ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ
ژاﻧﻮﯾﻪ  – ٢٠١٢دی ١٣٩٠
cvassigh@wanadoo.fr

ﮐﺪام ﭼﭗ؟
ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪی آﻏﺎز روﻧﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﻞدھﯽ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﭼﭗ

ﺑﺪون اﻣﯿﺪواری ،ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ )ھﺮاﮐﻠﯿﺖ(
ﺳﺮآﻏﺎز ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻧَﯿﺎرﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ) ھﺎﯾﺪﮔﺮ(

اﯾﻦ روزھﺎ در ﻣﯿﺎن ﭘﺎرهای از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﭼﭗِ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ طﻮر ﻋﻤﺪه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺳﺨﻦ از ﺑﺮﮔﺰاری
ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﺑﻪ روی ھﻤﻪی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﮑﻞدھﯽ »ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﭼﭗ« ﻣﯽرود .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
ﻧﯿﺴﺖ و واﭘﺴﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ و آرزوﯾﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗِ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪی اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻼشھﺎی ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﺎ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻮﯾﮋه در دوران ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ھﻤﻮاره ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ
اﺗﺤﺎد ھﺎﯾﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﻧﺠﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ھﺪف ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺪﯾﺪاری ﻧﻮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ »ﺗﮑﺮار ھﻤﺎن« در ﺷﮑﻞ
و ﻣﺤﺘﻮا ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﮫﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،اﻣﯿﺪ اﺳﺖ  -ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ راه ﻣﺒﺎرزه و ﺷﺮطﺒﻨﺪی ﮐﺮد
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ھﺮاﮐﻠﯿﺖ ،ﺑﺪون اﻣﯿﺪواری ،ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ – ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﺗﻼش ﺟﺪﯾﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺮآﻣﺪن ﭼﭙﯽ ﻧﻮ
ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ – اﻣﺮی ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ و آن ھﻢ ﺑﻪ طﻮر ﻋﻤﺪه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دور از ﻣﯿﺪان
ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻌﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺨﺖ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ  -اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﻣﺴﺎﻟﻪاﻧﮕﯿﺰھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ »ﭼﭗِ دﯾﮕﺮ« ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﭗ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،در ﺣﻮزه ی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﮫﻢﺗﺮ از
ھﺮ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﮐﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼش ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ھﺪف دﻟﺨﻮاه و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﻮل و دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن ﺧﻮ ِد اﻧﺴﺎنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮ ِد ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪ و ﮐﺎرزاری
وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از طﺮﯾﻖ ھﻢ ﮐﻮﺷﯽ ھﺎی ﻧﻈﺮی ،ﻣﺮاوداﺗﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻗﺎدر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﺪهھﺎ ،راهﮐﺎرھﺎ و ارزشھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای
ﺗﺎرﯾﺦ و آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼشھﺎ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ،ﻧﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی اﺻﻞ ﺿﺮورت ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﭼﭗ اﯾﺮان اﺳﺖ  -ﭼﻪ در ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ و در ھﻤﻪ ﺟﺎ
اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮان ھﻤﻮاره از ﺿﺮورت ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن ﭼﭗھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن آنھﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾ ﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺳﺨﻦ راﻧﺪ  -و ﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻤﯽ »ﺑﺰرگ« ﺑﻮدن آن اﺳﺖ  -ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺖ ھﯿﭻ ﮔﺎه در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ و ﻧﯿﺴﺖ و »دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻋﺪاد« ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻤﻮاره ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ،ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ روز اﻓﺰون ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ از آﻏﺎز
ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻓﮑﺎر ﻧﻮﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ  -ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻣﺎرﮐﺲ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ -
ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ را ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻞ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؛ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﯿﺪان ﻧﻘﺪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« و ﻋﻤﻞ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ارزش دارد در ﺑﺎرهاش ﺑﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﻢ و در راه ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺮﺳﺶ » ﮐﺪام ﭼﭗ؟«
اﺳﺖ :ﭼﭗِ ﻗﺪرت طﻠﺐِ ﺗﻤﺎﻣﺖﺧﻮاه؟ ﭼﭗِ اﺻﻼح طﻠﺐِ اداره ﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری؟ و ﯾﺎ در ﮔﺴﺴﺖ از اﯾﻦ دو ،ﭼﭗِ
دﯾﮕﺮی ،ﭼﭗِ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه در ﻧﻔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﻣﻮﺟﻮد؟

ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗِ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻﮔﺎه ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،در ﺳِﮑﺎﻧﺲ ھﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪای از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه
ﺳﺎﻟﻪاش ،ھﻤﻮاره ﭘﺎﺳﺦھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﻮق داده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳِﮑﺎﻧﺲھﺎ ﺑﯽ اﻧﺪازﯾﻢ.

ﺳﮑﺎﻧﺲ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺳﻪ ِ
ﺳِﮑﺎﻧﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در اﯾﻦ ﺟﺎ رﯾﺸﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﺮآﻣﺪن ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﻏﺮب دارد .اﯾﻦ ﺳِﮑﺎﻧﺲ از دھﻪی ۴٠
ﺳﺪهی ﻧﻮزدھﻢ و ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ از ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺳﺎل  ١٨۴٨آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ در ﺳﺎل

 ١٨٧١ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳِﮑﺎﻧﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ .در آن ،ﺷﯿﻮهی طﺒﻘﺎﺗﯽ
 - classisteطﺒﻘﻪ ﻋﻠﯿﻪ طﺒﻘﻪ  -ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﭼﭗ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖِ
رھﺎﯾﯽﺧﻮاه از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎرزهی طﺒﻘﺎﺗﯽ دو طﺒﻘﻪی ﻣﻄﻠﻖ و آﻧﺘﺎﮔﻮﯾﺴﺘﯿﮏ ،ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺑﻮرژوازی ،ﻣﯽ ﮔﺬرد .از ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ طﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ آﮔﺎه و ﻣﺘﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋهاش در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری،
رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺴﯿﺤﺎﯾﯽ ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎن ھﺎ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارد ...ﺗﺎ ﺑﺮﻗﺮاری دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻮرژوازی و
ﺳ ﮑﺎﻧﺲ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ طﺒﻘﺎﺗﯿﺴﺘﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﭘﯽ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﺤﺎی طﺒﻘﺎت و دوﻟﺖ در ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ .اﯾﻦ ِ
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ دو آزﻣﻮن ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اول ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳِﮑﺎﻧﺲ ھﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ طﻮر
اﺳﺎﺳﯽ اداﻣﻪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﮑﺎﻧﺲ دوم را ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻮﺳﯿﺎل -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺎم ﮔﺬارد .ﭼﭗِ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در اﯾﻦ ﺳِﮑﺎﻧﺲ ،ﺑ ﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم،
ِ
ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن و ﺣﺘﺎ ﺿﺮورت ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از طﺮﯾﻖ اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات رادﯾﮑﺎل ﭘﯽ ﻣﯽﺑَ َﺮد .ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
او در ُﺑﻦ و اﺳﺎس ﯾﻌﻨﯽ در وﺟﻮد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﮐﺎر ﻣﺰدوری ،ﺑﺎزار و دوﻟﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻘﻼﻧﯽ ،ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺸﺮی
ﺳ ﮑﺎﻧﺲ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ و ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪ
اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﺎ ﺑَﺪﯾﻠﯽ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ِ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﮑﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ -رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﻔﮫﻮم آن ﭼﻪ ﮐﻪ »ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ « ﻧﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوز ،ﭼﭗِ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در
زادﮔﺎه ﻏﺮﺑﯽ -اروﭘﺎﯾﯽاش ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐھﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﭗِ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ طﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﻦ ﭼﭗ در ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺣﺰاب
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖِ اروﭘﺎ و ﺟﮫﺎن ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در ﻧﯿﻤﻪی اول ﺳﺪهی
ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻧﻘﻄﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﭼﻮن ﭼﭗِ ﺧﻮاھﺎن ﮔﺴﺴﺖ از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﻣﺤﺎی آن ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎن ،آن ﭼﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه از ﭼﻨﯿﻦ ﭼﭙﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و اﺣﺰاب رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺠﺎم
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺣﻔﻆ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﮑﺎﻧﺲ ﺑﻪ طﻮر اﺳﺎﺳﯽ آﺳﯿﺎﯾﯽ و
ﺳﮑﺎﻧﺲ ﺳﻮم را ﻣﯽﺗﻮان ﻟﻨﯿﻨﯽ -اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ طﻮر ﻋﺎمﺗﺮ ﺳﻮﯾﺘﯿﮏ ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ِ
ِ
ﺑﻪ طﻮر ﻋﻤﺪه روﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﯿﺶدرآﻣﺪی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ،از ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﻟﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ١٩٠٢و ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ از
اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ در ﺳﺎل  ١٩١٧آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دوﻟﺖھﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد در  ١٩٩٠ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .در اﯾﻦ ﺳِﮑﺎﻧﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﻣﺤﻮ دوﻟﺖ
ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺎﺳﺖِ ﺣﻔﻆ و اﻗﺘﺪار ﻣﻄﻠﻖ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﯿﻮهی ﺣﺰﺑﯽ -دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺷﯿﻮه ی ﺟﻨﺒﺸﯽ -طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .ﺣﺰب -دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی طﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺑﻪ ﻧﺎم آنھﺎ رﺳﺎﻟﺖ
ﻣﺴﯿﺤﺎﯾﯽ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ھﺎ و ھﺪاﯾﺖ ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪی اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ھﻤﻪی زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺘﺬل و ﺟﺒﺮﺑﺎوراﻧﻪاش ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﻠﻄﻪی
ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ از ﺳﻮی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮ دوﻟﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭗ ﺳﻮﯾﺘﯿﮏ
ﭼ ِ
اھﻢ اﺣﺰاب ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﺳﻪ ﻗﺎرهی آﺳﯿﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ،در اﯾﻦ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺳﻮم ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﺣﯿﺎت و رﺷﺪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و اﺣﺰاب ﻧﯿﺰ ،در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگﺷﺎن ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد ،ﯾﺎ از ھﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ در
اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ...اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻓﺮﻗﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ و در اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺴﺮتﺑﺎر
ﺑﺎزﮔﺸﺖِ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺳِﮑﺎﻧﺲ ﻟﻨﯿﻨﯽ -اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﺑﯽ ﺛﻤﺮ و ارزش ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ آن ھﺎ در ﭼﯿﻦ و وﯾﺘﻨﺎم ،در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و در ﭘﺎرهای از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ  -ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوتھﺎ و
اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ،ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه و درک از اﻧﻘﻼب و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ داﺷﺘﻨﺪ – ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺟﻨﮓ ﺗﻮدهای و ﺗﺌﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺰد ﻣﺎﺋﻮ در اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ و ﯾﺎ ﺗﺌﻮری ﮐﺎﻧﻮن و ﻋﻤﻞ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
در ﮔِﻮارﯾﺴﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ -اﻣﺎ در اﺳﺎس ،ھﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی را ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮد
ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ در روﺳﯿﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﮑﺎﻧﺲ ﻟﻨﯿﻨﯽ -اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﭗھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﯾﺮاﻧﯽ از اﺑﺘﺪای
ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﻣﺘﻦ ِ
ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮهی ﺗﻔﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﻧﻮار ﻣﺮزی ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .آنھﺎ ﻧﯿﺰ  -از ﻓﺮﻗﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺣﺰب ﺗﻮده ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ-
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮه در دھﻪ ی  ۴٠و  – ۵٠ھﻤﮕﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺮوه ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی ،در
ﻣﻨﻈﻮﻣﻪی اﯾﺪﺋﻠﻮژﯾﮑﯽ ،ﻧﻈﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺳﻮﯾﺘﯿﮏ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﮑﺎﻧﺲ ﺳﻮم ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ رخ ﻧﻤﯽدھﺪ :ﻧﻪ در ﺣﻮزهی
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﻦ دوره ،اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﮔﺴﺴﺖ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ِ
ﺗﺌﻮری و ﻧﻘﺪ »ﺳﯿﺎﺳﺖِ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« و ﻧﻪ در ﺣﻮزهی اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ .ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﯾﻦ ﭼﭗ،
ﺗﻨﮫﺎ در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺒﺎرزهی ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و اﺳﺘﻘﻼلﺧﻮاھﯽ ،ﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺎرهای از ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﻮﺳﻮم در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﺳﻮم ،ﻣﻮاﺿﻌﯽ درﺳﺖ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ) ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﺰب ﺗﻮده در اﯾﺮان و اﺣﺰاﺑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در
ﺟﮫﺎن ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﺳﭙﺮدهی اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﻮدﻧﺪ( .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮار و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،
اﻧﻘﻼب و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،اﯾﻦ ﭼﭗِ ﺟﮫﺎن ﺳﻮﻣﯽ ،در اﺳﺎس ،در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ھﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻨﺸﯽ ،ﻧﻈﺮی ،ﻋﻤﻠﯽ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺳﻮﯾﺘﯿﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﺪه و ﻋﻤﻞ ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﺧﻮد در ﮔﺴﺴﺖ از آن اراﯾﻪ ﻧﻤﯽدھﺪ.
ﺗﻨﮫﺎ در دو رخداد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ،ﯾﮑﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎه ﻣﻪی  ۶٨در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ – آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی اﻧﻘﻼب ﭼﻮن
رھﺎﯾﺶ  Emancipationو ﻧﻪ ﺗﺼﺮف دوﻟﺖ و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد  -و دﯾﮕﺮی در ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻮﺗﺎه در اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﭼﯿﻦ در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺳﺎل  - ١٩۶٠آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ از »ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ« ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﺰب -دوﻟﺖ و
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﻮنھﺎ ﻣﯽرود  -ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﻣﺎ ﻣﺘﺰﻟﺰل در ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﻪ ﺳِﮑﺎﻧﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺳﺨﻦ
راﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ﻧﯿﺰ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻓﺮﺻﺖ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ھﺎی ﻓﺮاوان در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ،
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﺨﺶ و ﺟﮫﺎنروای ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬارﻧﺪ.

ﭼﭗ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه
ﺳﮑﺎﻧﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﯾﮑﯽ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ رﻓﺖ ،ﻣﺎ اﻣﺮوز در ﺷﺮاﯾﻄﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ ِ
ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ اداﻣﻪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ :از آن ھﺎ ﭼﻪ اﺻﻮل و
ارزشھﺎی راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ؟
از ﺳﮑﺎﻧﺲ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ  -ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﺒﺮﺑﺎوراﻧﻪ و ﺗﺎرﯾﺦﺑﺎوراﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﻮد  -و ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺳﻼحھﺎی ﻧﻘﺪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی را در ﺗﺤﻠﯿﻞ از اوﺿﺎع و

ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .اﻣﺎ از دو ﺳﮑﺎﻧﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﻮﯾﺘﯿﮏ ﭼﻪ اﺻﻮل،
ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎ و راه ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد در ﻣﺒﺎرزات ﺟﺎری ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺖ؟ ﺗﺌﻮری دوﻟﺖ؟ ﺗﺌﻮری ﺣﺰب؟
ﺷﯿﻮهھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ؟ ﻧﻈﺮﯾﻪ ی دوﻟﺖِرﻓﺎه؟ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر؟ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﯿﻢ
دوﻟﺘﯽ؟  ...ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ھﺎ اﻣﺮوزه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭼﭗِ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه آﯾﻨﺪ؟ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ اﮔﺮ
ﻧﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻣﻄﻠﻖ :ھﯿﭻ ﯾﮏ!
ﭘﺲ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﭼﭗِ دِﮔﺮ ،در ﮔﺴﺴﺖ از دو ﭼﭗ ﻗﺪرتطﻠﺐِ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ و اطﻼح طﻠﺐِ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از
ﻧﻮ و دوﺑﺎره ﯾﻌﻨﯽ از ُﺑﻦ و اﺳﺎس ،از ﺳﺮآﻏﺎز ،در ھﺮ ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن ،در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺪاع و ﺗﺎﺳﯿﺲ
اﯾﺪهھﺎ ،ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎ ،راهﮐﺎرھﺎ و اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻦ زﻧﺪ .ﭼﻪ ،ﺑﺎ وام ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﯾﻦ اﯾﺪهی ھﺎﯾﺪﮔﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺮآﻏﺎز ﭼﭗِ
رھﺎﯾﯽﺧﻮاه در ﮔﺬﺷﺘﻪی او ﻧَﯿﺎرﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ او ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﭼﭙﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺮطﺑﻨﺪی و ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد ،اﻣﺎ ھﻢزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪن آن در وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز ﺟﮫﺎﻧﯽ اﻣﺮی ﺑﺴﯽ دﺷﻮار و ﺑﻐﺮﻧﺞ
اﺳﺖ.
در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﺪهی ﭼﭗِ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه و ﻣﺒﺎرزه در راه ﺗﮑﻮﯾﻦ آن در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ زﺑﺎن
آورد؟
اﮔﺮ رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﯽ ﭘﺮﺗﻮ اﻓﮑﻦ راه ﻣﺒﺎرزات ﺟﺎری ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ روزﻣﺮه و ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﭗ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ راھﯽ رود ﮐﻪ او را از ھﺪف ﺧﻮد دور ﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ھﺪف آرﻣﺎﻧﯽ ادﻋﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی روزﻣﺮهاش ﺷﮑﺎﻓﯽ ژرف و ﺗﻀﺎدی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎن ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻐﻮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﺷﮑﻞ دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ،
دوﻟﺖ ،ﺑﻮرو ﮐﺮاﺳﯽ و ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻣﻘﺘﺪرﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺰب -دوﻟﺖ و
ﺳﻠﻄﻪی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ -ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﭘﯿﺶ اﻋﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
رھﺎﯾﺶ ﯾﺎ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﯽ ﮐﻪ ھﻢ آرﻣﺎن اﺳﺖ و ھﻢ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺒﺎرزهی ﺣﯽ و ﺣﺎﺿﺮ  -در اﯾﻦ ﺟﺎ و ھﻢ اﮐﻨﻮن و ﻧﻪ در
ﻧﺎ ﮐﺠﺎﯾﯽ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم  -ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﺴﺘﺮهی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد .در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
آزادی و رھﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻄﻪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن .در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﻟﻐﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه و اﻟﻐﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری .در ﻣﺒﺎرزه
ﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد « ﮐﻪ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن و ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ« اﺳﺖ .در ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای ﻣﺤﻮ دوﻟﺖ و »ﺳﯿﺎﺳ ِ
ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .در ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻣﻮر ﺧﻮد
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ آزاداﻧﻪی ھﺮ ﻓﺮد ﭼﻮن ﺷﺮط آزادی ھﻤﮕﺎن در ﻣﺸﺎرﮐﺖ و
ھﻢزﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ھﻢ.
ﺗﻼش در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﮫﺘﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻈﺮی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮی در ﻣﺒﺎرزات
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .در اﯾﻦ راه ﻣﺎ ھﻢ ﺑﻪ روﯾﮑﺮدی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ و ھﻢ ﺑﻪ آزﻣﻮدن ﺷﮑﻞھﺎ و
ﺷﯿﻮهھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه .ﭘﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﯾﺎ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ :ﮐﺪام ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد؟ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺪام ﻓﺎﻋﻞ
ﺟﻤﻌﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ؟ ﺑﺎ ﮐﺪام اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ؟

ﮐﺪام ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد؟
ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﻣﺮوزه در ﮔﺮو ﺣﻞ دو ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺨﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺳﺮ در ُﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﯾﮏﺳﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻏﺎﻟﺐ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭼﮫﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ راه ﺑﮫﺮوزی و ﺑﺮاﺑﺮی در ﺟﻮاﻣﻊ را
ﻣﺤﺪود و ﻣﺴﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﮫﺎﻧﯽﺷﺪن و ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ راهﺣﻞھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣ ﺤﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ھﻤﻪی ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﯾﺎ
ﮔﺴﺴﺖ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﺷﮑﺎل و درﺟﺎت ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ و وﯾﮋه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
راهﺣﻞ ھﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺿﺪ )ﯾﺎ ﻏﯿﺮ( ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری از ﻧﻮع ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﻗﺘﺼﺎد در دﺳﺖ دوﻟﺖ )راه ﺣﻞ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ( و ﯾﺎ اﺻﻼﺣﺎت رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ »دوﻟﺖ رﻓﺎه« در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎزار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
)راه ﺣﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ( ،در ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ طﯽ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ھﺮ دو ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
ﮏ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺟﻤﻌﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم .اﻣﺮوزه ﭘﺮﺑﻠﻤﺎﺗﯿ ِ
ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯽ آن ھﺎ در اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﻤﻮاره ﭼﻮن ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ و ﺑﻪ طﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ،ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ اﺻﻞ ﺟﻤﮫﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،ﺑﻨﯿﺎدھﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﭘﯿﺶﺷﺮطھﺎی ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮل و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ ﺑﻪ
ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ راهﺣﻞ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان ﮐﻪ آﻣﯿﺰﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و
اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﻓﻌﺎلﻣﺎﯾﺸﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ .ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ،ﻣﺎ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺪه ھﺎ و راه ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﺪﯾﻊ دارﯾﻢ ﮐﻪ از ھﻢاﮐﻨﻮن و ﻧﻪ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ و
ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﯿﻢ.
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ،ﺧﺮوج از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻨﻔﮏ از دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻗﺎره و ﺟﮫﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮآﻣﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﺤﺪودهی
ﺑﺴﺘﻪی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد  -اﯾﻦ را ﻣﺎرﮐﺲ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد  -ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪی ﺷﻮاھﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ اﺻﻼﺣﺎت در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ھﻢراھﯽ و ھﻢﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺎن و اﻗﺘﺼﺎدھﺎ در
ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ .اﻣﺮوزه ،ﺟﮫﺎﻧﯽﺷﺪن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻣﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ
راهﮐﺎر ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﻣ ﺴﺘﻘﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت در دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج را ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﭗِ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺪود و ﺑﺴﺘﻪی ﻣﻠﯽ – ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ و ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ،در ھﻢﺳﻮﯾﯽ و ھﻢﮐﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﭼﭗ ھﺎی رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه ﺟﮫﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ و ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺪام ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ آن ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖو ﮔﻮ درﺑﺎرهی
ﻣﻌﻀﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺒﺮم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای آزادی ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺟﻤﮫﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ از
ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮ ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و دوﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ
ﺑﺤﺚ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺳﯿﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﭼﭗِ دﯾﮕﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ.

ﮐﺪام ﻓﺎﻋﻞ ﺟﻤﻌﯽ؟
در ﺑﯿﻨﺶ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺮی ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻓﺎﻋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و »ﺣﺰب طﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ « اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ
طﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻤﻌﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻮﻟﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻨﺶ ﻓﺮﺟﺎمﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻣﺴﯿﺤﺎﯾﯽ ﻗﺮار
داﺷﺖ و ﻣﺎرﮐﺲ از آن ﭼﻮن » ﺟﻨﺒﺶ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ« ) ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ( ﻧﺎم ﻣﯽ ُﺑﺮد ،طﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﺗﺎ
ﻧﯿﻤﻪی ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ رﺳﺘﻪ و ﻧﯿﺮوﯾﺶ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺮوز ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ رو ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ رود ﺑﻠﮑﻪ از اﻧﺴﺠﺎم ،اﺗﺤﺎد،
ﺧﻮدآ ﮔﺎھﯽ و ﺧﻮد -ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽاش ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﮔﺬرا ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ھﻤﻮاره ﯾﮏ رﮐﻦ ﻣﮫﻢ ﻣﺒﺎرزات طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه
اﻧﺤﺼﺎری و ﺳﯿﺎدت ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد از اواﯾﻞ ﺳﺪهی ﻧﻮزده ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪی ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺖ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در

ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ھﻤﻪ ﺟﺎ ،ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺴﺘﺮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺴﺐ
ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﺮک ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت و اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺿﺪﺳﺴﺘﻤﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ
اھﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ
اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪی ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  -ھﻤﻪی اﻧﻮاع آن و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻮردﯾﻮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ُ
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻦآوری ،رﺳﺎﻧﻪای و ﻏﯿﺮه  -اﻣﺮوزه ﺑﺮ »ﮐﻠﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ« در ھﻤﻪی اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ
ﻓﺮدی ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ...ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ طﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و در ﻣﮑﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺗﻮدهی ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﻪ  multitudeو در ﻣﮑﺎنھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ )ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ( ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ،ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن
ﻗﺸﺮھﺎی وﺳﯿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪ و ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ آنھﺎ راه ﮐﺎرھﺎ و ﭘﺮوژهھﺎی ﻧﻔﯽ ارزشھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزات ،ﻗﺸﺮھﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ )و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎرﮔﺮان( در ﻣﯿﺪان ھﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ )و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﯿﺪان ﺗﻮﻟﯿﺪ( ﺑﺎ ﻧﻈﺎم و ارزشھﺎی
ﺣﺎﮐﻢ دراﻓﺘﺎده و درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﻧﻘﯿﺎد و ازﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن
در ﻣﯿﺪان دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮی ﻣﺪﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺧﻮد -ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ...ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎیﺷﺎن را
در ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮای اراﯾﻪی راه ﮐﺎر ھﺎ ﺟﮫﺖ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺷﺎھﺪ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻓﺎﻋﻞ ﺟﻤﻌﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎز ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪهی ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪای و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار در رخدادھﺎ و ﺑﺮآﻣﺪھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﺟﻨﺒﺸﯽ و در ﻣﮑﺎنھﺎی
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و از ﭘﺎ در ﻣﯽآﯾﺪ .از ﯾﮏﺳﻮ ،ﺳﻠﻄﻪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺸﺮھﺎی وﺳﯿﻊ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ وارد ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزهی ﻣﻠﯽ -ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺿﺪﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﺎﻋﻞ
ﺟﻤﻌﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﺑﺮاﻧﺪاز ﺳﺮ ﺑﺮ ﻧﻤﯽآورد.
ﮏ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﺎﻋﻞ ﺟﻤﻌﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان و ﭼﻪ در ﺳﺎﯾﺮ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿ ِ
ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﺮوزه ﺑﻪ طﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺤﺪود و ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻣﺤﻮرھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺚ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺳﯿﻤﺎی ﭼﭗِ دﯾﮕﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ.

ﮐﺪام اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ؟
در ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن ھﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﮔﺎھﯽ ،دو ﺑﯿﻨﺶ و ﺷﯿﻮهی اﻗﺘ ﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ را
ھﻤﻮاره ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﻣﺪرن و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺗﺤﺰب ﺑﻪ طﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﻮرژوازی ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن »اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﭼﻮن رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاتھﺎ و روﺷﻨﻔﮑﺮان و در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﻣﺮدم و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آرای آنھﺎ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺑﯿﻨﺸﯽ ﭼﭗ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﺎن ،ﺗﻨﮫﺎ
ﺖ
»اﻓﺮادی ﺧﺎص« ﻣﺤﺪود و ﻣﻌﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ »ﻋﻠﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،رﺳﺎﻟﺖ رھﺒﺮی و ھﺪاﯾ ِ
ﺑﻼﻣﻨﺎزع زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﺮدم از طﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ »ﺣﺰب -دوﻟﺖ « را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻪی
اول ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻤﺎﻣﺖﺧﻮاه ﺑﺮای ادارهی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸﻮر ﺣﺘﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ راﯾﺰﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ دو ﺑﯿﻨﺶ در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﯾﮏ ﺳﻨﺦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﺮ دو از ﯾﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه واﺣﺪ دﯾﻨﯽ ﺑﺮآﻣﺪهاﻧﺪ .از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﺪوی
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺪا از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺮ ﻓﺮاز آن و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﻧﺴﺎنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی رﺳﺘﮕﺎری ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﯿﺮوﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز رﺳﻮل -ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﺎﺟﯽ ﺑﻮد و اﻣﺮوز ﺣﺰب -دوﻟﺖِ راھﺒﺮ اﺳﺖ.
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ دو ﺑﯿﻨﺶ ،آن ﻣﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺑﯿﻨﺶ دﯾﮕﺮی را ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻓﺎﻋﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻨﺒﺶھﺎ و ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻗﺪرت و دوﻟﺖ و ﺗﺤﺰب ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﻣﯽورزد .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎی اﯾﻦ ﻓﺎﻋﻞ ﺟﻤﻌﯽ ) ﮐﻠﮑﺘﯿﻮ( در ﮐﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ و دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺪهھﺎ ،ﻧﻄﺮﯾﻪھﺎ و طﺮح ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ طﻮر
ﻧﺴﺒﯽ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ »واﻗﻌﯿﺖ« و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﻮﯾﺶ» .واﻗﻌﯿﺖ « در اﯾﻦ ﺟﺎ اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﭼﻪ ﮐﻪ »ﺑﻪ واﻗﻊ« ھﺴﺖ ،ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﯾﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم آﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽرﺳﺪ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رخدھﺪ و اﺗﻔﺎق ﺑﯽاﻓﺘﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎ ﻧﯿﺰ از آن ﺟﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی آزاد ،دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﭘﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺒﺎدل و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ آنھﺎ ﻣﺒﺎرزه و ﻋﻤﻞ
دﮔﺮﮔﺸﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاودهی ﻓﮑﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای آﻣﯿﺰش ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺧﻮ ِد ﺷﮫﺮوﻧﺪان در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻓﺎﻋﻼن،
ﻣﺒﺘﮑﺮان و ﺑﺎزیﮐﻨﺎن اﺻﻠﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ،ﺑﺪون واﮔﺬاری،
ﺑﺪون ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دﯾﮕﺮان و ﺑﺪون ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان.
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻧﻘﺪ و رد ﺷﮑﻞھﺎ و ﺷﯿﻮهھﺎی ﮐﮫﻨﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻋﯽ در ھﻤﻪ ﺟﺎ در
ﺗﮑﺎﭘﻮی اﺧﺘﺮاع ﺷﮑﻞھﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽاﻧﺪ .ھﻤﻪی آنھﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶھﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺨﺖ
ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﺷﮑﺎل ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺣﺰب -دوﻟﺖ،
ﺟﺒﮫﻪ ...ﺑﺮای رھﺒﺮی و ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ،ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻔﻆ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
اﮐﻨﻮن در ﺑﺤﺮان ﻓﮑﺮی و ﺳﺎﺧﺘﺎری ژرﻓﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺘﺸﮑﻞ و
ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺟﻤﻌﯽ ،وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ھﻤﻪ ﺟﺎ – ﭼﻪ در
ﻏﺮب و ﭼﻪ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان – ﻧﺎﻗﺪ و ﻧﺎﻓﯽ ﺷﮑﻞ ھﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺣﺰﺑﯽ ،ﺗﺤﺰب واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد ،ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻪ اﻣﺮوز ،ﭼﻪ ﭼﭗ و ﭼﻪ راﺳﺖ ،ﺑﺎ ھﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و
ﺷﯿﻮهای ،ﭼﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﭼﻪ ﺑﺪون اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ،ھﻤﻮاره ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن زاده ،ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ھﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن در ھﺪاﯾﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺒﺎرزات و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ھﻤﻮاره در زﻣﺎن و ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﻣﺒﺎرزه ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ و روﯾﺎروی ﺣﺮﮐﺖھﺎ و ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺰب ﻗﺪرتطﻠﺐ و دوﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪی »ﺣﻔﻆﺧﻮد« ﭼﻮن دﺳﺘﮕﺎھﯽ در ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺟﺪا از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺮای ادارهی ﮐﺸﻮر ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ و ﺳﺘﻢ ﯾﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺸﺮوع« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ زد .در ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖاش ،اﮔﺮ ﻧﻪ از
ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ،از رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺣﺮﮐﺖھﺎ و ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ،ﻣﻌﺘﺮض و رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺎرج
از ﺣﻮزهی اﻗﺘﺪار و ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽاش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد
و ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد.
اﺷﮑﺎل ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ در ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮوزی ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ،دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ
ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺼﺎرطﻠﺒﯽ ،ﻗﺪرتطﻠﺒﯽ و ﺳﯿﺎدتطﻠﺒﯽ را رد و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪی ھﻤﻪی داوطﻠﺒﺎن و
ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮان را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻻن و ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺷﯿﻮهھﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪاش رواﺑﻂ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ از ﻧﻮع دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻦ ،در ﺣﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﻌﺎل و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻣﮑﺎن دھﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪی ﮐﻨﺸﮕﺮان ،دﺧﺎﻟﺖﮔﺮان و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ،ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و ﺧﻮدرھﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻘﻼل ،ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪن ،ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدن و ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﯽ رھﺒﺮی
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ )وﻟﻮ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،آﮔﺎه و ﭘﯿﺸﺮو( و ﺧﻮد -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ و ﮔﺮدان اﻣﻮر اﺳﺖ .ﺧﻮدرھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
آزادی و رھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد از »ﺳﯿﺎﺳﺖِ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد « و از »ﺣﺰب  -دوﻟﺖ« ﭼﻮن ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﺑَﺮﯾﻦ و ﺟﺪا از
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ از ﺳﻪ ﺳﻠﻄﻪی اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و دوﻟﺖ اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﮔﺴﺴﺖ از ﺗﺤﺰب ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﭼﻪ در ﺷﮑﻞ ﻟﻨﯿﻨﯽ  -اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ
آن و ﭼﻪ در اﺷﮑﺎل ﻣﺮﺳﻮم ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺗﺤﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺰب  -دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
و ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﻔﻆ ﺟﺪاﯾﯽ و ﻓﺮاﺳﻮﯾﯽ ﺧﻮد از آن اﺳﺖ ،ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺳﻮﻣﯽ را در ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﺮای
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺳﯿﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﭼﭗِ دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی :ﺗﺪارک ﻧﻈﺮی -ﻋﻤﻠﯽ
از ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ﻧﺘﯿﺠ ﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوزه  ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭼﭗِ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه ،ﭼﻪ در اﯾﺮان و ﭼﻪ در ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ،ﺑﻐﺮﻧﺞھﺎی ﺣﻞ ﻧﺸﺪهای ﺳﺪ راه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .آنھﺎ را در ﺧﻄﻮط اﺳﺎﺳﯽ و در ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﯾﻢ :ﮐﺪام ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد؟ ﮐﺪام ﻓﺎﻋﻞ ﺟﻤﻌﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ؟ ﮐﺪام ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮِ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪن
ﭼﭗِ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﺦ دادن او ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﻮق در ﮔﺴﺴﺖ از دو ﻧﻮع ﭼﭗِ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ و اداره
ﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ،ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﭙﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن دارد .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼشھﺎی ﻓﺮاوان ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ .ﻣﮫﻢ ﺗﺮ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪن ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻔﯽ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮآﻣﺪن رﺧﺪادھﺎی ﻧﺎﻣﺘﺮﻗﺒﻪ دارد .از اﯾﻦ رو ،ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﭙﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
از اﺗﺤﺎد ﯾﺎ وﺣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ آن ھﻢ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ و
اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﮫﻨﻪی ﭼﭗِ ﺳﻨﺘﯽ در ﺑﯿﻨﺶ ،ﺗ ﻔﮑﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ  ،ﺳﺒﮏ ﮐﺎر و ﺷﯿﻮهی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻏﯿﺮه رو ﺑﻪ رو ھﺴﺘﯿﻢ،
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮا روﯾﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﭼﭗ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ،در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگﺷﺎن ،از ﻧﺴﻞ ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ و ﻓﺮﺳﻮدهی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ« ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ھﻢﭼﻨﺎن ﻣﻠﮫﻢ از ﺑﯿﻨﺶ و ﻓﺮھﻨﮓ ﭼﭗ ﺳﻮﯾﺘﯿﮏ و
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮاﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ ﺑﺮای »ﺷﮑﻞدھﯽ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﭼﭗ« ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ؟ اﯾﻦ ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻗﺪمھﺎﯾﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ﺟﮫﺖ آﻧﯽ ﺑﺮدارد ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر و در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻪ
ﮔﺴﺴﺖ از ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ در ﺑﯿﻨﺶ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﯾﻢ.
ﻧﺴﻞ ﭼﭗِ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه ،اﻣﺮوزه در ھﻤﻪ ﺟﺎ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺪارﮐﺎت ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ زﻧﺪ .ﻣﻘﺪﻣﺎت،
زﻣﯿﻨﻪ ھﺎ وﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاروﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ دﯾﮕﺮ و ﭼﭙﯽ دﯾﮕﺮ را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رخدادھﺎی
ﻧﺎﻣﺘﺮﻗﺒﻪای ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،آﻣﺎده و ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ.

