ﻣﺴﺌﻠﮫی ﭼﭗ در اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن  −ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ )ﺑﺨﺶ ﭼﮭﺎرم(
اﻧﺪﯾﺸﮫ زﻣﺎﻧﮫ – در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ ،از ﻣﻔﮭﻮم ﭼﭗ ،و از "ﮔﺴﺴﺖ"ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او اﻣﮑﺎن
رھﺎﯾﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﭼﭗ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر آن اﻣﮑﺎن ،اﻣﮑﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﻋﻤﻞ و
اﯾﺪهﭘﺮدازی ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽرود.
آرﻣﺎن و واﻗﻌﯿﺖ
اﻧﺪﯾﺸﮫ زﻣﺎﻧﮫ –ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ درﺑﺎرهی ﻣﺴﺌﻠﮫی ﭼﭗ ﺑﮫ ﺗﺸﺮﯾﺢ درک ﺧﻮد از
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﭗ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او وظﯿﻔﮫی ﻓﻌﺎﻻن ﭼﭗ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﺧﺺ آن "دﺧﺎﻟﺖ
ﮔﺮی ﺷﮭﺮوﻧﺪی در اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ" اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ وﺛﯿﻖ »در اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﭼﭗھﺎی رھﺎﯾﯽﺧﻮاه و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﻣﺪار
ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ ،ازﺟﻤﻠﮫ در ﺷﮑﻞ ﺣﺰب ﯾﺎ ﺗﺸﮑﻼت ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺮای رھﺒﺮی ﯾﺎ
ھﺪاﯾﺖ ﺗﻮده ...ﺗﻐﯿﯿﺮﺟﮭﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ ،رادﯾﮑﺎل و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻀﻤﻮن ﭼﻨﯿﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽای،
ھﻢراھﯽ و ھﻢﮐﻮﺷﯽ ﺑﺮای اﻧﮑﺸﺎف رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺑﺘﮑﺎرھﺎ و ﺣﺮﮐﺖھﺎی
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﻗﺸﺎر و طﺒﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮدم ،ﺑﮫ وﯾﮋه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ و ﺳﻠﻄﮫ
ﭼﻮن زﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن واﻗﻠﯿﺖھﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
وﺛﯿﻖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ »اﯾﻦ ھﻢراھﯽ و ھﻢﮐﻮﺷﯽ از ﺳﻮی ﭼﭗ رھﺎﯾﯽطﻠﺐ و آزادی ﺧﻮاه ،ﻧﮫ
دﻧﺒﺎﻟﮫروی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻘﺎدی از ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮای اِﻋﻤﺎل رھﺒﺮی ﺑﺮ آنھﺎ ﺑﮫ
ﻧﺎم ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎه ،ﭘﯿﺸﺮو اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ«.
ﺣﺎل در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ اﺳﺖ ،ﻣﻔﮭﻮم ﮔﺴﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ درک از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺪﯾﻞ
ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اول ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ "ﭼﭗ و ﺳﮫ ﮔﺴﺴﺖ اﺳﺎﺳﯽ" ،ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ دوم آن "ﻣﻔﮭﻮم
ﺳﯿﺎﺳﺖ" و ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ "ﮔﺴﺴﺖ و ﺗﺪاوم" ﺑﻮد.
ھﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ و اظﮭﺎرﻧﻈﺮی آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ ﺑﮫ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازد.
در ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎرهی درک ﺧﻮد از "ﮔﺴﺴﺖ" – ﮔﺴﺴﺖ از "ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻋﻤ ْ
ﻼ ﻣﻮﺟﻮد" – دادﯾﺪ .اﯾﺪهی ﮔﺴﺴﺖ ،اﯾﺪهی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و
ﺷﺎﺧﺺ آن اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺴﺴﺘﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﯾﺪ .آرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﺎم
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،و ﮔﺴﺴﺖ از "ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻼً ﻣﻮﺟﻮد" را ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ در آﮔﺎھﯽ ﻓﺮدی و در ﭘﺮاﺗﯿﮏھﺎی
ﻣﺸﺨﺺ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ھﺪﻓﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را دﯾﮕﺮ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ .ﮔﻮﯾﺎ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ھﺪف ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ.
ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻦ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ رﻓﺮم در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﮔﺴﺴﺘﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﮐﮫ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ از ﻧﻮع ﮔﺴﺴﺖ ھﻨﺮ آواﻧﮕﺎرد دارد .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫی اﺳﺘﺘﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﮫ دارد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎراداﯾﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﮫ دﯾﮕﺮ آن ﭘﺎراداﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ای ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ در ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ
و ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾﺪآﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻮد.

٢
از ﯾﮏ طﺮف از دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺴﻠﯿﺪ ،وﻟﯽ از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎﯾﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺪهھﺎ ﺑﮫ
دﺳﺖ ﻣﯽدھﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮﯾﻨﺮ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﺷﻤﺎ ﺑﺮای "ﮔﺴﺴﺖ" ﺧﺎﺳﺘﮕﺎھﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺪهھﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﮫ آﺗﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ھﺎﯾﺪﮔﺮ ھﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ .آﯾﺎ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای "ﭼﭗ" ﺑﻮدن ﺑﺎﯾﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﺑﺎور داﺷﺖ؟ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺗﻮان
اوروﺳﻨﺘﺮﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺪهھﺎ را ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد و از آن
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺪهھﺎ درﮐﯽ اوﺗﻮﭘﯿﮏ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﻧﺒﻨﺪﯾﻢ؟ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﺑﯿﺸﯿﻨﮫﮔﺮای ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره ﻣﻨﺸﺄ و ﺗﺎرﯾﺦ ،از "ﮔﺴﺴﺖ" ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎزهای ﻣﯽﺳﺎزد ،ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺪهی
ﮔﺴﺴﺖ از درک ﻣﮑﺘﺒﯽ و ﻣﮑﺘﺐﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ:
ھﯿﭻ اﯾﺪهای ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮدم ﮐﮫاﯾﺪه ی »ﮔﺴﺴﺖ« ﻓﮑﺮی ﮐﺎﻣﻼٌ ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺖ .ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ و ﺧﺎﺻﮫاﯾﺪهھﺎ ازھﯿﭻ  Ex nihiloﺑﺮون ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .در
ﻓﻠﺴﻔﮫ ،ﺣﺘﺎ ،ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ھﯿﭻ ﺣﺮف ﺗﺎزهای ﭘﺲ از اﻓﻼطﻮن )ﯾﺎ ﭘﺲ از اﻓﻼطﻮن و
ارﺳﻄﻮ( زده ﻧﺸﺪه و ھﺮ ﭼﮫ ﺑﻮده و ھﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻔﺴﯿﺮ و زﯾﺎد و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺎﺳﯽ او )ﯾﺎ
ﭗ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه ،ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ
ﭗ دﮔﺮ ،ﭼ ِ
آن ھﺎ( ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﺪهی ﮔﺴﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ ﻣﻦ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼ ِ
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫھﺎی آن ﭘﺒﺶ از اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻧﺪﯾﺸﮫی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ »ﺟﺪﯾﺪی« آن ﺷﺎﯾﺪ در ﺳﮫ
وﯾﮋﮔﯽ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
ﯾﮑﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﭼﭗ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﺪه و آرﻣﺎن »ﮔﺴﺴﺖ« وﻓﺎدار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و آن را ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎرا
اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﭗھﺎی اﻣﺮوزی ﻣﺎ در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگﺷﺎن ،آن ﭼﮫ را ﮐﮫ
ﻣﯽﺗﻮان ﭼﭗھﺎی ﺳﺮﺧﻮرده ،ﺑﯽ آرﻣﺎن و ھﻮﯾﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،دﺳﺖ از اﯾﺪه و ﻋﻤﻞ ﮔﺴﺴﺖ ﺑﺮداﺷﺘﮫاﻧﺪ و ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﮐﮫ از ﺷﻤﺎ وام ﻣﯽﮔﯿﺮم ،ﺣﺪاﻗﻞﺧﻮاه )ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﺖ( ﺷﺪهاﻧﺪ.
دوم اﯾﻦ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮنھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﮫی ﮔﺴﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ درﺑﺎره ی آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم،
»ﻧﻘﺪ و رد ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎ ً ﻣﻮﺟﻮد ،در ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ در
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮫ آن ﺗﻮﺟﮫ و ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد و ﮐﺎﺳﺘﯽ را از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ
و در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﭘﺴﺎﻣﺎرﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد.
ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﮫ »ﮔﺴﺴﺖ« ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﺴﺴﺖ از آن "ﮔﺴﺴﺘﯽ" ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺴﺴﺖ ﻧﺒﻮد و ھﺮ ﮔﺰ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺴﺴﺖ از آﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻣﻦ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎ ً ﻣﻮﺟﻮد« ﯾﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ و
ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺪھﻢ و ﻣﻮﺿﻊ ام را ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﮫ در ﺟﺎھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ طﺮح ﮐﺮدهام روﺷﻦ ﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﺟﺮﯾﺎنھﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﮫ ﺧﻮد را ھﻮادار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﭼﭗ ھﻤﮑﺎری و ھﻤﺮاھﯽ دارم ،اﻣﺎ ﻣﺪتھﺎﺳﺖ ﮐﮫ
واژهھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط زﯾﺎد ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮم .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
از ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﺑﮫ ﮐﻞ ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
در ﻣﻮرد واژهی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ از ھﻤﺎن ﻧﯿﻤﮫی دھﮫ  ،١٩۶٠ﺑﺎ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﮫی  ١٩۶٨ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮات ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻮﯾﯽ آﻟﺘﻮﺳﺮ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮﯾﮫ
ﭘﺮدازان ﭼﭗ ﻏﯿﺮ ﺳﻨﺘﯽ در ﻧﻔﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ – ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای دھﮫی  ١٩٢٠ﻧﻘﺪ

٣
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮروی آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد -ﺑﺴﯿﺎری از ارﮐﺎن دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮﯾﺘﯿﮏ و اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
ﺷﻮروی ﻧﺰد ﻣﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ آن دوره ﺧﻮد را طﺮﻓﺪار "ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ،اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺎﺋﻮﺗﺴﮫ دون"
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﮫ  ۶٨ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﮫ زﯾﺮ ﺳﻮال رﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶھﺎ ،ﻧﻘﺪھﺎ
و ﻧﻔﯽھﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽﻣﺎن ﺑﺎ ﺿﻌﻒھﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽھﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﮫ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﭼﭗ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯾﯽ
 Gauche prolétarienneدر آن دوره داﺷﺘﻢ و ﭼﮫ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﭼﭗھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ
»ﮐﺎدرھﺎ«  -ﮐﮫ از ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ از ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮد
 و ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﺰب طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮدﯾﻢ و ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻧﻈﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞاﻧﻘﻼب و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽدادﯾﻢ و ﭼﮫ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻤﻦ اﯾﺮان در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ در ﺣﺰب
رﻧﺠﺒﺮان اﯾﺮان و ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻧﻈﺮی آن )ﺧﻠﻖ( داﺷﺘﻢ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ واژهھﺎی راﯾﺞ در ادﺑﯿﺎت ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽاش
) (conceptuelزﯾﺮﺳﻮال رﻓﺘﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭼﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻧﻈﺎم و دوﻟﺖ اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ھﻢﭼﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﺪ .در ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ھﻢ
اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﻮن ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺑﺪﯾﮭﯽ )ﺑﮫ ﻗﻮل ﻓﺮاﻧﺴﻮی ھﺎ (ça va de soi :ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ )ﻧﮫ ﺑﮫ آن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﻠﺲ و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻨﯿﻨﯽ -اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ زﯾﺮ
ﻋﻨﻮان »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ« ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ،ھﺮ ﮔﺎه ﮐﮫ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﮫی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ و اﯾﻦ را ﻧﮫ ﻓﻘﻂ در دورهای از زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻠﮑﮫ در
درازای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ از ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺪی ﮐﮫ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﮔﻮﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮش
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﮫ در ﺷﮭﺮ ﮔﻮﺗﺎ )در آﻟﻤﺎن( در ﺳﺎل  ١٨٧۵ﻻﺳﺎﻟﯽھﺎ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتھﺎ در ﯾﮏ
ﮐﻨﮕﺮهی وﺣﺪت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی واﺣﺪی اراﯾﮫ ﻣﯽدھﻨﺪ .در ﻧﻘﺪ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر و در
ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ از ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﮔﺬرا ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯽ و
ﮐﺎﻣﻞ آن را ﺑﮫ روﻧﺪ رﺷﺪ آﮔﺎھﯽ و ﻋﻠﻢ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺳﭙﺎرد .او در آن ﺟﺎ از ﺟﺎﻣﻌﮫی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽراﻧﺪ و ﻧﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ .او در ﺟﺎﻣﻌﮫی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از دو ﻣﺮﺣﻠﮫ )ﻓﺎز( ،ﯾﮑﯽ اوﻟﯿﮫ و دﯾﮕﺮی
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ در ﻣﺮﺣﻠﮫی اوﻟﯿﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ )ﮐﮫ ﺑﺎز ھﻢ ﻧﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺮ آن ﻧﻤﯽﮔﺬارد( ﭘﺎرهای از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﺣﻘﻮق ﺑﻮرژواﯾﯽ )از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮫاﻧﺪازهی ﮐﺎرش(
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎزه از دردھﺎی طﻮﻻﻧﯽ زاﯾﻤﺎن از ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﯿﺮون
آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ اداﻣﮫی ﻣﯿﺮاث ﺟﺎﻣﻌﮫی ﮐﮭﻦ در ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻧﻮﯾﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﻣﻮرد ﻓﺎز ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ » :ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﺮﺣﻠﮫی ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺟﺎﻣﻌﮫی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﺒﻌﯿﺖ اﺳﺎرتﺑﺎر اﻧﺴﺎن از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﮔﯿﺮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺪﻧﯽ و ﮐﺎر ﻓﮑﺮی از ﺟﺎﻣﻌﮫ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﺪد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر از وﺳﯿﻠﮫی ﻣﻌﺎش ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ھﻤﮫ
ﺟﺎﻧﺒﮫ ی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ در آن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ:
از ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش ،ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎزش«.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻨﺎ ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎرﮐﺲ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎنﭼﮫ ھﻨﻮز اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای آن ﻗﺎﯾﻞ ھﺴﺘﯿﻢ ،اﮔﺮ از
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« و »اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ھﻢ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ از ﭼﮫ ﭼﯿﺰی
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :از ﻓﺎز اوﻟﯿﮫی ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،از ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﯾﺎ از ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮی؟ از اﯾﻦ رو اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫی ﻣﮭﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺲ
ﻧﮕﺎرش ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ آن اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﻣﻨﺸﻮر
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ و ﻣﻨﺸﻮرھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن زﻣﺎن اﺳﺖ.
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ﭘﺲ از ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﭼﻮن ﻧﻈﺎم ﯾﺎ دوﻟﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتھﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ و ﺳﭙﺲ و ﺑﮫ وﯾﮋه در روﺳﯿﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت دﮐﺘﺮﯾﻦ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
دوﻟﺘﯽای ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ ،از ﺟﻤﻠﮫ در ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﮔﻮﺗﺎ  ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺧﻮد را از آن ﺑﮫ طﻮر ﻗﺎطﻊ ﺟﺪا
ﺳﺎزد .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﮫ "ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ" در روﺳﯿﮫ در ھﻤﺎن ﺳﺎل  ١٩١٧ﺑﺎ اﻣﺤﺎی ﺳﻮوﯾﺖھﺎ )ﺷﻮراھﺎ(
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ آنھﺎ ﺑﮫ اھﺮمھﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار از رھﺒﺮی اﺣﺰاب و ﺑﮫ وﯾﮋه ﺣﺰب
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ،ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ،
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺰﺑﯽ ،اﻧﻘﯿﺎد ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی طﺒﻘﮫی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ،
ﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺸﺎﯾﯽ دوﻟﺖ ،ﺣﺰب ،ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ و ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻣﺎرﮐﺲ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺲ از ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ازدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ و
ﻣﮭﻤﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم در دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮیاش ﻣﯽدھﺪ .او در ھﻤﺎن ﻧﻘﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﮔﻮﺗﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺟﺎﻣﻌﮫی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ دورهی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ اوﻟﯽ ﺑﮫ دوﻣﯽ ﻗﺮار دارد
و در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ آن دورهی ﮔﺬار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ در آن دوﻟﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺟﺰ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« .ھﻤﯿﻦ اﯾﺪه را در ﻣﮑﺎﺗﺒﮫی ﻣﻌﺮوفاش ﺑﺎ وﯾﺪﻣﺎﯾﺮ ) (Weydemayerﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»اﮐﻨﻮن ،در آن ﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﮫ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺸﻒ وﺟﻮد طﺒﻘﺎت در ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣﺪرن و ﻧﮫ
اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺸﻒ ﻣﺒﺎرزهی طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﺑﺴﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﻮرژوا ﺑﮫ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻣﺒﺎرزهی طﺒﻘﺎت و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن ﺑﻮرژوا ﺑﮫ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﭘﺮداﺧﺘﮫاﻧﺪ .ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی
ﮐﮫ ﻣﻦ طﺮح ﮐﺮدهام ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ:
 .١اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﮐﮫ وﺟﻮد طﺒﻘﺎت ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ از رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ،
 .٢اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزهی طﺒﻘﺎت ﺑﮫ طﻮر ﺿﺮوری ﺑﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ،
 .٣اﯾﻦ ﮐﮫ ﺧﻮد اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﮔﺬارﺑﮫ ﺳﻮی اﻟﻐﺎی ھﻤﮫی طﺒﻘﺎت و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺑﺪون طﺒﻘﮫ«.
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ در ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در ﮐﻠﯿﺎت
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺪﯾﺪار را ﺑﮫ زﻣﺎن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺶ در آﯾﻨﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﮫاﻧﺪازهی
ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان درﯾﺎﻓﺘﺸﺎن از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ را ﺑﺎ آن ھﯿﻮﻻﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﺎمھﺎی
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﺎرﮔﺮان و دھﻘﺎﻧﺎن ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻘﯽ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ و ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽھﺎی ﺧﻠﻘﯽ ...در روﺳﯿﮫ ،ﭼﯿﻦ ،اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ و رﯾﺸﮫای ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺖ.
آن ﭼﮫ ﻣﯽﺗﻮان از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺗﻔﮭﯿﻢ ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺰد آنھﺎ
»ﻧﺎ  -دوﻟﺖ«ی اﺳﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از اﻧﻘﻼب ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ،ﭘﺪﯾﺪاری ﮔﺬرا ،ﻣﻮﻗﺖ و ﭘﯿﺶ روﻧﺪه ﺑﮫ
ﺳﻮی ﺗﻘﻠﯿﻞ و ﻧﻔﯽ ﺧﻮد .در اﯾﻦ ﺟﺎ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ آن در ﻧﻈﺎمھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ و ارﺗﺶ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﻤﻮﻧﯽ ،ﺧﻮد ،اداره
ﮐﻨﻨﺪهی اﻣﻮر ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
روزی از اﻧﮕﻠﺲ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺷﻤﺎ از ﭼﮫ ﺻﯿﻐﮫای اﺳﺖ و ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی
ﺷﺒﺎھﺖ داد؟ او در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﮐﻤﻮن
ﭘﺎرﯾﺲ!«.
ﺑﮫ راﺳﺘﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ دو ﻣﺎھﮫی ﮐﻤﻮن
ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﮔﻮ اﯾﻦ ﮐﮫ در اﻧﻘﻼبھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ در ﺳﺪهی ﻧﻮزدھﻢ و ﺑﮫ وﯾﮋه در
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اﻧﻘﻼب  ١٨۴٨اﯾﻦ واژه ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای از ﺳﻮی اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﭼﻮن اﮔﻮﺳﺖ ﺑﻼﻧﮕﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﺑﻮد( .ﺑﮫ ھﺮ رو ،از ﻧﮕﺎه ﻣﺎرﮐﺲ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ دورهی ﮔﺬاری اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﻮی اﻟﻘﺎ
و ﻣﺤﻮ دوﻟﺖ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺎ -دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺑﺮﻗﺮاری ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ .اﻣﺎ در
اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ در روﺳﯿﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯿﺰ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ .ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،و اﯾﻦ را ھﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ،اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ در ھﻤﺎن
ﺳﺎل اﻧﻘﻼب ﺧﻠﻊ ﯾﺪ از ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،دھﻘﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺑﻮد.
دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد و
ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد .دوﻟﺖ ،ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ،ارﺗﺶ ،ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ ،ﺣﺰب واﺣﺪ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺰﺑﯽ
ﺳﻠﻄﮫای ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﺑﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﺮدم را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺒﺮی
از آن ﻧﯿﺴﺖ راهروی ﺑﮫ ﺳﻮی اﺣﺘﻀﺎر دوﻟﺖ ،طﺒﻘﺎت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ آزاد زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ادارهی اﻣﻮر
ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎرﮐﺴﯽ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﭼﻮن دورهی ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺬار ﺑﮫ اﻣﺤﺎی دوﻟﺖ و ﺧﻮد-ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آزاد
)ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ( ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ واژه و ﻣﻔﮭﻮم را
ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﻢ .ﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﺮط و ﺷﺮوط و اﺣﺘﯿﺎطھﺎی ﻻزم .ﻋﻠﺖ آن را ﻣﻦ در ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﮫ در
ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ طﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی رخ دادهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﮫ در ﮔﺬار ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﭼﻮن
ﻓﺮﺿﯿﮫ ﯾﺎ ﮔﺬار ﺑﮫ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رھﺎﯾﯽ  emancipationﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻨﮭﺎ از
ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﯾﺎ ﺑﮏ ﺳﻮژهی واﺣﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ رﺳﺎﻟﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﮭﺪوی )ﻣﺴﯿﺤﺎﯾﯽ(–
ﭼﻮن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ – ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،در ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﮔﺬر از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫی دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﯿﻨﯽ و
ذھﻨﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻞ ﻋﯿﻨﯽ )اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ( ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن روز اﻓﺰون ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ آنھﺎ در ﺗﻀﺎدی آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺬار ﻣﺘﻀﻤﻦ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ
ذھﻨﯽ )ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ( ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻮژه ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ و آن ،طﺒﻘﮫی ﮐﺎرﮔﺮ زﯾﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺎﯾﮫی
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪرن ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﮫ اﻧﺒﻮه ﻋﻈﯿﻢ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ و
اﺳﻠﻮب ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫی ادارهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮ و ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺑﺨﺶھﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و ﭼﺮخھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآورﻧﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽورزد و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزهی طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﮫ و راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
آﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮد را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮده ،روح ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ھﻤﮑﺎری ،اﺗﺤﺎد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرداﻧﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ،آزاد از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﺟﺰ ﻧﯿﺮوی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد را ھﻤﭽﻮن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش ﮔﺬارد .او ﺑﮫ اﻧﻘﯿﺎد ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ درﻣﯽآﯾﺪ.
از اﯾﻦ رو آزادی ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺧﻮد در ﮔﺮوی
ﻟﻐﻮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و آن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻧﺴﺎن و ﻓﺮاوردهھﺎﯾﺶ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و در ﮔﺮوی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آزاد در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ طﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری و ﻧﯿﻞ ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮ دوش اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی
ﻋﻈﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ طﺒﻘﮫی ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ھﺮ طﺒﻘﮫی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ اﻣﺮ ذیﻧﻔﻊ
اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ در اوﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﯿﻨﯽ و ذھﻨﯽ ﭘﯿﺶﺑﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزهای ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

۶
اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از اﺟﺰای ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻓﻮق  -ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه ﺣﺘﺎ
در زﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺲ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺪهی ﻧﻮزدھﻢ واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ  -زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ رﻓﺘﮫاﻧﺪ.
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺠﻤﻊ روزاﻓﺰون ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ )ﺛﺎﺑﺖ( ،از ﻧﯿﻤﮫی دوم ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ،
ﺳﯿﺮی ﻣﻌﮑﻮس طﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .روﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
و ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ...ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﯾﺠﺎد واﺣﺪھﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﺑﮫ وﯾﮋه
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫی ﺟﮭﺎن ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺷﺼﺖ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﻣﺎ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﮫاﯾﻢ .طﺒﻘﮫی ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻤﻌﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻮﻟﺪ ﯾﺎ
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﮐﮫ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻨﺶ ﻓﺮﺟﺎمﮔﺮاﯾﺎﻧﮫی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﮫ
اﺳﺖ و ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ از آن ﭼﻮن »ﺟﻨﺒﺶ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ« ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد،
طﺒﻘﮫای ﮐﮫ ﺣﺘﺎ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫی ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ رﺳﺘﮫ و ﻧﯿﺮوﯾﺶ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺮوز ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ رو ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﻣﯽرود ﺑﻠﮑﮫ از اﻧﺴﺠﺎم ،اﺗﺤﺎد ،ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ و ﺧﻮد-ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽاش ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺳﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎ ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳﻮم ﺳﺎﺑﻖ ،ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ طﻮر
ﻣﻄﻠﻖ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺖ ﺑﮫ طﻮر
ﻧﺴﺒﯽ در ﺣﺎل ﮐﺎھﺶ اﺳﺖ.
در ﯾﮏ ﺗﺮازﺑﻨﺪی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺗﺤﻮل دﻧﯿﺎی ﮐﺎر در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺮﺷﻤﺎریھﺎ و دادهھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در دو دھﮫی اﺧﯿﺮِ ،د َﮔﺮشھﺎی ) (mutationsاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺮ
را ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد:
 -١اﻓﻮل ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺎھﺶ ﮐﻤﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ رﺷﺪ ﺧﺮدهﺑﻮرژازی ﺟﺪﯾﺪ و
اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 -٢رﺷﺪ ﺗﻤﺎﯾﺰھﺎ و ﺟﺪاﯾﺶھﺎ ) (differenciationsدر درون ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و در ﻗﺸﺮھﺎی وﺳﯿﻊ ﮔﺴﺴﺘﮫ
از ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺸﺘﻐﻞ در ﮐﺎرھﺎی ﻣﻮﻗﺖ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﮐﮫ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻌﺎون ﻣﯿﺎن آنھﺎ را از ھﻢ
ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ و ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -٣وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻮق ،ﺑﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﺎ ﮔﺬرا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻋﺮﺻﮫی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ،
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﮔﺮ ﭼﮫ ھﻤﻮاره ﯾﮏ رﮐﻦ ﻣﮭﻢ ﻣﺒﺎرزات طﺒﻘﺎﺗﯽ و
ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺤﺼﺎری ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﮐﮫ از ﺳﺪهی ﻧﻮزده ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫی
ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺖ اﺣﺮاز ﻣﯽﮐﺮد ،از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ .ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮭﺎ
ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری و ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺤﺮﮐﮫی ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت و اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺿﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﭼﮫ اھﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫی ﺑﺨﺸﯽ ﻣﮭﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ از اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری و رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﮫ و ﺧﻮد-ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﺑﺴﺘﺮ آنھﺎ راهﮐﺎرھﺎ و ﭘﺮوژهھﺎی ﻧﻔﯽ ارزشھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻧﻔﯽ ارزشھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداراﻧﮫای ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دادن ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻮد و
ارزش )ﻣﺒﺎدﻟﮫ( و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزار ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ھﺴﺘﯽ او اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ،ﻗﺸﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ )و
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎرﮔﺮان( در ﺟﺒﮭﮫھﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ )و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﯿﺪان ﺗﻮﻟﯿﺪ( ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ارزشھﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری دراﻓﺘﺎده و درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :در ﻋﺮﺻﮫی ﺣﻘﻮق )ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ( و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ
ﭼﻮن ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻠﯿﺘﯽ ،...در ﺟﺒﮭﮫی آﻣﻮزش و ﺗﺪرﯾﺲ ،ﻣﺴﮑﻦ و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ،در
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ﻋﺮﺻﮫی ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ ،در ﺟﺒﮭﮫی رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﮔﺮوھﯽ ،ارﺗﺒﺎطﺎت و اطﻼﻋﺎت ،در ﺣﯿﻄﮫی ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ،آزادیھﺎ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ،در ﺟﺒﮭﮫی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،در ﻋﺮﺻﮫی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،در
ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﮐﻼن ﻣﻠﯽ و ﮐﺸﻮری و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در زﻣﯿﻨﮫی اﺗﺤﺎد و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺪﯾﻞ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺷﺪن ﻏﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداراﻧﮫ  ...در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺪانھﺎ و ﺟﺒﮭﮫھﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدﻣﺎن و از ﺟﻤﻠﮫ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ،آﻟﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و اﻧﻘﯿﺎد ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎ وارد
ﺷﺪن در ﻣﯿﺪان دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺧﻮد -ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ...ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺧﻮد را در ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮای اراﯾﮫی راه ﮐﺎرھﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداراﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی رھﺎﯾﯽ ﺧﻮد
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده و ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ درازا ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره ی ﻣﻮﺿﻊ
ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﺎﺷﻢ .ﺷﻤﺎ از »ھﺪﻓﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﭼﻮن ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻨﯿﻨﯽ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ
آن را ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪ و ﻣﺴﻠﻢ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،درکھﺎ ،درﯾﺎﻓﺖھﺎ و ﺗﻌﺮﯾﻒھﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻀﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺎره از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﮐﻨﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﮫ و دارﻧﺪ  .از اﯾﻦ رو ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ھﺮ
ﺑﺤﺚ ﺟﺪی ﻧﻈﺮی ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ
ﺧﻮد را از آنھﺎ روﺷﻦ ﺳﺎزﯾﻢ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﺎ دوری آنھﺎ را ﺑﺎ آن ﭼﮫ ﮐﮫ در ﻋﻤﻞ در روﺳﯿﮫ و دﯾﮕﺮ
ﺟﺎھﺎ در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ.
ﺑﮫ ھﺮ رو ،از آن ﭼﮫ رﻓﺖ ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐﮫ ھﺪف ﭼﭗ دﯾﮕﺮ و
رھﺎﯾﯽﺧﻮاه ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻦ در ﻧﻔﯽ ﮐﺎﻣﻞ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻧﺎمھﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﺳﺘﻘﺮار
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﮔﺴﺴﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﭼﭗ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺴﺴﺖ در ﻧﻈﺮﯾﮫ و ﻋﻤﻞ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﻈﺎم ھﺎﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﭘﯽ اﻧﻘﻼبھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﺑﺮآوردﻧﺪ ،ﭼﻮن اﻣﭙﺮاطﻮریھﺎی
ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﮭﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات و اﻧﻘﻼبھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺗﺤﺖ اﺳﺎرت آنھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آن ﭼﮫ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮔﻔﺖو ﮔﻮھﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن درﺑﺎرهی ﻣﺎرﮐﺲ و ﻧﻈﺮﯾﺎت او ﮔﻔﺘﮫام ،ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﮫ
اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﮫ » ﺗﻮﺟﮫ ﻣﻦ ﺑﮫ ﭼﯿﺰ ھﺎﯾﯽ در ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ و اﯾﺪﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻮد« ،ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﺎﺷﻢ.
ﻣﻦ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ در ﮔﻔﺘﺎرھﺎﯾﻢ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر دوره ﯾﺎ ﻟﺤﻈﮫ ) (momentﻧﻈﺮی-ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ اﺷﺎره
دارم و در ﺑﺤﺚھﺎﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻢ:
 −ﻟﺤﻈﮫی ﻓﻠﺴﻔﯽ او از ١٨۴٠ﺗﺎ ،١٨۴۶
 −ﻟﺤﻈﮫی ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ،١٨۴٨ -١٨۴٧
 −ﻟﺤﻈﮫی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ١٨۵٠
 −و ﻟﺤﻈﮫی ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ و ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮔﻮﺗﺎ ) ١٨٧٠ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎلھﺎ را ﻣﯽﺗﻮان دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﮐﺮد(.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﻮن ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻦ ھﻤﻮاره اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از روﯾﮑﺮدی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫی ﺳﯿﺎﺳﺖ و
ﮔﺴﺴﺖ ﺑﭙﺮدازم ،ﻟﺤﻈﮫ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺎرﮐﺲ در ﻧﻘﺪ ھﮕﻞ ،ﻣﺬھﺐ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،دوﻟﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﮫ وﯾﮋهاﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺎرﮐﺲ در ﻧﻘﺪ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺣﻖ ھﮕﻞ ،در درﺑﺎره ﻣﺴﺎﻟﮫی ﯾﮭﻮد ،در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
آﻟﻤﺎﻧﯽ و در ﺗﺰھﺎﯾﯽ در ﺑﺎرهی ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ از ﻣﻘﺎم وﯾﮋهای در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﺪون
آن ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ اﻧﺤﺼﺎری و ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺴﺐ
ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﮫ دوره ی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺎرﮐﺲ را اوﻣﺎﻧﯿﺴﺘﯽ و اﯾﺪﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻮﺗﺎه در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺪھﻢ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭼﭗ ﻧﯿﺎز
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻨﯿﻨﯽ–اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺑﺎرهی
ﻣﺎرﮐﺲ دارﻧﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دورهھﺎ و
ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ را ﮐﮫ از ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﺒﺘﺬل و ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﭘﺮداﺧﺘﮫﺷﺎن
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎرهای از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ – ﺣﺘﺎ آﻟﺘﻮﺳﺮ و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ دورهﺑﻨﺪی ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﻣﺎرﮐﺲ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺎرهای از
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﭼﻮن ﻟﻮﮐﺎچ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﮫ
ﻣﻘﻮﻟﮫھﺎﯾﯽ ﭼﻮن آﻟﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ) ،(Aliénationﺷﯿﺌﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ) (reificationو ﯾﺎ ﻧﻘﺶ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﺶ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﺎﻻﯾﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری .دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫھﺎ و
ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازیھﺎ را ﺑﮫ راﺳﺘﯽ »ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه« ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻮروی ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﭼﻮن آنھﺎ در
اﺳﺎرت ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت در ﻣﯿﮭﻦ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻗﺮار داده ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ھﻢ ﭼﻮن دﺳﺘﮕﺎه اﻧﮑﯿﺰﯾﺴﯿﻮن در دورهای از ﺳﺪهی ﻣﯿﺎﻧﯽ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،آن دﺳﺘﮫ از ﻣﺘﻔﮑﺮان
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﮐﮫ در ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫھﺎ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻧﺎم ھﻮاداری ازاﯾﺪﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ،اﻓﮑﺎر
ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ و ﯾﺎ ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻀﺎوتھﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﻈﺮات طﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮھﺎ ،از
آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﮑﻤﯽ و ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی دارﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ ،ﻣﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮ روی ﺑﺮﺧﯽ
ﺚ ﭼﭗ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه و ﻧﻈﺮﯾﮫی ﮔﺴﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻧﺎرواﯾﯽ ﺑﮫ
ﻧﻘﻄﮫھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺤ ِ
دﺳﺖ دھﻨﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﮐﻨﻢ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی دھﻢ.
در ﺿﻤﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺤﺚھﺎی ﻧﻈﺮی ﺑﮭﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ زود ﺑﮫ ﻗﻀﺎوت
ﻧﺮوﯾﻢ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﮑﻨﯿﻢ .اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻋﻤﻞ ﭼﭗ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻓﺮا روﯾﯽاش ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺮ
ﺧﻼف ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﻧﻈﺮی و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺴﺘﮫ ،ﺟﺎﻣﺪ و ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﺳﺎز ،ﭘﺪﯾﺪاری ﺑﺎز ﺑﮫ روی ﻧﻘﺪ،
ﺗﺎﻣﻞ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و ﺣﺘﺎ ﻧﺴﺦ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖھﺎ را ﻣﺤﺘﻮم ،ﻣﺴﻠﻢ ،ﺟﺎوداﻧﮫ ،دﯾﻨﯽ و
اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد .در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫی اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺤﻮر وﺟﻮدی و
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻨﮫام.
ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﻧﻈﺮﯾﮫ و ﻋﻤﻞ ﮔﺴﺴﺖ ﯾﺎ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻟﺤﻈﮫھﺎی ﮔﺴﺴﺖ«
) (moments de ruptureدر ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ ،از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ را ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺳﻠﺴﻠﮫ ﮔﻔﺘﺎرھﺎﯾﯽ در ﻧﺸﺮﯾﮫی طﺮح ﻧﻮ ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﻞ ﻗﺮار دادم،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﺗﺎرﻧﻤﺎی اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﺪهی اﻓﻼطﻮﻧﯽ در آﺳﻤﺎنھﺎ ﺑﮫ
ﺳﯿﺮ و ﺳﯿﺎﺣﺖ ﻧﻤﯽﭘﺮدازد و ﻣﺮاﻗﺒﮫ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ در »ﻣﮑﺎن«ھﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در روی زﻣﯿﻦ ﮐﮫ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﺣﻮادث ،اﺗﻔﺎقھﺎ و رخ دادھﺎ و اﻧﻘﻼبھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﻧﺪ ،در ﻟﺤﻈﮫھﺎﯾﯽ ،ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﮔﺬرا ،ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،رﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﺪهھﺎ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻼﻧﯽ ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺒﺎرزان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﯾﺎ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎنھﺎی ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﻧﺪ ﺑﮫ ﮐﺎر روﻧﺪ و ﺑﮫ ﮐﺎر روﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﺳﺎزی واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﻘﻒ ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﺎت.
در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ از واژهی ﭘﺎرادﯾﮕﻢ )ﭘﺎراداﯾﻢ( ،ﻧﻤﻮﻧﮫ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ ُﻣﺜُﻞ اﻓﻼطﻮﻧﯽ
ھﻤﺴﺎن داﻧﺴﺖ ،ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﮫی ﺗﺮاﻓﺮازﻧﺪه ﯾﺎ دﯾﻨﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﺑﺮﮔﺮدان
ﺳﮑﻮﻻر ﻣﺪﯾﻨﮫی ﻓﺎﺿﻠﮫی ﻣﺴﯿﺤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﮭﺪوی ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﯾﺎ
ﻟﺤﻈﮫی رخ دادھﺎﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ در آنھﺎ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« در اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﮫ
ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﺪﯾﻊ و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی راﯾﺞ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻮن اﻣﺮ دوﻟﺖ و ﻗﺪرت

٩
ﺣﺎﮐﻤﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﭼﻮن اﻗﺪام ﮐﻠﮑﺘﯿﻮ )ﺟﻤﻌﯽ( در زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ درﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺑﮫ دور از دوﻟﺖ و ﺳﻠﻄﮫ :ﻧﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن و ﻧﮫ ﺗﺤﺖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ.
»ﻟﺤﻈﮫی ﮔﺴﺴﺖ« ﺑﺮھﮫ ی ﮐﻮﺗﺎھﯽ اﺳﺖ در اﻧﮑﺸﺎف اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻓﻠﺴﻔﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ
ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻧﻔﺼﺎل از اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻓﻠﺴﻔﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﻂ و ،ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ آن ،از ﻋﻤﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد .ﺑﺮھﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ طﯽ آن ﺗﻘﺎرن و ﺗﻘﺎرﺑﯽ رخ ﻣﯽدھﺪ .ھﻢزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪﯾﻊ ،اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،وﯾﮋه ،ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﺘﻀﺎد و ﻣﺘﻨﺎزع ) (conflictuelو ﯾﮏ
ﺟﻨﺒﺶ ﻓﮑﺮی اﻧﺘﻘﺎدی در ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺳﺎن ﺑﺪﯾﻊ و ﭘﺮ ﺟﻮش و
ﺧﺮوش .در ﺗﻘﺎرب و ﺗﻘﺎرن اﯾﻦ دو اﺳﺖ ﮐﮫ ﻟﺤﻈﮫی ﮔﺴﺴﺖ ﺑﺎ ھﻤﮫی ﺗﻨﺎﻗﺾ ،ﻧﺎاﺳﺘﻮاری ،و ﻣﻮﻗﺘﯽ
ﺑﻮدﻧﺶ رخ ﻣﯽدھﺪ .ﭘﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻟﺤﻈﮫھﺎی ﮔﺴﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺪا از
ﺑﺮرﺳﯽ و وارﺳﯽ ﺗﻘﺎرب دو طﺮف ﺣﺎدﺛﮫ و رﺧﺪاد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﯿﻨﯽ ،ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ–اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺎﻣﻞ
ذھﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺪ ،اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﻟﺤﻈﮫی ﮔﺴﺴﺖ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻣﺘﻔﮑﺮان
ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﻋﺠﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﺎﻣﻞ زﻣﯿﻨﮫی ﻋﯿﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ–اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آن ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﺣﺎﺿﺮ و
ﭘﺎﯾﮫی آن اﺳﺖ.
ﻋﻤﻞ ﮔﺴﺴﺖ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘﻄﮫھﺎی ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ دور ﺑﮫ ﻓﺮاﯾﻨ ِﺪ اﻧﺪﯾﺸﮫ و
ِ
در ﺗﺎرﯾﺦ را ،ﮐﮫ آنھﺎ را »ﻟﺤﻈﮫھﺎی ﮔﺴﺴﺖ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦھﺎ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان از ﻧﻘﻄﮫھﺎ ﯾﺎ
ﻟﺤﻈﮫھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺤﻦ راﻧﺪ:
 ﻟﺤﻈﮫی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﺗﻦ در  ۵٠٠ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﯾﺎ ﻟﺤﻈﮫی ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮراﺳﯽ :ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﺖﭼﻮن اﻣﺮ ﺷﮭﺮ و ﺷﮭﺮوﻧﺪان )ﭘﻮﻟﯿﺘﯿﺎ( و ﺗﻘﺎﺑﻞ اﯾﺪهی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮراﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﻤﮫ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ» :ھﻤﮫی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺳﮭﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ« در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﮫی آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
اﻓﻼطﻮن :ھﻨﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﺪهی ﻣﺤﺪودی اﺳﺖ و ﻓﯿﻠﺴﻮف-ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 ﻟﺤﻈﮫی ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاھﯽ و اوﻣﺎﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻟﺤﻈﮫی ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻀﺎدھﺎ و آﺷﻔﺘﮕﯽ درﺷﻤﺎل اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در  .١۵١٣زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖھﺎ و ﺟﻤﮭﻮریھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﮫ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﺧﻮد و دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼلﺷﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﯿﻼﺟﻮﯾﯽ اﻣﭙﺮاطﻮریھﺎی ﻣﺠﺎور و ﻗﺪرت واﺗﯿﮑﺎن
دﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖھﺎﯾﯽ ﻧﺎﮐﺎم ،وﺿﻊ و ﻓﺴﺦ ﭘﯿﻤﺎنھﺎ و اﺗﺤﺎدھﺎ ﻣﯽزدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮔﯿﺮ و دار طﺒﻘﺎﺗﯽ و
ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﮫای ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺎﮐﯿﺎول در ﻣﻮرد ﻣﻨﺸﺎ ﻗﺪرت و ﻣﺎھﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ در ﮔﻔﺘﺎر در
ﺑﺎرهی ده ﻓﺼﻞ اول ﺗﯿﺖ ﻟﯿﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد :ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻗﻌﯿﺘﯽ اوﻟﯿﮫ و ﺗﻘﻠﯿﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ؛ آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی اﻣﯿﺎل طﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﺑﺰرﮔﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﺧﻠﻖ از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ .راﺑﻄﮫی ﺿﺮوری ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎن دادن و ﺳﺘﻢ ﮐﺮدن از ﯾﮏ ﺳﻮ و
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن و ﺳﺘﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺄﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ
ﺗﺎﻣﻞ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ در آن زﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺳﺲ ،آزادی ﺑﺨﺶ و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهی »ﻣﻨﺎزﻋﮫ«
و »اﻓﺘﺮاق« ﺑﻮد در ﮔﺴﺴﺖ از دﯾﺴﮑﻮرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
 ﻟﺤﻈﮫی ﺟﻤﮭﻮری آزاد ھﻠﻨﺪ و اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺳﭙﯿﻨﻮزا در ١۶٣٠ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ھﻤﮫ ﺟﺎی اروﭘﺎی در ﺑﻨﺪاﺳﺘﻨﻄﺎق دﯾﻨﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آزادیﺧﻮاھﺎن ،ﯾﮭﻮدﯾﺎن ،ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎنھﺎ و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ
ﭘﻨﺎھﮕﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن روی ﻣﯽآوردﻧﺪ .اﺳﭙﯿﻨﻮزا از ﮔﻮﻧﮫای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون واﺳﻄﮫ
ﺗﻮﺳﻂ  multitudeﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ،اﯾﻦﮐﮫ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﮫی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫی ﻧﯿﺮوھﺎ ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ،ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﯾﮏ واﺳﻄﮫ و ﺳﻠﻄﮫ ﻧﺪارد .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد
واﺳﻄﮫای ﺿﺮوری در اﺳﺎس ،ﻣ ﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﯿﻨﺶ ﺣﻘﻮق ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ از ﺟﮭﺎن اﺳﺖ ،آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﺰد

١٠
ھﺎﺑﺰ و ﺳﭙﺲ روﺳﻮ و ھﮕﻞ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺣﮏ ﺷﺪه در
ﻓﻠﺴﻔﮫی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﺸﺎن ﮐﮫ ﮔﺎه
آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ وﺳﺎطﺖ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﮫ ) (potestasدر ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﻣﺮدم دارﻧﺪ .در
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ و در ﮔﺴﺴﺖ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﭙﯿﻨﻮزا از  potentiaﭼﻮن ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮫ
ﺟﻤﻊ ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﮫ ) ،(multitudeﭼﻮن ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺪون واﺳﻄﮫ ،دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ و ﻟﺤﻈﮫی ﻣﺎرﮐﺴﯽ  .١٨٧٠در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﻘﻮﻟﮫی ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺲﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏھﺎﯾﯽ ھﻤﻮاره اﻣﺮوزی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ:
ﺖ ﺟﺪا از ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ
» -١ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﯾﺎ ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﻮن ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﭼﻮن اﻣﺮ دوﻟ ِ
آن و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫی ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺟﺪاﯾﯽ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« از ﺟﺎﻣﻌﮫ از طﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ دوﻟﺖ.
» -٢ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ -اﻧﺘﻘﺎدی« ) (activité critique-pratiqueﭼﻮن ﺑﯿﻨﺸﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ھﻤﻮاره اﻧﺘﻘﺎدﮔﺮ در ﮔﺴﺴﺖ از ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﯾﺪﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ،دﯾﻦ و ھﺮ ﺗﺮاﻓﺮازﻧﺪه .
» -٣ﺧﻮد -رھﺎﯾﺸﯽ« و »ﺧﻮد -ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ« ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺪاﺧﻠﮫﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون
واﺳﻄﮫاش ،ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﮫ دﮔﺮﺳﺎزﻧﺪهی وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
ﭗ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻏﯿﺮﺳﻨﺘﯽ در ﮔﺴﺴﺖ از
 ﻟﺤﻈﮫی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﮫ  ۶٨و اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭼﯿﻦ ) ،(١٩۶٨ﭼ ِ»ﺳﯿﺴﺘﻢ«ھﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮا .در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺷﺎراﺗﯽ در اﯾﻦ ﺟﺎ و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺮدهام .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ طﻮﻻﻧﯽ
ﺷﺪن زﯾﺎد ﻣﻄﻠﺐ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ طﺮح ﻋﻨﻮان اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﺧﻂ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎ از آن ،اوروﺳﺎﻧﺘﺮﯾﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﭼﮫ در ﻧﮕﺎه اوﻟﯿﮫ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﻈﺮآﯾﺪ .از دﯾﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ دﻧﯿﺎی ﻏﺮب و اروﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎرهی اوﻧﯿﻮرﺳﺎﻟﯿﺘﮫ ﯾﺎ ﺟﮭﺎنرواﯾﯽ ﺧﺼﻠﺖ آن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدادم ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ
درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﮫای از آن ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص ﭼﻮن رﺧﺪادی ظﺎھﺮ ﺷﻮد و ھﻢزﻣﺎن وﯾﮋﮔﯽای در ﺧﻮد ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﭘﯿﺎم ﯾﺎ ﻓﺮاﺧﻮان آن،
آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﯽ و اﯾﺪهھﺎی آن ،از ﮔﺴﺘﺮهی ﻣﺤﺪود و ﻣﺤﻠﯽاش ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺧﺼﻠﺘﯽ اوﻧﯿﻮرﺳﺎل ﯾﺎ
ﺟﮭﺎنروا ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﺗﻨﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ...ﭼﻮن »اﯾﺪه -
ﭘﺮاﺗﯿﮏ« ،ﭼﻮن اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﯾﮕﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽروﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎنروا
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻈﺮﯾﮫ و ﻋﻤﻞ ﮔﺴﺴﺖ ﯾﺎ ﻟﺤﻈﮫھﺎی ﮔﺴﺴﺖ
ﻣﯽﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﮫھﺎ ﯾﺎ ﻟﺤﻈﮫ ھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻓﺰود ﯾﺎ ﻗﺮار داد .اﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﻘﻄﮫھﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺴﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﮑﺎﻧﺲھﺎﯾﯽ در دﻧﯿﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﻣﮑﺎنھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺘﻨﻮع را در ﺑﺮﮔﯿﺮد و در ﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫھﺎی ﻋﻄﻒ ﮐﻼن آن ﭘﺮداﺧﺘﮫاﯾﻢ .در ھﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ اروﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﯿﻦ و اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽاش در
اروﭘﺎ ﺟﺎی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در زﻣﺎن آﺗﻦ ﭘﺮﯾﮑﻠﺲ و ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮراس اروﭘﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﮔﺮ ﭼﮫ ھﮕﻞ
از آﺗﻦ ﭼﻮن آﻏﺎز اروﭘﺎ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ،اﻣﺎ او ﺑﮫ واﻗﻊ اروﭘﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﻦ ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮ
ﺧﺼﻠﺖ اوﻧﯿﻮرﺳﺎل ﯾﺎ ﺟﮭﺎنروای ﻧﻘﻄﮫھﺎی اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﺎور دارم .در اﯾﻦ ﺧﻂ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﮑﺎﻧﺴﯽ در اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ را ﻗﺮار داد .ﺳﮑﺎﻧﺴﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ دورهی اﻧﻘﻼﺑﯽ - ١٧٩٢
 ١٧٩۴ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﺎ اﻧﻘﺮاض رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و اﻋﻼم ﺟﻤﮭﻮری ،ﺑﺎ ﺑﺤﺚ و ﺟﺪلھﺎی درون ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
و ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﮐﻤﯿﺘﮫھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ  .Sans-culottesھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﮫ ﻗﻮل ﺷﻤﺎ از »ﭘﺎراداﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ« ،در ﮐﻠﯿﺘﺶ،
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﮫ از ﺳﮑﺎﻧﺴﯽ از اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﭼﻮن ﻧﻘﻄﮫی ﮔﺴﺴﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽرود .ﭼﮫ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
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ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺮﻣﯿﺪور ﮐﮫ آن را ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورﻧﺪ ،دوران ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻋﺎدی
ﺳﺎزی در اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﭘﺎراداﯾﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ھﯿﭻ ﺟﻨﺒﮫی
ﮔﺴﺴﺖ و رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﮫ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﮑﺮار و اﯾﻦھﻤﺎﻧﯽ را دوﺑﺎره ﺑﺮﻗﺮار و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﮫ ھﺮ رو ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﯽﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﮫھﺎی دﯾﮕﺮی را اﻓﺰود ﮐﮫ ﮐﻢ و
ﺑﯿﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ آن ھﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ژرفﺗﺮ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و از ﺣﻮﺻﻠﮫی اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺰ
ﺧﺎرج اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﮑﺎﻧﺴﯽ ﯾﺎ ﺳﮑﺎﻧﺲھﺎﯾﯽ در ﻣﺒﺎرزات ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻨﺎطﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺎن ﭼﻮن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﺮان از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻮن ﻧﻘﻄﮫھﺎﯾﯽ را ﺗﺒﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﮫ ﮐﻢ
و ﺑﯿﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ اﯾﻦ »ﺧﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺴﺴﺖ« ھﺴﺘﻨﺪ .در آﯾﻨﺪه و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و در ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎطھﺎی ﻻزم ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﮐﻮﺗﺎه »ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ« ﻗﺎھﺮه درﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺧﯿﺮ ﻣﺼﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻮن ﻧﻘﻄﮫای ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻧﺰدﯾﮏ در اﯾﻦ ﺧﻂ ﮔﺴﺴﺖ ﺟﺎی ﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ و ﺗﺎﻣﻞ و ﻧﻘﺪ دارﻧﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺗﻔﮭﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﮐﮫ
ﺑﺮای ﻣﻦ راﺑﻄﮫی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﺳﮫ ﻋﺎﻣﻞ "اﯾﺪه"" ،رﺧﺪا ِد ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" و "دﮔﺮﺳﺎزی
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﮫ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺑﮫ دو ﻧﮑﺘﮫی آﺧﺮی ﮐﮫ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ دھﻢ .ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ
ﺑﺮای ﭼﭗ ﺑﻮدن آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی از اﯾﻦ دﺳﺖ )در ﺑﺤﺚ ﮔﺴﺴﺖ( ﺑﺎور داﺷﺖ؟ و آﯾﺎ ﺑﮭﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﮫ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
در ﻣﻮرد ھﺮ دو ﭘﺮﺳﺶ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد اوﻟﯽ ،اﮔﺮ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ
ﮔﻔﺖوﮔﻮھﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ﭼﭗ« ﭼﻮن ﭘﺪﯾﺪاری واﺣﺪ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ھﯿﭻ ﮔﺎه وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﻧﺪارد .ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان از ﺑﺮﺧﯽ »ارزش«ھﺎی ﻋﺎم و ﻣﺸﺘﺮک ﭼﭗ ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﯾﻢ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﻣﺎ ھﻤﻮاره »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ«ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داﺷﺘﮫاﯾﻢ و ﭼﭗھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارﯾﻢ .اﯾﻦ را در
درازای دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ در ﻏﺮب ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .در ھﻤﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﭗ
از ﻧﻮع ﺣﺰب ﺗﻮده داﺷﺘﯿﻢ و ﭼﭗ از ﻧﻮع ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ .ﭼﮫ ﭼﯿﺰی آنھﺎ را ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽداد؟ ﺑﮫ
ﺟﺮات ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ .وﻟﯽ ھﺮ دو ﺧﻮد را ﭼﭗ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ھﻨﻮز
ﭼﭗھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ »ﻣﺸﺎور ﺷﮭﺮﯾﺎر« )اﻧﺪرزﮔﻮی ﺣﺎﮐﻢ وﻗﺖ( را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﮫ
ﭼﯿﺰی ﻣﺎ را ﭼﻮن ﭼﭗ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه ﺑﮫ اﯾﻨﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﮫ ﺗﻘﺮﯾﺐ ھﯿﭻ! ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮای ﭼﭗ ﺑﻮدن
دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی ﻣﯽزﻧﺪ و ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ واﺣﺪی را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .وﺣﺪت ﯾﺎ اﺗﺤﺎد ﭼﭗ
در ﻣﺠﻤﻮع آن )و ﻧﮫ اﺗﺤﺎد ﺗﻌﺪادی از ﮔﺮوهھﺎ ﮐﮫ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ( ﺗﻨﮭﺎ آرزوﯾﯽ ﺑﺎطﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ در
اﺳﺎس ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
در طﻮل اﯾﻦ ﺑﺤﺚھﺎ ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺑﮫ دﻓﺎع از ﭼﭗ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﭼﭗ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﻈﺮﯾﮫی ﺳﮫ ﮔﺴﺴﺖ ﺑﭙﺮدازم:
ٌ
 -١ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
) ،(Etatiqueاز ﺷﯿﻮهھﺎ و ﺷﮑﻞھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﺳﻨﺘﯽ
 -٢ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎ ٌ ﻣﻮﺟﻮد ،از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻟﻨﯿﻨﯽ-اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ و
 -٣ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری در ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮﺿﯿﮫ ﯾﺎ ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ روﺣﯽ از
ﻣﺎرﮐﺲ.
در راﺳﺘﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮔﺮی
ﻋﻤﻠﯽ در ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روزﻣﺮه در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از اﯾﺮان ،ھﻢ ﺑﮫ روﯾﮑﺮدی ﻓﻠﺴﻔﯽ
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ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ  -از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ از آﮔﻮرای آﺗﻦ ﺗﺎ ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻗﺎھﺮه  -و ھﻢ ﺑﮫ آزﻣﻮدن
ﺷﮑﻞھﺎ و ﺷﯿﻮهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه در وﯾﮋﮔﯽھﺎﯾﺶ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و رھﺎﯾﺶ
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی را ،ﮐﮫ در ﺟﮭﺖ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺶ ﺗﻼش و ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﺤﻠﮫھﺎی
ﭼﭗ در ﺗﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﭼﭗھﺎ در ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﺎم ﮔﺬارد .ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ در طﻮل اﯾﻦ ﮔﻔﺖ وﮔﻮھﺎ ﻣﻦ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﮕﻔﺘﻢ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﭼﭗ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺣﺪاﻗﻞﺧﻮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ
اﻣﺮوزه ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﭼﭗھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ و در ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑﮫ »اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮیھﺎ«،
در ﺣﻔﻆ و اﺻﻼح ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﭼﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﭼﮫ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﮫ ﺻﺪای ﭼﭙﯽ
دﯾﮕﺮ در ﻧﻔﯽ و رد رﯾﺸﮫای ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ دارﯾﻢ .ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﺻﺪاﯾﯽ در ﺷﺐ اﺳﺖ ،ﺷﺐ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر .ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﺎن ﻧﺪای ﺑﺎل ﺟﻐﺪ ﺧﺮد ھﮕﻠﯽ ﮐﮫ در ﺷﺐ
ﭘﺮوازش را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﯿﮏ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪهی ﻣﺎ ﺑﺎل ﺑﮫ ﺳﻮی رھﺎﯾﯽ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﮫ ﺳﻮی ﻓﺮاﻣﺪ طﻠﻮع
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ِدﮔﺮ ،ﻣﻤﮑﻦ وﻟﯽ ﻧﺎ ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺎ ﻣﺤﺘﻮم.
اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭼﭗ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه را ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاه اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﺳﺎده ﮐﮫ :آﯾﺎ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﺣﺪاﻗﻞﺗﺮ از رھﺎﯾﯽ ﻣﺮدﻣﺎن از ﺳﺘﻢ زر و زور و ﺳﻠﻄﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺟﮭﺎن
ﺧﺎﮐﯽ وﺟﻮد ارزﺷﻤﻨﺪی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؟  −ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﮐﻢﺗﺮ ازآن ﭼﮫ رھﺎﯾﯽاش ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ و در ﻧﺒﻮد آن
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺣﯿﺎت آدﻣﯿﺎن را »زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ« ﮔﺬارد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻟﺒﺘﮫ و ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ھﺮ ﮔﺎم واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی رھﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎس دارﯾﻢ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ھﻤﻮاره
از ﻧﻈﺮ دور ﻧﮕﮫ ﻧﺪارﯾﻢ .ھﺮ ﮔﺎم واﻗﻌﯽ را ﻟﺤﻈﮫای در ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ.
ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ روﺷﻨﮕﺮیھﺎ ،اﮔﺮ رھﺎﯾﯽ را ﮐﺎر و ﺑﺎر ﻣﺒﺎرزهی ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﺑﺴﺮاﯾﯿﻢ ﺑﺎر ِدﮔﺮ آن
ﺳﺮوده ﺻﺪ و ﭼﮭﻞ ﺳﺎﻟﮫ را :ﻧﮫ ﺧﺪا ،ﻧﮫ ﻣﯿﮭﻦ! ﻧﮫ ﻗﯿﺼﺮ و ﻧﮫ ﺳﺨﻨﻮر!
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس و ﺗﺸﮑﺮ از ﺷﻤﺎ در اﺑﺪاع و اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮیھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﻦ آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﮫ اﻣﯿﺪ اداﻣﮫی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎنھﺎ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﻟﮫ اﻧﮕﯿﺰھﺎی ﭼﭗ در دوران ﻣﺎ.

