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  سیاست رھایی  اصول نظریِ 
  

تا  منوزدھ ی  سدهدر  .شده استچه بسا ناممکن  .کرد تفکیک» راست« ازرا » چپ«ن بتوا که است دشوار در جھان، هامروز
بار، چپ اما  گاه فاحش و فاجعه ،خطاھایش و ایرادھا، ھا ی ابھام با ھمه .داشت و حقیقتی معنا »چپ«، مبیست ی نیمه

 چپغیر خود را از  توانست می ھا آن پرتودر که  بودی و سیاست نظریه دارایاو : ھایی واال و اھدافی انقالبی داشت ارزش
امر کارگران و  حمایت ازدر ،  ھا سلطه مقابله بادر ، دفاع از برابری و عدالت اجتماعی در، داری سرمایه نفی در :سازدمتمایز 

نفی ھا، در  پاسداری از آزادی در ،امور خود ی اداره در مردمان دموکراتیکِ  از مشارکت پشتیبانیدر زحمتکشان، 
و  و مخالفت با جنگ ، طرفداری از صلحانترناسیونالیسم دفاع از ستیزی و سرانجام در و دگر نژادپرستی یونالیسم،ناس

  .لبی جھانیط سیادت

ات امور بھینه مدیریت ،اکنون این چپ،. است ماندهباقی  مضمونیمعنا و سراسر گیتی، کمتر در  اما، امروزه از این چپ
سایر ملی و جھانی و  داری سرمایهدیگر خواھان مبارزه برای امحای  ،این چپ. استگرفته  شدوبر را  ھای حاکم موجود نظام

،  راست ھای چون جریان ھم، گیرد میرا در دست  و حکومت جا که قدرت ھرچپ  نای . نیست سلطهھای مبتنی بر  سیستم
  سیاست ؛کند ، حفظ میننمایداگر تشدید ھای اجتماعی را،  عدالتی ھا و بی نابرابری: کند ریزی می برنامه وعمل ، فکر
. است شده مسمایی نام بی ،چپامروزه سان،  بدین ...کند میاِعمال جھانی  گری سلطه ؛گیرد در پیش میمردمی  ضد

انقالب اجتماعی را به خاک  ی ایده خواھانه و ھای رھایی ارزش ما کهبرای  .انقالبی دارد -اجتماعی یامحتو ینکمتر
 .کاری نیست این چپبا دیگر ما را . "خود را دفن کنند نمردگا ،مردگان بگذار". نین چپی امروزه مرده استچایم،  نسپرده

یا  ١ رھایشاز بلکه  »سیاستِ چپ«نه از  ما. به کار خواھیم بردکمتر را » چپ«واژه ، ما خود گفتماندر  ،از این پس 
ھای  ویرانه روی بر ،آن را ابداع کرد .و تأسیس کرد اختراع بایدرا امروزه  رھایی سیاست .سخن خواھیم راندرھایی  سیاستِ 

چپ دموکرات، چپ  مستبد،چپ  خواه، تمامتچپ توتالیتر و  : در اشکال مختلف آن کنونی ورشکستهنظری و عملی چپ 
  ...اصالح طلبجپ سوسیال دموکرات، چپ ، لیبرال

ی  سلطه، ی سرمایه از سلطه: اگون استھای گون سلطه ھا و ، از نگاه ما، رھایی از اسارت قدرتسیاست رھایی اما
اندیشه و سیاست ... ھا ی قدرت مذکر، سلطهی  ، سلطهو مذھب ی دین ، سلطه٢ی دولت سلطهاستبداد و دیکتاتوری، 

 سیاست کل ،ھر یک فقدانبا . استدیگری  ملزومالزم و کدام وجود ھر  .تبیین کرد نظری رکن پنج بر توان را میرھایی 
 سیاستِ  ی  نظریه اصول پنجگانهبه توضیح دست  ،با توجه به شرایط کنونی ایران و جھان ،در این جستار .پاشد می وفر

   .زنیم می ،ھا آن  اصلی، در خطوط رھایی

 --------------------------------------------------  

اجتماعی، سیاسی،  : وه مختلف آنجدر و ،میمرد از انقالب .طرفدار انقالب استسیاست رھایی  .اجتماعی انقالب -١
. حتمیتی تاریخیمطلق دارد و نه  جبریتینه . نه پایان ماقبل تاریخ است و نه آغاز تاریخ انقالب .کند دفاع می ...فرھنگی

 ی کرد ودر جھت برآمدن آن مبارزه کرد، شرطبندتوان و باید  ، اما میناپذیر استبینی  پیش رخداد است، انقالب، اتفاق است،
را  و ستم مناسبات سلطه ،گردد تواند منحرف شود، بازگشت پذیر میھم انقالب . تدارک دید ه و عملنظری درفرارسیدن آن را 



و این  ،ھموار سازدرا  ھا انسان راه رھایشنظم کھن را بر ھم زند،  تواند می ھم و یا تدام بخشد به شکلی دیگر تجدید کند
  .ش بردس، ھمواره نیز خود را زیر پرمداوم باشددر عین حال  تواند انقالب می. آید بر می ی انقالب امر تنھا از عھده

  .شود گذرد، لیکن بدان ختم نمی نظالم جمھوری اسالمی ایران در تمامیت آن می سرنگونیانقالب مردمی در ایران از 
مناسبات که  در عین حال .است شیعی -قانون اساسی اسالمی برخاسته از) تئوکراسیِ (ساالری  دین ،جمھوری اسالمی

 است نظامیجمھوری اسالمی . بر آن چیره است ،اش ساختاری -تاریخی  ناتوانیو   ماندگی عقب وجود داری، با سرمایه
 بر مبتنی است رژیمی. و پلیسی انتظامی ، متمرکز و متکی بر نیروھایمستبد دولتی شایییما ، فعالنفتیرانت  استوار بر
والیت  .ی مدنیھا و سرکوب آزادی عقیدتی، جنسیتی، ملیتی، دینی  نقض آشکار حقوق بشر، تبعیضکراسی، دمو ضدیت با

  . است ترین آن اما نه عمده ایرانیتئوکراسی  یھا ویژگیفقیه یکی از 

، الحاتتحول آن به سوی دموکراسی از طریق اص. است امروز ایران ی تغییرات ساختاری در جامعه مانع اصلیِ چنین نظامی 
ھا حاکمیت اسالمی در  سالطی  ،گوناگون تجارب. باشد میناممکن  ،در چھارچوب قانون اساسی اسالمی ،انتخابات و غیره

به  و تحولاصالحات بنیادین  انجام توانایی و ظرفیتفاقد  جمھوری اسالمیکه  اند ثابت کرده ،۵٧پس از انقالب بھمن  ،ایران
بایست ھدف  ناممکن آن می یا تحول اصالحو نه انحالل  در نتیجه .است و رفرمیسم رفرماز طریق  از درون سوی تغییر خود

و  راھی ھم خواھانه، ، به منزله جنبشی رھاییماھدف  .قرار گیرد مردمی برای دگرگونی اجتماعی ھای اصلی جنبش
  .است ساختارشکن و ی رادیکالھا جنبش چنینبا  کوشی ھم

ھا و به طریق اولی از خارج از  و نه از خارج از این جنبش -در داخل کشور  دگرگون کننده یھای اجتماع جنبش دروناز تنھا 
وجود  خود را به ی ، نیروھای فعال و سازماندھندهشکل گیردتواند  میموجود  نظاماجتماعِی  -بدیل سیاسی است که -کشور

و دانشجویان  جوانان، زنان، ،ران، زحمتکشانکارگ بر متکی. ھای اجتماعی است بر این جنبش متکی سیاست رھایی .آورد
طلبان  اصالح، در این میان .استدولت مستبد  داری و ، سرمایهساالری دین ی  مردمان تحت ستم و سلطهبه طور کلی 

در برابر مخالف و  ی جبھهدر  ھا مذھبی –ملی  و انخواھ جمھوری غیر ،تحول طلبان وھا  رفرمیست، حکومتی حکومتی یا غیر
خواھان  که دندھ از اپوزیسیون تشکیل می ھایی را آن بخش رھایی سیاستمتحدین  .گیرند میقرار  ست رھاییسیا

گذار به سوسیالیسم  فرایند ازو  ھستند جدایی کامل دولت و دینالئیسیته یا  طرفدار ،اند نظام جمھوری اسالمی سرنگونی
  .کنند جانبداری میدر ایران 

قیام نبش ھمگانی، جمسالمت آمیز،  ی مبارزه :مختلف صورت پذیرد توسل به اشکال مبارزاتی باتواند  میبراندازی رزیم 
در در دفاع از خود و  عمال قھر از سوی جنبش مردمی، امکان اِ مردم ای از فرایند حرکت انقالبی در مرحله. مردمی  و انقالب

انقالب و از  ویژه به مبارزاتی، ی اشکال از ھمه ییسیاست رھا. شود ناپذیرتواند اجتناب  برابر قوای سرکوبگر رژیم می
  .کند پشتیبانی میانقالبی  دگرگونی

با قانون  ،ترین آن، در رژیم جمھوری اسالمی ترین یا عمده انتخابات آزاد، به منزله یکی از ارکان دموکراسی و نه مھم 
به منظور  مردم تشکیل مؤسساناز  نقالب،ا فردای، در سیاست رھایی. پذیر نیست امکان ،اساسی اسالمی حاکم بر آن

کار به  آغازکه برای ما،  یجمھوریت .کند دفاع می دایی دولت و دینج و مسارکتی دموکراسی بر اساستی جمھوری تبیین
  .خواھد بودخواھانه  سوسیالیسمی رھایی سوی

کارگران،  ی واسطه بی ی  مداخله یعنی مستقیمدموکراسی  سیاست رھایی مدافع. علیه دولتدموکراسی  -٢
 که در غایت امر دموکراسیاست، حقیقی  طرفدار دموکراسی. است )Res publica(» امر عمومی«در  زحمتکشان و مردمان

  ). مارکس، نقد حق سیاسی ھگل" (گردد میدر دموکراسی حقیقی، دولت سیاسی محو : "باشد می دولت علیه

عموم مردم  تر و مستقیمتر  گستردهرادیکال، ھر چه  گری دخالتبارزه برای از فرایند م ،)دولت علیهدمکراسی ( فرجامیچنین 
شیوه و روش خودگردانی و اِعمال مردمان و زحمتکشان در امور خود؛  ی مشارکت آزادانه، داوطلبانه و برابرانه :  گذرد می
توسط ، محیط زیستی، فرھنگی ی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی گری و کنترل از پائین در ھمه مدیریتی؛ دخالت خود

  . شودنمی» نمایندگی« مردم دخالت گری جمعی، مشارکتی و مستقیمدر این میان، . مردم



 .ندارد امروزیعصر مدرنیته " دموکراتیکِ " ھای نظام در نمایندگی دموکراسی با چندانی قرابت مستقیم دموکراسی
حاکمیت به . ھمان منطق که نمی تواند واگذار شود، منتقل شود با. نمی تواند نمایندگی شود"ی روسو  هبه گفت" حاکمیت"

است و یا  شاراده عمومی یا خود. کند گاه کسی را نماینده خود نمی عمومی ھیچ  عمومی است و اراده  طور اساسی اراده
  .)پاراگراف پنجم از فصل پانزدھم در قرارداد اجتماعیروسو، " (چیز دیگری، حد وسطی وجود ندارد

آنان،  "نمایندگان"م و برای مردم، به عنوان به جای مردم، به نام مرد ،ای حرفه افرادی ،موکراسی نمایندگیددر 
و به " اسیردموک"حقیقی، در دموکراسی  .کنند صلح می اندازند و راه می، جنگ گیرند تصمیم می، کنند گذاری می سیاست

کنترل پنھان نمایندگان مردم و   با ،در دموکراسی لیبرالی .شود مردم اعمال می برایمردم و  از طرفطور کلی سیاست 
با کنترل و دخالتگری مردمی از طریق  اما در دموکراسی رادیکال. رو به رو ھستیم ھا ھا و الیگارشی دولت توسط قدرت

  .باشیم ھای اجتماعی رو به رو می ھا و جنبش انجمن

شود،  ، انتخابات و از این دست خالصه و محدود نمیرسمیای در حکومت، دولت، پارلمان، نھادھ بدین سان دموکراسی
 ی به نقش و فعالیت مردمان در امور خود، در امور سیاسی و اجتماعی شھر و  فراتر از آن اداره» قدرت مردم«بلکه چون 

 تواند امر خودِ  ویژه زحمتکشان تنھا می و به ھای گوناگون رھایی مردماِن تحت ستم و سلطه. دھد جامعه و کشور ارجاع می
ای مستقیم و  دموکراسی در معنای کسب امور خود توسط خود و برای خود به گونه. باشد ھا آنو برای  ھا آنبه دست ، ھا آن

را به سوی دموکراسی ھر  نمایندگی ھمواره مرزھای ساختگی و قانونی دموکراسی ی است کهفراینِد بی پایان ،بالواسطه
 "دموکراسی"دموکراتیزه کردن این آن چیزی است که  .نوردد تر در ھم می گسترده و تر تر، کامل تر، مشارکتی چه مردمی

  .نامیم می

روند مبارزه برای دموکراسی رادیکال و مستقیم جدا از مبارزه در جھت برابری و  .خواھانه رھایی سوسیالیسمِ  - ٣
دیوار چینی این دو را از ھم تفکیک . سبات سلطه نیستداری و منا جدا از مبارزه برای امحای سرمایه. سوسیالیسم نیست

  .کند نمی

امر تولید، در سطح ملی و جھانی، در عصر ما، بیش از ھر زمان  از یکسو، .جھانی شده است امروزه ،داری سرمایهسلطه 
 تولیدخصوصی بیش از پیش، تملک  و از سوی دیگر اما. باشد میتعاون جمعی و اجتماعی از  برامدی دیگر، بطور اساسی

علیه  ای برای سوداگری ھر چه بیشتر سرمایه به وسیله توسط انسان برای انسان امری  تولید را از توسط صاحبان سرمایه،
ھر چه  شدنو کاالئی  شدن شیئی امروزه مواجه ھستیم با ،ی سیادت سرمایه در نتیجه .کرده است انسان تبدیل

و اسارت بار  ی  سلطهبا نیروی کار و سرانجام  استثمار شدیدبا  کامل انسان، ھر چه ٣بیگانگیِ  ازخود با زندگی، گسترده
کنندگان  رین و استعالیی بر فراز تولیدچون قدرتی بَ آن،  مرز و انتھای بدون جویی و سود پرستی و سودسرمایه  ی کننده نابود

   .وندش واقعی که از دخالت در سرنوشت خود ھر چه بیشتر جدا و محروم می

در سطح داری  سرمایه ضدبرای عدالت اجتماعی و بھزیستی را از مبارزه  ھا ی انسان توان مبارزه سان، امروزه نمی بدین
سان نیز، دو مبارزه، یکی  به ھمین. توان اولی را جدا از دومی به پیش راند و متحقق ساخت نمی. جھانی تفکیک کرد و ملی

  .اند برای رھایی، به ھم پیوسته و وابسته شده داری سرمایه ضد برای دموکراسی و گسترش آن و دیگری

خواری  رانتبا این ویژگی که با  ،حاکم استبر اساس کار مزدوری  داری سرمایهمناسبات ، جمھوری اسالمی ایران امروزه در
ادی برای آزادی و در نتیجه در کشور ما، دو مبارزه ضد استبد. اند آمیخته خودکامگی درو  ، فسادساالری، استبداد دیندولت، 

دست  دیگر که حقیقتِ ، با این آمیزند بری از ھم اکنون در ھم میداری برای عدالت اجتماعی و برا سرمایه دموکراسی و ضد
  .باشند در شرایط فعلی برخوردار می ای ویژهھای اولیه اجتماعی و سیاسی از تقدم و ابرام  یابی به آزادی

ی  داری به جامعه سرمایهی  ی تغییر انقالبی جامعه دوره « مارکس در ھمین راستاست که تبیین آن چه که
در مرکز  .شود طرح میم ،نامیم می» سوسیالیسم« ،اش ی نارساییِ  با ھمه، که نامد می )نقد برنامه گوتا(   »کمونیستی

 سوم، و دوم، برابریآن،  مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و اجتماعی کردن الغای یکم، :تبیین سوسیالیسم سه چیز قرار دارند
و  باشند که نه خصوصی» مالکیت«این پرسش که اشکال اجتماعی و جمعی  .جامعه برگر  سلطه یامحای دولت چون قدرت



تحقق  جھانیای و  منطقهدر سطح  تواند ؟ این که سوسیالیسم چگونه میشوند و چگونه ایجاد می اند تی، کدامیننه دول
ھای  در جریان مبارزات و جنبش فقط ،استممکن  غیر به تنھایی یالیسم در یک کشورزیرا که ساختمان سوس پذیرد،

توان به یقین  اما از ھم اکنون تنھا می. خود را دریافت خواھند کرد ھای پاسخ خواھانه داری و رھایی سرمایه اجتماعی ضد
» سوسیال دموکراسی«و تجربه ناکام  )سوسیالیسم توتالیتر( »سوسیالیسم واقعاً موجود«گفت که آن چه که تجربه باطل 

اند این است که اشکال دولتی و اقتدارگرایانه اِعمال شده  در جھان در سده گذشته به ما آموخته) یلیبرال یسمسوسیال(
برند  داری نمی نه تنھا راه به گسست از سرمایه ی امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ھا برای اداره توسط این سیستم

تکشان را به مراتب شدیدتر سلطه و ستم بر مردمان و به ویژه زحم، سیستم شوروی ی ھم چون نمونه ،توانند میبلکه حتا 
 و استمرار بقاو در نتیجه  داری سرمایه" اجتماعی"مدیریت برای شرایط  ،دموکراسی سوسیال ی و یا ھم چون نمونه سازند

  .سازند فراھم آن را بی پایان

 .است اپوزیسیونیگرا و  جنبش .است و ضد سیستمی رادیکال اندیشه و عملی است رھاییسی .قدرت ضدِ  سیاستِ  - ۴
  .است آن تسخیرضد  وخارج از قدرت، ضد قدرت 

جوھر  قدرت و دولتدستگاه دولتی و تصرف  این است که امر )»دموکراسی«از و ھم چنین ( »سیاست«از  کالسیکتعریف 
و به  ،انقالب، طلبانه قدرت از این دید". است قدرت ی،مساله اصلی ھر انقالب" :گفت لنین می .دھد سیاست را تشکیل می

ھا و  ی ترفند ھمه ،از ھمین دیدباز  .شود می و حفظ آن و دولت قدرت تسخیر مبارزه برای تبدیل به ،سیاستطور کلی 
ھمواره . است استا عمل کردهدر این رچپِ سنتی ھمواره . دنشو میشمرده مجاز  و حفظ آن برای رسیدن به قدرت ھا شیوه

ناگزیر به حفظ  ،دولت و منافع ، در برابر الزامات حکومتی و منطقرسد میقدرت  بهنیز نشان داده است که ھنگامی که 
  . شود میسلطه  اعمالو  سیستم

ی سیاسی  و فلسفه بر اندیشه تا امروز ، که از افالطونفعالیت سیاسیاز  فوق و مبتذل عامیانه درکدر  سیاست رھایی
و آن را در عمل سیاسی روزمره به  دھد میارایه  »سیاست«تعریف و تبیین دیگری از . کند میکامل تجدید نظر  ،داردغلبه 

مداری  گرایی و دولت ، مدیریت امر دولت و قدرت نیست، دولت)دموکراسی ھم چنینو (» سیاست«این که  .برد میکار 
 .است آنحای دولت چون قدرتی مافوق جامعه و جدا از متا حد نفی و ا مبارزه جنبشی و اپوزیسیونینیست، بلکه 

زیستی در  ھم. تضاد و تعارض اجتماعی است. طبقاتی است مبارزه. است بدین معنا، مبارزه ضد سیستمی »سیاست«
ھا و  در اختالف ،مردمان در بسیارگونگی شان ی واسطه مداخله و مشارکت مستقیم و بی. ھم ستیزی است

ھا و  بر این ارزش بایست میخواھانه،  سیاست رھایی، سوسیالیسم رھایی. است خود ی امور در اداره ،شان ھای اکاشتر
  .به پیش راندتصرف قدرت و  قدرت نفیو این امر را در  فشارد پای ورزد، اصول تاکید 

در گسست از تفکری که . ندکشود و عمل میطلبانه از سیاست تبیین می خواه در گسست از بینش قدرترھاییجنبش 
که ناگزیر در شرایط تاریخی  ،است قدرتدھد، که ھدفش باز تولید ساختار  مشغولی خود قرار می تسخیر قدرت را در مرکز دل

سیاست رھایی  .ضد قدرت استبه طور اساسی و جوھرین خواھی رھایی. باشد میگر  اقتدارگرا و سلطه، کنونی تمرکزگرا
خود قرار کار را موضوع  ، یعنی در درون سیاست رھایی،ی سطوح اجتماعی و از جمله در درون خود در ھمهھا  مبارزه با قدرت

  . دھدمی

 مدل، بنا بر در عصر ما ،سازی حزب. تشکل مورد نظر سیاست رھایی، جنبشی است و نه حزبی .جنبشی تشکل - ۵
 )کلیسا(اقتدارگرای دستگاه دین  ی ساختار عمودی وھم چنان که دولت مدرن نیز بنا بر نمونه ،است شکل گرفته» دولت«

تسخیر قدرت سیاسی، در دست گرفتن ماشین دولتی و  به منظورامروزی، دستگاھی است  سنتیحزب . شکل گرفت
، عمودیساختار  :می نامیم» دولت -  حزب«از این رو، ما این گونه تشکیالت سیاسی را . منظور حاکمیت بر مردم حفظ آن به

آن و  تامین منافع حزب و دستگاه(بنا بر ماھیت و الزاماتش  ،بخواھد و چه نخواھدکه چه  ،و اقتدارگرا گرا، بوروکراتیکتمرکز
در ی مردم را  رسوالنه ، ھدایت و ارشادِ ترھبریو ، گری نماید سلطه، کندقیمومیت  عمالاِ  بر مردم ناگزیر باید ،)حفظ قدرت
   .دست گیرد



ود به طور جمو تشکیالتیھای  نمونه زیرا که .کردآغاز از صفر کار را باید به تقریب  ،جنبشی )شکالتیا ت( تشکل برای ایجاد 
ی را باید از این رو تشکل جنبش .آیند به شمار نمی  سیاست رھایی سرمشقی برایکه  ھستندتحزب سنتی  نوععموم از 

 ...، لنینیتحزب سنتیسیستم نقد  و از طریق ی اجتماعیھا جنبش اندوزی و تجربه عملتنھا از فرایند  ابداع کرد و این امر
  .تواند تحقق پذیرد می

قراول توده  ، سازمان پیشتاز و پیشاین است که تشکل جنبشی بیان کرد در چند کلمه توان آن چه که از ھم اکنون می اما
و  ای ، شبکهافقی لتخصتشکل جنبشی . قیم، راھبر و مرشد مردم نیست. نیستو آوانگاردیست  دآوانگار. نیست

تشکل جنبشی . جنبش استدر مجمع عمومی  دموکراتیک گیری تصمیممتکی به . دارد )دموکراسی مستقیم( دموکراتیک
تشکلی جداگانه از  -شود زیر پا گذارده میتوسط لنینیسم  مارکسمانیفست که پس از  ی  بازگشت به ایده با - در غایت خود

ای از جنبش مردم تشکل جنبشی تنھا به مرحله. نیسترھایی خود  تحت سلطه برای جنبش عمومی زحمتکشان و مرمانِ 
   .و رھایی بشر جھان روایی، کمونیسم :نگاه دارد ی مراحل جنبشبه مجموعهبلکه ھمواره  کند، نمیتوجه 

 -------------------------------------------------  

 ھای دیکتاتوریداری،  سرمایه بزرگ و کوچک ھایقدرتی سلطه ص اصلی آن راکه شاخدر شرایط اوضاع امروز جھان و ایران، 
ای و غیره تمامی امکانات دولتی، رسانه توسل بهبا  ھمگی که ،دھند تشکیل می ارتجاعی ھای رژیم و نظامی، دینی
ای و ساختاری  ل، ریشهتغییر رادیکاخواست ابدی جلوه دھند و ھر گونه  در ھمه جا خود را کوشند سیستم حاکم موجود می
از  ساختارشکن و رادیکال ی مبارزهخواھانه و رھایی ھایداری، آرمانسرمایه ھای ضدایده بهپایبندی ، بنامند دیوانگیرا 

  . باشد برخوردار می به سزاییاھمیت 

مقاومت پایداری در  ا وھ مساله اصلی بر سر استمرار در ارزش، ھستندخواھانه  آنان که طرفدار سیاست رھایامروزه، برای 
دفاع از سیاست رھایی در نظریه و   از است عبارت باید انجام دھیمو  توانیمدر وضعیت کنونی می ماآن چه که . مطرح است

برای رھایش نوین سازماندھی مبارزه ی ھا ابداع شکل و سیستمیھای اجتماعی ضدبه برآمدن جنبش کردن ، کمکعمل
  . ھا انسان

  

------------ -------------------------------------------  

  ھا یادداشت
 Emancipation:  ، رھاییرھایش :١

اجرایی، قضایی  قوایشامل سه که است، ) آلمانی(  Staatو ) انگلیسی( State، )فرانسوی( Étatدولت، در ھر جای این نوشتار، معادل  :٢
  .است Gouvernementرجی آن نزد ما با حکومت اشتباه نشود که معادل خا. و مقننه می شود

 Aliénation:  ازخودبیگانگی :٣

  


