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  سیاسی   ی افسانهدو 

 
و » بزرگ اتحاد« :اند افتاده ھا سر زبان سیاسی ی و مقولهد اپوزیسیون ایران، سیاسی ، در دیسکورامروزه

 قدرت کسب برای    تحزبو  گرایی  ولت، ددموکراسی با که یمدرن عصر در ویژهه ب و از دیر باز ،این دو .»حکومتی آلترناتیو«

 اگر نه از افالطون و ارسطو زاقل از ھاب حد. اند تشکیل دادهرا  »سیاست« مبانیھمواره  ،سرشته شده است سیاسی

تعریف و تبیین  است، خدایی یا زمینیکه  یبرین نیروی توسط یکپارچه مردم بر حاکمیتچون را  »سیاست« تا کنون،

  .بار نیز نخواھد بود آخرین و رود می سخن» قدرت لترناتیوآ« یا» بزرگ اتحاد«از  نیست که بار ننخستیپس  .اند کرده

نظری   ی  از زاویه نامبرده ی قولهممقدرات دو  برنگاھی اجمالی ، آید می مقدماتی یمالحظات به صورتدر زیر آن چه که  

  .است و تاریخی

   »بزرگ اتحاد« ی افسانه

و کارکرد  اعتبار که کنند میرو به رو  کالسیک یھای فرمولبا را ما  ھموارهاین زمانه  یھای سیاس پردازی جمله

تا . اند حفظ کردهچنان  ھم ای ورزان حرفه سیاست نزدخود را  تقدس کهبا این  ،اند از دست دادهدیگر  را  شان تاریخی

 »موجود واقعاً سیاست «که ما آن چه ی یعنبه چرخد،  تا کنون بوده استکه  ھمانیی  بر پاشنه »سیاست«زمانی که 

 و موھوم تخیلی حیاتبه نیز  »جادویی« یھا فرمولاین  ،نامیم می »حکومت کردن و تحت حاکمیت قرار گرفتن«یا امر 

، »بزرگ اتحاد«، »واحد  ی جبھه« ،»ملی وفاق« :شمارنداز این  .خواھند داد ادامه سنتی سیاسی دیسکوردر  خود

  .یا غیرو  خواھی جمھوریدموکراتیک، ، طبقاتی »بلوک« ،»رفراگی یا تشکل بحز«

ه معنایی داشتمبنا و  حدودی،حد و تا  البته آن ھم ،توانستند می از تاریخ گذشتهای  دورهدر  فوق پدیدارھایمفاھیم یا  

تاریخی  فازتوان از دو  نمونه می طوربه . باشند پذیر تصورحداقل یا  یر وپذ ققتح میزانی تا کمابیش ومی توانستند . باشند

با استعمار  مبارزه تاریخی ِسکانس. ردبیستم نام بُ  ی ی دوم سده اواسط نیمه ونوزدھم  ی  پایان سده میانی  در فاصله

 از یاد بردنباید  وجودبا این  .فاشیستی در جنگ جھانی دوم  دضی  مبارزه  تاریخی کانسسِ و  استقالل ملیکسب برای 

در ، مستعمره یمهندر کشورھای مستعمره و  ویژه هبکه به کار رفتند، در ھر جا  و نیزتاریخی ھای  فاز ھمیندر  که

طلبانه و ضدامپریالیستی از سوی آن چه که در  و یا در مبارزات استقالل تجاوز خارجی علیهبر ملی  مقاومتھای  نھضت

از مشروطه به این  از تاریخ معاصرش یھای هدر دور ایران خوِد کشور از جمله در ،بود » جھان سوم«به  مزمانی موسو

  .نیز بودھایی  پرسشمسایل و ی  برانگیزنده زمام ھم مفاھیمکارکرد این  ،سو

، سیاسیھای  زمانتوانستیم  می ھا آن دوراندر  در این بود که سپری شده مبارزاتی ھای  ِسکانسویژگی اصلی 

اجتماعی را   - ھای سیاسی خواست برایمبارزه  ،بیانی دیگربه . نماییم تفکیک یکدیگررا از  و اقتصادی اجتماعی

چه ، کارھایی اندیشی کنیم و راه ی ملی و کشوری چاره توانستیم در چھارچوبه افزون بر این، می. کنیم »بندی مرحله«

نظری و به کمک سالح  ویژه تاریخیو  عینیشرایط بر اساس . ارایه دھیم ،چپ یاراست یا رفرمیستی و چه رادیکال 

استعماری،  نیروی یعنی ،شد تبیین می دشمن اصلیآن چه که در برابر که بتوان  امکان داشت ،»عمده تضاد«



ھا  ی آن در بارهو یا حداقل  آوردبه وجود  و فراگیر اجتماعی و سیاسی بزرگ ملی، ھای وفاق، گر تجاوز یااستعماری  نو

 احزابا و ھ شجنب ای مقاومت ملی،ھ تنھض ،ملی یا خلقی یبخشھای آزاد هھجبتشکیل . کردریزی  و طرح داندیشی  بی

در  ،در بسیاری از کشورھای جھان گذشته ی سدهدست در و از این  سیاسیھای بزرگ  بندی قطب، ای توده فراگیر

ا و ھ حل راه »اندیشیدن -   ملی«ی  در محدوده و ی تاریخیھا زمانمراتبی کردن  سلسله و  سازی جداھمین  ی هچھارچوب

 ،»سوزاندن مراحلن«حکم اصل ھای مبارزاتی و به  زمان تفکیک بنا بر . گرفتند می قرار کارھای اجتماعی و سیاسی راه

 ا و شعارھایھ تخواس ،طلبید خود را می ی  ویژه ورزی سیاستو  »سیاست« باالتر، فازدر تمایز از  مبارزه از یفازھر 

  .خواند می  فراخود را  ی ویژه

  .ضیح دادتو زیر اساسیمبنای  دوبر توان  را می در گذشتهمبارزه ھای  مضمون زیجداساامکان 

 تضادتوان از  می نمونه طوربه . بود ھا نسبت به دیگر تضادھای اجتماعی برخی تضاد عمده شدن ی پایهبر  یکی -١ 

در چنین شرایطی  .نام برد ملی  برای استقالل و حاکمیتامپریالیسم  و با استعمار ،اش به تقریب در تمامیت، جامعه

در  اجتماعی تضادھای مختلفقرار داریم که  وضعیتیما در  امروزهاما  . شد ھای بزرگ ملی فراھم می امکان ایجاد اتحاد

حقوق  لی چونیاگر در شرایط امروز ایران مسا نمونهبه طور . مطلق نداردتام و  اند و یکی بر دیگری برتری ھم تنیده شده

که  کنند مھمی را احراز میو جدایی دولت و دین جایگاه  ھا ، حقوق ملیت، برابری زن و مرددموکراسی، یجمھور بشر،

، اجتماعی ژرف تضادھای سایراز کنار  راحتیو  توان به سادگی نمی مانند گذشتهدیگر در عین حال  اما، کنند می

 ھای برابرینا از، عدالت اجتماعیفقدان ز ا :شوند بسیاری عوامل ناشی می از این تضادھا. گذشت اقتصادی و سیاسی

- جھانی داری سرمایهسیستم مناسباتی که  مایشایی فعالاز  چنین ھم و اجتماعی و سیاسی اقتصادی، ی دهشکنن

 کردن بندی مرحلهضرورت  توان به نام امروزه دیگر نمی. کند میبرقرار  و از جمله در ایران این دنیای  در ھر گوشه ملی  

 ھای مھم خواست دیگر، از کنار الزامات عینی رشد نیروھای مولده و دموکراسیبه حکم  و اجتماعی   -سیاسیھای  فاز

با توجه به مناسبات  ،مناسبات اجتماعیدر بنیادی  اتو تغییر برابری، عدالت اجتماعی یعنی از ،اجتماعی و مبرم

  .گذشت   مشخص طرحیو  کار ، راهی پاسخ ارایه بدون ،ی کنونی تنگاتنگ میان کشورھا در دنیای جھانی شده

چون   خواھانه ھای تمامت وجود ایدئولوژی توان در را می در گذشته فازھای مبارزاتی پذیری تفکیکدومین مبنای  -٢

 ھا ایدئولوژی  این. نشان دادی بیستم  در سده ...)استالینی  - لنینی(سویتیک  سوسیالیسمفاشیسم، ، ناسیونالیسم

ھا شاھد  در این سال .اند داده ،، دینی یا غیر دینیو چپ راستھای  جای خود را به پوپولیسم اند و یا رفته پسیا  امروزه

آن چه که  نوعاز سیاسی  ھای گرایی اسالم .باشیم می ھمه جادر  )و حتا چپ( این پدیدار راست ھای فراوان نمونهرشد 

که  آن چه در فردای و لیبی مصر، تونس کم و بیش مشابھی در انواعو یا در در ایران برقرار شد  ۵٧در انقالب بھمن 

 مختلف یبا درجات ساالری دین اشکال مختلفدر  خواھانه تمامت ھای پوپولیسم نمونهدر حقیقت ، نام گرفت »بھار عرب«

ر گذشته نیز طور که د ھمان .شوند میفراگیر  ھای اجتماعی ھا البته تا حدودی موفق به ایجاد کلیت این پوپولیسم .است

اما این  .گردیدند میای  موفق به ایجاد تشکالت فراگیر توده به واقع موجودسوسیالیسم  یا یسم، فاشیسم ولناسیونا

شکل  ،»الئیک« یا ، سکوالر وغیر دینیچه دینی و یا ، ھای پوپولیستی در پرتو ایدئولوژی امروزه بزرگ که »تجمعات«

ھمیشه اجتماعی  تضادھایبنا بر شرایط واقعی  نه تنھا ،شوند می ی انبوه هدھی تود  و قادر به سازمان گیرند می

، آیند نمی به شمار بشریآزاد  جوامعبرای  ای خواھانه ترقی ی نمونهبه ھیچ رو  نه تنھا، اند نا استوار و شکننده، یموقت

               .اشندب یم  ارتجاعیو  ناسیونالیستی، گرا واپسنیز  به شدتبلکه 

این فازھا به ھم  . شوند نمایان می با ھم پیچیده مناسباتی در نزما ھم و توام مبارزاتی فازھای ،امروزهطور کلی به 

افزون بر این،  .دھند را تشکیل می از مناسبات یکالف سر در گمبیش از پیش  و اند شده در ھم آمیختهپیوسته و 



مشترک و  ھای حل کارھا و راه اند که راه در ھم تنیده شدهدر جھان کنونی چنان » ملی فرا«مسایل  با» ملی«مسایل 

  .طلبند می ای و جھانی در سطح منطقه ای را ھمبسته

، اقتصادی و مختلف اجتماعی فازھایھا و  زمانمیان  مرزکه  ادعا کنیمخواھیم  در این جا نمیما  .اشتباه نشود

در  خاص در ھر یک  اسی، اقتصادی و اجتماعیسی کشورھا و مسایلھا و  ملتو مرز میان  در یک کشور سیاسی

 »مراحل« ناپذیر گذر یدیوار چین هدیگر مانند گذشتکه گوییم  میتنھا  ما. اند از میان رفته یبه کل ی شانمرزھای   محدوده

اجتماعی در یک کشور را از سایر  - سیاسی ی ان که مبارزهچن مھ ،کند  نمیو متمایز  منفصل یکدیگررا از  مبارزه

  .سازد نمی جداجوار، دور یا نزدیک  کشورھای ھم

تئوکراتیک برای   ضد یخصلت بنا بر ویژگی جمھوری اسالمی که آزادیاستبدادی برای  ضد ی زمان مبارزهدر ایران، امروزه 

 .نیست سیاسی سیدموکراو  جمھوریجدا از زمان مبارزه برای  ،به خود گرفته استجدایی دولت و دین الئیسیته یا 

جدا از مبارزه برای عدالت اجتماعی و  نیز یکیاین زمان . جدا از مبارزه برای دموکراسی اجتماعی نیست نیز ھا اینن زما

مرزی حد و دیگر  و  شده جھانیامروزه که داری  مناسبات سرمایه با مقابلهاز جدا نیز  دیگریاین زمان . نیستبرابری 

در نھایت نیز  این آخریزمان . نیست شناسد نمی چه سیاسی و عیاجتما اقتصادی، چه چه خود،  گشایی جھان برای

رھایش به معنای امحای . باشد emancipationرھایی مبارزه برای  و بیگانه نسبت بهچندان دور تواند  نمی

 نتوا ، امروزه دیگر نمیاھ نی ای  افزون بر ھمه .سرمایه، مالکیت و دولت ی  سلطهسه  ناشی از ھای بیگانگی خود از

امری که به . ساختای و جھانی جدا  منطقه فراخ ی گسترهدر  مبارزاترا از » ملی« ی بسته ی در محدودهمبارزات 

  . می افزاید یکشور هھای مبارزه در چھارچوب ھا و بغرنجی ی خود بر دشواری نوبه

 مشترک زمین دیگر ی گوشهھر  دردر ایران و  امروز اجتماعی  -سیاسیی  مبارزهگیرم که بنتیجه  خواھم جا میاز این  

پس  .نیست پذیر امکان ،کند میرخنه دم  ھر امروز ھمین دلدر که  فردا و پسان فرداییمسایل  در نظر گرفتنبدون  ،ما

 - نامعلوم دور و ی ا آینده مربوط بهتنھا  و نه -حی و حاضر ی  چون مساله بایداز ھم اکنون را و پسان فردا  اگر این فردا

چون  ھای بزرگ سیاسی کلیت ایجاد ی پروژه در این صورتدخالت دھیم، در مبارزه و سیاست خود و  دریابیم

متفاوت و  منافعھا و  در موقعیت   ریشهکه  ییو تضادھا ھا تعارض به دلیل و از این دست، »بزرگ  اتحاد«، »ملی وفاق«

که ای  جامعهدر ... عقیدتی و کیایدئولوژیفرھنگی، اجتماعی، گوناگون  شرایط دارند، به دلیل طبقاتی و اقتصادیمتضاد 

 گرا و  واپس اقدامی کوشش در جھت آن نیزحتا  بلکه گردد نا ممکن مینه تنھا ، نیست نبوده و گون واحد و ھمھیچ گاه 

  .شود می ارتجاعی

 ، بر گرد شعار، حقوق بشر و جدایی دولت و دیندموکراسی جمھوری، کلی چون اصول گردبر تنھا توان  امروزه نمی

 دست به ایجاد ...قبیلتر چون انتخابات آزاد و از این  تر و محدود پایین یھای و یا شعار جمھوری اسالمی نگونیرس

به منظور ایجاد اتحادی بزرگ و  توان امروزه نمی .زد یا چپ و ، دموکراتیکخواھی بزرگ جمھوری ھای  یا بلوک ھا اتحاد

 مسائلی. نظر کرد   قطع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مختلف ھای در حوزه اسالمیجمھوری   پسامسایل از  ،فراگیر

توان  امروزه نمی. و خواھد داشت دارد  وجود و تعارض تضاد، تفرقدر جامعه ھا  آن مورددر  ناگزیربه راستی و به  که

موھوم و غیر قابل  که بزرگ »اتحاد«یا  »وفاق«سی به ر تبه خاطر دسرا  مسایل مورد اختالف و نزاع اجتماعی

  .قرار داد پرانتزدر  طلبانه فرصت و یا دور زد، گذاردبه طور موقت کنار ، اند تحقق

در برابر خیلی سریع  ،پذیرند انجام می ی مبارزاتیفازھاھا و  بر مبنای جدا کردن زمانامروزه  که ھایی ھا یا اتحاد ائتالف

 برابردر نتیجه در و  مبارزاتی فازھایناشی از تداخل منطقی ی تضادھادر برابر  :گیرند سخت قرار میسر  یھای واقعیت

اگر ھم به وجود  ،بزرگ سیاسی ھای کلیت ،رو از این. کنونی حی و حاضر ی در زمان مبارزه این تضادھا وارد کردنضرورت 

   .ندارندنیاز به بازگویی  وفراوانند  ی آشناھا نمونه مورددر این  .دنپاش می فرواز ھم  سریعخیلی  آیند، آیند که نمی



توانند ترجمان و برآینِد  ھا در ھمین حد نیز تنھا می این. باشند ھمواره موقت و گذرا میسیاسی ھای  یا اتحادھای  ائتالف

.  و نه بر عکس ھای مبارزاتی، اجتماعی، سیاسی و مدنی باشند اقشار و طبقات اجتماعی در حرکت بین ھای اتحاد

 ھای اجتماعی و مستقل از جنبش  - در خارج از میدان مبارزات سیاسیکه  رایج در اپوزیسیون ایران رتصواین پنداشت و 

، آیند می به وجودقشار و طبقات بر سر موضوعات مشخص سیاسی یا اجتماعی ا بین خودِ ھایی که در  اجتماعی و اتحاد

ھای  اتحاددست به انند تو یم ،برند به سر می   وریژه آنان که در خارج از کشوه بجامعه و ریده از ھای سیاسی بُ  گروه

    .بیش نیست یپندار واھی و باطلسیاسی زنند،  بزرگ و یا حتا کوچک

 یا »یک« گی متضاد توسطنانگی و چندگاچند این. ھمه چیز در جھان، در ھستی خود، چندانه، چندگانه و متضاد است

این چندانگی و . آن مرتجع یاموھوم صوری،  در شکلمگر  ،ودش نمایندگی تواند  نمیای یا سازمانی  چندی، دسته

نمایان را  ، خوداش چندگانگی در چندانگی و یعنی چندانه و چندگانه به صورت تواند به واقع تنھا میچندگانگی متضاد 

دست تقیم، به طور مس. نمایندگی کند) و توسط خود(واسطه از خود  بی. نماید و حضور اعالم وجود. کند معرفی . سازد

        .کند و  مبارزه دخالت ،به عمل زند

 ایجاد ساختارھایی فراگیر و انبوھی به منظوررا  و فازھا ھا که تداخل و پیوند زمان کارھای مبارزاتی راه: خالصه کنیم

    .باشند می  مو موھو ای افسانه در نتیجه و بودهواقعی بنیادی فاقد  نادیده می گیرند،

ھای ھمکاری  به معنای بسته شدن راه را نباید ھای بزرگ سیاسی اتحادھا یا  کلیتی  رسیدن زمانه سربه  با این ھمه،

توان  می ھایی زماندر شرایط و حتا . نمودتلقی  ھا کار ای اصول و راه بر محور پاره ھا و روندھای سیاسی و مشارکت گروه

در  ،البته حکومتی ،ھایی ائتالف چنین نان کهچ مھ .ه وجود آیندبمبارزاتی ی ھای ھایی در پرتو برنامه ائتالف تصور کرد که

گذرا و شکننده،  ھمواره نیز ی حکومتیھا اما این ائتالف. دنپذیر کشورھای دموکراتیک میان برخی احزاب انجام می

باقی  ،التدر بھترین ح ،اصالحاتی چند با» ھمان این«موجود و تکرار  سیستمی مدیریت   در چھارچوبه و اند میرنده

ی  شود که ما را به افسانه خواه مطرح می دیگری برای فعاالن رھاییو بغرنج  پربلماتیکدر این جا  ،افزون بر این. مانند می

  .دھد سوق می دومیسیاسی 

  »قدرت آلترناتیو« ی افسانه

 »آلترناتیو« ی  واژه، شده است یایرانی خارج کشور سیاسی محافل در وران سخن تکه کالمکه این روزھا  دیگری مفھوم

. نیست نامند میی کاخ  ھای  »سازی آلترناتیو«روزھا  که این آن چه منظور ما در این جافته روشن است که گنا. است

از سوی نیروھای که  شود میمفھومی شعار، فرمول یا آن  بحث ما مشمول .با آن ھا نیست کاریما را شک  بی

یا  محفلی کاردر برایر  ورزی سیاست و سیاسی کارستان به نام ورح ط یا چپ دموکرات، خواه مستقل جمھوری

  .شود تبلیغ می) ھای سنتی لنینی بر گرفته از فرمول ییھا  واژه( کاری خرده

نیرویی به آلترناتیو  شدن تبدیل ،یکی: مشتمل بر دو عنصر است کنونی برون رفت از وضعیت کار راه ایجاد آلترناتیو چون 

  .نامیم می» دولت  - حزب«آن چه که  لیتشکمساله تصرف قدرت و  ،گریقدرت حاکمه و دی

به طور از جامعه و مبارزات اجتماعی یعنی  جداییدر ، احزابیگروھی یا ای،  توسط عده به واقع آلترناتیو ھیچ گاه  -١

د در فرایند رشد و گسترش توان تنھا میآلترناتیو . آید به وجود نمیدر خارج از کشور  ،اپوزیسیون ایراندر مورد  هنمون

آلترناتیو . شکل گیرد جامعهدر درون در میدان مبارزاتی  ،ضد سیستمی ھای ، جنبشسیاسی -ھای اجتماعی جنبش

 خودگاه  ھیچ - ساخته و نه خود -واقعی  آلترناتیو. کند عروج می اجتماعی ھای داد شود بلکه در رخ دلخواسته ایجاد نمی

ی ا نمونه. شود میناپذیر  اجتنابھای اجتماعی تبدیل به واقعیتی عینی و  لکه در جریان جنبشکند ب را از پیش اعالم نمی

 ١٩٨٠ھای  سال لھستان در توتالیترقدرت برابر در  آلترناتیویبه جنبش ھمبستگی  شدن تبدیلفرایند  توان در را می آن از



به نام مردم که گروھی  یا ای عدهتوسط  و نه از باال دخیز می بر ز پاییناواقعی  اجتماعی  - آلترناتیو سیاسی .نشان داد

و  ھا الیتفع و ھای اجتماعی جنبش درون و متناز اجتماعی واقعی   - آلترناتیو سیاسیدر یک کالم،  .دنخوان چنینخود را 

خارج از  در یعنی میدان و بستر فراسوی این ازو نه خیزد  می برھا  این جنبش داخل ھای سیاسی در گروه  ھای مشارکت

    .ھا آن

ھای  وهیھا و ش شکلنقد و رد  دولت است که  - ل حزبیتصرف قدرت و تشک ی مساله سازی آلترناتیو ی دومین جنبه -٢

امروز در  در ھمه جا ھای احتماعی جنبش .گیرد را در بر می سازمانیسیاسی و  فعالیت کالسیکِ و  ، سنتیکھنه

و  جدید ھایی  جبغرندر برابر ھا نیز  ی آن ھمه. باشند می سازماندھی    و خودنوین از مشارکت  اشکالیتکاپوی ابداع 

ایی یا لیبرالی وراست، بورژ شکل، چه در ی بیستم در سده  تاریخی و سنتی سازماندھی ھای شکل .دارندقرار  سخت

 یعنی. اند کردهمتجلی  دولت  - ی حزب نمونهدر خود را ھمواره  چه در اشکال چپ، سوسیالیستی یا کمونیستی،یا و 

 این گونه اشکال سنتی و کالسیک سازماندھی، با این که. و حفظ آن مردم، تصرف قدرت سیاسی برای رھبری تحزب

، چه در گذشته و به واقع موجود تحزبِ . اند در بحران نظری و ساختاری ژرفی فرو رفته امروزه، کنند میعمل  نیز چنان ھم

. ای، ھمواره برای تصرف قدرت و حکومت کردن ساخته و پرداخته شده است اختار و شیوهچه امروز با ھر ایدئولوژی، س

اند، ھمواره در  احزاب کالسیک با وجود نقشی که در درازای تاریخ مدرن در ھدایت و سازماندھی سیاسی ایفا کردهاین 

گرا  حزب دولت. دگیرن انه قرار میخواھ اجتماعی رھایی ھای و جنبش ھا حرکت ای از مبارزه، در مقابل و مرحله زمان

در  و جدا از جامعهچون دستگاھی » خود  حفظ«  ی کارانه ، بنا بر سرشت محافظهنشیند میقدرت  زمانی که بر مسند

از رشد و  .زند می نامندش» خشونت مشروع«آن چه که  یادست به سلطه و ستم  ناگزیر ،کشور مدیریتمقام 

آورد  گیرند، جلوگیری به عمل می قرار می   او ی اقتدار و کنترل اجتماعی که خارج از حوزهھای   ھا و جنبش  ی حرکت توسعه

   .زند  می ھا به سرکوب آندست  )ناگزیرو (سرانجام و 

نامد  می قدرتجا که خود را آلترناتیو  از آنانقالبی اجتماعی باشد،  ھای جنبش آلترناتیو قدرت، حتا در صورتی که برآمدِ 

آلترناتیو قدرت، تا آن جا که  .براندازدخواھد  که می می شود »سیستمی«ی  ، ھمواره بازتولید کنندهآننافی و ناقد نه  و

 یا پوزیسیون موضع از موضع اپوزیسیون به کند، راھبُردی سیاسی خود را حریف و بَدیل قدرت حاکمه معرفی می

حکومت کردت و «رتی را به جای قدرتی دیگر بنا بر اصل قدخواھد  میقدرت، تا آن جا که  وآلترناتی. دیگر استای  سلطه

نیز نیست و به ناروا خود را چنین » آلترناتیو«حتا  .ھیچ چیز نیست لترناتیوآ به واقعبنشاند، » تحت حاکمیت قرار گرفتن

  . شکل دیگر و ردیسکودر » ھمان«ی  نیست جز ادامه یچیز ،در بھترین حالت ،قدرت آلترناتیو   .کند خواند و اعالم می می

موضوع را  آنان که رھایش اجتماعی یعنی خواه ، برای نیروھای رھاییمعاصر تاریخ طولامروزه بیش از ھر زمان دیگر در 

 کدامو  چهبرای   مبارزه :مطرح استاساسی  دو پرسشاین  به گویی پاسخبغرنج ، دھند و عمل خود قرار می اندیشه

 به قصد جدال یعنیآن  کالسیکِ  به صورتنه  امامبارزه  ؟یمشارکتاشکال  ھا و هشیو با چه مبارزه؟ مناسبات اجتماعی

   .گرای دِ  به گونه ِدگر و اشکالی ھا و  با شیوهمبارزه  بلکه ،دولت  -  تبدیل شدن به حزب برای سازماندھیتصرف قدرت و 

برای اعمال حاکمیت و  دولتی تیقدرو تبدیل شدن به  قدرترا بدون تصرف  توان جامعه که چگونه می این پرسش اصلی

 اتگرایشسیاسی عملی و  -نظری  دلمشغولی رود که به می پیشو بیش از از این پس ، تغییر داد ...بر جامعه سلطه

   .تبدیل شود انهخواھ رھایی

  


