و از آلیناسیون  يستھا از روابط فراد انسان يرھای   -خود

قابل تحقق  يگردان و خود يمختار خود يمبارزه برا يدر راستا يدار سرمایھ
 .باشد يم

بر  ينوین روابط درون تشكیالت يھا با ابداع شیوه يامروز يانجمن يھا شجنب
خودگردان، با ابداع  يافراد و سازماندھ يآزاد و برابرانھ تموقعی يمبنا
، بھ يو سیاس ياجتماع مسایلدر  يگر و دخالت يعمال ھمبستگاجدید  يھا شیوه

ھ كھ در احزاب طلبانھ و اقتدارگرایان بوروكراتیك، قدرت يھا دور از روش
 يھا مختلف كھ در زمینھ يھا میان انجمن يرایج است، با ایجاد ھماھنگ يسنت 

مبارزه  يعظیم در عرصھ يتحول تاریخ... كنند يمتفاوت و گوناگون فعالیت م
 يیك دورنما يمقدمات يریز چنین در پایھ و ھم ياجتماع  -يسیاس يدھ و سازمان

  .اند ایجاد كرده يو كمونیست يتسوسیالیس يجامعھ يپذیر برا امكان
 
  اجتماعي، فضاي تبادل و تقابل نظري  جنبش -٣
 

 يوسیلھھ ھا عمدتا ب ھا و برنامھ ھا، طرح ، ایدهيدار سرمایھ يھا در كشور
 در يھا ، كمیسیونيدولت يھا متفكر، متخصصان، روشنفكران در كمیتھ تاشرافی

و در بھترین حالت  يدانشگاھ و يپژوھش تھا و مؤسسا بستھ و در دیگر نھاد
كھ ھمواره  پذیرد يانجام م از مردم ياز مردم و یا از اقشار يخواھ با نظر

 .دارند دھنده يو رأ )منفعل(پاسیف  نقش
  آن شد و سپس يبان يعامیانھ و مبتذل كھ نخست كائوتسك مماركسیس  در بینش

 لول سھ عاممحص" علم سوسیالیسم"تكامل بخشیدند،  آن رالنین و دیگران 
شد و تنھا روشنفكران سوسیالیست  يم  ، علوم و فلسفھ تعریفيطبقات يمبارزه

  در این بینش. بودند كھ با تلفیق این سھ عامل قادر بھ اكتساب آن بودند
است كھ صالحیت كسب " سرخ"در این جا  يمتفكر ول ينیز ھمواره آریستوكراس

 .دارد آن را كارگران گذاردن در اختیار تو رسال"  دانش"
دریافت  يشناخت و حقیقت و چگونگ ينسبت بھ تئور  رابر این دو بینشدر ب

شان بھ  كنند و ریشھ يواحد تغذیھ م يھا، كھ ھر دو از یك آبشخور فلسف آن



بر  يافالطون يشاھ  -بھ مكتب فالسفھ ي، یعن ھزار و پانصد سال پیش دو
ھا و  و آن قابلیت. ھیمد يرا قرار م يدیگر لرادیكا  گردد، ما بینش يم

ھا،  بھ ایده يیاب در كسب شناخت و دست ياجتماع  جنبش يفضا يھا ایيتوان
" واقعیت. "است" واقعیت"تر بھ  تر و نزدیك نسبتا صحیح ایيھ ھا و طرح يتئور

كھ حتما باید بشود بلكھ  آن چھآن چھ كھ واقعا ھست و یا  ينھ بھ معنا
ھا نیز از آن جا  ياین توانای. تواند شود يكھ احتماال م آن چھ يبھ معنا

آزاد، دمكراتیك و پر  يفضا يعال ينمونھ ياجتماع  شود كھ جنبشيم يناش
 ياست كھ در صحن آن مبارزه و عمل دگرگشت يتبادل و تقابل نظر چالش

شھروندان و  یابند و خود يم  آمیزش يا و برنامھ يفكر يهبا مراود ياجتماع
را  ينان اصلك ين و بازان و مبتكرعامال  رایند نقشر این فد يفعاالن اجتماع

 .كنند يایفا م
ساختھ  يانجمن  -ياجتماع  جنبش يكھ در فضا يھای ھا و برنامھ ھا، نظریھ ایده

كھ " يحقایق"نسبت بھ  يممتاز و متمایز يشوند از دو ویژگ يو پرداختھ م
ھ اینكھ چون ب اول. شوند، برخوردارند يم" كشف"در خارج از این فضا 

ھا ھستند كھ  این داند، خو خلق شده ياجتماع ممستقی نعامال دخو يوسیلھ
ھا را بھ یك شوند و آن يھا م آگاھانھ و داوطلبانھ مجریان مصمم آن ایده

ھا چون در  كھ، این نظریھ دوم این. كنند يتبدیل م ياجتماع يماد ينیرو
 دمن دگرسازانھ و ھدف لمع ياندیشھ، در فضا دتبادل و تقابل آزا يفضا

پذیرند و تھیھ و  يانجام م )پراكسیس( يشكن و شالوده يتوأم با نقد و نف
نیستند، " رینب معل"نیستند،  يبنابراین احكام اعل  شوند، پس يتدوین م

 ينسب يھا و غیر قابل تغییر نیستند، بلكھ رھنمون ي، جاودانيجزم يھا نظام
 .ذیرند، قابل نقد و تجدیدند، فسخ پذیرندپذیرند، اصالح پ باشند، تكامل يم
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رآمدن یك ب يكل بھ طورچپ و  يژرف كنون ندر عصر ما، خروج از بحرا
و ھم  يمل ي، ھم در عرصھيسوسیالیست  جنبش يامیدواركننده برا يدورنما
 ياجتماع  كھ این نیرو باید با جنبشنوین است  ي، در گرو مناسباتيجھان

 .برقرار كند
  جنبش يو اھمیت تاریخ  از ھر زمان دیگر الزم است كھ نقش  امروز بیش

كھ علت  يچپ. شود يچپ سوسیالیست يھا سازمان يملكھ يانجمن  -ياجتماع
 يدر این است كھ در خدمت بھ رشد و اعتال  اش "رسالت"موجودیت، مشروعیت و 

 .و مبارزه كند  تالش يانجمن  -يعاجتما  جنبش
 ي، یكينسبت بھ دو نگاه سنت ياجتماع  چپ نوین در مورد جنبش  نگرش

. آورد يوجود مھ و گوھرین ب يقطع يستچپ توتالیتر، گس يو دیگر يلیبرال
را صرفا در  يانجمن  -ياجتماع  از یك سو، لیبرالییسم قرار دارد كھ جنبش

در  يدار و در چارچوب حفظ نظام سرمایھ يیستو رفرم  يمطالبات صنف يهحوز
دیگر چپ  ياز سو. شناسد يو راسیونل آن بھ رسمیت م يشكل قرارداد

تحت  يا وسیلھ يبھ مثابھرا  ياجتماع  توتالیتر وجود دارد كھ جنبش
این . دھديمورد توجھ قرار م يتصرف قدرت سیاس يبرا ویيقیمومیت خود و سك

و   محدود، ناقص يدرك يانجمن  -ياجتماع  دو جریان ھر دو از جنبش
مقابل این دو  يدرك ما در این جا در نقطھ. دھند يگونھ بھ دست م"ابزار "

 .قرار دارد  بینش
مورد توجھ قرار داد و یا  يرا از موضع تاكتیك  ھمچنین نباید این جنبش

 آنبلكھ . كرد يتلق يو تاریخا موقت يدار دوران سرمایھ خاص يهرا پدید آن
در  يبھ عنوان تمامیت يكھ در باال تعریف كردیم، یعن يرا باید بھ مفھوم

 ي، در ھمھيسوسیالیست يدر فردا انظر گرفت كھ نھ تنھا امروز بلكھ حت
كند و  يمداخلھ م يو فرھنگ ي، سیاسي، اقتصادي، مدنياجتماع يھا صحنھ

بھ را باید  آن. و خواھد داشت است داشتھ يعمده و اساس  خواھد كرد و نقش
 يبھ مثابھاحتماال ممكن،  مسوسیالیسم و كمونیس نبرآمد فرایند يمثابھ
از این جھت است كھ چپ . خود، شناخت و شناساند  برايدر خود و  يغایت

و ھمچنین نسبت بھ مفھوم  يسوسیالیست يخود نسبت بھ پروژه  باید در بینش



  يحزب تود و ثغور فعالیو حد  خود از نقش يو تلق يو سازماندھ يكار سیاس
 يو میرنده است، دست بھ یك دگرگشت ي، موقتيتاریخ يا گمان پدیده يكھ ب
 .زند عمیق

 


