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ضد سیستمیهای جنبش   

رهایی سیاست و زاتوهم پوپولیسمموهوم،  «»مردم  

 

 نوین   هایاین جنبش است.  سیستمی ضدهای برآمدن  جنبش ،  ماامروز   جهان   عاضاو یهرجستی باهویژگی یکی از

از  در عین حالاما  ،اندمتفاوتبسیار  کشورهر شرایط  ربنا ب با این که ،ز غرب تا شرق و از شمال تا جنوبا ،اجتماعی

 سازند.میگذشته و حال متمایز  ی  عهای اجتماحرکت گریداز  ار اهنآ که ،اندبرخوردارنیز  مشترک یهایویژگی

رشد و  و غیره اقتصادی، تماعیی، اجسیاسدید از  و ملی ای، منطقهجهانی یآشفته پراوضاع ر یک د هاجنبش ن ای

ها بانایبه خ را جوانان و - عیماجتا اقشار متوسطمیان از  ویژهبه - فرودست مردمان  از  ایی گستردهتوده . کنندنمو می

 بهدست  – چون احزاب، سندیکاها و نهادها -های سنتی اهتگدسو  هالتشکخارج از ، اینان .کشانندمی اهمیدانو 

خود را  ندارند. نمایندگی ی  واقعن موجود یعنی دموکراس دموکراسی  به  باور. زنندمی مقاومت رزه ومبا

 نخبگان، ،، برگزیدگانحکومتیو غیر  تیمحکو مداران  استیس، امظن امیت  مته ا کنعمبدین  ،دخواننمی «یسیستم ضد»

 خود شوربختی   اصلی و کارگزاران عامالن راو غیره  ی عمومیهارسانهاحزاب،  ها،باالئی ،رهات  پارلمان منتخب، نمایندگان

 .اندناا خواهر ی سیاسیاز صحنه هاآن یهمه «»بیرون راندن یاحذف  دانسته، - دناممی مردم«ما »خودی که خود را  -

 خشونت و قهر  مقابله با  یبهانهبه  ،شانهایو خواسته خوددن  نمایان ایبر ها،ی آننه همه و ،هانبش از این جای پاره

تا  ،از سوی دیگر ،ها. این جنبش زنندمی خود و قهر   دست به خشونتاست،  نکارناپذیر یتیواقعیالبته ، که سیستم

 ها. آنداندهنگردی کمدر برابر سیستم حا دیاقتصا و یاعاجتم، ی، سیاسینظر ل  بَدی ای رکاراهیک  تبیین  قادر به کنون 

 و جنبشی پایدار، افقی، ی  دهسازمان -خوداز یک  و اندنشده مشارکتی نوین  هایشکل به ایجادموفق  چنین تاکنونهم

  .اندماندهباز دموکراتیک

ناسیونالیسم و  ی،ورزست و سیاستی سیادر پهنه که یمنهد آاشما  زهامرو، ییهاجنبش چنین  برآمدن  شرایط در 

و  یفریبعوام راهجمله از از ، ، نظری و ایدئولوژیکیسیاسی یسبکچون  ،چپ ایراست  م  پوپولیس در شکل باوریمردم

ای هسیستم ، در گسست ازرهایی امر ،هامروز است که ایطیشر نین در چباز  .یابندمیگسترش رشد و  ،سازیتوهم

 .ستا ترین و از مهم هاآنیکی از  ،پوپولیسم .گیردقرار می بزرگ ییهاچالش  در برابر گذشته، خ  منسو ی  و سیاس ریظن

 نگاه زا یامروز های ضدسیستمی  جنبش  تأملی بر، در این جا ما نوشتار موضوع، با توجه به آن چه که رفت

 پروبلماتیکچند  یا اجتماعی -اسیسیم ت   چند سیبررراه  زاما  ام رهم . این آن است پیشاروی موانعو  1ییرها سیاست

این  های  ها و ناتوانیویژگی سپس و  های ضد سیستمیجنبش  پیدایش  شرایطابتدا . یمهانجام می نظری و عملی

 .میزاندامیران ایدر  1398اجتماعی آبان ماه  خیزشنگاهی به  ،همین راستادر  دهیم.قرار می توجهمورد  ها راجنبش 

 اصلی   پروبلماتیکچند رح ط به، در آخر. خواهیم کرد بیان سازتوهم پوپولیسم و موهوم «»مردم ونپیرامی نکات س سپ

  .پردازیممی دنقرار دارش که در برابر موانعیو  ما در زمان رهایی سیاست

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

 تمی سیسدض هایبش جن  ایشپید شرایط

 - کهن م  سوسیالیسدو فروپاشی  -2. جهان یشفتهآ عاوضا -1 نیم:کی میبندردهچند موضوع  در ماا ر شرایطاین 

 .انقالبی تئوریبحران  -4. بحران دموکراسی -3. یدارسرمایهضد یلبد فقدان
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 انجه یشفتهآ عاضوا -1

 جهان یفتهآش اوضاعدر  نتوارا می یروزام تمی  ضدسیس یاهجنبش  مانند  بیو رشد  برآمدنهای یکی از ریشه

 .نشان دادکنونی 

و کامل  عامته جکه الب ،را آنهای تیترسربرخی  .کنیممیمشاهده  (ُابژکتیووضعیت عینی ) در را ابتدا  آشفتگیاین  

در ها ملت - دولت ت  رقد و نقش  ل  افو ؛جهانی شده ری  دامایههای سرتبسو بن  هابحران :ریمبَ می نامتلگرافی  ،ندنیست

غالب  لیبرالیسم بحران نئو ؛...، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگییهای سیاسپهنهبشر در امور دن شجهانی روز  ماشرایط 

دو  جهان   از پایان پس ن شدن جهاقطبی داز چن ناشی ات  تغییر ؛«یمایندگن»ویژه در شکل ، بهاسیحاکم؛ بحران دموکرو 

 با شرکت مستقیم یا غیر مستقیم   اهها و رقابتگنجبروز  ؛(آمریکا)ی قطبتک سپس و  (رویوش یکا و)آمر قطبی

؛ وچکروت و سرمایه در دست اقلیتی ک ثو انباشت   اکثریتی عظیم نزد فقر و ستمرشد  ؛ایمنطقه و های جهانیقدرت

بیش از  هک، میاقلی و تیسیزیط حمان حرب ؛...(نیکیتا)ملیتی  سیتی، نژادی،های جنتبعیض و هاریبنابرا گسترش

  .شده است بشریت ی حیاتادامه اصلی  ع ضوموبه  تبدیل پیش

در چند  را نهنموچند . نشان دادنیز  (یتهسوبژکتیوها )توان در جهان ذهنیتعین حال میآشفتگی و سردرُگمی را در 

ی البی در سدهنقا ذهنیت برط لمس مسیست دو یپاشفروی یجهدر نت ،یستیسوسیال تئوری بحران   :یادآوری کنیمکلمه 

 ؛وسیالیسم غربی()س دموکراسی و سوسیال (تیکسوی  )سیستم  واقعاً موجود سمیالیسوس یعنی ،نوزده و بیست

، مالکیت تئوریدر نظری  آشفتگی   ؛کنونی داری  سرمایه ییافتهتحولم سیست علیه اثباتی   آلترناتیو   یک یارائهدر  بحران

در  - رژاک رانسی  ی تهفگبه  باید، ما بیش از هر چیزکه  است چنین وضعیتیدر  ره.و غی بیانقال یهژوس الب،نقا ،دولت

به استمرار اوضاع که  های ذهنییبرهم زدن اشفتگ دست به »  - ی اوضاع جهاندر باره ی اخیرشمصاحیه

قدرت به د دومحها تن «امروزی طمسل عضااون یا» گفته روشن است کهنا 2«.، زنیمرسانندمی کمک امروزی مسلط

ا از که مبراپوزیسیونی  .گیردرا نیز دربرمی ما خود  یعنی  و رادیکال قدرت ون  اپوزیسی بلکه شودنمیزیسیون پوو 

 .نیست هنی ذشوریدگی  

 داریسرمایهضد دیل  ب   فقدان  - کهن م  سوسیالیسدو فروپاشی  -2

و پاشی دفروبا از یکسو که ما  کنندیو م هکرد ومنرشد و ی در شرایط یامروز های ضدسیستمی  جنبش 

 فقدان  ناشی ازیگر با بحران  سوی دو از  ند،خواندداری میسرمایه آلترناتیو را خود، که یبیستم قرنم  سوسیالیس

 .یمسته روبهرو ،است شدهجهانی متحول و که امروزه  ،داریسرمایه سیستمهمین در برابر و اثباتی بَدیلی ایجابی 

اسخگوی دموکراسی، امروزه دیگر پسوسیال و  1917بر اکت از انقالب تهاسسم  برخسوسیالی، هکهنیسم  سوسیال ود

و جهانی  ملیوضع موجود در سطح ، ای و ساختاریریشه، واقعیبرای تغییر  ریداایهضدسرم جنبش  جدید   مسائل

 نیستند.

و  الگوتبدیل به که  توان گفتمی به تقریب ،فتیا رارتقاس ویی شورروسیه در می بیستسده دری که سوسیالیسم

 دولت   یکی مبتنی بود بر سلطه ستم. این سیگردید جهان ساسر سرهای انقالبی  سوسیالیستبرای  مطلق راهنمایی

 هک تیککرابورو و قتدارگرامدیریت ایک  سرانجام و دولتیایدئولوژی  یک، حزب واحدیک دولتی،  قتصادیک ا، مقتدرپلیسی  

 سال در، هاییویژگی چنین با  ،سیستم ین ا .نددادمی قرارخود و کنترل  را زیر نظارت گوناگونهای پهنه در جامعه تمامی  

چهار  ت.بخش نیسو رهاییی نوین قادر به ایجاد مناسباتبه هیچ رو که  دهدمینشان و در عمل  پاشدمیفرو  1989

 ناتوری حزبدیک -4. یلتدوداری  سرمایه -3 گراییدولت-2 .ریسملیتاتوتا -1: از ندودعبارت ب تمساین سی  اصلیویژگی  

  .آن ژی  و ایدئولو واحد

 چون ،دموکراسی سوسیالسیستمی به نام  ،غربی کشورهایدر  ویژهبه بیستم، یسده همین در  از سوی دیگر،

قادر به ایجاد تغییرات که  دهرک ثابتاکنون  ،یزیستم نن سای .گیردیم راقر ،اریدسرمایه م  یسرالدر برابر لیبی آلترناتیو

دست به  ،مناسباتهمین حفظ  چهارچوبدر تواند میتنها و  نیستداری رمایهس ردر برابواقعی  بَدیلی و ساختاری

 نظام کادریسم در مرفر -1:  ند ازاعبارت دموکرات سوسیالسیستم  اصلی  سه شاخص .زند ناپایدار محدود و  اصالحاتی

افول ، رشد نئولیبرالیسم و داریانی شدن سرمایهزه با جه)که امرو رفاه« »دولت کلدر ش راییگدولت -2 داری.هسرمای



 

اد قراردر اساس جامعه بمدیریت  دموکراسی نمایندگی و -3است(.  گذارده ها رو به پایانملت - دولت و توانایی قدرت

کار ی یادر دنژرف الت تحو، با امروزه و دولت. مایان()کارفر مایهرس – (ی کارگریاها)سندیک ارک :ر(تن  رپاسه شریک ) انمی

در ، گشتدموکرات« معروف سوسیال سازش» که به ،فوق رکنی   سه بندی  ساختما شاهد آنیم که  ...و سرمایه

 .است رفتهو رف ناپذیرو چاره بحرانی سخت

 داریسرمایه آلترناتیو  تنها خود را ک هر یکه  ،در باال ُبرده نامسوسیالیستی   سیستمدو ی یا فروپاسافول  شرایط رد

قعیتی زندگی وادر  امروزه ،ها آورده بودندآنبه روی  واریبا امید در جهان بسیاریمردمان  ای کههنگوبه ،دانستمی

 با رابطهدر ت. سا نیافتهشکل ز نوه ،باشدی و اثباتایجابی ، نوین ه، کداریایهسرمضد َبدیلی   یژهپروهیچ که  کنیممی

این ای از پارههای عنوان. اندپاسخی پیدا نکردهچنان که هم اندمطرحهایی پرسش ، یدارسرمایه ضد ناتیوآلتر اد یکیجا

 منسوخ یالگوها سست ازگ در ،داریسرمایهمناسبات رهایی از  -1 کنیم.طرح میمرا  هاپروبلماتیکها و پرسش 

هر دو که با  ،کلکتیویا  جمعی تصاحببگوئیم بهتر ، جمعی "کیت"مال -2 ؟دباش تواندچه می ،گذشته سم  الیسیسو

 -3 ؟چه مشخصاتی داردچیست و ، متفاوت است ،دولتیمالکیت خصوصی و مالکیت  ینعی ،کنونی آشنای مالکیت  نوع 

 -5 ؟رانهادیهامسرغیرو وکراتیک مد جهانی شدن   کدام -4 .دولتاحتضار ی مسألهو  Étatisme گرایگسست از دولت

 بهن پایان داددر ، زندگی شدن  کاالئیو  گراییدتولی، بازار رددر ، بومزیست پاسداری ازدر  نوین شکل زندگیامین دک

  ؟ماندنزنده  و معاش یچون وسیله «کار»

 یموکراسد انبحر -3 

. برندبه سر می اقتدارگرا یهایمیرژیا  تئوکراسیری، وتتادیک  ر یوغیز در هنوز یاریمردمان بس، ما جهاندر  امروزه

 ،کنندمبارزه میتالش و  ،چون اهدافی واال ،یآزادی و دموکراس کسببرای ، ایران جمهوری اسالمیاز جمله در  اینان،

 .هنددمیشوند و کشته میه کشت، ندافتبه زندان می

ه در جمل از ،تاس شده رمستقا پیش هدتاز م ،در جهان هواداررپُ « سی  ار»دموکاین  اما در آن جا که

 .رفته استفرو عمیقدر بحرانی این سیستم نیز کنیم که تجربه میروز به روز و  ما شاهدیم غربی، هایدموکراسی

 ،نامیممی «دن موجوعقا ودموکراسی  » »دموکراسی  نمایندگی« یا که ،این گونه »دموکراسی«بست و ناکارائی  ُبن 

که  یدهندگانرأی آرای  بنا بر  - دموکراتیک یباتدر انتخا ،عینی مرای مدتب ،یدگاننیانم. است شده امروزه بسیار آشکار

 .آیندمیدو حالت پیش  به طور کلی شوند.ی انتخاب میهایوعده طرحبا  - دهندقلیتی از جامعه را تشکیل میا عموماً 

 هبخشی از جامعه ک ی  ناتیبشپرت صوین ا رو د کنندمینانتخاباتی  خود عمل های به وعده این نمایندگان در حالت اول،

خود عمل  انتخاباتی   هایبه وعده روند کهمی، این نمایندگان م. در حالت دودهندیست ماز درا  است أی دادهها رآنه ب

ی هاوعده به پس گرفتن وادار و نمایندگان را  خیزدبرمیمخالفت به ، نیست هم اندک که ،جامعه بخش دیگر اما ،کنند

ناکارائئی  ،دهنگانرأی -نمایندگان  مناسبات پذیری  با آسیب ،نمایندگی کراسیومدتم سسی ،تلاح ر هرد .دکنمی دوخ

 گذارد.به نمایش می ، کمابیش با شدت،هر بارخود را 

 یاندر چند نگامو نه برای ه شدهته ساخ برگزیدگان و نمایندگان یعنی معین  اقلیتیبرای  تنها نمایندگی دموکراسی  

رانسی ر ژاک  که آنان، بخشی دیگر و حذف از جامعه جذب بخشی ها براینت ،تمساین سی .شاننگی  گاندچو 

ی سیاسی، اجتماعی هاگیریی امور و تصمیمدر اداره مشارکتی یا که سهمی یعنی کسانی نامد،می «مانهسَ  یب»

 دولت چونه وارمه .کندیم حذف   وب جذ انمزمه ،«دگینینما راسیدموک» .به وجود آمده است، ند... ندارو اقتصادی

 در اصل و بنیاد   »دموکراسی«که با آن چه  »نمایندگی« سیستمبخشد. می کیمحترا  گریاقتدار و سلطه دستگاه

اساسی  تضادی، انشانگی  دگچنو  هاتتفاودر  گانهم توسط  دموکراتیکگیری  یممتصیعنی  ،داشتمعنا و مفهوم  خود

  دارد.

شکل   نمایندگیدموکراسی   ساختاری   بحراناین در بستر  جهاندر  یوزرام تمی  یسدسض هایجنبش از  یبسیار

 ،کندنمی «عمل»، امروزه جوامع دموکراتیکشهروندان از  بیشمار یتعدادنگاه از  ،دموکراسی گونه این اند. گرفته

 و اجتماعی یات سیاسیح ازبلکه  دهدنمیکت رش هاگیریدر تصمیمنه تنها را  بسیاری ،اردندو مفید  واقعیکارکردی 

  .نمایدحذف میو یا   سهمبی، گذاردکنار می



 

یک ی ایدهکه شده بر همگان آشکار در زمانی  هنمایندگی امروز اسی  وکرمد ی  تارای ساخهمحدودیتو  اما بحران

 و  مجهولی امر نچنا، همایندگیمن راسی  وکدمبر  ویی آلترناتیبه منزله ،و تعارضی رادیکال، مشارکتی دموکراسی  

آن  از سوی هژویبه ،«یشورای» سیستم ، چونشوندمی نهادهپیش  همواره یهایشکل البته است. ماندهباقی  معمایی

»رفراندوم به  یا و بَرند،انقالب اکتبر به سر می سیستم برخاسته از چنان در نوستالژیکه هم سنتی هایپچاز دسته 

 .نیستندآشنا برای ما  و نا تازه لیکااش ،ها. اما این بود هسفران زردهایجلیقهلی صاشعارهای  یکی از که، ابتکار مردم«

 دموکراسی  و  وجود داشتند سابق شورویدر  بلشویک حزب قیمومیت کنترل و تحت و اختیاربی «یهاشورا» شبه

ل عم سوئیس کشور در  هوزامر ،گراو واپس  ارتجاعی اندازهبیگاه  با نتایجی «،مردم»پرسی از و همه یاندومرفر

د، ندار فریبانهعوامو  پوپولیستی هایجنبه مورفراند مورد ردزون بر این که فا ،هشد شناختههای شکلاین  .کندمی

 و  لیونیمیچندین  یاهجامع یگسترهر د ،توانمیکه چگونه  این  .سازندرو میبهپرسش اصلی رو یکبا ما را چنان مه

به واقع  یهاییگیرتصمیم برای شان رای  هااختالفو  هااشتراک ونه دربسیارگ مردمانیمشارکت  ،پهناور ینسرزمی

 ؟ساخت پذیرکانماو  کرد فراهم – ورزیمروی این عبارات آخری تأکید می - اهانهخواییره

 انقالبی تئوریبحران  -4

طور بهاریا و ی طبقاتی پرولتمبارزه دررا  متبیس یسدهی دوم هتا نیم می نوزدهدر سدهانقالبی ی سوژهروزگاری، 

 ی و، با تغییرات ساختارهزمروا اما .(یستیاز دیدگاه مارکسالبته کردیم )تبیین میطبقه کارگر صنعتی  مبارزه مشخص

و  ن گری وونیآنتاز  برگرفته یایده) immatériel مادییرکار غ فزایندهگسترش ، با مولده( نیروهایدر ار )ک و لیدتو ریکی دنکت

به  ضدسیستمیی   مبارزهبه میدان   گسترده و گوناگونبیش از پیش ی اقشار شدن   وارد با و در نتیجه (هاردت یکلام

ی انقالبی را سوژه، (فوکو فته از میشلربرگ یهاید)ه دارانایهسرم biopolitique تسیاسزیست فراگیر   یسلطه سبب

، شودنمی صنعتیرگر کابه طبقه محدود دیگر ، امروز ضدسیستمیانقالبی   یسوژهن ایکرد.  و تبیین  فتعریباید دوباره 

در تنها و تنها  امروزی البی  نقا یژهسو است که تر از همه این مهم. گیردمی بر در شانهای  با ویژگیرا  بسیارانیبلکه 

ی ژهشود. سوتشکیل می، 3«رخداد»ن جریا ردیعنی ، ریا ساختیرات انقالبی  برای تغی و عمل مبارزهفرایند ن جریا

  .باشد هشد معین  و مشخصایدئولوژیکی...  ،طبقاتی، اقتصادی تییناعتبنا بر  از پیشست که نیرویی نیانقالبی 

، توسط و بیست نوزده هایسده درکه  ،رهبری جنبش و انقالبت و یهدا ایرب رویشپ حزب تئوریچنین هم

دمکرات، یالسوس حزب حزب بلشویک، ونیست،حزب کم ) شدمی ترویجو تبلیغ  هاطور کلی چپبه ها وسوسیالیست

در  ستمییضدس ینبشج کمترامروزه، . انداردهذگه نمایش خود را بانی و ناکارائی زه ناتو(، امرو.البی..اب چپ انقاحز

سیاسی  حیاتدر حزب این نیست که تته بالبحث ما در این جا  .رودمی چپ یا راست موجود   احزابزیر بال  جهان

 برای   از ،ینمایندگیژه در شرایط دموکراسی وکرد، بهد نخواهادامه  خود زندگی   به کالسیک باحزافایده است. بی

بر  ،نوین  هایسازماندهین است که یاجا  این در  ماث اما بحخود. منافع تأمین و م و دستگاه حفظ دَ ، دنرکت حکوم

، اقتدارگرا، محدود رپذیرند و نه در کادمیهای نوینی انجام در شکل ،های اجتماعیجنبش  س خودمختاریاسا

ر ی بحزب هینداست. سیستم سازما سنتی تحزباصلی  اتحصوصیکه از  ،یعمود و مراتبیبوروکراتیک، سلسله

ز سوی رهبریت ا هدایت وو کیش  حزبیهای یتهکمسندیکایی، بر اساس  و یتماعاج هایبش بر جنمومیت قی ساسا

 است.محکوم و  مردودزه امرو ...غیرهو  کزی آگاهمر

 و (باید کرد؟ چه معروف یرساله درکند )تئوریزه می 1902 در لنین  نخستین بار که ،ماردیسآوانگ به همین سان نیز،

به  گاهو آ یاحرفهگروه  یک ینندهکرهبری شنق بر همگی که ،انونی و غیره()چریکی، ک تازیپیش های تئوریسپس 

امروزه  همهها  این  ...دندارتأکید  انقالب رساندن مرث به در( ...علمی!لیسم سوسیا!، یعلم اجتماع) انقالبیش دان

 . اندشدهاعتبار بیو  معنابی

و  ، مشارکتیشینبج دهی  مانساز - خودکدام با و چگونه  ،چیستالبی ی انقکه سوژه ش این پرسامروزه، 

 و یستندگو نجوابدیگر ی گذشته هاتئوری ،از یکسو. ستهایی نیافته ایا پاسخخ پاسهنوز  ،گیردیم لکش راتیکدموک

میدان ستمی پا به ضدسی هایش است که جنب برزخی. در چنین شودابداع نمینیز انقالبی نوین  تئوری  دیگر، از سوی

  .اندگذارده برای تغییر اوضاع اجتماعی نبرد



 

 هاینتوااو ن هاژگیوی :تمی های ضدسیسجنبش 

که  باشندمی خود هایدارای ویژگی... اروپا و یرالجزا، ن، عراقایرااز  با گذر شیلی ات نگکُ  گناز هُ  ،اهاین جنبش 

جوانان  یانهاهخودموکراسی جنبش  بین  توان یافتمی و پیوندی نسبتچه به واقع،  سازند.تمایز مییکدیگر م ها را ازآن

برای  از جمله اقجنوب عران انجو ، جنبشدفاس از ُبن یحکومتعلیه  الجزیرهقیام  ،چین ت لود یطهلس علیه نگکُ گهنُ 

های جنبش  سرانجام و میایران علیه جمهوری اسال درآبان ماه  عمومی   ، خیزشایرانقیمومیت استقالل از 

ی از شرایط متفاوت اشن شمار،های بیتوبا وجود تفااما ؟ ...، در آمریکای التین اروپاداری در سرمایه علیه ضدسیستمی

فعاالن نقش . در این میان، پیدا کرد مشابهو  مشترک ییهاژگییو ،هااین جنبش توان در می هر کشور و منطقه،

ها و ناتوانیدر عین حال  ، ضدسیستمیوین  ی نهااین جنبش  اشتراکات برجسته کردنبا  هخواه این است کرهایی

 .ح دهندضیتوو  هتخبازشنارا  هاآن  فراوان  های  دیتمحدو

 :میهدمی زیتم نکته سهرا در مشترک  هایویزگیابتدا 

ی ادامه جرم شریک ی کهاپوزیسیون تا یونپوزیس: از کنندیم رد اشمیتتمادر  را «یستمس» ،اهش باین جن -1

 گان،خبنُ  ضایی،قوای ق ،نپارلما، دولت، حکومتکلیت   شامل «سیستم» ،در این جا .است موجود نابسامان  وضع 

 منت یشاستابلآن چه که ، کالم یک رد .شودیم نویسیاپوزحتا و م حاک، احزاب یمومای عهرسانه، اننمایندگ

Establishment است افتاده اعتبار از ضدسیستمی هایجنبش  نزد مند،نامی.  

و ت خواهان دخال ی«،نمایندگ موکراسی  دوری نسبت به »ابادر ننامند، که خود را »ما مردم« می، هاجنبش این  -2 

از  برخی از سویحداقل  ،هاآن شعارهاییکی از ، رهاباین  رد د.تنسهجامعه کشور و در امور مشارکت مستقیم 

 مردم« است.ابتکار  هب دومرفران» از راه وری کشهاادر ،ضدسیستمی هایجریان

وضعیت که در  اقشاریزنان و  ان،انجو. از دشونمیل یتشک اجتماعی ودستفرو  مختلف اقشار از هااین جنبش  -3

 «طقات متوس»طب میان ویژه ازهباینان،  .رانندذگمیی به سخترا  زندگی یشتیعو م غلی شتی  ابکاری و بی ثیب

 یهنتیج در ،امروزه،اجتماعی هایگروهاین  .ه استافزوده شد جااخیر در همه های در دهه بر تعدادشانو  خیزندبرمی

 ناتوانی  و  سمرالیلیبنئو ،نی شدهاهی جرادهیاسرم چون نیسطح ملی و جهای در قتصادو ا سیاسی مل مختلفواع

تاریک  اییندهآ در برابر و شانی  موقعیت اجتماع دادن  از دست خطردر  را خود ...در ایجاد ثروت و توزیعها  ملت - دولت

روال رو به  بهدادن  جهت تغییر برای و خشونت قهر توسل بهتا تواند حتا می نظامکلیت  علیه ینانا شورش   .بینندمی

   .ودر البا از دید خود قهقرا

ناشی  ساختارشاناز که  هستند هاییو محدودیتها دارای ناتوانی ،حال عیندر ، ی ضدسیستمیاهجنبش  ن ایاما 

  .کنیممیاشاره به پنج مورد  .شودمی

ه ب .شوندمی مطرح ،دمتضاگاه بسی  ن حالهم در عیو  کمشتر هم ،مختلف ییهااستهخو، هااین جنبش در  -1

ای هولمق –نامد می «شارزهم»های واستهخ ایی  گرهم  یابرابرها«  ی»زنجیره ،الکلو رنستا  که  چه نآیین بت که یاگونه

«»ساخعامل نقش  در تئوری  او هک  .ددرگمیدشوار س امری ب - 4کندرا ایفا می م«»مرد تن 

 غیر ازبه ، داریمایهرس سم ولیولیبرائنبرابر  رد اثباتی و ابییجا، نوین  تیویرناآلت ئهاز ارا تا کنون اهاین جنبش  -2

 مناسبات یادامهجز در حقیقت چیزی  که وت،و توزیع ثر ددر جهت تحکیم قدرت و نقش دولت در تولی گرادولتهایی طرح

 .اندهدناباز م، نیست دیگر یبه شکل سلطه

به جای  ،و مستقیممشارکتی دموکراسی   یک طرح یهمینز دراند نستهنتوا تا کنون، ی دیگراز سو ها،بش این جن -3

 .ندهارائه د یدجد طرحیر و کاه، را«رفراندوم» عاز نو یهایلومفر غیر ازبه  ،واقعن موجود نمایندگی دموکراسی  

 و دموکراتیک، افقی مراتبی،سلسله غیر ری  پذیتشکل ی ازنوین ایهشکل ،اندتا کنون نتوانسته هاجنبش  ن ای -4

  .دنارائه ده ،جویندمیری ود از آنبه راستی  ، کهو بوروکراتیکی ، آوانگاردسنتی تحزباز در گسست ، جنبشی

ر ، دودخ خودمختاری   پاسداری از دراما  ،را دارند سیسیاات جریان ازاستقالل  ادعایبا این که ها، ش بنج این  -5

  اند.بودهق نموفچندان چپ، پوپولیستی راست و  باحزا    برداریو بهرهذ ونفز ی ارپیشگی



 

شکل ی : در زمینهکنندریزی یهاپی نوین (یتهیوسوبژکتی) ذهنیت داننتوانسته ،وندر تداوم خود تا کن ،هانبش این ج -6

از  در خودمختاری، استقالل ههم ن ای و ستزییط حم حفظهمبستگی، ، در کفایت همبا  یستیززندگی و هم یگری ازد

از خی در بر ،همه امابا این  .داریسرمایه و مالکیت تولید، کار کاال، بازار،م ستسیبه دور از  و گراییو دولت دولت

نقالبی و ا ذهنیت   یکاز  و جنینی، ند ابتداییهر چ ،صریعنا مثبت   ری  یگکلد ششاهما  ،های ضدسیستمیحرکت

 .شده و تقویت و تشویق شوندگذارده ، که باید ارجهستیم باال هایزشار راستای ردشکن رساختا

از  ایرهاپ قهر از سوی توسل بهد ما شاه ه همیشه،جا و ن نه در همه ،سیستمیی ضدهاش جنبدر  -7

 ر  حکومت، قه سیستمی   ت و قهرونخشر براب در .کالرادی عاالن  ف و وانانج توسط، از جمله هستیم کنندگانشرکت

در شرایطی که  .در داقرا و توجیه نظر ید موردرا نباه مسأل سویه  ها این رد. اما تندادفاعی  صلتخبیشتر عترض ان ممردم

 همان هبتوسل  ، این تصور که بادکنپیدا نمینزد حاکمان  شنوایی شگو آمده ستوهه ب هایسانناهای خواست

راه باز  ادیکال،ی و ره انقالبویژ ، بهدر ذهنیت سیاسی ،درسیی مطلوب یجهتنتوان به می بهتر رژیم قهر  ی اههشیو

در ای ی قدرت دوگانهگیربی که به شکلانقال جنبش  یکدر مراحل پایانی  اگر چه .مستقر شوداند وتتا میکند و حمی

یر تلقی گزنای حلراهد توانمی ،گر سرکوبحاکمیت  ن به ادد یانپا رایب ،شجنبسوی ، کارُبرد قهر از انجامدکشور می

 ،قهر(، توسل به صادق استنیز ایران  98 آبان ش ورد جنبدر مکنونی )و  ضدسیستمی  های ایط جنبش ما در شرا ...شود

یاری سب ،کسواز ی زیرا که شود. جنبش تمام و تداوم گسترش، به زیان رشدتواند میحتا  سودمند نبوده و، گاه مااز دید

 خودسر قهر  ، گرسوی دیو از  گردانندمیبر روی جنبش از رفته کنار  ،صحنهدر گر خلهمدافعال و ، حاضر ض   معتران  ممرد زا

 .دهدمیب سرکو ر  تچه بیش تشدید هربرای  حاکمانبه  ی بیشتربهانه هاگروهبرخی  طرفاز 

 در ایران  98 آبان اعتراضات ایهویژگی 

به  ،این جا ما در تواناز  که ددار فژرنی و میدا یبه کارنیاز  ماهنآبا خیزشاز  سیاسی یانهشناسجامعه یک بررسی  

در حد  ،جنبش این  ی  ویژگ چندبه  خود، اتامکانو در از نگاه  ،در این باره ن حالبا ای .ج استخار ،هدور از متن جامع

 .نیمکمی اشاره ، آنی  سرتیترها

نشین و مناطق فقیر هاشهرستان مردمان فرودست   ،همهبیش از  اما ،اجتماعیف لشار مختاق ،98 آبانخیزش  -1

، و معیشتی یداقتصا نابسامانع ضااو ،گونهاز هر  یضتبعستم و  عدالتی،بی که ن جاآویژه در بهر برگرفت. را د ایران

   .اند دهآور توهسرا به هاانسان تبه شد... ثباتیبی کاری وبی

 سیستمکتاتوری و دی علیه گستردهی نبشجبه تبدیل ، همان ابتدا از قعاو در ،زین بن تقیم افزایشبه  اعتراضات -2

 .شایهای سیاسبندیناحا و جهی پهنههمه در ،اشتمامیت در جمهوری اسالمی نظام بیزاری از : اعالمشودمی

 وش وخودجمستقل، خودمختار،  ، خیزشیپیشین در ایران هایسال اعتراضیهای این جنبش، بسان جنبش  -3

برون از سوی برخی مراکز  یهایم تالشبه رغ - کشور خارجر چه داخل و در دچه یونی سی اپوزیسواز د. ودانگیخته بوخ

ی این رهانداشت و قرار نگرفت. شعاقرار  ارج از خودنی خجریاو یا تأثیر  نفوذت تحکالم،  . در یکشدنمیهدایت  -مرزی 

سوی دارند. از ذی در جنبش نونف هدینمجا و لبط سلطنت، شاهیدپا ارتجاعی   های که جریان ددامیان خیزش نش

 چپ  ویان گرالیم ،اهمذهبی –ملی  ،ناطلبحاصال چون ،نیز سیاسیهای جریان دیگر ان داده شد که دوباره نشدیگر، 

سیون یجدایی اپوز ن یا ستند.ینهای اجتماعی بش جندر این  به ایفای نقشیقادر  ،شانیگسترده ایهطیفدر  یسنت

 ،است ییستمی امروزهای ضدسهای جنبش گیویژ از یکیکه  ،نوین  عیااجتم ایهز جنبش ا یا راست(سیک )چپ کال

  .استنمودار ملن اکایران نیز  رماعی دات اجتدر اوضاع مبارز

د نتواننمی اندهی نوینزمسا و بییاتشکلن است که ای ایران در های خودانگیختهش جنبهای یژگر از ویی دیگکی -4

مانع از  زیسیونیاپو سازماندهی   ش برایتالگونه هر  سرکوب   و یدیکتاتورسو، از یکگیرند.  شکل زاتاربمدرجریان 

 دهی  لکشتیک امکان ، اجتماعی هایخیزش کوتاه   زمان  مدت و از سوی دیگر،  شودمی تشکل مستقلگیری  شکل

 در که ،ناپذیریبر این تشکلاین همه اما، . با زدسامی و محدود ارودشبسیار  را دارد طوالنی یزمانکه نیاز به  پایدار

 .یماشاره کرد بغرنجه این ب ، مادر بخش پیشین. وجود دارند دیگر ییلدال، نمایان استتمی ای ضدسیسهجنبش  یهمه



 

ها و یجیس)پاسداران، ب گر انتظامیب نیروهای سرکوبانباز ج سابقهی بیقهر و خشونت، 98 آبانش در خیز -5

در  ،مردم  در صحنهی وهر از سق کارُبرد مفیدیتمسأله . با این همه، گردیدا عمال نسبت به معترضین  رژیم(امل دیگر عو

پیشین  بخش  ردما ست. ا در اپوزیسون و در سطح جامعه رهاجمشو  بحث مهم   وع، موضدر ایرانجنبش  امروزی موقعیت  

اجتماعی و  هایجنبش از سوی  توسل به قهر و خشونت ،ظر مان: از وردیما آد روخ لو دالئ یمدره کرن مسأله اشابه ای

   .شودمیتمام  هاآن تربیش هر چه  گسترشبه زیان رشد و  ،ر ایرانداز مبارزات  ُبرههدر این  ،اعتراضی

 موهوم «»مردم

رایج  یهالفرمودر این ... «ممرد خیزشمردم«، »میت ک»حا م«،مرد یهاخواسته»«، ...یندگومی ، »مردممردم« ،ا»م

ی واژه ،ستمشترک اثابت و که  چیزی ،نامیممی »سیاست واقعن موجود« ما که چه نآ و در سیاسی دیسکوردر 

قرار  التین  Populus ویسی انگل People ،ویفرانس Peuple ر  براب»مردم« را ما  .ناروشن  »مردم« است و مُپرابها

 و غیره ، »خلق«، »توده«»ملت« هایی چون، واژهفارسی سیاسی   تادبیادر  زم است.در این جا ال توضیحیک  .دهیممی

آن  بودن موهومو از  نامیممیردم« »م ویژهبه طور  ،نوشتاردر این ما  ن چه کهآ اماشوند، می مترادفگاه با »مردم« 

 .است ویفرانس  Peupleیا ی انگلیس People برگردان   ا، همانمرانیسخن می

 و راطیانقسپیش استان توسط در یونان ب آن تأسیس از در پاسخ به این پرسش،  ؟گویند« که »مردمچیست  ناما آ

نسبت به داوم فالسفه م بدگمانی. به دست نداده استاین مقوله از شن د و روحاو تعریفیفلسفه ، امروزتا  افالطون

حتا  امروزه گردد.مین برطوالاف یدن وفلسفعاز آبه ( « امروزی استافکار عمومیا »که همان) Doxaکسا دُ و  «مردم»

 .رفته استل ؤازیر س ی سیاسی،هف، از سوی متفکران فلسآنو کارُبرد  به عنوان »مردم« ایمقوله وجود

 ،هاها و اختالفاشتراک ،چندانی و چندگانگی در وجود دارند که ییهاانسانهمواره ، بلکه وجود ندارد»مردم« 

و  حیاتاز  یهایمعین، در لحظه تنها در زمانی .کنندمی و فعالیت ندگیز سرزمین در یک  با هم ،یرازگاساو نسازگاری 

 ،دنهدیکه وضع موجود را تغییر م یهای«رخداد»، در متن اجتماعی مبارزاتهابات و التدر جریان  ،فعالیت اجتماعی

ین ادر  .شوندمی گراهم سو وهم، مشترکی یهابرای خواست مبارزهمقاومت و در  ،ک جامعههای یاز انسان جمعی

ین اما ا .«هستیم! ما مردم: »خواندیم »مردم«  را «خود» ،جامعه یبه پا خاسته بخش  است که  جنبشی هایلحظه

 و است، ناپایدار است گذز زود ن،چون یک تَ  ها،این »مردم« بودن آن یگربه بیانی د ،هاآن سوئی  همگرایی و هم، اتحاد

   .پاشدو میفر مشترک نموآز از پس 

 این ارد.وجود ندامروزه  یسیاس یدر اندیشه و فلسفه»مردم«  از روشن و ، معینواحد یبیینو ت تعریف که گفتیم

 تا خواهانجمهوری و هاسوسیالیست ازالبی، قتجاع تا نیروهای انراست. از ابرانگیز ابهام و پهلو نهایت دوواژه به 

مختلف و  هاییافتدر»مردم« از  ،سیاسی ه  هر دست ...چپ است یار یهاوپولیستزه په امروخرالبا وا هناسیونالیست

 ررا د هادست آنفرو بخش   همیک کشور است و  جمعیتتمام  نایعبه م هم ،»مردم« .دهندارائه می خود را متضاد  

 یعنی «دممر »ما :ستا ها"رابر "باالئیبها" در است و هم ترجمان "پائینی« »ملتتمام  معنایبه  هم، گیردمیبر

 .صاحبان زر و زور، نخبگان و برگزیدگان یعنی «هاآن» مقابلدر  زیر ستم هایتوده

 است.شده مایی و معلماتیک یار پروبسب»مردم«  زیر عنوانای مقوله ،رهایی یفلسفه در امروزه، ،به طور مشخص

ر ژاک، لرباتیت دجو، وبَدی ناَلَ چون اسی سیی سفهفل میدانمعاصر در  از متفکران تن رات چندبه نظ  – نگری آنتونیو ،رانس 

 کنیم.ای اشاره الکلوستو و ارن   هاردت مایکل

، نگردیاسی و اجتماعی مل سیئرهایی و کمونیسم به مسا یفلسفهنگاه که از ، Alain Badiou بدیو نا ل  نزد  -

 :او یگفتهبه . کندپیدا می معنا Étatدولت  با برخورددر تنها »مردم« 

 به عنوان، به وجود آورند آن را خواهندمیمردمانی  و ممنوعه استرد و نداوجود  لتیدو یا"

که  دشومیای »مردم« واژه ،در این صورت ،اتمستعمر دریبخش ملی جنگ آزاد در مونهن

 ،رد و در این صورتوجود دا از پیش یتدولن که اییا . کندپیدا میخود را  یاعنو م  تمام ارزش

 نابود کردن در مبارزه برای تنها ،گیردقرار می از آن  رجخاو  یرسم م  مردر ابدر برکه  ،«مردم»

 «.کند، معنا پیدا میهای کمونیستیسیاست از راه موجود دولت  



 

  (مهناکتاب هکنید بنگاه  - واژه »مردم« دهایی کارُبربیست و چهار یادداشت در باره، ا ل ن ب دیو ) 

 دولتیک  ایجاد برای یا د:کنپیدا میو مفهوم   نامع حالت در دو »مردم«   واژهدیو، بَ  دیدگاه کمونیبستی  ز ا ،بدین سان

ی نابود اییا برو  طلبانه در مستعمرات(لهای استقالجنبش ی نمونه) هنوز به وجود نیامده استملت -در جایی که دولت

 .(جنبش رهایی برای کمونیسمی نمونه) د داردوجوملت -در جایی که دولت دولت

در  «یکمیت مردم»حا و «مردم»ود جواز او  د.نکبه قضایا نگاه می دیگر ایسویهاز ، Judith Butler باتلریت دوج -

 خود و جهان  ییر اوضاعرای تغو ب یزندخپا می به ،قلیتا درد هر چن، مردمانیهایی، سانناید که گوخن میس شرایطی

به . «!هستیم مردم ،»ما د کهکنناعالم میخود  در مجمع عمومی  و  شوندمی جمعدور هم دهند، می سهجل لتشکی

 :اوی گفته

 ردمیحاکمیت م ی ازشکل نمادین   ان  ترجم آن را ما است که گفتاری یکسب، "، مردماین "ما»

خود را مخاطب  هن کای ایبر، ندعمل کنم نند با هتواراد میاف ،آن  ر پی  د. وریمآبه شمار می

که  این بدین معنا نیست اما .شوند دور هم جمع چندگانهیک شکل سیاسی  رد و قرار دهند

-اند که خوددرک کرده هاکه آن  است بدین مفهومتنها  کهلب، اتفاق دارندم با هها همه آن 

  .استتی و مشارک (ولکتیک)معی دی جاینفر (self-making)ی ساز 

 اید:افزمی Multitude« بسیاران» یبارهدر  گری و هاردتن تئوری  بر  مستقیم غیر نقدیدر باتلر سپس 

ی را تشکیل بسیاران  نیرومند ،متجمع در خیابان  فعال   د که پیکرهای  نگویها میبعضی»

 ک  وکراتیاز عمل دم  شکلیک ا ی رخدادیک  ،خود در ،که اندشکنیامواج در هم ،دهندمی

 یومتکح در برابرها هنگامی که انسان . موافقمنگاه  با این خشنب من .باشندمی رادیکال

حال باید با این  .آورندعمل درمیمردمی را به  ست  خوا ها یک اراده و، آن دنشومی بلند استوار

 یهایرا که تودهزی د.زخینمیبر  یکسو چه  خیزدمیبرکجا  و در خیزدمیبر یچه کسدانست 

ها هیچ احساس همبستگی آن  بامن تمع هستند اما مجه ند کشومییافت  به راستیهم 

های راسیستی یا همایشکه  چون  .(ها را منکر شومآن  عااجتم )بدون آن که حق کنمنمی

 وردم ت حقیقدر  کهآن چه  .وجود دارندنیز  آمیزهای ضدپارلمانی  خشونتفاشیستی، جنبش

 بیشتر ، بلکهمل جمعیی بر عمتک نیرویبسیاران یا برآمدن   شور   ، کمتراست من یقهعال

ثباتی  روزافزون اسب در برابر بیمنایط یک زندگی شر د  بهبودی  کارآم ای است که برای مبارزه

  ...«پذیردنجام میا

  (هنامابد به کته کنینگا - دی  تجمعی بر آزا»ما، مردم« : تأمالت، یت باتلرجود)

رد   واحدعنوان   یک تحت را »مردم« ،پردهبی ،کهری است معاص کرانجزو متف Jacques Rancière ژاک رانسیر -

 گوید که:او می .کندمی

 [antagonique] یهای متنوع و حتا ستیزگرانهارد چهرهوجود دکه آن چه  د.وجود ندار "ممرد" »

 و جستهطوط بربرخی خ، تجمع هاین برخی شیوهتر شمرد بر با هایی کهچهره. م استمرد

 ینزمیرسی مردم اتنیکی که توسط ُکموُنته: شوندساخته می ،هاائینناتوا ا وهانائیبرخی تو

 دموکراتیک ؛ مردم  ندنکمراقبت میآن از  یچوپانان خوبکه  گله-مردمشود؛ یم تعیین ییا خون

 ن کهم ناداد؛ مردذارگمیورد اجرا به م دارند ران یخاص صالحیتهیچ هائی که الحیت آن که ص

   شود و غیره.«مینگهداشته  دور ارشیلیگاُ  ایاعض از سوی

  (نامهتابنگاه کنید به ک - دایم  ناپپوپولیس، ژاک رانسی ر)

. برندکار نمی گذارده و بهم« را کنار »مرد ولهمق نیز Antonio Negri-Michael Hardtت هارد مایکلو  ن گری نتونیوآ -

 نظریهها، از نگاه آن. دهندقرار می »مردم« ئوری  ت برابردر رده و رح کطرا  multitude «یارانبس» یهنظری ، در مقابل،هاآن

 و متعالی نیرویی بَرین  چون («مردم یت»حاکمصورت به )حال را  »حاکمیت« ،ناگزیر و ملدر ع، خود منطقدر  ،»مردم«

 ر ردد، هاآن .کرد حواهدازی بازس هردوبا دولت را یو سلطه اقتدار در نتیجهو  »حاکمیت« امر و ،وردخواهد آه رابه هم

 و جهانی سیستم ه بامقابل در آزادی و برابری یپروژه ن« چوبسیاران» از، ریغ یا مردمی، وندیپس با هر  »حاکمیت»



 

، هانزد آن و ضدسیستمی ی انقالبیسوژهبدین سان،  .برندنام می نامند،می وریاطپرام، که داریسرمایه فراگیر

نیرویی است  حال در عین و  است گانهچند بلکه ودهنب یکپارچه د، کهگیرشکل می ومتان مقاجریدر  که استبسیارانی 

یت  به جای حاکمیا ملی و یا غیر،  مردمحاکمیت و زیر عنوان »مردم« ام به ن دیگری دولتی   ت  حاکمیخواهد ینم که

  کنیم.میاشاره  multitude عنوان زیران ش کتاب   ها درآن فرازهایبه یکی از در این باره،  .بنشاندپیشین  دولتی  

نخست آن  یدر وهلهتوان می ،یکلی و تجرید بسیار یدر سطح ک مفهوم بسیاران برای در»

رد هزاران طبقه و فاز  عیتجم مردم یگانه است. البته قرار داد. مقابل مفهوم »مردم« را

 ویت واحدیک ه درون در عی امی اجتاهانیسمناه یا تقلیل   ترکیب ،شود، اما مردمشگیل میت

ر . دماندمیمانده و باقی چندانه  و نیست، همواره چندگانه یکدستاما، ، بسیاران  است.

 قدرتی حاکم چون  دتوانمی هایش،بنا بر خصوصیت مردم، ی سیاسی،غالب  فلسفهسنت 

 یهمجموعز بسیاران ا .صادق است بسیاران در مورد  این امر خالفکه  یحالدر ، ت کندحکوم

 عیای اجتمسوژهآن  ، ماجااین در ، از تکبودیو  – ده استتشکیل ش [singularités] هادیبوتک

هویت یک به تواند نمیتکبودی  دیگر با  [اشسانیمه، نااشاختالف] اشتمایزه ک نیمکدرک میرا 

ارق تفف و التکبودی همواره اخت و تفارق   ی دیگر، اختالف، یعنی به بیانابدلیل یتق [سانیهم]

شان یگانگی  ر ی مردم از نقطه نظهندهدلعناصر تشکی هماند. در حالی کمی قیبا

در . نددهل میتشکی را هویتی، شان ی  هااختالف زدودناز راه انکار یا  تنهاها اند؛ آن اوتفت یب

ار رردم قن تفاوت  م وبدی  یگانگ مقابل در بسیاران    نه و چندانههای چندگاتکبودی ،اما عوض

 گیرد.می

 . (نامهبه کتابنگاه کنید  -بسیاران ، هاردت یکلما –نگری  آنتونیو)

شان برای مشارکتها در تکبودی اهمسانی  گیرد و نشکل نمی یهویتهیچ  ،بسیاران تئوریدر که  تأکید کنیم 

در  ،بسیاران شود.« نمی»ایجادساخته« یا »اران بسیام به ن زیچی ،در نتیجه .ماندمیباقی  همواره«، مشترک امر»

حرکت  تفاوتیبیاصل از  از آنکمتر حتا و  یگانگییا  یهویتهماصل از  برای عمل کردن ،تهاردنگری و  ینظریه

 .زندعمل میدست به  ،گیردقرار می اشتراک موردا حرکت از آن چه که ب بلکه  ،دکننمی

باوری و پوپولیسم را مردمرگونه هدر نتیجه که مقوله »مردم« و  ایفلسفهبر ر برا، دErnesto Laclau ولالک وارنست -

ی او بعدی به نظریه بخش )در  پردازدمیپوپولیسم   و باوریمردم »مردم«، یاکردن گونهتئوریزه به دفاع و  د،رگذاکنار می

 او دنز .ودشمیساخته ، یدآمی وجودبه ت کهچیزی اس م«مرد»، کلونزد ال .کرد( خواهیم ی پوپولیسم اشارهبارهدر

 وجود شناسیک،هستی و معیارهای اقتصادیتعیین شده توسط  از پیش  و چون گروهی اجتماعیردم« »مالبته، نیز، 

یک  یجاداز به نیا یرگزنا، زنی »مردم« یلتشک برای وشود.  «تشکیل» سیاسیکار نظری و راه اید از ب، اما نداردعینی 

ایفا را  مشترک ارزشیا هم معادلبرابر یا  نقش بتواند که  داریم signifiant vide خالی نشانگر   یا معنایک  ،ی بَرین نقطه

، شدنی نیستند ردهبرآو در رژیم حاکم که ی مختلف(،هازش)ار مردمی موکراتیک  د و نوعهای متخواستآن دسته از  کند.

 ای از برابرهاهزنجیرها، ین خواست. اهستند نیز ارزشمو ه برابر ،شانبودن وناگونگ ر عیندان مزهم

chaînes d’équivalences شی، ی گرامبا الهام از نظریه ، کههااین خواست تزاج واحد  ی امنقطه .دهندیل میتشک را

برای ی انقالبی اوژهچون س مردمی. سازدمی»مردم« را که  است خالی اینشانهمعنا و ن آ شود،می هژمونیک

  .وضع موجودتغییر 

 که »مردم« چونزی ، چیرهایی نزد متفکران سیاستکه  گیریمنتیجه میات طرح شده در باال، نقطه نظردر راستای 

عین حال در و ارد ندواقعی  وجود  دهد، یل ی را تشکمامیتت یا یلیتکُ باشد و یا  یگانه و یا واحد ،دارهویت، سان، همواحد

به  پرداخته شود،ساخته و که  الکلو، به هر ترتیب تالش تئوریک  طه، بدر این را ود.ش ساخته یا وق خل اندتونمینیز 

وارد بازی سیاسی ، باشد ...تواند لیدر یا حزبکه می هژمونیکای نقطه از راه را «هویت» مقوله  و  د« واحای »مردم  گونه

 .کندمی طسلو م قرمست «ممرد تحاکمی»را به نام  «حاکمیت»و در نتیجه چندگانگی را حذف و  کندمی



 

آن نیز  و یا خلق ایجادراه  کوشش در ای به نام »مردم« موهوم و تخیلی است.مقوله دید ما،ز انیم. خالصه ک

  و  )در زبان فارسی( «ندمامر»از  در بهترین حالت شاید بتوان. م»مردم« نداری یکما  .نیست بیش  زیپرداخیال

را باز  ابهام راهبخش نیست چون ایترضه آن هم ، کگفت ن سخ ،ای خارجیهدر زبان ،ت جمعبه صور Peoples یا

ستیزی با هم وجود زیستی و همدر هم و گوناگون، مختلف هایتکبودییا  ها، فردیتهاچهره ها،انسان تنها .گذاردمی

کیل تش را منسجمیناو  نهارگودهند. اینان جمع بسیشکیل میت طقهیا من سرزمین ، تی را در یک کشوردارند که جمعی

 ،کوشیکاری و همهم وارد   ،هستندها، در هر جا که و رهایی از سلطه و جهان خود اوضاع، که برای تغییر ددهنمی

و  گراییگونهم. هر گونه شوندمی ،شانی  هاها و تضاداختالف ،شانی  هاگانگیها و چندبا حفظ ویژگی شکل و تجمع،ت

 پردازانه والغیر عملی، خی اقدامی ،انجامدمی گربودید   حذف   به اکه تنه، واحد «برای ساختن »مردم سازیتیوهمه

   .«مردم» نام به ای جدیدلطهس استقرار در خدمت   و است زاتوهم

 سازهمتو  پوپولیسم  

 ینماراه ،اروپا و خاورمیانه با گذر از آسیاآمریکا تا  یقاره ، ازسراسر جهاندر ، ، امروزهسیاسیپوپولیسم چون سبک 

- و نئوداری جهانی سرمایه یستم و سلطهبا  .است شده اسیسی بزرگ مابیش ک ناتاریجو  احزاب ازای پاره عمل  

ا رشد ب سرانجام و ویاتیآلترننظری و عملی   و فروپاشی دو سیستم حزاب راست و چپ سنتیا افولسم، با الیلیبر 

رادیکال غییر برای ت نهخواهااییره اثباتی   وایجابی  یک َبدیل   انبا فقدراه همدر عین حال  که سیستمیضد های  جنبش 

، رشدبر  که خطر این .قرار داریم خطر ُپر یشرایطدر برابر  مروزها ،(ایمکردهاشاره  هاتر به این ت مپیش) است موجود وضع

ریب، ف، عوامسازتوهم یجریان، . پوپولیسمشودمیوده افز روز به روز ،لیسموپوپجتماعی اسیاسی و نفوذ  و گسترش

برای  یسسیا   حنهصوارد  ،«»مردم هایواستخدفاع از  و «»مردم پشتیبانی ازادعای با که  ،ست راقتدارگتالیتر و اتو

 .شودمی ای جدیداستقرار سلطه

 ریاست بایل در برزاز جمله : دهندنشان می ،میستی بی سدهنیمه در ،التین در آمریکایتاریخی  پوپولیسم را  گاهدزا

از سوی  .1955تا  1946از  nóPer Juanرون پ   خوآنبا  تین در آرژانو  1945تا  3019ز ا gasVar oiGetúl  سوارگا وتولیژ  

، اام امروزه .ن دادنشارا پوپولیسم  سیاسی  سبک و  نظری هایریشه توانمی نیز لیسمناسیونا و فاشیسمدر دیگر، 

طیف  در مشاهده کرد. نیز رادیکال چپ  در ین چنهم و راطی افراست  ی هاجریاندر  وانترا می مپوپولیس جدیدهای نمونه

رو  به رو متحده آمریکا ایاالتدر و غربی مرکزی و وپای در ار ،خارجیضدو  راسیستی هایجریان افراطی با راست  

در . و غیره در آمریکا ترامپ الددون، ارستاناوربان در مج ویکتور، تالیاسالوینی در ای ماتئو نسه،ن در فرالوپ   ارین م: هستیم

 جنبش ردای به گونه ا حتیا و  در ونزوئال چاوز گووه  بولیواری  سوسیالیسم  در از جمله  توان، پوپولیسم را مینیز چپ یفط

 داد. نشان ،آن بر تارک کاریسماتیک لیدریبا ، فرانسهدر  Les insoumis هاناپذیرتسلیم

، بلکه ست آشنا بسی ، کهافراطی است  ر ولیسم  وپه پن ،گیردمیقرار  ام موضوع بحثه که ، آن چاما در این جا

 داریو ضدسرمایه لنینی چپ ویژهبه، ، چون از دل  چپاندکرده لتأمی آن که کمتر درباره است «م چپوپولیس»پ

، ها«باالئیبر »در برا مردم«»های خواست از پشتیبانی در ،ی ضدسیستمیبا دیسکور پ،چ این پوپولیسم .خیزدبرمی

 هایو مقوله شعارها برخیی طلبانهفرصت ربودن  با یعنی بنابراین  ،الیسمیبرل - نئو علیه زهمباربا و  سنتی احزاب نفیبا 

با  یدرگیربسی دشوار تر است تا  رهایی تسیاس از موضعبا آن  ابلهمقاز این رو،  شود.وارد میدان می ،خواهانهرهایی

چپ را م راست و ولیسپوپ وار چینینیم که دیکمشاهده میه امروز بیش از پیش  مه،ه با این  یسم راست افراطی.پوپول

در  یاتییرتغ از راه، قدرت رسیدن به برای توانندمیبه خوبی  ایتالیا( ینمونه در ونچ) یانرج دو و این  کنداز هم جدا نمی

 .کنار آیندبا هم  ،خود هایبرنامه

بر  اییره سیاست پردازان  یهاز نظر ایپارهدهند. میدست  به گوناگون و متضاد اییهیین تبو  هاتعریف ،سماز پوپولی

 یافتهانسجام مفهومی ،سیی سیافلسفهویژه در به ،تواننیز نمی م«»پوپولیس از ،مردم«» اژه  وهمانند  ،کهباورند این 

ر اثر دو ا د.انای پوپولیسم زدهبر «منطقی» ابداعاختراع یا ت به دس ای نیز، چون ارنستو الکلو،پارهاما  به دست داد.

، (بازگو کردیم )که در بخش پیشین  مردم«شکیل ت» طرح تئوریک   راستایدر  ،5ستیمنطق پوپولیبه نام  خود مشهور

 جنبشی او، ینظریه، در پوپولیستیجنبش  دهد.ارائه می و جنبش پوپولیستی پولیسمپوز ی مثبت و انقالبی ادریافت



 

ال ح . با این زند انقالبدست به ند توامیبلکه آید وجود مینه تنها به (»مردم«) تغییر اوضاع   یهسوژاست که درفرایند آن 

ها اشاره کرده به آن بحثیدر  Étienne Balibar بالیبار ن تی  ا که دنشویی مطرح میهاپرسش  الکلوی نوآورانه ئوریدر تا ام

تئوری  چونارد سیار دب یاهمیتکه  گذاردمی پروبلماتیکیانگشت روی  بالیبارها، این پرسش  یکی ازدر  است.

  این نقد چنین است:. درَ بَ میال ر سوزی رهایی سیاست دیدگاهاز  را پوپولیستی الکلو

 یمسائل البته ،[است ارن ستو الکلواثر  منظق پوپولیستی کتاب درنظرات طرح شده منظور ] این همه»

-نظم آلترناتیو   ازکلی ش بهمربوط  ها.. یکی از آن .ندش  ک  پیش می ،تربغرنجاز همه ، و اوانفر

 د که آنارشیکنطرح می وبتچند ن و درکلال .کندمی بحث اخلدخود را  هک شودیم ظمینبی

باید های پوپولیستی در نهایت ن دلیل نیز جنبشبه همیو  ودهبن پایدار نظمیبی - ونیناقبی و

 ت م به بازگشتیک اید از بدر این جا  ناگزیر پسباشند.  «ینظم» یبارهدو [ایجاد  ] خلق   در پی  

شناسی و هستیآن  فراسوی کلو،نزد ال ت،زگشت. البته این باماعی" سخن گفرارداد اجت"ق

ی متفکران " مورد عالقه "قرارداد  طرح کلی  ها آن  ساسابر که  پذیرانجام می شناسیمردم

]به بازگشت ن ، ایاست. با این همه اما )و باید گفت البته چه بهتر( سیک تأسیس شدهالک

 باالخرهوجود داشت. الکلو  ززد هابنویژه که به دگیرمی به خود ب«ا»ن یشکل ["قرارداد"تئوری 

تولید »منطق  بین ، شکلیهویتی  همدارد به شاراتی ا . اوندکمیاعتراف وضوع به این م 

اندیشیده  را به مردم ی انبوهتودهتبدیل  هابز که شکلیو  ازیکسو اشدر نظریه «فضای خالی

 [souverain، محاک]روا فرمان  هک یردگصورت می یفردخارج کردن  راهاز و این  از سوی دیگر. ودب

هیچ  رواان فرمحالی که خود  درگردند، میهویت هم ی شهروندانهمه ،شود و در برابر اومی

بندی  ختاهای این طرح کلی با سکند به شباهتالکلو اشاره می .نداردا شهروندان پیوندی ب

ضمنی، با ر طوهبحتا، و  »لیدر«( طه بارابقل در )حدا سازیهویتدر مورد  [Freud] فروید

. اما این کندایفا میرا  ل عمومی«اد»مع ککه نقش ی ،رابطه با پولمارکسی در بندی  ساخت

را تشکیل  «زندهسای »پوپولیسم ایده اساس  )که [ نظریه قرارداد] ر  گیچشم بسیار ی  رازسرگی

 تهسکه نه گوآن  سیاست [transcendantal] شبه متعالی   پذیری  شرط امکان و یا  هددمی

 روی دیگر   آن چه که ،بزد هاکه نز است و آن این ...است راههمی تغییر جهتبا  (،شودمی

 مه«ه هیجنگ همه عل» از برخاسته خشونت   که، دهدیرا تشکیل م  «مردم» مانساخت

به خود را  ژمونیکه «یهادلا»مع بین منازعات شکل ،راآشکا ،، اکنون در تئوری الکلواست

 «.شوندهم درگیر میبا برای نامیدن مردم  کهایی هدل«ا»مع ،گیردمی

 . (نامهبه کتابنید نگاه ک -طرح برابرآزادی، بالیبار ا تی ن)

 با در این جا، کنیمعی میس، ما از آن مشترک فهومیمتبیین  بغرنجو م ولیسپوپهای مختلف از جود دریافتوبا 

 دهیم. به دست آن لیاتپولیسم در کاز پو یفیتعر، ن بارهدر ای کارهای فکریی ایپارهحرکت از 

 .( دارد péjoratif تحقیرآمیز )بَدگرا، و نگاتیو باری منفی ،(فرانسهدر  ویژهبه) ییاروپایاسی س فرهنگدر  ،لیسمپوپو

 احزاباین در حالی است که . شودمی  رواج دادهنیز  لیبرال هایریانو ج رسمیهای هانرساز سوی  ،چنین تصویری

پولیسم مقابله با پوبه  چندان قادر دارند، ه قرارک ایناتوانی، در شرایط (دموکرات یالیست و سوسیالسوس) پچ ی  سنت

از  مهم یبخشاند شده موفق و چپ سترا هایپوپولیستکه  وستاز این ر خود روی به آن نیاورند. ر، اگنیستند

کنیم  نگاهکافی است . ان(ویژه در بین زحمتکش)به کنند لبجخود سوی به  احزاب را  این تی  خاباهای اجتماعی و انتپایه

ین او  کشورهای غربیدر  انتخابات در (و کمونیست دموکرات، سوسیالسوسیالیست) سنتی ب چپاحزا تسرنوش به

 .نددهاز دست میهای پوپولیستی جریان سود  به  خود را کارگری اجتماعی   هایپایه هاآنبه روز که چگونه روز 

که  باشد،می کنونی  ما یتاریخدوران  حرانیبشرایط  برآمدی ازسیستمی، ی ضدهابسان جنبش  ،یزامرو لیسم  پوپو

برای  خواهانه رهایآلترناتیو  ان فقدکراسی و ها، بحران دموتمافول سیس، گفتیمونه که پیشتر گهایش، همانویژگی

دایش و رشد پی یی  چراتوان که میت ضعیتی است چنین وبا دریاف ملی و جهانی است.های از نابسامانی خروج

 شان داد.کمابیش منسجم ن ا در چهارچوبیآن ر یاصل اتخصو مشپوپولیسم 



 

  ی پوپولیسم،ر بارهتمان غالب دگف نگاهاز ، امه(نبه کتاب رجوع شود) پوپولیسم  ناپیدام ای به نادر رساله ،ررانسی   ژاک

ه وجو با ت های نظری در این بارهخی دیگر از تالشو بر اوتوصیف کند. با حرکت از ازگو میرا ب این پدیدهاصلی  ویژگید چن

 دهیم.ن مینشا زیررا در  آن ویژگیپنج  ،دهیمقرار می نظر مدرا ولیسم چپ پوپ خاصطور به ما  این جا دربه این که 

دگان، احزاب، سندیکاها، نماینفراسوی  - ن واسطهبدوستقیم و به طور م « رامردم» که ای ویژهسیاسی  سبک  -1

کیش و همراه است با  وهشی این  .دهدمی ارقر خود خطابد مور – شوندمیزده ر دو، که به طور کلی هانهادو  هاجمن ان

 ...«مردم انقالب، »«اقتصاد مردمی»«، منافع مردم، »، »فرهنگ مردمی««کمیت مردم»حا :»مردمی« و «»مردم تقدیس 

« ی»مردم گزین ایح ، آلمانی یا ایرانی...، مثلن فرانسویاصخ یملتنام ، افراطیپولیسم راست ر پودالبته بیشتر )

ست از این رو  و کندیا اتنیکی پیدا می ملیتی، ناسیونالیستی یخصلت در این حالت رشتپوپولیسم بی تیجهدر ن .شودمی

و  ، »مردم« چپستی  ادبیات پوپولی دربه طور کلی، اما  (.بریمنام می «پوپولیسم - ناسیونال»از  حالتدر این که 

  .داشته است لنینی چپ ئولوژیایدر د و »پرولتری« «ریاپرولتا» که دنکنبازی میرا  یبَرین نقش همان  »مردمی«

با و  اسییی سدر صحنه فراگیر یحضور با کاریسماتیکلیدر جود یک و یکنندهعیین ت و اساسیاندازه بینقش  -2

  .فریبیعوامی و سخنور کارُبرد  فن  در باال   ئیتوانابرخورداری از 

به  متفاوتوناگون و دمان گمردیل تببرای  شتال این طریق و از لیدر طتوستغییر" "خالی  مشروعیت  اشغال جای -3

، در راستای اهداف کمشتر و واحد «یحواست» بها هآن وت  تفامو  گوناگونهای خواست وواحد و یگانه  «یمردم»

 ."فرهمند" رهبری انکارناپذیرو  فردی کنترل  رهبری و  زیرانی سازم :اشسیاسی   سازمانلیدر و رایانه اقتدارگ

 و مطبوعات ها، رسانهروشنفکراننخبگان، ، نمایندگان، ومتیحک مداران  سیاستکه  ،یستمی«ضدس» یردیسکو -4

 دهد.می قرارهدف  مورد ،شانشوربختی   مسئوالنو  «»مردم دشمنانعنوان ه را ب

    .رواییو جهان جهانی شدن در ضدیت باسیونالیستی نا یگفتمان -5

 کنیم: عریف میچنین ت به طور کلیما  را پوپولیسمیم، دی که برشمرخصوصیات یستاادر ررتیب، بدین ت

 میانی و پائین ط  توسویژه طبقات مبه، مردمانوع و متضاد های متنتخواس وشدکمیکه اقتدارگرا سیاسی و جریانی 

. قرار دهد، قدرت و دولترف تص عین  م هدف یتار راسد، نندکمیز رومتضاد ب گوناگون و ل و مضامین ااشکدر که را 

 در همهاین  .سازدب مقتدر و ماتیکسیکار ی واحد،لیدر یُاتوریته و ریتحت رهب واحد »مردمی«خواند می ،پوپولیسم

 شکلر د ، چهآن یسویهیسم از هر پوپول ،توضیحات. با این گرسلطهو  گرا، دولتخواهمتتما ستقرار سیستمیاجهت 

   . ستا رهایی یاستس بر سر راه مانعی ،"انقالبی" چپ یاو  راست افرطی

  یرهای سیاست

 ارکبه  ی خودنهگراسلطه در خدمت  اهداف را رهایی سیاست یهامقوله که مای وربهرو  یهایجریانبا  هامروزما 

از آن جمله  دهند.انجام می شان ی  هسلط خواهانه و ضدرهایی ماهیت  از  هااین مقوله نمودن  این را با تهی  و گیرندمی

را تشکیل  هااین جریانیکی از پوپولیسم  .و غیره یسیستمضد غیر حزبی، گرایی  جنبش ، دموکراسی مستقیم :است

دومی، ، داریمایهسر یجبهه، یکی: ید مبارزه کندباهه جبسه در ناگزیر  ،امروز ،رهایی سیاستسان، بدین  .دهدمی

 . آنچپ   شکلاز جمله در ، مبارزه با پوپولیسمی جبهه هباالخرو  ستمی بیسده باطلم  سیالیسسو دوبا ه مقابل یجبهه

 آناصلی  ی  ویژگچند ؟ کندمیتبیین  و فیرعتباید خود را امروز چگونه  رهایی تسیاس، یاد شدهی در برابر سه جبهه

 .مدهیتمیز می گفتاراین در پایان را 

نظری و عملی  جنبشی استه، دداری جهانی شمایهدر برابر سر، رهایی یاستس .لطهاز سه س رهایی -1

 و مزدبَری نفی کاردر  ،مکفی ن ونوی گانی  زندیک شکل  برای، یتلکمادولت و ی سرمایه، هطسه سلاز  یرهایبرای 

  .حیط زیستحفظ مو  ریبرابآزادی،  در و گرایی مصرف -تولید

ند. در کود و عمل میشییین ملبانه از سیاست تبطبینش قدرتز سست اگدر  اییره سیاست. قدرت نفی -2

 قدرتباز تولید ساختار  دفش ه هدهد، کخود قرار می مشغولیمرکز دلر که تسخیر قدرت را د سیاستیاز  گسست

و ی اساسطور  به 6یش هار. شودمیگر و سلطه اقتدارگرا، ی تمرکزگراتاریخی کنون در شرایطکه ناگزیر قدرتی  ،است



 

، حاصال، را نه از برای حفظ لتوقدرت و د هدرت است به این معنا کضد ق یرهای سیاست .قدرت است ضدجوهرین 

 نظر و عمل، موضوع هاآن  الزوو فول ایافتن راه  از برایها بلکه تن ،ترکوچک یهایدرتبه ق هاآن یا تقسیمو یم تحک

 دهد.خود قرار می

ی نهنمودر  تا کنونکه  نتیس تحزب منسوخاشکال در رد ، یایره سیاست. گراییبشجنو دفاع از تحزب نفی -3

های شکل ابداع و راعاپوی اختتک در ،کنندچنان نیز میمو ه کردهعمل  اههبری و مدیریت سیستمر یبرا دولت - بحز

، ای، افقی، شبکهشینبج ییهادر شکل. است خودگردانیسازماندهی و خوددر خودمختاری،  شارکتمنوینی از 

ارکت مشباشد که شرایط  باید اختاریس دارای چنانوزی شکل نوین سازماندهی امر .مراتبیسلسله و غیر مجمعی

این  .م سازدفراه همگان ری  گیتصمیمدر  و  نظری و عملیگری  دخالت ادی  زآ ره درابرانب ایگونهبه را و فعاالن  افراد

 امکانلف های مختافراد و گرایش ه که ب توانند باشندای میبه گونه اخت کنونی ما،شنحد  زماندهی، درسا اشکال نوین 

و   یطی برابراطه در شرقیم و بدون واسمست نگارندگیو تصمیمگران تشگران، دخالکن یرا به منزلهد نقش خود نده

 جنبشدر  کنندگانشرکتخود  را  هیندازماس وین اشکال ن گونه این  .ایندنمایفا  تشکیالتی بمراتو بدون  کدموکراتی

  .آورندوجود میبه تجربه، فرایند، در دخو تجمع و تشکل مستقیم  ، ارکتاز طریق مشاجتماعی 

، انرکارگ یطهسوا بی یمداخله یعنی مستقیمراسی موکد رهایی مدافع سیاست. دولته علیدموکراسی  -4

که در است، یقی حق دموکراسی هواداررهایی  سیاست. ستا Res publica»امر عمومی« ر د زحمتکشان و مردمان

 7«.گرددمیسی محو کراسی حقیقی، دولت سیادر دمو » ول مارکس:. به قاست دولت علیه دموکراسی ایتنه

و  ترگستردههر چه ی از مبارزهیکال، ادر گریخالتدبرای  بارزهاز فرایند م لت(،دو یهعل )دمکراسی رجامیفچنین 

ا عمال  در امور خود؛ هاانسان یاوطلبانه و برابرانهت آزادانه، دارکمش :گذردمی ،شاندر چندگانگی مانردم ر  تمستقیم

، اجتماعی، سیاسی ،تصادیی امور اقدر همه پائین  زرل انتگری و کدخالت مدیریتی؛ دگردانی و خودشیوه و روش خو

 ،مردمان ، مشارکتی و مستقیمجمعی گری   لتدخا ،در این میان. شهروندانط وست، فرهنگی یمحیط زیست

عصر مدرنیته " "دموکراتیک   هاینظام رد نمایندگی دموکراسی بای قرابت مستقیم دموکراسیشود. مینمایندگی« ن»

ر اواند واگذتهمان منطق که نمی  ی شود. بایندگانمی تواند نم تحاکمی»  وسوی رهبه گفت .ندارد امروزی

را نماینده خود  گاه کسیعمومی هیچ یادهعمومی است و ار یاراده سیاسار ت به طومی. حاکشود

 8«.د وسطی وجود ندارداست و یا چیز دیگری، ح شعمومی یا خود یکند. ارادهنمی

 این دست خالصه و محدود انتخابات و از ،یرسمای ارلمان، نهادهپ ،دولت ومت،کدر ح بدین سان کراسیدمو

شناخته رسمیت  به که ادهای  شانضها و تاختالفدر ، شاندر بسیارگونگی هاانسانلیت به نقش و فعاشود، بلکه ینم

ی و برا هاآنبه دست ، هاآن د امر خود  انتوتنها میی ایهراین  .دهدمی ارجاعها برای رهایی خود از سلطهشوند، می

فرایند   ،واسطهی مستقیم و بالاگونه سب امور خود توسط خود و برای خود بهعنای کراسی در م. دموکباشد هانآ

هر چه  به سوی دموکراسی را نمایندگی راسیتگی و قانونی دموکمرزهای ساخ رههموا هی است کنپایابی

برای رهایی  "کراسیدمو"راتیزه کردن کمود ما یزی است کهن چاین آ .نوردد در هم می ترهگسترد و ترلتر، کامیمشارک

 .نامیممیها از سلطه

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

 هم در، نه تنها از برای ضدسیستمی است .است ضد سیستمی دارخیک ، از دید ما، سیاست رهایی رآمدن  ب

ی دیگر را سیستم خواهدکه نمی آنبرای از  موجود، بلکه ...لوژیکی  وی، اقتصادی، ایدئسیاس هایشکتن سیستم

، شانهای  ها و ناتوانیواناییت، با جهانسیستمی در های ضدجنبش  . امروزه، برآمدن  نمایدهای کنونی سیستمجایگزین 

گیری سیاست برای شکل مناسب یشرایط ،آورندو می دارنداه خود رکه به هم شان،ی  اهچالش و  و هاپرسش با 

انتقادی و ایجابی، ، از راه تالش نظری و عملی ،ی تاریخیهااین فرصت درست که مابر  کنند.رهایی فراهم می

  باشیم. هابرای رهایی انسان ودی خزمانهی شایسته گشایراه

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