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ﺳﮫﻤﯿﻪی ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺷﮑﻞدھﯽ »ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﭼﭗ«

ﭼﭗِ دﮔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ﻣﺘﻦ ﮐﻮﺗﺎه زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ »ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮای ﺷﮑﻞدھﯽ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﭼﭗ « در  ۴ﻓﻮرﯾﻪ  ٢٠١٢در ﮐﻠﻦ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﻓﺮﺻﺖِ طﺮح آن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .اﮐﻨﻮن ،ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در روﻧﺪ ﺷﮑﻞ دھﯽ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﭼﭗ و آﻏﺎز ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﮔﻘﺘﮕﻮھﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﻞدھﯽ وﺣﺪت ﻧﯿﺮوھﺎ و ﻓﻌﺎﻻن وﻓﺎدار ﺑﻪ ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﯾﺪهی رھﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه را ﺑﺎ
اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات و اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎرﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ
ﺳﮫﻤﯿﻪای ﺗﺄﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود.
)ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ –  ١٨ﻧﻮاﻣﺒﺮ .(٢٠١٢
----------------------------------------------------دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ!
ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ را اﻣﺮوز ﮔﺮد ھﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ درﺑﺎرهی ﺷﮑﻞدھﯽ »ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﭼﭗ« راﯾﺰﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﯽطﺮف
و ﺑﯽ ھﻮﯾﺖ در ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ  -ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ١۴٠ .ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﮐﻠﻦ و در ھﻤﯿﻦ اﯾﺎم ،
ﺿﺮورت و ﻓﮑﺮ راھﯽ دِﮔﺮ ،ﻣﺒﺎرزهای ِد ﮔﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ِد ﮔﺮ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ِد ﮔﺮ در ذھﻨﯿﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .درﺳﺖ ھﻤﺎن
ﺿﺮورﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ذھﻨﯿﺖ ھﺎی ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﻣﺸﺎوره ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
در آن زﻣﺎن در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ،ﺟﻮان ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺗﺎزه دﮐﺘﺮای ﻓﻠﺴﻔﻪاش را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮدﺑﯿﺮ
روزﻧﺎﻣﻪای ﻟﯿﺒﺮال ،ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻮﮐﺎران رود ﻣﻮزل ﮐﻪ در ھﻤﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﺎری اﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .او در
اﯾﻦ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﻓﺎع از زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﺎﮐﺴﺘﺎنھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻼﮐﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه زده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺳﺎﻧﺴﻮر و روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف ھﻤﮕﺎن اﺳﺖ و »دﮐﺘﺮ ﻣﺎرﮐﺲ«
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖھﺎﯾﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻧﺴﻮر و اﺗﺤﺎد ﻣﺴﺘﺒﺪان ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﻮرژوا  -ﻟﯿﺒﺮالھﺎی ﺳﺎزشﮐﺎر ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم
و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮای اداﻣﻪی ﭘﯿﮑﺎری ﮐﻪ ﺧﺼﻠﺖِ ﺿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداریاش ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮاﯾﺶ آﺷﮑﺎر و روﺷﻦ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﺸﻮرش آﻟﻤﺎن را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﯿﻠﺴﻮف اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﮫﻮدی ﺳﺮﮔﺮدان اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽرود ﺳﭙﺲ
از آن ﺟﺎ ﻧﯿﺰ اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ،ﻗﺒﻞ از ﻣﮫﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ،در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در آن ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ١٨۴٨ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ در ﻣﯽآورد و ﺑﺮآﻣﺪن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﻮﯾﻦ را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن،
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺪرن ،در ﺳِﮑﺎﻧﺲھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒاش ،از اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﺮاﻧﻪ ﺗﻼﻗﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ دو رخداد در ﻣﺤﻞ
ﺗﻼﻗﯽ دو رودﺧﺎﻧﻪ راﯾﻦ و ﻣﻮزل ،ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻮﮐﺎران ﻣﻮزﻟﯽ و ﺗﻮﻗﯿﻒ روزﻧﺎﻣﻪی راﯾﻨﯽ ،آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ دو
ﺗﻼﻗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻮﮐﺎران ﻣﻮزﻟﯽ و ﺳﺎﻧﺴﻮر اﺳﺘﺒﺪادی روزﻧﺎﻣﻪ راﯾﻨﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد ،ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﭗ
ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﺳﯿﺮی ِدﮔﺮ ﻣﯽﭘﯿ ﻤﻮد.
اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ را از آن ﺟﮫﺖ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭘﺮﺳﺶھﺎی اﺻﻠﯽ اﻣﺮوزی ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﺻﺪ و ﭼﮫﻞ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،در اﺳﺎس ،ﭼﻨﺪان ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ھﻢﭼﻨﺎن ،ﺑﻪ رﻏﻢ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ھﻤﺎنھﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶھﺎ در درازای ﺳِﮑﺎﻧﺲھﺎی ﺳﭙﺮی ﺷﺪهی ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ ھﺎﯾﯽ

درﯾﺎﻓﺖ ﻧ ﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦھﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ھﻤﮕﯽ ﯾﺎ ﺑﺎطﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎراﯾﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺷﺎﻋﺮ ،ﺳﺮآﻏﺎز ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻧَﯿﺎ َرﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ھﻢ ﭼﻨﺎن
در اﺑﺘﺪای ﮐﺎری ھﺴﺘﯿﻢ .ﺳﺮآﻏﺎز را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ در آﯾﻨﺪه و ﭘﯿﺸﺎروی روی ﺧﻮد ﺟﻮﯾﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ در اﻧﺪر ﺧﻢ
ﺗﮑﺎﭘﻮی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ ،ﻣﺘﻔﺎوت و دِﮔﺮ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶھﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ و در زﻣﺎﻧﻪ ی ﻣﺎ ﻧﯿﺮ ھﻢﭼﻨﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶھﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی رھﺎﯾﯽ در ﺑﻐﺮﻧﺠﯽھﺎ  ،ﺗﻀﺎدھﺎ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽاش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دھﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان دو ﺳﻨﺦ ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ھﻢﺑﺴﺘﮕﯽ و ھﻢزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ھﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد
ﺑﺮای آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪهی اﻣﺮوزی ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی را ﺑﺎ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ داد
و ﺗﻠﻘﯿﻖ ﮐﺮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ دو ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺳﻔﺴﻄﻪ » ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻨﺪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و زﻣﺎﻧﯽ« ﮐﻪ ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ و ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮیﺳﺖ ...ﺑﻪ ﭘﯿﺶ راﻧﺪ؟
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرھﺎی اﺻﻠﯽ راﯾﺰﻧﯽ اﻣﺮوز ﻣﺎ را ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺪام ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،دﯾﺎﻟﻮگ درﺑﺎرهی ﭘﯿﻮﻧﺪ و آﻣﯿﺰش دو ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺼﺮ
ﻣﺎ :از ﯾﮑﺴﻮ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای آزادی ،ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ )ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ( ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺟﻤﮫﻮری و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاھﺎﻧﻪ ،رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﻗﺪرتﻣﺪاری و دوﻟﺖ ﮔﺮاﯾﯽ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ،ﺟﻨﺒﺶ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯽ در ﮐﺸﻮر ھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪی اﺳﺘﺒﺪاد ،ﭼﻮن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﺮان ،ھﻤﻮاره ﺑﻪ دو ﻣﻮﺿﻊ اﻓﺮاطﯽ در
ﻏﻠﻄﯿﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎ ﻣﺒﺎره ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد را ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺮده و اﻣﺮ ﺑﺮاﺑﺮی -رھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ آﯾﻨﺪهای ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺖرس
واﮔﺬارده اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻦ دوﻣﯽ را ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺮده و اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی -دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺘﻌﺎرف را
ﻧﺎدﯾﺪه و ﺑﻪ ﺳﺨﺮﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺠﺎرب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان ،آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻪ ﺷﺪت در ھﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻮﯾﮋه اوﻟﯽ ،ﺳﺪی ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ ،ھﻢراھﯽ و
ھﻢزﻣﺎﻧﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ دو ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎری ﺳﮫﻞ و ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺬﯾﺮش وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ،ﺑﯿﺎن آن ،طﺮح آن ،ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺑﺎرهی آن ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦھﺎﯾﯽ از
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼشھﺎی ﻧﻈﺮی ﻓﺮا ﻧﺮوﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮ ﻧﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ روی ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﺎﻋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﮔﺮﺳﺎز وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد دارد .اﻣﺮوزه ،ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،اﮔﺮ
ﭼﻪ ھﻤﻮاره رﮐﻦ ﻣﮫﻢ ﻣﺒﺎرزات طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ اﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺤﺼﺎری و ﺳﯿﺎدت ﺳﺎﺑﻖ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﺮک ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﺗﺤﻮل ﺿﺪﺳﺴﺘﻤﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮآﻣﺪن ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاھﺎﻧﻪ و رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
»ﺳﻮژه اﻧﻘﻼﺑﯽ دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎز « در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﻪ ) (multitudeو ﻧﻪ
طﺒﻘﺎﺗﯿﺴﺘﯽ  ،classisteﮐﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺿﺮور ه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ،در ھﻢﺳﻮﯾﯽ و
ھﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﮔﺬرا ،ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ،رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮی طﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﮫﺎنروا ،در زﻣﺎن و
»ﻣﮑﺎﻧﯽ« ﻣﻌﯿﻦ )ﺷﮫﺮ ﯾﺎ ﻣﯿﺪان( ،ﭼﻮن »رﺧﺪادی« اﺗﻔﺎﻗﯽ ،ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮه و ﻧﺎﺑﮫﻨﮕﺎم ،ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﺴﺎﻟﻪ
اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻘﺄ و اﺳﺘﻤﺮار آن در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﯿﺮوھﺎی
ﮐﻠﮑﺘﯿﻮ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آزادی و رھﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان و ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ در
ِ
ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻮرھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺚھﺎی ﻧﻈﺮی ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ.

ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮم ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻧﻘﺪ و رد ﺷﮑﻞھﺎ و ﺷﯿﻮهھﺎی ﮐﮫﻨﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻋﯽ در ھﻤﻪ ﺟﺎ اﻣﺮوز در ﺗﮑﺎﭘﻮی اﺑﺪاع ﺷﮑﻞھﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽاﻧﺪ.
ھﻤﻪی آنھﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶھﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺨﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﺷﮑﺎل ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻪ در ﺳﺪهی ﻧﻮزده
و ﺑﯿﺴﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺣﺰب -دوﻟﺖ  ،Parti-Etatﺑﺮای رھﺒﺮی و ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ،ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻔﻆ آن ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﻢﭼﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن در ﺑﺤﺮان و ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻧﻈﺮی و ﺳﺎﺧﺘﺎری ژرﻓﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪاﻧﺪ .آن ھﺎ اﻣﺮوز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ .آن ھﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ اﺣﺰاب اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ »آن ﭼﻪ
ﮐﻪ ھﺴﺖ« ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
»ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« ،ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻪ اﻣﺮوز ،ﺑﺎ ھﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﯿﻮهای ،ﺑﻮﯾﮋه در اﺷﮑﺎل ﺟﭗ و
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ آنھﺎ ،ھﻤﻮاره ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ» .ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً
ﻣﻮﺟﻮد « ﯾﺎ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ واﻗﻊ ،از راﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﭗ ،ھﺴﺖ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﻤﻮاره ﺑﺎ »دوﻟﺖ« و »ﻗﺪرت
ﺣﺎﮐﻤﻪ « ،ھﻤﻮاره ﺑﺎ »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﯿﻞ و ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﻋﻈﯿﻢ « ،ھﻤﻮاره ﺑﺎ اﻣﺮ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﯾﺎ اﺷﺮاﻓﯿﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻟﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺗﻮده ،ﻋﺠﯿﻦ ﺑﻮده و ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺎﻟﻪی اﯾﻦ
اﺳﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان »ﺳﯿﺎﺳﺖ« را ﮔﻮﻧﻪای دِﮔﺮ در ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ ؟
»ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ دِﮔﺮ « در ﻧﻔﯽ دوﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ و ﻗﺪرت ﮔﺮاﯾﯽ ،در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﻣﺮدم در ادارهی اﻣﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮد!
اوﺿﺎع »ﺗﺤﺰب واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد « ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺘﺮ از وﺿﻌﯿﺖ »ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺤﺰب ﮐﻼﺳﯿﮏ ﯾﻌﻨﯽ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺣﺮب -دوﻟﺖ ،ﺣﺰبِ دوﻟﺖﮔﺮا و ﯾﺎ ﺣﺰب ﺧﻮاھﺎن ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در
درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن در ھﺪاﯾﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ھﻤﻮاره در زﻣﺎن و ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﻣﺒﺎرزه ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ھﺎ و ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺖ
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪی »ﺣﻔﻆﺧﻮد « ﭼﻮن دﺳﺘﮕﺎھﯽ در ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮد در ﺟﺪاﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺮای ادارهی ﮐﺸﻮر ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﺪاﻓﻊ
ﺣﻔﻆ و اﺳﺘﻤﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ و ﺳﺘﻢ ﯾﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺸﺮوع « ﻧﺎﻣﻨﺪش ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ دوﻟﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻣﺘﻘﺪر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ وﺿﻌﯿﺖ »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن و ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ« را ﺗﺪاوم ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺣﺮﮐﺖھﺎ و ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺣﻮزهی اﻗﺘﺪار و ﮐﻨﺘﺮﻟﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﺑﺮای ﭼﭗ ﻣﻠﯽ -ﺟﮫﺎﻧﯽ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺎﻧﻪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪی
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع در ھﻢآﻣﯿﺨﺘﻪی ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﭼﭗ دوﻟﺖﮔﺮای اداره ﮐﻨﻨﺪهی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﻞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﮔﺴﺴﺖ از دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺰب واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد ،ﯾﮑﯽ در ﺷﮑﻞ ﭼﭗ
ﺳﻨﺘﯽ ﻟﻨﯿﻨﯽ -اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮی در اﺷﮑﺎل راﯾﺞ اﺣﺰاب ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻣﺮوزی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﺳﯿﺴﺘﻢ )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری(،
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭼﭙﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪون ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و دوﻟﺖ...
ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺳﻮﻣﯽ را در ﺑﺤﺚھﺎی ﻣﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ.

دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ!
ﻣﺎ اﻣﺮوز در اﯾﻦ زﻣﺴﺘﺎن اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﺟﮫﺎن دور ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪی از ﻧﻮع دﮔﺮ را ﺑﺎ ھﻢ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎب ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎﯾﯽ را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ روی ھﻤﻪی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺷﮑﻞدھﯽ ﺗﺸﮑﻠﯽ از ﺳﻨﺦ ِدﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻼشھﺎی
ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﭗ اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻮﯾﮋه در دوران ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ھﻤﻮاره ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف
ھﺪف ادﻋﺎی در اﯾﺠﺎد ﭘﺪﯾﺪاری ﻧﻮ ،ھﻤﻮاره ﺑﻪ »ﺗﮑﺮار ھﻤﺎن « در ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﮫﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ﺑﻮﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ
دوری از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ و ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و طﺒﻘﺎﺗﯽ در داﺧﻞ اﯾﺮان ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺒﻌﯿﺪ طﻮﻻﻧﯽ و ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﺎرج از

ﮐﺸﻮر ...ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ و دﺷﻮاری دو ﭼﻨﺪان و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭼﯿﺮه ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ،اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺮآﻣﺪن ﭼﭙﯽ ﻧﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ  -ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺟﺪا از ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﯿﺪان واﻗﻌﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﺑﺴﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ  -اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راه را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﮑﺎﭘﻮی
ﻧﻈﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪاﻧﮕﯿﺰھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﭗ ﺗﺎ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ھﻤﻮار ﺳﺎزد.
در ھﻤﯿﻦ ﺣﺪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﺗﻼش ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ را ﭼﻪ اﻣﺮی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ اﻣﺮ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﻟﺒﺘﻪ ،ﭼﻪ
در اﯾﺮان و ﭼﻪ در ھﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ،درک ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﭼﭗ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن در ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮان از اھﻤﯿﺖ ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﺪن ﭼﭗھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺨﻦ راﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ »ﺑﺰرگ« ﺑﻮدن ﺗﺸﮑﻞ ﭼﭗ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﮐﻤﯿﺖ
ھﯿﭻ ﮔﺎه در »ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ« ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« ﺑﮕﺴﻠﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ آن
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻼش ﻣﺎ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ آن ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺑﺎﻻ
دھﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺪام ﭼﭗ؟ ﭼﭗ ﺑﺮای ﮐﺪام ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻣﺮوزی؟ ﭼﭗ ﺑﺮا ی ﮐﺪام اﻓﻖ آرﻣﺎﻧﯽ؟ ﭼﭗ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﯾﺎ دوﻟﺖ ﮔﺮا و
ﭗ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ؟ ﭼﭗ از ﻧﻮع ﭼﭗ ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺪﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری؟ و ﯾﺎ ﭼﭗ ﺿﺪﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و
ﻗﺪرتطﻠﺐ؟ از ﻧﻮع ﭼ ِ
رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه در ﮔﺴﺴﺖ از ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد؟
ﭘﺲ ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺮار ﺳﺎﻟﻢ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺿﺮوری ﺑﻠﮑﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ھﺎی ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را
ﺑﻪ دور از ﭼﻔﺖ و ﺑﺴﺖھﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﺑﻪ دور از ﭼﮫﺎرﭼﻮﺑﻪﺳﺎزیھﺎی ﻣﺮﺳﻮم ،ﺑﻪ دور از ﺳﺮھﻢﺑﻨﺪیﮐﺮدن ،
ﺷﺘﺎبزدﮔﯽ و ﺳﻮزاﻧﺪن زﻣﺎنھﺎ و ﻓﺎزھﺎ ...ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ھﻤﻪ را در ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎز ،آزاد و ﺷﮑﯿﺒﺎ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯿﺎن اﯾﺪه ھﺎ و ﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻣﺎن دھﯿﻢ.
ﭼﭗِ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه ﻣﻠﯽ  -ﺟﮫﺎﻧﯽ ،اﻣﺮوزه در ھﻤﻪ ﺟﺎ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﺗﺪارک ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد.
دﮔﺮ را در روﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
دﮔﺮ و ﭼﭗ ِ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت ،زﻣﯿﻨﻪھﺎ وﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاروﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖِ ِ
رخدادھﺎی ﻧﺎﻣﺘﺮﻗﺒﻪای ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزﻧﺪ ،آﻣﺎده و ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ راه ﺑﻐﺮﻧﺞ و
ﻧﺎﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺮطﺑﻨﺪی ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد.
ﭼﻪ ﺑﺪون اﻣﯿﺪ ،ﻧﺎﻣﺘﺮﻗﺒﻪ را ﻧﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ.

