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ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺮوژه ی وﺣﺪت ﭼﭗ

ﭼﭗ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺴﺴﺘﯽ رادﯾﮑﺎل ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .ﮔﺴﺴﺘﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺒﺎرزه ،از ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ،از ﺷﻮرش ،از دوﺳﺘﯽ
و از ﺑﺤﺚ آزاد .ﺑﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮدن رادﯾﮑﺎل ،آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ی ﭼﯿﺰھﺎ ﭘﺮدازد .آﻧﺪره ﮔﺮز*

ﺟﺴﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺳﮫﻤﯿﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮوژه ی وﺣﺪت ﭼﭗ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺒﺮد
آن ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ را در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﺎ ﺗﻢ اﺻﻠﯽ ﮐﺪام ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﺪام ﭼﭗ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،ﮔﻔﺘﺎر
زﯾﺮ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ در ﺟﮫﺖ اراﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﭼﭗِ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ »ﭼﭗِ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه « ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ در وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی اﺻﻠﯽ اش.
اﯾﻦ ﭼﭗ ﺧﻮد را در ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﮫﺎﻧﯽ و
ﺳﻠﻄﻪ ﻗﺪرت ھﺎ ،ھﻮﯾﺖ و ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮدی او را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﯾﮑﯽ ،در ﮔﺴﺴﺖ از »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد«،
ﺖ واﻗﻌﺎً
ﻣﺒﺎرزه ی ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری او ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺷﺘﺮاﮐﯽ و رھﺎﯾﺶ اﻧﺴﺎن ھﺎﺳﺖ .دوﻣﯽ ،در ﮔﺴﺴﺖ از »ﺳﯿﺎﺳ ِ
ﻣﻮﺟﻮد« ،ﭘﯿﮑﺎر او ﺑﺮای ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﺳﺖ .ﺳﻮﻣﯽ ،در ﮔﺴﺴﺖ از »ﺗﺤﺰب واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« ،روﯾﮑﺮد
ﺟﻨﺒﺸﯽ ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ و ﺿﺪ ﻗﺪرت ﻣﺪاری اوﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭼﭗِ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه اﻣﺎ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت و زﻣﯿﻨﻪ ھﺎﯾﺶ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ھﺮ ﻣﮑﺎن از ﺟﻤﻠﻪ در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان
ﺗﺪارک دﯾﺪ ،اﻣﺮوزه ﺗﻨﮫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﭗ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺟﮫﺎن روا )اوﻧﯿﻮرﺳﺎﻟﯿﺴﺖ( اﺳﺖ.
ﺑﺮآﻣﺪن آن ﻣﺴﻠﻢ و ﻣﺤﺘﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﺎﻟﺶ و ﺷﺮطﺒﻨﺪی اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و رﺷﺪ آن در ﮔﺮو ﻣ ﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزهای
ﭘﺮﺗﻀﺎد ،دﺷﻮار و درازﻣﺪت اﺳﺖ.

 - ١ﭼﺮا ﭼﭗ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه؟
 در اﺑﺘﺪا ،ﺳﻠﻄﻪ و ﺳﺘﻢ ﻧﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی آزادیھﺎی ﻓﺮدی ،ﺟﻤﮫﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ،
ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺪﻧﯽ ...ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺎرز و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻢﭼﻨﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻮل ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ را از دﺳﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺨﺮب و ﺿﺪ ﺑﺸﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺪرن در ﺷﮑﻞ ﮐﺎر
ﻣﺰدوری ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ازﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و ﮐﺎﻻﺋﯽ ﮐﺮدن ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن را در ﮔﺴﺘﺮهی ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺪون ﺣﺪ و ﻣﺮزی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﯽدھﺪ .ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺑﻪ دو ﻗﻄﺐِ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﻧﺰد اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ
و ﺗﮑﺜﺮ ﻓﻘﺮ و اﻧﻘﯿﺎد ﻧﺰد اﮐﺜﺰﯾﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻠﻄﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و دوﻟﺖ ،اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن زﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻر
را در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن آھﻨﯿﻦ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﺮای ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﮔﺴﺴﺖ از ﻧﻈﻢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭼﻮن ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮدرھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ھﺎ از ﺳﻠﻄﻪی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺮم ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻋﺎﻣﻞ دوم ،ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد ،ﭼﻪ در ﺷﮑﻞ ﻟﻨﯿﻨﯽ -اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ و ﭼﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪیﺳﻮﺳﯿﺎل  -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آن در ﺳﺪهی ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺮوز اﺳﺖ .ﭼﭗ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ،ﺑﺎ
ﮔﺴﺴﺖ از اﯾﻦ دو ﭼﭗ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﻣﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﮔﻮﯾﯿﻢ رھﺎﯾﺶ

Emancipation

را از ﻧﻮ و از ﺳﺮ ﺑﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ و دوﺑﺎره

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﻧﯿﺰ از ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻔﯽ آن دو "راهﺣﻞ" ﻣﻨﺴﻮخ ﻣﯽﮔﺬرد :ﯾﮑﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﺷﮑﻞ دوﻟﺘﯽ،

اﻗﺘﺪارﮔﺮا و آزادی ﺳﺘﯿﺰ و دﯾﮕﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ "اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﻮﺟﻮد .ﭘﺲ ﭼﭗ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه ﻣﻮظﻒ و ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺴﺴﺖ از اﯾﻦ »دو ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« را ھﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺑﯿﻨﺸﯽ )ﺟﮫﺎنﺑﯿﻨﯽ( ﺑﻪ ﭘﯿﺶ راﻧﺪ ،ھﻢ آن را در ﻣﯿﺪان ﻧﻈﺮی ﯾﻌﻨﯽ
در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ و ھﻢ در ﮔﺴﺘﺮه ی ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد دﺳﺖ
ﺑﻪ اﺑﺪاع ﺷﮑﻞ ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ زﻧﺪ.
 ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺠﺎد ﭼﭗ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه ﺳﻮق ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﺮآﻣﺪن ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داریاﻣﺮوزی در ﺟﮫﺎن اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﻣﺒﺎرزات زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﺮدم در ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﮫﺎﻧﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪهی اﯾﻦ ﻧﻈﺎ م ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﻗﯿﺎم ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﺟﮫﺎن  ،از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﮔﺬر از اروﭘﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ
و آﺳﯿﺎ ،ﺑﺮای آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی ،رھﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺟﮫﺎن روا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ھﺎ ھﻤﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﭼﭗ را ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻧﻘﺶ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺟﻨﺶ ھﺎ  ،در ﮔﺴﺴﺖ از ﺷﯿﻮه ھﺎ و ﺷﮑﻞھﺎی ﮐﮫﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﺑﻪ دور از ﻗﺪرت و دوﻟﺖ ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﭗ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه ،اﻣﺮوزه و ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ »ﺟﮫﺎﻧﯽ ِدﮔﺮ«
اﺳﺖ.

 - ٢از ﮐﺪام ﭼﭗ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﯿﻢ ؟
واژه »ﭼﭗ« از اﻧﻘﻼب ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ» .ﭼﭗ« ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن در اﻧﻘﻼب  ١٧٨٩ﺧﻮد اﺑﺪاع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﻧﻘﻼب و ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن طﺮﻓﺪار ﺣﻖ وﺗﻮ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آن در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ» .ﭼﭗ« ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،زﮔﮫﻮاره ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﺘﯿﺰ و ﺟﻤﮫﻮر ﺧﻮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﮔﺬاری از ﺳﺎل ھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ راﯾﺞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﺑﺮد واژهی »ﭼﭗ « در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺰد
روﺷﻨﮕﺮاﻧﯽ ﭼﻮن روﺳﻮ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻓﮑﺮی اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻦ دوره .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺰ واژهی »ﭼﭗ « ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ رود .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
ﻒ ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاه ،رادﯾﮑﺎل ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ...در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد
اﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠ ِ
»ﭼﭗ « ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ »ﻣﻌﻨﺎ« را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﭘﻨﺞ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد -١ :ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-٢ .
ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ -٣ .آزادی -۴ .دﻓﺎع از ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ  -۵ﺟﻤﮫﻮری و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ .ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻞ ﺷﺸﻤﯽ را
ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﯾﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ اﻣﺎ ﻣﺒﯿﻦ ارزشھﺎﯾﯽ ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ اﺳﺖ .ھﺮ ﮔﺎه ﺳﺨﻦ از ﺗﺤﻘﻖ آنھﺎ در واﻗﻌﯿﺖ رود» ،ﭼﭗ« وا ﻣﯽرود،
ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ روﻧﺪ ھﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻀﺎد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﯿﭻﮔﺎه »ﭼﭗ« ﭼﻮن ﻣﻔﮫﻮم و
ﭘﺪﯾﺪاری ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ واﺣﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ» .ﭼﭗ« ھﺮﮔﺰ »ﯾﮏ« ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ» .ﭼﭗ« ھﻤﻮاره ﻣﺘﮑﺜﺮ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و
ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺘﺎ از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﺗﻮﻟﺪ در اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻀﺎد
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ از »ﭼﭗھﺎ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن دﺳﺘﺠﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن »ﭼﭗ« ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮ از
ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن راﺳﺖ و ﭼﭗ اﺳﺖ .ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪی »ﭼﭗ« اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﭼﭗ ﺗﻨﮫﺎ
در زﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ،ﻧﻘﻄﻪ ھﺎﯾﯽ و ﺳِﮑﺎﻧﺲھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ رﺧﺪادھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﺑﻪ طﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ در دوران ﮐﻮﺗﺎه
اﻧﻘﻼبھﺎ ﯾﺎ ﺟﻨﺶ ھﺎی ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺒﻠﻮر و ﺗﺮﺟﻤﺎن اﺗﺤﺎدی ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺑﺮھﻪ ھﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﺌﻮری و ﭘﺮاﺗﯿﮏ »ﭼﭗ « ﭼﻮن ﻣﻘﻮﻟﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺧﻮد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد .آن ﭼﻪ ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﻮده و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﺪهھﺎ ،ﺗﺌﻮریھﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔﺎه ﻣﺘﻀﺎد ﭼﻮن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ،
آﻧﺎرﺳﯿﺴﺘﯽ و اﻣﺮوزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﯿﺰی ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم راه ﮐﺎر »ﭼﭗ« ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
آن ﭼﻪ ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﻮده و ھﺴﺖ ،ﻧ ﻪ ﯾﮏ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ راهﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻀﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ» .اﺗﺤﺎد ﭼﭗ« ﻧﯿﺰ،
در ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ ،در طﻮل ھﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ،ھﻤﻮاره ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﻣﯿﺪ ،آرزو و ﺷﺮطﺒﻨﺪی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﻧﻘﻄﻪھﺎﯾﯽ
از ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی اﻟﺒﺘﻪ رخ داده و ﻣﯽ دھﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدھﺎ ھﻤﻮاره ﻣﻮﻗﺖ ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ،ﮔﺬرا و ﺳﺮآﻏﺎز اﻧﺸﻘﺎقھﺎ و
ﺟﺪاﯾﯽ ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺑﻪ واﻗﻊ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﻮدهاﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﯿﻨﺶ اﻗﺘﺪارﮔﺮا و ﻗﺪرت طﻠﺐ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﭼﭗ در ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺟﺪاﯾﯽ ،اﻓﺘﺮاق ،اﻧﺸﻌﺎب و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ :ﺟﺪاﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎی طﺮﻓﺪار اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ از ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ھﺎ ،اﺧﺮاج ﯾﻮﮔﻮﺳﻼوی از اردوﮔﺎه ﺷﻮروی ،اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺰرگ
ﭼﯿﻦ و ﺷﻮروی ،اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و ﭼﮑﻮﺳﻠﻮاﮐﯽ ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﺷﻮروی  ،درﮔﯿﺮی ﻣﺮزی ﻣﯿﺎن ﭼﯿﻦ و ﺷﻮروی،
ﺟﻨﮓ ﭼﯿﻦ و وﯾﺘﻨﺎم...
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺒﺶ »ﭼﭗ« ھﻤﻮاره ﭘﺪﯾﺪاری ﻣﺘﮑﺜﺮ و ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ و
ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺘﯽ در دھﻪی ﭘﻨﺠﺎه  ،ﭼﭗ ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﺪه در ﺣﺰب ﺗﻮده ﭼﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮروی در اﯾﺮان ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﯿﺶ ﮔﺎﻣﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ و دﯾﮕﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی آزادیﺧﻮاه و ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺤﻔﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺗﮏ
و ﺗﻨﮫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻓﮑﺮی و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﯿﻦ ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ،٣٢
ﮐﺎرﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ در دھﻪ ﭘﻨﺠﺎه »ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ « ﻧﺎم
ﻧﮫﺎدﯾﻢ ،ﭼﭗھﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .ﮔﺎه ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ﺗﺪاوم ھﻤﺎن ﺑﯿﻨﺶ و ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻮﯾﺘﯿﮏ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﮫﺮهای اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﭼﻮن ﮔﺮوه ھﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ و ﮔﺎه )آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد( در ُﺑﺮﺷﯽ ﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻗﺺ از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺷﻮروی در ﺗﻔﮑﺮ و ﻋﻤﻞ و در طﺮﻓﺪاری از ﺧﻂ ﻣﺎﺋﻮ و اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭼﯿﻦ اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ رو در ھﻤﺎن ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺑﯿﻨﺸﯽ
اﺳﺎﺳﯽ) .آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﻣﯽ ﺷﻮد(.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ  ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭼﭗ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو
ﺧﺎﻧﻮادهی اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد» :ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﯾﺘﯿﮏ« و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ھﺮ دو آن ھﺎ ﺑﻪ
واﻗﻊ ﺑﺪﯾﻠﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺪاده و ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ" .راه ﺣﻞ" اوﻟﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دوﻟﺘﯽ ھﻢ راه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﭘﻠﯿﺴﯽ -ﺣﺰﺑﯽ و ﺳﯿﺎدت طﻠﺒﯽ ﺑﻮد و "راهﺣﻞ" دوﻣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﺟﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺑﺤﺮانھﺎی آن.
ﭗ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه اﻣﺮوز ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ روﺑﻪروﺳﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ در ﺟﮫﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼ ِ
ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را در ﻧﻔﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری آن دو »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺣﻔﻆ و اﺳﺘﻤﺮار
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ راﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ را ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ در ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ » ﮔﺴﺴﺖ« ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺄﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﻢ.

 » - ٣ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد«
اﺑﺘﺪا ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن  Politeiaرا اﺧﺘﺮاع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﯾﺎ ﺷﮫﺮ اﺳﺖ و واژه  politiqueاﻣﺮوزی از آن
ﺖ ﻣﺘﻀﺎد ﻓﻠﺴﻔﯽ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﭼﻮن ھﻨﺮ ادارهی اﻣﻮر ﺷﮫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﯾﮑﺴﻮ
ﺑﺮﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ .ھﻢ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار دو درﯾﺎﻓ ِ
درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﯾﯽ )ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮراس( را دارﯾﻢ ﮐﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« را ﻣﺸﺎرﮐﺖ ھﻤﻪ در ادارهی ﭘﻮﻟﯿﺲ ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﻮان و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﻤﮕﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .در اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ اﻓﺘﺘﺎحﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺮدم ) ِدﻣﻮس( وارد ﻣﯿﺪان اداره ی ﺷﮫﺮ ﯾﻌﻨﯽ »ﺳﯿﺎﺳﺖ«
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﮕﺎه» ،ﺳﯿﺎﺳﺖ« ھﻤﺎﻧﺎ د ﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
درﯾﺎﻓﺖ اﻓﻼطﻮﻧﯽ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ رود ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد .اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ اﻣﺮ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« را در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »ﯾﮏ« )ﻓﯿﻠﺴﻮف  -ﭘﺎدﺷﺎه ( ﯾﺎ »ﭼﻨﺪی« )ﻧﺨﺒﮕﺎن( ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺮدم در اداره ی اﻣﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ »ﯾﮏ« ﯾﺎ ﻋﺪه ای ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ دو ﻧﮕﺎه آﻏﺎزﯾﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ،اﻣﺮوزه ،ﺑﻪ دو ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺘﻀﺎد و آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ«
ﻣﺒﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﺑﯿﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را اﻣﺮ »ﯾﮏ« ،ﺧﺎص  ،ﺧﺪا ،طﺒﻘﻪ ،ﻧﺨﺒﮕﺎن ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،دوﻟﺖ و
ﺣﺰب -دوﻟﺖ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ» ،ﺳﯿﺎﺳﺖ « ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ،دوﻟﺖ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺳﻠﻄﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ »ﺳﯿﺎﺳﺖِ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﻮاره از آﻏﺎز اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ .دﯾﮕﺮی ،ﺑﯿﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« را ﭼﻮن اﻣﺮ »ھﻤﮕﺎن« در ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎن ،اﻣﺮ ﻣﺮدﻣﺎن
ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﻪ ،ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪی ﺷﮫﺮوﻧﺪان در ادارهی اﻣﻮر ﺧﻮد در
ﮐﺜﺮت و ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﮕﯽﺷﺎن  ،در ھﻢ زﯾﺴﺘﯽ و ھﻢ ﺳﺘﯿﺰیﺷﺎن ،در اﺗﺤﺎد ھﺎ و ﺗﻀﺎدھﺎیﺷﺎن ،در ﺧﻮد رھﺎﯾﯽ و
ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯽ ﺷﺎن» .ﺳﯿﺎﺳﺖ« در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﻧﺎم دﯾﮕﺮ »ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن و ﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ« )اﯾﺪه ای ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
ھﺎﻧﺎ آرﻧﺖ( ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ طﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،آن ﭼﻪ ﮐﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 -١ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺣﺮﻓﻪای ،اﻧﺤﺼﺎری و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و طﺒﻘﺎﺗﯽ.

 -٢ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﻪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ھﻢ ﭼﻨﺎن دﯾﻨﯽ ،ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺐ و ﺗﻮھﻢ ﺳﺎز.
 -٣ﺑﯿﻨﺶ و ﺳﺒﮏ ﮐﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎز و اﻗﺘﺪارطﻠﺐ.
 -۴ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻠﯽ ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﺳﻮی دوﻟﺖ ،ﻗﺪرت و ﺗﺼﺮف آن ،ﭘﺲ آﻣﺎده ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ درک ﻓﻮق از ﺳﯿﺎﺳﺖ ،درﯾﺎﻓﺖ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را »ﺳﯿﺎﺳﺖ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﯽ « ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژهی »ﺳﯿﺎﺳﺖ« را ﻧﺎروا ﻣﯽ داﻧﯿﻢ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮ آن ﻧﺪارﯾﻢ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ھﻤﺎن را اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ،آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﮔﺴﺴﺖ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻧﻮ اﺑﺪاع و آزﻣﻮن ﺷﻮد ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮی از »ﺳﯿﺎﺳﺖ « و ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ »ﺳﯿﺎﺳﺖِ دﮔﺮ « در »ﻣﮑﺎﻧﯽ« ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ »رﺧﺪاد« اﺳﺖ
ﯾﻌﻨﯽ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﮫﻨﮕﺎﻣﯽ ،ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮه و ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﺮ ﻓﺮاز زﯾﺮ از ھﺎﯾﺪﮔﺮ
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

»  Polisرا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﯾﺎ دوﻟﺖﺷﮫﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻌﻨﺎ ی ﮐﻠﻤﻪ را ﮐﺎﻣﻼ ً اﻓﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ Polis .ﻣﺮﺟﺤﺎً ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﮑﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن "آنﺟﺎ"ﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺴﺘﯽ آنﺟﺎﯾﯽ  das Da-seinدرآن و ھﻢ ﭼﻮن آن ﺗﺎرﯾﺨﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
ن رﺧﺪاد و آن "آنﺟﺎ"ﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درآن و از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی آن و ﺑﺮای آن ﺗﺎرﯾﺦ ]رﺧﺪاد )ﭘﯿﺶ -آﻣﺪ( die
 Polisآن ﻣﮑﺎ ِ
 [Geschichteرخ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن و ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ،ﻣﻌﺎﺑﺪ ،روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﺳﻮرھﺎ ،ﺷﺎﻋﺮان ،ﻣﺘﻔﮑﺮان ،ﭘﺎدﺷﺎه،
ﺷﻮرای رﯾﺶﺳﻔﯿﺪان ،ﻣﺠﻤﻊ ﺧﻠﻖ ،ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ .اﮔﺮھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ  Polisﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ،آﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ی اﯾﻦ ھﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ دوﻟﺘﻤﺮد ،ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﯾﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر دوﻟﺖ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ھﻤﻪی اﯾﻦ ھﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ  ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﮑﺎن رﺧﺪاد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻋﺮان ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻋﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺷﺎﻋﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻓﻘﻂ روﺣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ روﺣﺎﻧﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻓﻘﻂ ﭘﺎدﺷﺎه ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ ﭘﺎدﺷﺎهاﻧﺪ(١) «.
در ﺗﻔﺴﯿﺮی از ﮔﻔﺘﻪی ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان از »ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ« و »ﺳﯿﺎﺳﺖ « ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ داد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺎ
ت دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻓﺮاز ھﺎﯾﺪﮔﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ داد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻗﺮار دارد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻣﺘﻔﺎو ِ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎ ،ﻣﯿﺪان ﮐﺎر »ﺳﯿﺎﺳﺖ« آن »ﺟﺎ«ﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو واﻗﻌﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺪ رﺧﺪاد و روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن ھﺎ در
ﻒ( ﺷﺎن ﺑﺎ ﺑﺎورھﺎ ،اﯾﺪهھﺎ ،ﺗﻨﺶھﺎ و ﻋﻤﻞ ﮐﺮدھﺎیﺷﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ھﺎیﺷﺎن  ،در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و ﻣﺒﺎرزات ﺟﻤﻌﯽ) ُﮐﻠِﮑﺘﯿ ِ
دارد .در ھﻢ زﯾﺴﺘﯽ و ھﻢ ﺳﺘﯿﺰی ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .اﯾﻦھﺎ ﻧﯿﺰ ،دﺳﺖِ ﮐﻢ در اﺑﺘﺪا ،در ﺟﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻓﺮا ﺗﺮ از ﻣﺤﺪودهی ﺧﻮد ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺟﮫﺎنروا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی دِﮔﺮ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﻟﺘﻤﺮد ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﯾﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ اﻣﻮر دوﻟﺖ و ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ» ،ﺳﯿﺎﺳﯽ« آﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن رﺧﺪاد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد» .ﺳﯿﺎﺳﺖ«  -و در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺎ از آﻟَﻦ ﺑﺪﯾﻮ وام
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ  -آن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد  ،رخ ﻣﯽ دھﺪ .ﯾﻌﻨﯽ آن ﭼﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ،ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮه ،ﻧﺎﺑﮫﻨﮕﺎم و از
ﭘﯿﺶ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺗﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺟﺪا از دوﻟﺖ و
ﻗﺪرت ھﺎی ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﻪ دور از آن ھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ )و ﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ( اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد.
ﺳﯿﺎﺳﺖ آن ﺟﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ و دوﻟﺖ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن
ﺳﻠﻄﻪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻠﻄﻪی ﻣﻮﺟﻮد ...اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد» .ﺳﯿﺎﺳﺖ« واﻗﻌﯽ آﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮔﺴﺴﺘﯽ رخ ﻣﯽدھﺪ:
ﮔﺴﺴﺖ از دوﻟﺖ ﻣﺮد ،ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ،دوﻟﺖ ،ﻧﮫﺎدھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺣﺰب -دوﻟﺖ و ھﻤﻪی ﻧﯿﺮوھﺎ و
ﻧﮫﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺳﻠﻄﻪ دارﻧﺪ» .ﺳﯿﺎﺳﺖ« و »ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی« واﻗﻌﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در
ﺟﺎﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻮر ﺧﻮد را ﺧﻮد  -در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻗﺪرتھﺎ و دوﻟﺖ  -ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ھﻢ آن اﻣﻮر را
ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺧﻮد درﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽ واﺳﻄﻪی ﺧﻮد در ﺟﮫﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﺳﺎزی واﻗﻌﯽ ﺧﻮد و آﻧﯽ
ﮐﻪ ھﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺮاﺑﺮی و رھﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ.
در راﺳﺘﺎی ﺟﺪا ﮐﺮدن »ﺳﯿﺎﺳﺖ« از »دوﻟﺖ ﮔﺮاﯾﯽ«  Etatismeو ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ اراﯾﻪی ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﯾﮕﺮ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« و ﻋﻤﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ژاک راﻧﺴﯿﺮ  Jacques Rancièreﭘﺮﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺠﺎﯾﯽ »ﺳﯿﺎﺳﺖ « را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ:

»ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻢ و ﻧﺎدر وﺟﻮد دارد .آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دم و دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از اِﻋﻤﺎل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ،
ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ارﺗﺶ و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ دم و دﺳﺘﮕﺎه در

اﺛﺮ ﭘﯿﺶاﻧﮕﺎر ﯾﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪای ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت وﺟﻮد دارد از ﮐﺎر ﺑﯽاﻓﺘﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﻧﯿﺰ در آﺧﺮﯾﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪی ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ھﻤﺎﻧﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪی ﺑﺮاﺑﺮی ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺲ
ﯾﻌﻨﯽ ،در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،واﻗﻌﯿﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎرادﮐﺴﺎل رﺧﺪاد ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ھﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ) «.ﺗﺄﮐﯿﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ()(٢
در ﻧﻔﯽ »ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« ،ﻣﺎ ھﻤﻮاره در درازای ﺗﺎزﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ» ،ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ« در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ را داﺷﺘﻪاﯾﻢ و
ھﻢ ﭼﻨﺎن دارﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﺴﯿﺮی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ ﻗﺮار داد .ﻣﺴﯿﺮی ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ از ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﯾﯿﺎن ﭼﻮن ﺳﺮ
رﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و در روﻧﺪی ﺑﺎ ﮔﺬر از ﻣﺎﮐﯿﺎول و اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﻪ روﺣﯽ از ﻣﺎرﮐﺲ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻧﺘﻘﺎدی
ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،ﭘﺴﺎﻣﺎرﮐﺴﯽ و ﭘﺴﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺰد آﻟﺘﻮﺳﺮ ،دوﻟﻮز ،درﯾﺪا ،ﻓﻮﮐﻮ ،ﺑﻮردﯾﻮ،
راﻧﺴﯿﺮ ،ﺑﺪﯾﻮ ...در آﻟﻤﺎن ﻧﺰد آرﻧﺖ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﺗﺌﻮری اﻧﺘﻘﺎدی ،در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﺰد ﻧﮕﺮی...
اﮔﺮ از دورهی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ،رد ﭘﺎی »ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ « را ﻣﯽﺗﻮان در دھﻪی ھﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼدی از ﺟﻤﻠﻪ در واﭘﺴﯿﻦ

ﺗﺄﻣﻼت آﻟﺘﻮﺳﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺼﺎدﻓﯽ) ،(٣اﻧﺪﯾﺸﻪی رﺧﺪاد ،اﺗﻔﺎق و ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ) (۴ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،آن ﺟﺎ ﮐﻪ او از »ﮔﺸﺎﯾﺶ
ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی رﺧﺪاد ،ﺗﺨﯿﻞ ﺑﯽ اﻧﺪازه و ھﺮ ﻋﻤﻞ زﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد .دو ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﯾﻦ دوره
در ﮔﺴﺴﺖ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« را ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎه ﻣﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل  ١٩۶٨و اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭼﯿﻦ در
ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد .در ﺣﻮزه ی »ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ « ،اﻣﺮوزه ﺑﻮﯾﮋه ﻣﯽ ﺗﻮان از ژاک راﻧﺴﯿﺮ و آﻟﻦ َﺑﺪﯾﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از اﻧﺪﯾﺸﻪورزی ﺳﯿﺎﺳﯽ را طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻮد از ﭘﺎرهای اﯾﺪهھﺎ و
ﻣﻔﮫﻮمﺳﺎزیھﺎی اﯾﻨﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺪه ی »رﺧﺪاد« » ،Evenementﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﯿﺮی از دوﻟﺖ« و »ﺣﺰب-دوﻟﺖ« Parti-Etat
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ).(۵
ﭼﻨﺪی ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺮ روﯾﻢ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ی »ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ « را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺰد ھﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن »ﻣﻌﻨﺎی « ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،ﻧﺰد او ،از »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن و ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ « ﺟﺪا ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮم در
اﻣﻮر ﺧﻮد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد(۶) .
ﺳﭙﺲ دور ﺗﺮ ﮐﻪ روﯾﻢ ،رد ﭘﺎی آن را ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ در زﻣﺎن ﻓﻠﺴﻔﯽاش ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .آن ﺟﺎ ﮐﻪ در ﮔﺴﺴﺖ از ھﮕﻠﯿﺴﻢ  ،از

ﻧﻘﺪ آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺪ زﻣﯿﻦ و از ﻧﻘﺪ اﻟﮫﯿﺎت ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽرﺳﺪ) (٧و در ﻧﻘﺪ ﻓﻠﺴﻪی ﺣﻖ ھﮕﻞ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﺮی ﺧﺎص ﻓﻘﻂ ﺧﺎص اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﺮی ﺟﮫﺎن روا ،ﻓﻘﻂ ﺟﮫﺎن رواﯾﯽ واﻗﻌﯽﺳﺖ...
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ھﺎ در ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن اﯾﻦ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﮫﻤﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ ،دوﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﻮ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ« )ﺗﺄﮐﯿﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ() .(٧دو ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و اﻧﻘﻼﺑﯽ در زﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺲ ،ﯾﮑﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
)ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اول( در دھﻪی  ١٨۶٠و دﯾﮕﺮی ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ در  ١٨٧١را ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺪﯾﺪارھﺎﯾﯽ )اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار( درﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺴﺴﺖ
از »ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد « ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺎز ھﻢ دور ﺗﺮ روﯾﻢ ،ﻧﺸﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪی »ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ« را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺰد اﺳﭙﯿﻮزا ﯾﺎﻓﺖ ،آن ﺟﺎ ﮐﻪ او ﺑﺮداﺷﺖ
ﻧﺎ رازآﻣﯿﺰی از دوﻟﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻋﻤﻞ و اﻗﺪام ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﻪ  Multitudeﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﻪای در
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺗﮏ ﺑﻮدی اش اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﺸﮑﻞ .اﺳﭙﯿﻮزا ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺗﻮﻧﯽﻧﮕﺮی» ،ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزهی طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﺗﻌﺎرض ﺑﻨﯿﺎدﺳﺎز واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺶﺷﺮطھﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ را
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﻪ را اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزی ھﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ھﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرد « ).(٨
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﮐﯿﺎول و ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ او در ﮔﺴﺴﺖ از دﯾﻦ و ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ .در ﺣﻮزه ی ﺧﺎص اﻧﺪﯾﺸﻪ ی
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻏﺮب ،ﮔُﺴﺴﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ از دﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ و ﻧﻮزاﯾﺶ اروﭘﺎ و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮫﺮ -دوﻟﺖ ھﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﮐﯿﺎول اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺣﻮادث ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ھﺎ ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ارﺟﺎﻋﯽ و
اﺳﺘﻨﺎدی ﺑﻪ دﯾﻦ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺪس اﺑﺪاع ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺷﮫﺮﯾﺎر و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮔﻔﺘﺎر در ﺑﺎره ی ﺗﯿﺘﻠﯿﻮ ،ﻣﺎﮐﯿﺎول
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر »درک و درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﺧﻼق و دﯾﻦ اراﯾﻪ ﻣﯿﺪھﺪ .ھﺪف "ﺳﯿﺎﺳﺖ" ،ﭼﻮن ھﻨﺮی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ھﻤﻪی وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ،در ﺟﻨﮕﻞ اﻓﺮاد،
اﺣﺰاب و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ،ﺑﮫﺮه ﺟﻮﯾﺪ (٩) «.ﻣﺎﮐﯿﺎول ﺑﺎ ﻗﺮاردادن »ﻣﺒﺎرزه«» ،اﺧﺘﻼف«» ،ﺗﻀﺎد«» ،ﭼﻨﺪاﻧﯽ«،
»آﺷﻔﺘﮕﯽ« و »ﺗﻨﺎزع« در ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮم »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪن از »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن« ﺑﺎﻧﯽ
»ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽای ﺑﺪون ﺧﺪا ،ﻣﺸﯿﺖ اﻟﮫﯽ و ﻣﺬھﺐ ﻣﯽﺷﻮد(١٠) « .

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺮی »ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ « ﯾﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ »ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﻣﯽ دھﻨﺪ .آن ﭼﻪ ﮐﻪ ھﻢ در زﻣﺎن آن ھﺎ و ھﻢ در زﻣﺎن ﻣﺎ اﻣﺮوز در ﺑﺎرهی
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ »ﮐﺪام ﺳﯿﺎﺳﺖ؟« )ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﯿﺮ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺮ( اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻘ ِﺪ ﺧﻮ ِد ﻣﻔﮫﻮم و ﻣﻌﻨﺎی »ﺳﯿﺎﺳﺖ« آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.
آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﺟﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ دل ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ ﭼﭗ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ ،ﻧﻘﺪ آن ﺑﯿﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻗﺪرت ،دوﻟﺖ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﯾﮏ ،ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ،رھﺒﺮی ،ﺳﻮژهی راھﺒﺮ و ﺳﻮژهی ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ...ﻣﯽ ﻓﮫﻤﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ھﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﻨﯿﺎدھﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ  ،ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی و درک اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ  Transcendentalاز اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ دراﯾﻦ »ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﺟﻤﮫﻮری ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ھﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ
ﺑﯿﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺷﺘﺮاﮐﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ادارهی اﻣﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد
ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری ،ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ روﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ طﯽ آن ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .از ﻗﺪرت و
ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻓﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎرج از ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨ ﺪ .ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر اﻣﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮدن ﺣﻮزه ی ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺟﺪا ﺷﺪن آن از ﺟﺎﻣﻌﻪ  -ﭘﺪﯾﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺤﺮان
ژرف ﮐﻨﻮﻧﯽ »ﺳﯿﺎﺳﺖ « و ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﻣﺮدم از آن را ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ – رو ﺑﻪ اﺣﺘﻀﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری
ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ .ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،دﯾﻦ ،و ھﺮ ﻗﺪرت ﺑﺮﯾﻦ ،آﺳﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﯽ )ﺳﮑﻮﻻر( اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯽ و ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ در اﺑﺪاع راه ھﺎ و روشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ و ﻧﺴﺦ ﭘﺬﯾﺮ اﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎنھﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ  ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻀﺎدھﺎی ﺧﻮد  ،ﺑﺪون ﭘﯿﺮوی از اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺑﺮﯾﻦ و ﺑﺮون از ﺧﻮد ،در اداره ی اﻣﻮر ﺧﻮد
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽواﺳﻄﻪ  ،ﺑﺪون ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دﯾﮕﺮان و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺮدن دﯾﮕﺮی  ،در ﺑﺮاﺑﺮی و آزادی ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﻮراﯾﯽ در ﻓﺮا روی از دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ.

 » - ۴ﮔﺴﺴﺖ از ﺗﺤﺰب واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد«
دوﻣﯿﻦ ﮔﺴﺴﺖ ،در ﺣﻮزه ی اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ،ﮔﺴﺴﺖ از ﺗﺤﺰب ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺎه
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ ،ﯾﮑﯽ
از ﻣﯿﺪان ھﺎی ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف و اﻓﺘﺮاق را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ .در ﮐﻞ ،دو ﺑﯿﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ،
آزادیﺧﻮاھﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻘﻼل طﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و اﺳﺘﻘﻼل »ﺟﻨﺒﺶاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد و دﯾﮕﺮی آﻣﺮاﻧﻪ و
ﺖ ﻋﻨﺼﺮآﮔﺎه در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺮو ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .در ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ
اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﺳﺖ و ﺟﻨﺒﺶ را زﯾﺮ ﻗﯿﻤﻮﻣ ِ
)ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ /ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ( ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی ﺷﻮراﯾﯽ ،ھﻤﻮاره ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﺣﺰب ﺑﺮ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﮑﻞ ﻟﻨﯿﻨﯽ  -اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ آن ،ﭼﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت را ﺗﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ  -ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﺎﻣﺤﺪود و داﺋﻤﯽ ﺣﺰب -دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎزد.

در ﺳﺎل  ،١٨۴۶در آﻏﺎز ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ )ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد "ﻣﻦ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ"( و دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻣﺎن دادن »ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« و »اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ « در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،طﺮﺣﯽ را ﺑﺮای
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎی ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺪف ،در  ۵ﻣﯽ ھﻤﺎن ﺳﺎل ،ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮو ُدن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ
داﺷﺖ و در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ ھﻢ دﯾﺪاری داﺷﺘﻨﺪ ،طﯽ ﻧﺎﻣﻪای از او دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن راﺑﻂ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او ،ﭘﺮو ُدن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»آﻗﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﻋﺰﯾﺰ
…ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ھﻢ ،اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﯿﻮه ی ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ در اﯾﻦ
راه را ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا! ﭘﺲ از وﯾﺮان ﮐﺮدن ھﻤﻪی ﺟﺰﻣﯿﺎت و ﭘﯿﺶ  -اﻧﺪراﻧﮕﺎری ھﺎ ) ، (a priorismesﺑﻪ
ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد در ﻓﮑﺮ اﻟﻘﺎء دﮐﺘﺮﯾﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ…

ﭼﻮن در رأس ﺟﻨﺒﺶ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺧﻮد را رھﺒﺮ ﻣﺬھﺐ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ،ﻣﺬھﺐ ﻣﻨﻄﻖ و ﯾﺎ ﻣﺬھﺐ ﺧﺮد
ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﻪ ی اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﻮﯾﻢ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؛ ھﻤﻪی اﻋﻤﺎل دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺮی را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﯿﻢ؛ ھﯿﭻ
ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ(١١)«.
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺮو ُدن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺒﻮد و در ھﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ»ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ« را ﻧﮑﻮھﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﭼﻮن
اﺑﺰاری در ﺧﺪﻣﺖ رﻓﺮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﻢ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل زور و
ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ« .اﻣﺎ ھﺸﺪار ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﺎﻧﻪی او ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .در ﭼﻨﺪ ﻋﺒﺎرت ﮐﻮﺗﺎه وﻟﯽ ﭘﺮ ﻣﻐﺰ ،او ﻣﺴﺌﻠﻪای را
ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از ﻣﺎرﮐﺲ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﻨﺶ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ،ﭘﺎراداﯾﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺟﮫﺎن و ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﭼﭗ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن ﭼﻪ ﭘﺮو ُدن
در اﯾﻦ ﺟﺎ طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭼﭗ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎﻧﺎ راﺑﻄﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﺗﺌﻮریھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ
ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزهی ﺟﺎری و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم از ﯾﮑﺴﻮ و آرﻣﺎنھﺎ و اوﺗﻮﭘﯽھﺎی ﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ .راﯾﻄﻪی
ﻣﯿﺎن اﯾﺪهی ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد از ﯾﮑﺴﻮ و ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﻋﯿﻨﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎه و ﺗﻮده،

ﺣﺰب و ﻣﺮدم .ﻣﺎرﮐﺲ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اول ﺑﺎ طﺮح ﺷﻌﺎر »رھﺎﯾﯽ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﻣﺮ ﺧﻮد زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺳﺖ« ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﭘﺮو ُدن ﻣﯽدھﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ او ،ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻧﺎروﺷﻨﯽھﺎ واﺑﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارد ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧ ﮕﺮاﻧﯽ و ﻣﺴﺄﻟﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻓﯿﻠﺴﻮف آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ اﺳﺖ.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ،ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎرﮐﺲ در ھﻨﮕﺎم ﻧﮕﺎرش ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ،ﺣﺰب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ »ﺑﺨﺶ« ﺟﺪا
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از »اﺣﺰاب ﮐﺎرﮔﺮی« ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺮوﻟﺘﺎرھﺎی ﻣﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ھﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮق آﻧﮫﺎ ﭼﻮن »ﺑﺎ ﻋﺰم ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺣﺰاب
ﮐﺎرﮔﺮی « ﺑﺎ ﺗﻮده ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »از طﺮﻓﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ در ﻣﺒﺎرزات ﭘﺮوﻟﺘﺎرھﺎی ﻣﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرھﺎ را ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺷﺎن ،در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ و از آن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در
ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺑﻮرژوازی طﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﺎن ھﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﺶ
ھﺴﺘﻨﺪ ...ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺪه ھﺎ و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺼﻠﺢ ﺟﮫﺎن ﮐﺸﻒ و ﯾﺎ اﺧﺘﺮاع
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ ...اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﯿﺎن ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت واﻗﻌﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺟﺎری طﺒﻘﺎﺗﯽ و آن ﺟﻨﺒﺶ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارد(١٢) «.
از اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ دو ﺑﯿﻨﺶ ھﻢ ﺳﻨﺦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ،راهﮐﺎری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ را
ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار دھﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن دو و در ﮔﺴﺴﺖ از آن دو ،ﺑﯿﻨﺶ ﭼﭗ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،طﺮحھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺑﻪ طﻮر ﻋﻤﺪه ﺑ ﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﮔﺎن ﺑﺎﻻی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﺳﺨﻨﻮران و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن »اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ « ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان و
ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ...در ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنھﺎی ﻣﺠﻠﺲ و ﮔﺮوه ھﺎی ﮐﺎری ﺑﺎز ﯾﺎ درﺑﺴﺘﻪ و در دﯾﮕﺮ
ﻧﮫﺎد ھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوھﺸﯽ و داﻧﺸﮕﺎھﯽ و در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﻣﺮدم و ﮔﺮﻓﺘﻦ رأی آنھﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧ ﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﻨﺸﯽ در ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺒﺘﮑﺮ و ﻟﻨﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ آن در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ »ﻋﻠﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ از
ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻋﻠﻮم و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﺘﻮم ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻄﺒﺎق ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﻧﯿﺰ ھﻤﻮاره اﻓﺮادی
ﻣﺤﺪود وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺴﺐ »ﻋﻠﻢ راھﻨﻤﺎ« و ﺗﺒﻠﯿﻎ آن را دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗ ﻔﺎوت ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ
ﺣﺘﺎ ﺑﻪ آرای آزاد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدﻣﯽ رﺟﻮع ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ دو ﺑﯿﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺒﯿﯿﻦ راهﺣﻞ ھﺎ و ﭘﺮوژهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ھﺮ دو از ﯾﮏ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ی ﻓﻠﺴﻔﯽ واﺣﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و رﯾﺸﻪیﺷﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺪه ی ﻓﯿﻠﺴﻮف -ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﻓﻼطﻮن ﻧﺴﺒﺖ داد ،ﻣﺎ
ﺑﯿﻨﺶ دﯾﮕﺮی را ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ :ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ و دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪاﯾﺪه ھﺎ،
ﻧﻄﺮﯾﻪھﺎ و طﺮح ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ طﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ» .واﻗﻌﯿﺖ « ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﭼﻪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ھﺴﺖ،
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎورﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رخ دھﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ آن »ﺷﺮطﺒﻨﺪی« ﺑﺘﻮان ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎ ﻧﯿﺰ از آن ﺟﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی آزاد ،دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﭘﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺒﺎدل و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان آن ﻣﺒﺎرزه و
ﻋﻤﻞ دﮔﺮﮔﺸﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاودهی ﻓﮑﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای آﻣﯿﺰش ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺧﻮد ﺷﮫﺮوﻧﺪان و ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻼن ،ﻣﺒﺘﮑﺮان و ﺑﺎزیﮐﻨﺎن اﺻﻠﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﺪون ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﺪهھﺎ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از دو وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﻤﺘﺎز و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ« ﮐﻪ در ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ »ﮐﺸﻒ« ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اول اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻼن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺧﻮد اﯾﻨﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﮔﺎھﺎﻧﻪ و داوطﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻣﺼﻤﻢ آن اﯾﺪهھﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آن ھﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .دوم اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ھﺎ ﭼﻮن در ﻓﻀﺎی ﺗﺒﺎدل و ﺗﻘﺎﺑﻞ
آزاد اﻧﺪﯾﺸﻪ ،در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻞ دﮔﺮﺳﺎزاﻧﻪ و ھﺪفﻣﻨﺪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻘﺪ و ﻧﻔﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﻓﺮاھﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ" ،ﻋﻠﻢ ﺑﺮﯾﻦ" ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻈﺎم ھﺎی ﺟﺰﻣﯽ ،ﺟﺎوداﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ رھﻨﻤﻮنھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞﭘﺬﯾﺮ  ،اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ و ﺣﺘﺎ ﻓﺴﺦﭘﺬﯾﺮ.
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻧﻘ ِﺪ ﺷﮑﻞھﺎ و ﺷﯿﻮهھﺎی ﮐﮫﻨﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ» ،ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻧﻮﯾﻨﯽ در ھﻤﻪ ﺟﺎ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﺷﮑﺎل
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﺷﮑﻞ ﺣﺰﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﯿﺰ
ﮐﺎراﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﻣﺒﺎرزه درﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ،ﻧﻮﯾﻦ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪی آن ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮ و ازﺳﺮ ﺧﻠﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺸﺘﺮک و اﻣﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ھﻤﻪ ﺟﺎ – ﭼﻪ در ﻏﺮب و ﭼﻪ
در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان و ﻏﯿﺮه -ﻧﺎﻓﯽ ﺷﮑﻞ ھﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﺣﺰﺑﯽ« ھﺴﺘﻨﺪ .ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺤﺼﺎر طﻠﺒﯽ را طﺮد و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ھﻤﻪی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞھﺎی
ﺧﻮدﮔﺮدان ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪی آن ھﺎ ،اﯾﺠﺎد ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ از ﻧﻮع دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻓﺮاد اﺟﺎزه دھﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﮐﻨﺸﮕﺮان ،دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮان ﻓﻌﺎل اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺤﺼﺎرطﻠﺒﯽ و ﻗﺪرت طﻠﺒﯽ اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮﻧﺪ.
اﻣﺮوزه در ﺧﻠﻖ اﯾﺪهھﺎ ،طﺮحھﺎ و راه ﮐﺎرھﺎ ،ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :ﺟﻨﺒﺶ ھﺎﯾﯽ
ﭼﻮن ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی زﻧﺎن و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ،ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ،ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻓﺎع از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
)اﮐﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ( و ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽدﮔﺮ ...ﭼﭗھﺎی رھﺎﯾﯽﺧﻮاه در درون اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎ
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ ،راه ﮐﺎرھﺎ و اھﺪاﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎ ﺧﻮد ﺗﺒﯿﯿﻦ ،ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﭼﭗ ھﺎی
رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در راﺳﺘﺎی آن اﺻﻞ طﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺑﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺧﻮد را »ﺣﺰﺑﯽ ﺧﺎص« ﺟﺪا و ﻣﻨﻔﮏ از ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﻤﺎرﻧﺪ .آن ھﺎ ھﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻨﺪ )اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر
در اﯾﻦ راه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ( در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،در درون آﻧﮫﺎ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻣﺮ رھﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از طﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺟﻨﺒﺸﯽ و آزﻣﻮنھﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ
آن ھﺎ ،اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ) ﮐﻠﮑﺘﯿﻒ(  ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭗ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ دﯾﺪهی ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﺑﺎ درس ﮔﯿﺮی از ﺷﮑﻞھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺣﺰﺑﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭘﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﮑﻞھﺎی
ﭼ ِ
ﻧﻮﯾﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت در ﻣﯿﺪان ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده دروﻧﯽ .ﺑﺮ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ھﻤﻪی ﺳﻄﻮح ﮐﺎری .ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آزاداﻧﻪی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن .ﺑﺮ ﺷﯿﻮه و روش ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ .ﺑﺮ ﮔﺮدش و
ﺗﻨﺎوب ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎ در ھﻤﻪی ﻧﮫﺎدھﺎ و در ھﻤﻪ ی ﺳﻄﻮح .ﺑﺮ اﻣﮑﺎن آزاداﻧﻪی دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮی و اﻧﺘﻘﺎد و ﮐﻨﺘﺮل از ﺳﻮی
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ھﻤﻪی ﺳﻄﻮح و ﺑﺮ ھﻤﻪی اﻣﻮر .ﺑﺮ آزادی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻧﻈﺮی و ﺑﺮﺧﻮرداری اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶھﺎ از
ھﻤﻪ ی ﺣﻘﻮق ﭼﻮن اظﮫﺎر ﻧﻈﺮ آزاداﻧﻪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ و اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ آنھﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎ...
ﭗ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه اﻣﺮوز در ھﻤﻪ ﺟﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭼ ِ
ﭘﯽ ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت و وﻟﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﻌﺘﺮض و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﭼﭗِ ﺳﻨﺘﯽ ھﻤﻮاره ﺑﺮای
ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﭗ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ھﻤﻮاره ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﺎﺳﺪاری از دوﻟﺖ و ﻗﺪرت ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب و ﺳﻠﻄﻪ ﻣﯽزﻧﺪ.

ﭼﭗ

رھﺎﯾﯽﺧﻮاه اﻣﺎ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻗﺪرت ،دوﻟﺖ و ﺗﺼﺮف آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ورزد .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ/
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،از ﻣﺎرﮐﺲ )اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ در ھﻤﻪی ﻧﻈﺮات او( ﺗﺎ اﻣﺮوز ھﻤﻮاره اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻗﺪرت و دوﻟﺖ
و ﺗﺼﺮف آن ﺟﻮھﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .از اﯾﻦ ﻧﮕﺎه» ،ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﮔﺮاﯾﯽ .ﭼﻨﯿﻦ درﮐﯽ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ«،
ﭗ
از ﭼﭗ ﺗﺎ راﺳﺖ ،ھﻤﻮاره ﻏﺎﻟﺐ و ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﻣﮫﻢ اﻣﺮوزی در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼ ِ
رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻮق ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﺪهی ﺳﯿﺎﺳﺖِ ﺑﺪون ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت را ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد.
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺳﻮﯾﺘﯿﮏ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮫﺎد ﺑﺎز ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﮐﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،اداره و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

اﻣﺮ دوﻟﺖ و ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽ واﺳﻄﻪی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﻪ در اﻣﻮر اﺳﺖ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﺷﻮراﯾﯽ را ﻣﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﻢ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ اﻣﺮوزه ،اﯾﻦ
ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻮاﻣﻊ و ﺟﮫﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی رﯾﺸﻪای ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﺑﺪون ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت و دوﻟﺖ،
ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

 » - ۵ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺴﺴﺖ ،ﮔﺴﺴﺖ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد را در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﺴﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻟﻐﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ،اﺣﺘﻀﺎر دوﻟﺖ ﺟﺪا و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺮدم و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺴﺴﺖ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ،ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮآﻣ ِﺪ ﻧﻘﺪ و ﻧﻔﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ
و ﻋﻤﻞ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮ ِد « در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری دوﻟﺘﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
اداره ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ در اﯾﺮان ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺴﺴﺘﯽ
ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﮫﻮری ای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد.
اﻣﺮوزه در اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،دو ﻣﺒﺎرزه اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺿﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ از ھﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد .دﯾﻮار ﭼﯿﻨﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﯿﻦ آن ھﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .ﺑﻪ دو
ﻓﺎز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ھﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ داد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،آن ھﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮد .ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان
اﻣﺮوز ﺑﺮآﯾﻨﺪی از ﺗﺪاﺧﻞ ﺳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت درھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺴﻠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ )دﯾﻦ
ﺳﺎﻻری( و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺪرﻗﺪرﺗﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ راﻧﺖ ﻧﻔﺘﯽ .اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دو اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ
اﺳﺘﺒﺪادی و ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را در ھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮ دو آن ھﺎ دارای وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
از ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ دور ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮای ﮐﺪام ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺸﯽ
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﭘﺲ ﻟﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﯾﺘﯿﮏ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺣﺎد و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از واژه ھﺎی راﯾﺞ در ادﺑﯿﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽاش ﺑﺮای ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ھﻤﯿﻦ
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ﭼﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻧﻈﺎم و دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ﭼﻮن ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﺑﺪﯾﮫﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪی
ﭼﭗھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮ ِد ﻣﺎرﮐﺲ ھﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ،
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﺨﻦ راﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه در رﺳﺎﻟﻪ ای ﺧﻈﺎب ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ھﺎی آﻟﻤﺎن ﮐﻪ
ﺑﻪ »ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮔﻮﺗﺎ « ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ١٨٧۵در ﺷﮫﺮ ﮔﻮﺗﺎی آﻟﻤﺎن ،ﺣﺰب ﻻﺳﺎﻟﯽھﺎ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتھﺎ در ﮐﻨﮕﺮهای ﺑﺎ ھﻢ وﺣﺪت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻘﺪ آن ،ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر و در ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ از ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺھﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﭘﺴﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯽ و ﮐﺎﻣﻞ آن را ﺑﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ آﮔﺎھﯽ و ﻋﻠﻢ در آﯾﻨﺪه
ﻣﯽﺳﭙﺎرد .او در آن ﺟﺎ از ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ و ﻧﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ .او در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از دو
ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﻓﺎز( ،ﯾﮑﯽ اوﻟﯿﻪ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی اوﻟﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ )ﮐﻪ ﺑﺎز ھﻢ ﻧﺎم
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻤﯽﮔﺬارد( ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﺣﻘﻮق ﺑﻮرژواﯾﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪاﻧﺪازهی ﮐﺎرش( ھﻢ ﭼﻤﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .زﯾﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎزه از دردھﺎی طﻮﻻﻧﯽ زاﯾﻤﺎن از دل ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ
اداﻣﻪی ﻣﯿﺮاث ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﮫﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﻮﯾﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻓﺎز ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﺎرﮐﺲ
ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ » :ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ اﺳﺎرتﺑﺎر
اﻧﺴﺎن از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﮔﯿﺮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺪﻧﯽ و ﮐﺎر ﻓﮑﺮی از ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﺪد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر از
وﺳﯿﻠﻪی ﻣﻌﺎش ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ھﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ در آن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ :از ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش ،ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎزش«.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ « ﭼﻮن ﻧﻈﺎم ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﯾﺎ دوﻟﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻨﮫﺎ از
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﺪ .او در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،از ﻓﺎز اوﻟﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ھﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﻣﮫﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺎرﮐﺴﯽ ،ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اش اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی آن
زﻣﺎن اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﭼﻮن ﻧﻈﺎم ﯾﺎ دوﻟﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﺳﭙﺲ و
ﺑﻪ وﯾﮋه در روﺳﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﮐﺘﺮﯾﻦ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻧﻘﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮔﻮﺗﺎ ،ﺧﻮد را از آن ﺑﻪ طﻮر ﻗﺎطﻊ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در روﺳﯿﻪ از ھﻤﺎن ﺳﺎل  ١٩١٧ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎھﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﺤﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آنھﺎ ﺑﻪ اھﺮمھﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار از رھﺒﺮی اﺣﺰاب و ﺑﻪ وﯾﮋه از
ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ،اﻣﺮ "ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ" ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ،
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺰﺑﯽ ،اﻧﻘﯿﺎد ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی طﺒﻘﻪی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺸﺎﯾﯽ دوﻟﺖ ،ﺣﺰب ،ﭘﻠﯿﺲ
ﻣﺨﻔﯽ و ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﯿﺎدت طﻠﺒﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه.
ﻣﺎرﮐﺲ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺲ از ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ازدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ و ﻣﮫﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم در

دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮیاش ﻣﯽدھﺪ .او در ھﻤﺎن ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮔﻮﺗﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ دورهی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ اوﻟﯽ ﺑﻪ دوﻣﯽ ﻗﺮار دارد و در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ آن دورهی ﮔﺬار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در آن دوﻟﺖ ﭼﯿﺰی
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺟﺰ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« .ھﻤﯿﻦ اﯾﺪه را در ﻣﮑﺎﺗﺒﻪی ﻣﻌﺮوفاش ﺑﺎ وﯾﺪﻣﺎﯾﺮ ) (Weydemayerﺑﻪ روﺷﻨﯽ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»اﮐﻨﻮن ،در آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺸﻒ وﺟﻮد طﺒﻘﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪرن و ﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺸﻒ ﻣﺒﺎرزهی
طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﺑﺴﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﻮرژوا ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺒﺎرزهی طﺒﻘﺎت و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن ﺑﻮرژوا ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ طﺮح ﮐﺮدهام ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ -١ :اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﮐﻪ وﺟﻮد طﺒﻘﺎت ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ از رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ -٢ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهی طﺒﻘﺎت ﺑﻪ طﻮر ﺿﺮوری ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ-٣ ،
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﻐﺎی ھﻤﻪی طﺒﻘﺎت و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺪون
طﺒﻘﻪ(١٣)«.
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در ﮐﻠﯿﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﭘﺪﯾﺪار را ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺶ در آﯾﻨﺪه ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪاﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﺧﺘﻼف درﯾﺎﻓﺖ
آنھﺎ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ھﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﺎرﮔﺮان و دھﻘﺎﻧﺎ ن ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﻤﺎم
ﺧﻠﻘﯽ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽھﺎی ﺧﻠﻘﯽ و ﻏﯿﺮه در روﺳﯿﻪ ،ﭼﯿﻦ ،اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از درک آنھﺎ ﺗﻔﮫﯿﻢ ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺰد
آنھﺎ »ﻧﺎ  -دوﻟﺖ « ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﻧﻘﻼب ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ .ﭘﺪﯾﺪاری ﮔﺬرا ،ﻣﻮﻗﺖ و ﭘﯿﺶ روﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻘﻠﯿﻞ و ﻧﻔﯽ
ﺧﻮد اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ آن در ﻧﻈﺎم ھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ و ارﺗﺶ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ و
ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﻮﻧﯽ ،ﺧﻮد ،اداره ﮐﻨﻨﺪهی اﻣﻮر ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .روزی از

اﻧﮕﻠﺲ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ او در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ!«.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ دو ﻣﺎھﻪی ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﮔﻮ
اﯾﻦ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼبھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺪهی ﻧﻮزدھﻢ و ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻧﻘﻼب  ١٨۴٨اﯾﻦ واژه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای از ﺳﻮی اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﭼﻮن اﮔﻮﺳﺖ ﺑﻼﻧﮕﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد( .ﺑﻪ ھﺮ رو ،از ﻧﮕﺎه ﻣﺎرﮐﺲ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ دورهی ﮔﺬار ﺑﻪ
ﺳﻮی اﻟﻘﺎ و ﻣﺤﻮ دوﻟﺖ اﺳﺖ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺎ -دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻔﯽ ﺧﻮد و ﺑﺮﻗﺮاری ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ .اﻣﺎ
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در روﺳﯿﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯿﺰ ﺑﻪ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﯿﻢ ،و اﯾﻦ را ھﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ،اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ھﺎ در ھﻤﺎن ﺳﺎل اول اﻧﻘﻼب ﺧﻠﻊ ﯾﺪ از ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی،
دھﻘﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺑﻮد .دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد و ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد .دوﻟﺖ ،ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ،ارﺗﺶ ،ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ ،ﺣﺰب واﺣﺪ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی

ﺣﺰﺑﯽ ﺳﻠﻄﻪای ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﺑﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﺮدم را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟﺎوداﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺒﺮی از آن ﻧﯿﺴﺖ
راهروی ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺤﻮ دوﻟﺖ ،طﺒﻘﺎت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ آزاد زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ادارهی اﻣﻮر ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎرﮐﺴﯽ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﭼﻮن دورهی ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺬار
ﺑﻪ اﺣﺘﻀﺎر دوﻟﺖ و ﺧﻮد -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آزاد و ﻣﺠﺘﻤﻊ )ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ( ،اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ واژه و ﻣﻔﮫﻮم را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﻢ .ﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﺮط و اﺣﺘﯿﺎطھﺎی ﻻزم .ﻋﻠﺖ آن را ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ طﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی رخ داده اﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮔﺬار ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﭼﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﯾﺎ ﮔﺬار ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان رھﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﮫﺎ از ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﯾﺎ ﺑﮏ ﺳﻮژهی واﺣﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ رﺳﺎﻟﺘﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﮫﺪوی )ﻣﺴﯿﺤﺎﯾﯽ( – ﭼﻮن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ – ﺳﺨ ﻦ ﮔﻔﺖ.
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،در ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﮔﺬر از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﯿﻨﯽ و ذھﻨﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻞ ﻋﯿﻨﯽ )اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ( ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن روز اﻓﺰون ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ آنھﺎ در ﺗﻀﺎدی
آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺬار ﻣﺘﻀﻤﻦ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ذھﻨﯽ )ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ( ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻮژه ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ و آن ،طﺒﻘﻪی
ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪی ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪرن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺒﻮه ﻋﻈﯿﻢ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ و
اﺳﻠﻮب ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی ادارهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮ و ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺑﺨﺶھﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺷﺪه و ﭼﺮخ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آورﻧﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽورزد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزهی طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮد را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮده ،روح ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ھﻤﮑﺎری ،اﺗﺤﺎد و
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ طﺒﻘﻪ ،آزاد از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﺟﺰ ﻧﯿﺮوی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد را ھﻢ ﭼﻮن
ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش ﮔﺬارد .او ﺑﻪ اﻧﻘﯿﺎد ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﻣﯽآﯾﺪ .از اﯾﻦ رو آزادی ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺧﻮد در ﮔﺮوی ﻟﻐﻮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و آن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪن ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر اﻧﺴﺎن و ﻓﺮاوردهھﺎﯾﺶ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و در ﮔﺮوی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آزاد در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
طﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮ دوش اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ طﺒﻘﻪی
ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ھﺮ طﺒﻘﻪی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ اﻣﺮ ذیﻧﻔﻊ اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ در اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﯿﻨﯽ و ذھﻨﯽ
ﭘﯿﺶﺑﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزهای ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از اﺟﺰای ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻓﻮق  -ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺣﺘﺎ در زﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺲ ﯾﻌﻨﯽ در
ﺳﺪهی ﻧﻮزدھﻢ واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  -زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺠﻤﻊ روزاﻓﺰون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﺛﺎﺑﺖ( ،از ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﺳﯿﺮی ﻣﻌﮑﻮس طﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ .روﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ...ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺠﺎد واﺣﺪھﺎی
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪی ﺟﮫﺎن
ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ دوران  ،ﻣﺎ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪاﯾﻢ .طﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻤﻌﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻮﻟﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻨﺶ ﻓﺮﺟﺎم ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ از آن ﭼﻮن »ﺟﻨﺒﺶ
اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ« ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ،طﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪی ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ رﺳﺘﻪ و ﻧﯿﺮوﯾﺶ اﻓﺰوده
ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺮوز ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ رو ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽرود ﺑﻠﮑﻪ از اﻧﺴﺠﺎم ،اﺗﺤﺎد ،ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ و ﺧﻮد-ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽاش ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮫﺎﻧﯽ اﻣﺎ ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﺳﻮم ﺳﺎﺑﻖ ،ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ طﻮر ﻣﻄﻠﻖ
اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ طﻮر ﻧﺴﺒﯽ در ﺣﺎل ﮐﺎھﺶ اﺳﺖ.
در ﯾﮏ ﺗﺮازﺑﻨﺪی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺗﺤﻮل دﻧﯿﺎی ﮐﺎر در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﺷﻤﺎریھﺎ و دادهھﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در دو دھﻪی اﺧﯿﺮِ ،د َﮔﺮشھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺮ را ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ
داد:
 -١اﻓﻮل ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺎھﺶ ﮐﻤﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ رﺷﺪ ﺧﺮدهﺑﻮرژازی ﺟﺪﯾﺪ و اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ.

 -٢رﺷﺪ ﺗﻤﺎﯾﺰھﺎ و ﺟﺪاﯾﺶھﺎ در درون ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و در ﻗﺸﺮھﺎی وﺳﯿﻊ ﮔﺴﺴﺘﻪ از ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺸﺘﻐﻞ در ﮐﺎرھﺎی ﻣﻮﻗﺖ
و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﮐﻪ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻌﺎون ﻣﯿﺎن آنھﺎ را از ھﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ و ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -٣وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻮق ،ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﺎ ﮔﺬرا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻋﺮﺻﻪی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ھﻤﻮاره
ﯾﮏ رﮐﻦ ﻣﮫﻢ ﻣﺒﺎرزات طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺤﺼﺎری ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﮐﻪ از ﺳﺪهی ﻧﻮزده ﺗﺎ
ﻧﯿﻤﻪی ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺖ اﺣﺮاز ﻣﯽ ﮐﺮد ،از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ .ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎ ن ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺴﺐ
ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﺮﮐﻪ ی ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت و اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ
اھﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﺑﺨﺸﯽ ﻣﮫﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﭘﺮﺳﺸﯽ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻧﯽ ﻧِﮕﺮی ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آنرا ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎرادﮐﺴﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :آﯾﺎ طﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ھﻨﻮز وﺟﻮد دارد؟ ﯾﮏ طﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﻮژه ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻘﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری؟ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﺳﻮژهی ﺳﯿﺎﺳﯽ؟ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر و در وﺿﻌﯿﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،از ﺻﻨﻌﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ،از ﮐﺎر ﻣﺰدوری ﺗﺎ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ ،از ﮐﺎر ﻣﺎدی ﺗﺎ ﮐﺎر ﻓﮑﺮی ،از اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺎ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺷﻐﻠﯽ ،از
اﻣﺘﺎع از ﮐﺎر ﺗﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎر؟ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ ھﻤﻪ ی اﯾﻦھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ « .و ﻧﮕﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ» :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮐﻠﯿﺖاش را در ﭼﻨﺒﺮهی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد.
)واژه ﻓﺮاﻧﻮﺳﯽ  subsuméﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی در ﺧﻮد ادﻏﺎم ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ( )ﺗﺎﮐﯿﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ( ).(١۴
اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪی ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ھﻤﻪی اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ...و
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ طﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﻪ و در ﻣﮑﺎنھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ و ﻣﺒﺎرزه ی ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮھﺎی وﺳﯿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ
ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪ و ﺧﻮد  -ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ آن ھﺎ راه ﮐﺎر ھﺎ و
ﭘﺮوژهھﺎی ﻧﻔﯽ ارزشھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻔﯽ ارزشھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دادن ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻮد و ارزش ) ﻣﺒﺎدﻟﻪ( و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزار ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ھﺴﺘﯽ او اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات،
ﻗﺸﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ )و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎرﮔﺮان( در ﺟﺒﮫﻪھﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ )و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﯿﺪان ﺗﻮﻟﯿﺪ( ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ارزشھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
دراﻓﺘﺎده و درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :در ﻋﺮﺻﻪی ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ ﭼﻮن ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻠﯿﺘﯽ ،...در ﺟﺒﮫﻪی آﻣﻮزش و
ﺗﺪرﯾﺲ ،ﻣﺴﮑﻦ و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ،در ﻋﺮﺻﻪی ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ ،در ﺟﺒﮫﻪی رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﮔﺮوھﯽ ،ارﺗﺒﺎطﺎت و اطﻼﻋﺎت ،در
ﺣﯿﻄﻪی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،آزادیھﺎ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪی ،در ﺟﺒﮫﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،در ﻋﺮﺻﻪی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،در ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی
ﮐﻼن ﻣﻠﯽ و ﮐﺸﻮری و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در زﻣﯿﻨﻪی اﺗﺤﺎد و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺪﯾﻞ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻏﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ  ...در
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺪانھﺎ و ﺟﺒﮫﻪھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ و اﻧﻘﯿﺎد ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن در ﻣﯿﺪان دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺧﻮد -ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ...
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺧﻮد را در ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮای اراﯾﻪی راه ﮐﺎر ھﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی رھﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

 - ۶ﺳﺨﻦ آﺧﺮ
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻼﺳﯽ ﺑﻮد در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﭗ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﻪ ﮔﺴﺴﺖ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد«» ،ﺗﺤﺰب
واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد « و »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد«.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭼﭗ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه در اﯾﺮان و ﺟﮫﺎن ،ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ ﻧﻈﺮی و ھﻢ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی در ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روزﻣﺮه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﻣﺎ ھﻢ ﺑﻪ روﯾﮑﺮدی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ و ھﻢ
ﺑﻪ آزﻣﻮدن ﺷﮑﻞ ھﺎ و ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه در وﯾﮋﮔﯽھﺎﯾﺶ .رﺧﺪادھﺎ و ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در
ﺟﮫﺖ رھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ و ﺑﻪ دور از ﻗﺪرتطﻠﺒﯽ و دوﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﯿﺪان و ﻣﮑﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ روﻧﺪی ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻼش و ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻼش و ﭘﯿﮑﺎر ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از
ﺳﻠﻄﻪ ی ﻗﺪرتھﺎی زﻣﯿﻨﯽ و آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮدن ﺳﻠﻄﻪای ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻄﻪا ی دﯾﮕﺮ.

آن ﭼﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر طﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﺮاع ﯾﺎ اﺑﺪاع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ  .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه از دﯾﺮ ﺑﺎز،
ﺣﺪاﻗﻞ از دوران ﻣﮫﺎﺟﺮت دوم ،ﺑﻪ آن ھﺎ  ،ھﻤﻮاره اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ روﯾﮑﺮدی اﻧﺘﻘﺎدی ،روی آورده اﺳﺖ .ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎری در
ﺟﮫﺎن ،در اﯾﻦ راه اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ از آن ھﺎ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن در اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ راه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر و اﻣﯿﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻈﺮات ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ در دوران ﺳﻠﻄﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺳﻠﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد ،ﺳﻠﻄﻪ
ﺗﺤﺰب واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻤﮑﯿﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ھﺎ ،اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﺻﺪاﯾﯽ در ﺷﺐ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺟﺴﺎرت و ﺷﺮطﺒﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺪارک ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺳﭙﯿﺪه دم رھﺎﯾﺶ اﻧﺴﺎن ھﺎ .ﺑﺮای ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ.
در اﯾﻦ ﺷﺐ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﯽ ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻤﯿﻢ.

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲھﺎ
* آﻧﺪره ﮔﺮز  André Gorzدر Msières du présent, Richesse du possible, 1997
) (١ھﺎﯾﺪﮔﺮ ،درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺎوش ﺟﻤﺎدی ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ از ﻣﻦ و در ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی Gibert Kahn
) (٢ژاک راﻧﺴﯿﺮLa Mésentente – Politique et philosophie – Jacques Rancière – Galilée – P. 37 :
) (٣ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺼﺎدﻓﯽ.Matérialisme aléatoire :
) (۴ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ Contigence :
) (۵از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺪﯾﻮ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان  :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖ را اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ؟
Peut-on penser la politique ? – Editions du seuil- 1985
) (۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ھﺎﻧﺎ آرﻧﺖ در ﺑﺎره ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟« .
) (٧ﻣﺎرﮐﺲ – ﻧﻘﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻖ ھﮕﻞ  -ﻣﻘﺪﻣﻪ.
)Antonio Negri – L’anomalie sauvage – puissance et pouvoir chez Spinoza (٨
آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﻧﮕﺮی – ﻧﺎﺑﮫﻨﺠﺎری وﺣﺸﯽ – ﻧﯿﺮو و ﻗﺪرت ﻧﺰد اﺳﭙﯿﻨﻮزا
)Raymond Aron. L' homme contre les tyrans (٩
) (١٠ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  – Miguel Abensourدر L’Enjeu Machiavel
)Karl Marx, Misère de la philosophie, Jean Kessler; P. 39-41 (١١
) (١٢ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺎپ ﭘﮑﻦ ،ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ )ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ( ،ص ۵۶-۵۵ .و ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آرﻧﻮﻟﺪ روﮔﻪ .١٨۴۵
) (١٣ﻣﺎرﮐﺲ – اﻧﮕﻠﺲ ﮐﻠﯿﺎت آﺛﺎر ﺟﻠﺪ  ٣٩ص۵٨ .
) (١۴آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﻧﮕﺮی در L’Idée du communisme volume 2 Ed. Lignes – Berlin 2010:

