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  دیباچه

گذشته  يسالها یطشامل توضیحات و تعاریف از برخی لغات سیاسی پر کاربرد است که  مجموعه  نیا
بر آن شده  یسع یاسیلغات س فیسلسله از تعار نیا در  .بوف منتشر شده است يو کانال آوا تیدر سا

شر ضمن ت ساده، جا نیا حیکه  سالم ينظام جمهور گاهیلغات به زبان  در  لیآن ف تیکه به مانند حکا یا
دهد، در بخش  یخاص ارائه م یفیتعر یحکومت ستمیاز س یاش از بخش ییبنا بر آشنا یهر کس ،یکیتار
  الزم آورده شده است. حاتیستم دارد توضیسبه  یاز هر لغت که تشابه ییها

ضر فعال بخش اول    شر م لیتکم این مجموعهدر حال حا سمت ها یشده  و منت شامل ق  ریز يشود که 
  منتشر خواهد شد. يبه زود زین يبعد ياست. بخش ها

  اول  شامل : دوره

   سمیتاریتوتال | ـسمیپولپو| یبوروکراس  |  يبورژواز  |  یستوکـراسیآر   |سمیآنارش   |ونیسیاپوز 

  سمیالیسوس |سمیسکوالر |رفراندوم  |کالیراد | یدموکراس |چپ و راست  |جهان سوم   |گلوبالیسم   

  یمدن ینافرمان | سمیونالیناس | سمیکمون |یکلپتوکراس |سمیتالیکاپ |سمینیفم | سمیفاش | سمیکالیسند   
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  اپوزیسیون

 از عبارتســت کلمه وســیع معناي ،در»مخالفان« یا»مخالفت«عنايم به اســت فرانســوي اپوزیســیون واژهاي
 مخالف جهت در هدفهایی به یابی دســـت براي افراد و ها دســـته گروهها، حزبها، ها، اتحادیه کوشـــش

 شیوه با خواه پارلمانی هاي شیوه استفاده با خواه واجتماعی؛ اقتصادي سیاسی، قدرت دارندگان هدفهاي
  .دیگر هاي

  ه است :دآم انگلیسی  يدر ویکی پدیا

 سیاسی نظام اصل مخالف نهادهاي و افراد مجموعه به سیاست اصطالح در اپوزیسیون یا دولت مخالفان
 نظام اصــل با مخالفت معنی ضــرورت به این. باشــندمی حاکم نظام براندازي صــدد در که شــودمی گفته

] 1[مثال. کند تنزل دارد دست در را دولت که بخش آن با مخالفت به است ممکن بلکه نیست، حکومت
ظام در واژه این مانی هاين  با که جامعه از گروهی مورد در یا دولت مخالف هايگروه مورد در پارل

 .شودمی برده کار به نباشند موافق دولت هايسیاست

  . باشدمی اپوزیسیون کلمه از »ضد« معناي به) Opposite( کلمه التین ریشه

ــیع مفهوم در و اســت مقابله و مخالفت,  ضــدیت معناي به لغت در اپوزیســیون  و کوشــش معناي به وس
ست براي ها گروه و ها اتحادیه,  احزاب تالش سیدن و یابی د  هاي هدف مخالف جهت در اهدافی به ر

 .است اجتماعی و اقتصادي,  سیاسی قدرت دارندگان

  : است مطرح اپوزیسیون نوع دو دنیا حکومتی و سیاسی نظام در

 . قانونی غیر ; پارلمانی یا نونیقا
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   پارلمانی یا قانونی)  الف

ستند پارلمانی حکومت داراي که هایی نظام برخی در ساسی قانون موجب به, ه  موجودیت, کشور آن ا
سیون سمیت به اپوزی شکیل را گروهی پارلمان در و شده شناخته ر  حکومت یا دولت از که دهند می ت

ــی قانون به وفادار را خود دولت همانند اما, کنند نمی حمایت ــاس ــور آن اس , دیگر بیان به, داند می کش
 قانون مجلس گوهاي و گفت در توانند می ها آن. است اساسی قانون, ها آن وحدت و ملی وفاق محور

سی قانون که شرایطی مطابق,  گذاري سا ستقیم نظارت حکومت کار در,  کرده معیّن ا شته م شند دا  و با
 کشورهاي در اپوزیسیون گونه این. دهند قرار جهان و کشور حوادث و وقایع جریان در ار عمومی افکار
 مظهر, دارد وجود آن در مهم و اصلی حزب دو معموالً که سوئد و فرانسه,  انگلستان مانند,  لیبرال سنتی

 .گیرند می عهده به را اپوزیسیون و حاکم نقش نوبت به و است آینده احتمالی حکومت

  قانونی غیر ; ) ب

 یا و امریکا مانند, باشــد پارلمان و اســاســی قانون داراي که این از اعم حکومتی هاي نطام از برخی در 
ستان مانند,نباشد سیون,  عرب ساسی قانون در جایگاهی اپوزی  و قانونی نهادهاي از یکی عنوان به و ندارد ا
 .آیدنمی حساب به رسمی

 در که شود می اطالق مخالفانی از دسته آن به غالباً اپوزیسیون , مانده عقب و سوم جهان کشورهاي در
ـــتند قدرت اریکهء از نظام قدرتمندان کشـــیدن زیر به یا جامعه آن حکومتی نظام صـــددبراندازي  و هس

 پوشــش و حمایت مورد آشــکار یا پنهان صــورت به جهانی مســلط هاي قدرت طرف از اوقات گاهی
  .گیرند می قرار مالی و تبلیغی,  سیاسی

 که کشورهایی در. دارد وجود تنگاتنگی يرابطه اپوزیسیون آمدن وجود به امکان و قدرت ساخت میان
 بستر در خود پارلمانی نظام اما. است تربیش قانونی اپوزیسیون ظهور امکان هستند، پارلمانی ناظم داراي
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سب سیدموک پیدایش از که عواملی. آیدمی پدید ایدئولوژیک و تاریخی منا  طبعاً کند،می جلوگیري را
  .کندمی جلوگیري نیز قانونی اپوزیسیون پیدایش از

ضیلت را محض اطاعت و تمجید قابل و مقدس را قدرت که سنتی فرهنگ و ایدئولوژي شمارد، ف  مانع ب
شد شه ر سی رقابت و مخالف اندی ست سیا شانه را هاگروه يمنازعه و ا . کندمی تلقی جامعه بیماري ين
 .نمایدمی جلوگیري سیاسی مخالفت و رقابت براي الزم مشکالت پیدایش از نگرشی چنین

ــیاســی نگرش و دید در آنی تغییري که آن بدون حاکم يطبقه گاه اما ــانس  تأثیر تحت آید، وجود به ش
ـــرایط و زمان ـــوندمی متحول تدریج به و گیرندمی قرار ش  پذیرند،می را مخالف هايگروه وجود و ش

 دنیا ســیاســی تاریخ در ولیکن دارند، ســراغ هارژیم گونه این از اندکی موارد شــناســانجامعه که گرچه
شته وجود ست دا ست کرده اختیار را جدیدي نگرش و پذیرفته تحول هاییحکومت که ا  تحول این و ا

 .است شده مخالفان به نسبت انعطاف سبب نگرش و

شارکت بطروا سی رقابت و م سی در سیا سی مبارزات هونمر هادموکرا  مختلف اجتماعی نیروهاي سیا
ست بوده شارکت و رقابت حقیقت در. ا سی م شه و سیا سیون ياندی  طبقات بر جا همه در قانونی اپوزی

 اند،داشــته را حکومت با برخورد و مبارزه توانایی مخالف هايگروه جا هر. اســت شــده تحمیل حاکم
سیون عنوان به آنها پذیرش احتمال ست بوده تربیش اپوزی  عامل شکبی اجتماعی مبارزات سان بدین. ا
  .است بوده حاکم هايگروه هاينگرش و ایدئولوژي تغییر در مهمی

شمند دال، رابرت  داده قرار دموکراتیک کشورهاي اپوزیسیون مالك را زیر هايشاخص امریکایی، دان
 :است

ـــ1  ائتالفی، سازمان در تمرکز یکی. ستا تشخیص قابل غربی هايدموکراسی در الگو دو: سازماندهی ـ
 .استرالیا و فرانسه مانند حزب چند میان در اپوزیسیون پراکندگی دوم. امریکا و انگلستان مانند
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ـــ2  هايگروه تکثر و تعدد که این یکی. است نظر مد الگو دو نیز نظر این از: پذیريرقابت میزان نظر از ـ
 اپوزیسیون، سازمان وحدت یا و محدودیت شرایط در که نای دوم. دکاهمی رقابت شدت از اپوزیسیون

 .یابدمی تمرکز و شدت رقابت و مخالفت

ــــ3  هاينظام. شــودمی مشــاهده تريبیش هايتنوع حکومت با اپوزیســیون برخورد ينظرحوزه نقطه از ـ
ـــیون به معموالً دموکراتیک ـــانه کاربرد عمومی، افکار بر تأثیر طریق از دهندمی اجازه اپوزیس  هايرس

شبرد براي را الزم منابع انتخاباتی، مبارزات در شرکت گروهی، سج خود اهداف پی  و اهمیت اما کند، بی
 .است متفاوت مختلف هايرژیم در هاحوزه این از یک هر از استفاده میزان

ـــ4  درون ناپوزیسیو دموکراسی در قانونی اپوزیسیون کردیم، که بنديتقسیم به توجه با: اهداف نظر از ـ
 این بر حاکم ساختار اساس بر غربی هايدموکراسی در. است طلباصالح یا و طلبقدرت یعنی سیستیم

 در کمونیســت و ســوســیالیســت احزاب اســت، بوده زوال به رو انقالبی یا ســاختاري اپوزیســیون هانظام
شارکت امکان گسترش به توجه با غربی اروپایی کشورهاي سالمت م سیسی حیات در آمیزم  تدریج به ا

 .اندشده تبدیل طلباصالح اپوزیسیون به

 هايروش روز همین از. هاستآن اهداف تابع اپوزیسیون کار روش معموالً: روش و ابزار لحاظ از ــــ5
 و فشار اعمال حزبی، ائتالفات انتخاباتی، مبارزات شامل هادموکراسی در اپوزیسیون سیاسی فعالیت رایج
  .شودمی هامانساز و نهادها در نفوذ

 کالسیک نظریه در که رساند می انجام به را وظایفی اپوزیسیون پارلمانی، حکومت کامل نظام یک در   
ـــده گرفته نظر در پارلمان براي »قوا تفکیک« ـــت ش ـــکل پارلمانی نظام که زمانی از زیرا. اس  گرفت، ش

 نقش تواند می یگانگی واین دندبو متحد هم با یا ،یکی پارلمانی اکثریت رهبر و دولت رئیس همواره
 اینرو، از ;کند خراب اســت، اســاســی قانون مطابق قوانین وضــع و قانون اجراي بر نظارت که را، پارلمان

  .آید می شمار به مجریه ي قوه بر نظارت براي موثر اي وسیله اپوزیسیون
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  پوزیسیون واژة غلط و نامانوس 

س سی زبانان  سی و اجتماعی فار سیا ست که از زبان هاي عربی در جامعه  اخت واژه هاي  نامفهوم و نادر
  یا اروپایی به غلط و بی پایه و بدون در نظر گرفتن معناي اصلی آن وام گرفته می شود بسیار است 

 گشوده، راه  زبان  پارسی هايرسانه سیاسی گفتارهاي و نوشتارها به پیش زمانی ت مد از پوزیسیون واژة
 آغاز را واژه این کارگیري به کســانی یا کس چه که را این. اســت یافته همگانی رانتشــا و کرده باز جا

  . میبارها آنرا از زبان تازه کارهاي سیاسی شنیده ا اما. میدان نمی اندکرده

پوزیســیون در عصــر نو آورده اســت که به آنها می  واژة از اســتفاده براي را منشــأ ســه جباري ضــا علیر
 پردازیم:

 و تضــاد معنی به و مســتقل ايواژه که  اُپوزیســیون جاي به ,اَپوزیســیون واژة کارگیري به رد تســامح. 1
ــت مخالف نیروهاي یا مخالفان نهادة برابر دیگر معنی به و مخالفت  اغلب در دانیم می که طور همان. اس
ــا زبانهاي از( عربی زبان در نیز و انگلیســی و پارســی جمله از, اروپایی و هند زبانهاي  در اَ حرف) می س

ست آن شدن منفی موجب کلمه آغاز سا تعبیر این به. ا سیون واژة نی ک  قرار خود ذهنی  ي مبنا را پوزی
سامح پایۀ بر داده، سیده نتیجه این به ت سیون که اندر ست بوده آن مخالف واژة اُپوزی  ايقاعده چنین ما. ا

 تاریخی پیوند آنها با دیگر زبان هر از بیش و شــمردیمبر که زبانهایی در واژه یک آغاز به اُ افزودن با که
 که اندازه همان حالتی چنین کنم،می گمان من ,البته. خوریم نمی بر ساخت را آن ضد واژة بتوان داریم

ستن صادق  آ معنی  لحاظ  به نه و واژه این تلفظ لحاظ به  عینی آید،حالتیمی نظر به ذهن از دور آن دان
 . است ن

ستا نکهای. 2 سیون مانند ايجاافتاده و آماده واژة ن دو شته اختیار در را اُپوزی سته بعد. انددا ش  این به و اندن
 به, تلفظ لحاظ از اپوزیســـیون با قرابت وجود با که برند کار به را ايواژه چه که اندکرده فکر موضـــوع
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ــپس. بیفتد جا نیز آن راحتی ــاخته را واژه این س ــتن هفتاده. جا که اندکرده رارتک قدر آن و اندس  در. اش
 .بینمنمی آن گفتن باز به نیازي و است صادق گفتم نوشته این  مقدمۀ ر د آنچه لت حا این بودن نابجا

 وضعیت, برتر موضع ،)برتر( جایگاه اروپایی زبانهاي در) Position( پوزیسیون واژة مفاهیم از یکی. 3
س...  و قدرت اعمال ظ لحا به برتر ستان. تا سامح، با دو سیون واژة مفهوم  ت  بر آن مفهوم این از را پوزی

سبت حالت این. اندگرفته شگفته حالت دو به ن , این باوجود  اما. ید نما می تر عینی هم و تر منطقی هم پی
 وممفه این  که دوستانی موجودکجا؟ نظام   ن هوادارا و کجا) برتر( جایگاه. نیست مفهوم صل ا به وفادار

 به نسبت مسامحه و رخوت از حالتی, ماند نوعی ناخواسته یا خواسته آن در, شوند می پذیرا را پوزیسیون
 خو آن با که اندشنیده و گفته قدر آن دیگران تقلید به و دانسته یا نادانسته و,اندشده پذیرا را موجود نظم

  . اندگرفته
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  یستوکراسیآر

اشراف  یبه معن aristos یونانی شهیاز ر ياشراف ساالر ای)  Aristocracy( یستوکراسیاصطالح آر
ــاس وراثت و  يبرتر يکه به معنا یســتوکراســیحکومت، اخذ شــده اســت. آر یبه معن kratiaو  بر اس

 ترجمه کرد. زین” حکومت اشراف“ ای ”ياشراف ساالر“توان به  یماست،  یشرف خون

س     سفه  سیدر فل سیآر“ ونانی یا سان یحکومت کسان يمعنابه  ”یستوکرا از همه  یاست که به کمال ان
س“ باستان در اثر معروف خود با نام  ونانی لسوفیتر هستند. ارسطو، ف کینزد و افالطون،  ”استیرساله 

 يافراد برا نیتر ســتهیشــا ییشــناســا اریمع افتنی يبرا ”تیرســاله جمهور“باســتان در  ونانی میحک گرید
و حکومت  یستوکراسیآر ،یحکومت را پادشاه يگونه ها نیسطو بهتراند. ار دهیکوش اریحکومت بس

  داند.  یم یقانون

انتخاب بر ” فرق گذاشته بود:  ری) با عبارات زيساالر(نخبه یستوکراسیو آر يساالراشراف انیارسطو م
شا يساالراساس ثروت، اشراف  نیارسطو بر ا نی. همچنيساالرنخبه ،یستگیاست؛ و انتخاب بر اساس 

ض ایبود که هنر ( دهیعق ش يساالر) معرف نخبهلتیف ست همان گونه که ثروت معرف ا و  يساالررافا
 يساالربا اشراف ساالرينخبه ◌ٔ موارد کلمه ياریوجود در بس نیبا ا” است.  يساالرمعرف مردم يآزاد

 .شودیمترادف فرض م

ممتاز  ◌ٔ آن مطلق و در دســـت طبقهکه قدرت دولت در  خوانندیم» ســـاالرنخبه«را  یعرف، حکومت در
شد و آن طبقه، حاکمی شد و د ياطبقه يازهایرا از راه وراثت و امت تبا ست گرفته با طبقات را  گریدر د
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باشــــد. ا جا نیدر آن راه ن مت امروزه در کمتر  هان د ينوع حکو ـــودیم دهیج جا ش به  راخود  يو 
 است.ساالرانه سپردهاشراف يهايکتاتورید

ـــیآر ـــتوکراس ـــاالر(نخبه یس ـــهی) از ريس  ایحکومت،  نیبهتر يبه معنا aristos kratia یونانی يش
  است.آمده کساننیحکومت به

یده  ـــطو به عق ـــیبر اســــاس ثروت، اول نشیگز“ارس  لت،یبر اســــاس فضـــ نشیاســــت و گز یگارش
نا بوده مع کیبه  یگارشیهمواره با اول شیکما ب یستوکراسیآر م،یروزگاران قد زاما ا. ”یستوکراسیآر

  .خواندندیبزرگ ثروت م يها یستوکراسیرا آر زیاست، چنان که کارتاژ و ون

اســت که اگرچه  ی) اســت. گفتنیســتوکراســی(آر هانیبهتر تیچند تن، حاکم تیخوب حاکم يگونه
ــیامروزه مفهوم آر ــتریب یســتوکراس  یول شــود،یم دهیفهم زادگانبیحکومت اشــراف و نج يبه معنا ش
 زهایچ نیبهتر هب یابیکه هدفشان دست بردیبه کارم  هانیحکومت کاردانان و بهتر يمعناارسطو آن را به 

سطو گونه يبرا ست. ار سیمنحرف نظام آر يجامعه ا حکومت توانگران  یرا در قالب مفهوم یستوکرا
  .زدیری) میگارشی(ال

ــله خود ( نهیافالطون در مد ــی) آرUtopiaفاض ــتوکراس ــبتر از حکومت م ینیگزیرا به عنوان جا یس ناس
  . شناسد یمردم م نیمنتخب

معنی شــده  انیحکومت اشــراف و اع، ينژاده ســاالربه معنی   یســتوکراســیآر نیمع یفارســ فرهنگدر 
ــت ــ. اس ــفۀ س ــی(در فلس ــان يبه معنا ونانی یاس ــان یحکومت کس  گرانیاز د یبود که از لحاظ کمال انس
  ).برترند

ص فیط ایطبقه  یخیدر هر دوره تار یطور کل هی در مفهوم کالن آن که به لحاظ بهره  تیاز حاکم یخا
قرار دارند و از  ژهیممتاز و و یتیآن دوره، در موقع يمقتضــا يو مواهب ماد ياز امکانات اقتصــاد يمند
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ـــنن خاص که در برگ ـــت که به  نآنا اتیو رفتار و خلق ینوع زندگ رندهیمجموعه آداب، رفتار و س اس
 .ندیگو یم ستوکراتیشود را آر ین شناخته مآنا بیعنوان نشانه و پرنس

ـــتوکراتیآر قه  یخیتار يها یژگیو يهر دوره ا يها س ثال طب به عنوان م ند  آن دوره را همراه دار
مفهوم در  نیشــد ا یداران) گفته م نیدر اروپا عمدتا به فئودال ها (زم انهیم يدر ســده ها ســتوکراتیآر

 ) تعلق گرفت.نیشهرنشو  هی(صاحب سرما يتمدن به طبقه بورژواز

 تیکه حاکم یمونارش ای یدر مقابل اتوکراس يچند ساالر تیبه حاکم یاسیدر مفهوم س یستوکراسیآر
 تیثاغوریف ایو  توسیهمچون هراکل یونانیاز متفکران  ياریشـــود. بســـ یاســـت گفته م يتک ســـاالر

 يدر نزد آنان به انسان ها یستوکراسیتفاوت مهم که آر نیها بودند با ا ستوکراتیآر تیخواهان حاکم
ــاحب فضــ ــد و مع یقلمداد م لتیص ــخص مالك ا ییثروت و دارا اریش ــفت نبود. هراکل نیش  توسیص

سیآر تیحاکم سان ها یستوکرا س يرا که حکومت ان ضل بود در برابر دموکرا  تیکه آن را حاکم یفا
  نهاد. یدانست ارج م یم هیفروما يانسان ها

خوانند که قدرت دولت در آن در دست طبقه ممتاز  توان  یم کیوکراتستیرا آر یحکومت، به طور کلی
در دســت خود گرفته باشــد و طبقات  يطبقه ا يها ازیرا از راه وراثت و امت تیباشــد و آن طبقه، حاکم

 .راهی براي رسیدن به مقام هاي باالي حکومتی نباشد.را  گرید

کامل ا   ـــهاي گونه نظام  نینوع  ـــیس ـــطا م يو اروپا ادشـــاهی پ رانیرا در ا یاس  میتوان یقرون وس
شود و در اغلب موارد  یم دهید یاز جهان کنون یینوع حکومت امروزه در کمتر جا نی.   امیینمامشاهده

 سپرده است.  دیجد کیگارشیاول يها يکتاتوریخود را به د يجا

س برخی     سفه  سیفل ستان،  نیچ یا س همچنین با سفه کنفو سیآر کی تایاخالق زینرا  وسیفل  یستوکرا
را خوار  گانهیب تیکند و بربر یمباهات م نهیرید ینظم اجتماع کیکه به داشتن  می دانند.موقر و بزرگ 

در مورد  ان،یبه فرمانرو دیقوت و تاک يمقدار از رو نیدر جهان ا يگرید ینظام اخالق چیشــمارد. ه یم
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به  یوسـیکنفوسـ نید اتیاخالقسـفارش نکرده اسـت.  شیحکومت خو تحتنسـبت به مردم  فشـانیوظ
شده است.  نییاز خود قرار داشت تب تیو رضا يبر محور خودمدار زیکه همه چ یطور آشکار در دوران

  . .ستین یالملل نیب يهایو گرا ،یشدن، دموکراس یمسائل صنعت يبرا ییدر آنها جا

  

بود که صاحب  یتیاو شخصداشت و انسان کامل از نظر  دیتاک یانسان يها لتیبر فض وستهیپ وسیکنفوس
ـــوق در عمل و ن ت،یدر همت، اخالص در ن ی: عزت در نفس، بزرگ يها یژگیو ـــلوك  یکیش در س

ـــد. و ـــلت خوب و فضـــ يباش تراوش و بروز  يبه معنا نیداند. ج یم نیرا در ظهور ج کین لتیخص
 داند: یانسان است و آن را بر دو قسم م یاحساسات قلب

 شناختن یرسترا به د یحق و مقام هرکس -1

  رفتار کردن یکیو ن یبا فرزندان آدم به مهربان -2

ـــت که  ـــکاالت مهمی که می توان بر این نظریه گرفت این اس ـــتوکراتیآر يطبقهاز اش به عدالت  س
  .نگرندیمسئله به آن نم کیعنوان و به دهندینم تیاهم یاجتماع

ست ا همچنین  شاخص نیممکن ا ساس  شراف يهاطبقه بر ا سیس ای یا شند که در ا یا شده با  نیممتاز 
  نخواهد بود. یصورت چندان راه مناسب

 یستوکراسیاما در آر کردندیاشراف و نخبگان و ثروتمندان حکومت م م،یاز نوع قد یستوکراسیدر آر
بر آن حک  یکه مهر حکومت مردم است یاز دموکراس يحضور همان افراد با لفافه ا ،يامروز ای نینو

  شده است.

  جامعه است.رین خطر این نوع حکومت ها بوجود آمدن ژن هاي خوب در بطن اقتصادي و سیاسی بیشت
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  آنارشیسم

 اســاس بر. اســت آنارشــی بر مبتنی هاییکنش و اصــول نظریه، آنارشــیســم، فلســفی، منظري از
 هاسازمان بران،ره و فرماندهان نبود« و »سیاسی دولت نبود« ،»قهریه قواي فقدان« به واژه این ها،نامهلغت

سی هايسازمان و سی حالت در واژه این. دارد ارجاع »اقتدار صاحب سیا  یا جوامع به خود، معمول سیا
 این در کلیدي ســاختاري جزء ســه ســیاســی، لحاظ از. شــودمی اطالق کشــورها و قلمروها اجتماعات،

تدار: دارد وجود تعریف بار، اق نده در مفهومی و اج لت مفهوم، دو این برگیر  به اخیرا مفهوم این. دو
 نیز را علم و قانون کلیسا، نظیر سازمانی، هايگونه سایر تا است یافته بسط سیاسی هايترکیب فراسوي

ــایر و گیرد بر در ــاختارهاي فقدان حاالت س  ترتیب، بدین. گیرد بر در نیز را اجبار هايروش و اقتدار س
. اندتعریف قابل چارچوب این در فلسفی آنارشیسم و شناختیمعرفت آنارشیسم چون متنوعی هايگونه

 نباید نیز] آنارشیسم[ دورتر هايدیگرسانی سایر اما است، سیاسی آنارشیسم بر مقاله این تمرکز هرچند
 در  خداییبی همانند ســیاســی، اقتدار برابر در آنارشــیســم. انداهمیت حایز آنها. شــوند واقع غفلت مورد
 است علمی اقتدار برابر در گراییشک و مذهبی اقتدار برابر

ــیســم هاي ریشــه میتوان اندیشــه تاریخ به نگاهی با   مکتب تا خواهانه آزادي نگرشــی عنوان به را آنارش
 که طور آن. داشــت تاکید فرد اصــالت بر که گرا طبیعت و فلســفی مکتبی گرفت، پی ”الئوتســه“ فکري
 سال پانصد و هزار دو که است آرمانی ترینانسانی«آنارشیسم میگوید ”شاملو احمد“ اندیش آزاد شاعر
 .»شد عرضه مطلوب کمال به آدمی رسیدن و هاانسان آسایش براي پیش

سیاري و گرفت جان ”آنارشی“ نام بار اول براي اما هجدهم قرن در  در و نامیدند ”آنارشیست“ را خود ب
ــانی آرمانهاي و آزادي راه ــر مانند دورانی چهی وجود، این با کردند؛ مبارزه انس ــر عص  اخیر قرن و حاض
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شد آمادة شه ر ستن و هااندی ستی امکانات آب شی ست نبوده آنار صر اینک دیگر کالم به. ا سم ع شی  آنار
 .است

 مرگ و دردآور فاحش، اشــتباهات به بنا اخیر هاي ســال در خصــوصــا جهان در هاحکومت و ها دولت
ـــین وجهۀ خود، آفرین ـــت از را خویش پیش ـــوي از روز به روز و داده دس  تر اطمینان قابل غیر مردم س

ـــوند ارزیابی ـــتی و نواقص به پیش از بیش ها دولت به دهندگان راي حتی و مردم امروز. میش  هايکاس
ستم شوند واقف جهان بر حاکم هاي سی صطالح به دولتهاي. می ستی چپِ ا سیالی سمِ و سو سیالی  واقعا سو
 ســاختار از پیروي با آمدند می حســاب به انســانی جامعۀ از ییها بخش براي اي تازه امید که نیز موجود
 و پیموده دیگري از بعد یکی را انحطاط محتومِ مســـیر و پرداختند قدرت قبضـــۀ به پدرســـاالرانه قدیمیِ

 .شدند راست دولتهاي به مبدل

 شرفتپی. میکنند احساس مستمر طور به را راست فوق و راست هاي دولت چنبرة در اسارت مردم اکنون
 آوردن فراهم و جامعه براي آن مفید کاربردهاي ضــمن ارتباطات زمینۀ در خصــوصــا تکنولوژي ســریع
 در اســت ايوســیله ســو دیگر از اطالعات، از انبوهی کردن پذیر دســترس و عمومی یابی آگاهی امکان
 خصــوصــی محری وارد افراد اطالع و اجازه بدون غریب، و عجیب قوانین گذراندن با تا هادولت دســت

ــیو و آوري جمع دریافت، را پســندندمی خود که معلوماتی و شــده شــهروندان  دیگر زبان به. کنند آرش
ـــیِ کنترل از تازه نوعی ـــم و خالف با مبارزه عنوان تحت ظاهر در و مرز از ترفرا پلیس  مردم بر تروریس
ــودمی اعمال ــاگري. ش ــنودن ادوارد“ اخیر هايافش ــان را فاجعه عمق ”اس  دولتهاي چگونه که دهدمی نش
 بیشتر مهندسی و نفوذ و کنترل براي! نباشد خطر در هم مستقیما هاآن منافع اگر حتی دموکراسی مدعی
 نقض و محدود براحتی را مردم خصـــوصـــی حریم و آزادي الیگارشـــی، منافع جهت در عمومی افکار

 .کنندمی

 و انسان حقیقی خاستگاه مقابل در ویشخ خودساختۀ سیاست و منافع از هادولت است، آشکار چنانکه
 مالی مراکز و هابانک بدهی داري، سرمایه اخیرِ اقتصادي بحران در نمونه براي. کنندمی حمایت انسانیت
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 براه در هادولت مخرب نقش همینطور. شـــد پرداخت مردم جیب از هادولت کمک با اقتصـــادي –
ـــت درگیر زمین متعدد و تلفمخ نقاط در که خارجی و داخلی هايجنگ انداختن  بردن بیراهه به و اس
بارزات یانه مردم م  روز آخرین تا هادیکتاتوري از موجود هايدولت حمایت و مناطق دیگر و خاورم

 .نیست انکار قابل زمامداریشان

ـــعیت به کنید نگاه دیگر اي نمونه براي ـــت از که پناهجویان وض ـــت به دولتی دس  پناه! دیگر دولتی دس
 از اما، آنهاست گردن به مردم این روزي تیره مسولیت از مهمی بخش خود که غربی هاي قدرت .میبرند
 شــدن غرق و آوارگی تلفات، موجبات و میکنند جلوگیري اروپائی و غربی کشــورهاي به ایشــان ورود

 .میکنند فراهم را پناهجویان

 کنونی دنیاي دولتهاي تمامی بین که ردیگ موارد بسیاري و هادولت مافیایی و گسترده فساد به کنید نگاه
 .مشترکند

 بر مذهب آور سرسام سلطۀ چاشنی با قدرت تمرکزِ و ثروت انباشت شاهد همچنان ما اخیر قرن آغاز در
 گیاهی و جانوري گونۀ هزاران انقراض خطر و زیســت محیط نابودي ادامۀ و انســان، زندگی و اندیشــه

 .هستند هاآن از گسیخته لجام وري بهره حال در شتربی آوري سود براي هاسیستم که هستیم

ـــبط نابع و اموال ض هاي و م مامی به متعلق که عمومی ثروت ندة عنوان تحت اســـت جامعه مردم ت  فریب
 نزدیکان نخبگان، از اقلیتی بانکی حسابهاي و هاجیب به هاثروت این نمودن سرازیر و سازي، خصوصی

 آخوندي حکومت حتی دنیایی چنین در. اســت روشــن روز رد آشــکاري دزدي حکومتی وابســتگانِ و
 در و گفته لبیک ”ســازي خصــوصــی“ اصــطالح به این به دزدان جهانیِ قافلۀ از نماندن عقب براي ایران
 .است ویرانگر روند این به بخشیدن شدت حال

 موجود وضع بدیل آنارشی،
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 مورد ایران امروز حکومتِ پوزیسیونِا که است ضروري ایران خصوصا و جهان امروز شرایط به توجه با
سی سیون. گیرد قرار ارزیابی و برر شی که شودمی گروه و سازمان هاده شامل فعلی اپوزی  به آنها از بخ

 دنبال به دیگري بخش. شوندمی محسوب دولتگرا کمونیستهاي و هستند کمونیستی دولت تشکیل دنبال
شکیل ست دولتهاي ت ستی را ستند لیبرالی ست هاينیرو و ه سوب دولتی را  کم نماند ناگفته. شوندمی مح
 اسالمی جمهوري که است سال 35. دینی حتی و نظامی نوع از استبدادي هايحکومت هواداران نیستند

ـــت قدرت اریکه بر همچنان ـــت و دولتگرا هايچپ اما اس ـــر بر حالیکه در دولتگرا هايراس ـــیوه س  ش
ــع لبدی را خود یک هر دارند، دعوا حکومتداري  باید قدم اولین در اینرو از. کنندمی معرفی موجود وض

شن ”حکومتداري“ هاي شیوه با آن تفاوت و ”بدیل“ حقیقی معناي  امري حکومتداري ◌ٔ شیوه. شود رو
 و واقعیات لزوماً نه و خود هايآموزه اســاس بر ســیاســی نخبگان از جمعی که اســت انتزاعی و تئوریک

ــپس و کرده فرمولبندي را آن خویش يفکر اتاقهاي در جامعه، معضــالت ــیوه با س ــت بهتر یا و هاش  اس
 .کنندمی جامعه در آن نشاندن کرسی به در سعی مختلف هايحقه با بگوییم

 بر ”ســیاســی نخبگان“ اصــطالح به و قلیل ايعده حاکمیت بجز رویکردي چنین ینتیجه و حاصــل اما
ـــت؟ جامعه ـــرایطی چنین در چیس ـــور با ش ـــی بر مخالف جریانهاي از یکی نکرد جایگزین تص  کرس

ــاند؟ خود به عمل جامۀ تواندمی میزان چه تا بهبودي جهت در جهان تغییر رویاي حکومت، ــخ بپوش  پاس
 .است عمل و تئوري عبارتی به یا بدیل و حکومتداري ◌ٔ شیوه میان تمایز درك گرو در پرسش این

ـــمی فرموله مردم غیاب در و فکر اتاقهاي در تئوري اگر  مردم حضـــور با و واقعیت بطن در بدیل ود،ش
 .است عمل جنس از تغییر و بدیل. شودمی ساخته

 از جهان تغییر این اما. شد نخواهد ساخته بدیلی عمل بدون. خیر کرد؟ خواهد تغییر جهان عمل بدون آیا
 دل از یا ر؟بیشت توافقات به رسیدن و اشتراکات کردن پیدا براي هاهمایش داخل از شود؟می شروع کجا

ـــتثمار و ناامنی کند؟می بیداد فقر و بیکاري که جایی ـــی آن بدیل کند؟می بیداد اس ـــت کنش  در که اس
 .دهدمی تغییر روشنایی سمت به را جهان از تاریک واقعیتی و کندمی پیدا نمود جهان سیاه واقعیت
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 مناقشــه نامند،می بدیل ودخ آنچه ســر بر وقفهبی توانندمی مختلف ســیاســی جریانهاي که اســت طبیبعی
ـــته ـــند داش  که بیابند را اقبال این اگر حتی. کرد نخواهند ایجاد جهان در تغییري هیچ -ابد تا- اما. باش

ـــی ـــت نخواهند بربایند؛ خود نفع به را حکومت کرس  نمونه( معضـــالت رفع جهت در را جامعه توانس
ــاز بدیل نیروي و دهدهن تغییر عامل زیرا. کنند هدایت) …شــرقی اروپاي کشــورهاي  هیچ مردم یعنی س

 ندارد وجود اکنون آنچه. ندارد هاآن فکر اتاق تئوریهاي در سازي بدیل و تغییردهندگی جایگاه و نقش
 نه و( واقعیت و عمل در موجود وضـع و حاکم نظم چگونه که اسـت این اسـت غفلت مورد شـدت به یا

 گردد؟ جایگزین انسانی و آزاد جامعۀ و شود زده کنار) محض تئوري

 با عمل در هم و تئوري حیطه در مســلماً که اشــتراکاتی و هاافتراق و هاتئوري از جدا داري ســرمایه نظام
 رخ نیز داري سرمایه بدیل بود نخواهد موردبی بنابراین! است واقعیت یک است، گریبان به دست هاآن

شان سلط در کنونی نظم اگر اعتبار، این به! دهد ن ست، داري سرمایه و سرمایه ت  دنبال بایدمی عمل در ا
سانی آزاد جامعۀ ایجاد در و باشیم مسلط نظم این از شدن رها  که رویکردیست واقعی بدیل. بکوشیم ان

ــروع واقعیت در باید دارد وجود واقعیت در که را چیزي میگوید  کرد نمودن جایگزین و زدن کنار به ش
  .انتهابی و نتیجهبی هاي سرایی سخن در نه

ــیســت ــلطه عدالتی،بی موجد دولت که باورند این بر هاآنارش ــتثمار و س  براي ابزاري هادولت. اســت اس
 عموما و پردازندمی باال طبقات نفع به] منابع[ دوباره توزیع به هســتند؛ قدرت و مکنت ثروت، از حفاظت

 از مشــخصــی هايبخش بر ســلطه شــکبی دولت تاریخی دادبرون. کنندمی تجمیع را قدرت و ثروت
 و سلطه: دانندمی دولت هدف تنها راآن برخی و است بوده دیگر هايبخش توسط آنان استثمار و جامعه

 .استثمار

 فســاد دهندهنشــان) اســترالیا مثال براي( هادولت از بســیاري در متعدد مطالعات. فاســدند عموما هادولت
 مشـاهده توانمی نیز هادولت سـایر در را فسـادي چنین ،اجمالی نظري در و اسـت بوده آنها در گسـترده

 .نمود
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ـــیار هادولت ـــت آن تبع به و منابع، از بزرگی بخش و اندپرهزینه بس ـــروف را محلی بومزیس  خود مص
 شوربختی اصلی دالیل از که ،]اقتصاد بر[ سنگین باري تنها نه] هاهزینه[ این فقیرتر، نواحی در. سازدمی

 و پایین تولید با دولتی کارمندان فراوانی ناشــدنی،ســیراب عطش این] وجود[ دالیل از یکی. اســت مردم
ستمزدهاي ست د ست آن دیگر دلیل. باال  وري،بهره و ناب] تفکر[ از دور به عموما دولتی، عملیات که ا

ضمن و سیاري هايکاريدوباره مت ست ب ستی، هايگونه از یک هر لواي تحت. ا شی  سنگین بار این آنار
 صورتبه دهیسازمان هزینه و رفت خواهد میان از دارد قرار جامعه فرمانبردار طبقات دوش بر عموما که

 .یافت خواهد کاهش محسوسی

سیاري قدرت هادولت شان بر همواره و دارند اختیار در ب  تا کوشندمی کمدست با شود،می افزوده قدرت
 روشنی پاسخ. بیافزایند خود قدرت بر تازه، مجوزهاي و شدیدتر هايکنترل بیشتر، مرکزگراییِ طریق از

 وجودبه قدرت تحدید و تقسیم شکافت، طریق از که قواست تفکیک شده داده فزاینده قدرت این به که
 گسترده فرایند دیگر،یک از قضاییه و مقننه مجریه، قواي نیز و دولت، از کلیسا نوین جدایی. است آمده

 را تفکیک این خاص، کارکردهایی به قدرت شــکســت و عملکردي تجزیه. کندمی ترســیم را تفکیک
ـــدیدتر هاییمحدودیت با را آن و برد فراتر ـــله هايدپارتمان قدرت در ش ] فراگرد[ این. بردپیش حاص

 تمرکز نهادها، محدودســاختن طریق از را قدرت کوشــیدمی که شــود ادغام اولیه آنارشــیســم با تواندمی
  .کند محدود هاراسیونفد] ایجاد[ و زدایی

 اما نداشته، وجود باشد ساخته برآورده را آنارشیستی هايآلایده تمام که ايجامعه هیچ کنون تا احتماال
 .دارند وجود زمینه این در تامل قابل نمونه چند

ست شی ستی هايکمون اغلب چپ هايآنار شی سپانیاي آنار  هاينمونه عنوان به را داخلی جنگ دوران ا
 داخلی جنگ در اســپانیایی هايآنارشــیســت نقش واقع در. برندمی نام آنارشــیســتی جوامع بررســی قابل

 به اســـاس در مجموعه این مطالب که آنجا از. اســـت بوده پایانبی هايبحث موضـــوع کنون تا اســـپانیا
 است بهتر زمینه این در بیشتر اطالعات براي خوانندگان تاریخی، هايسوال تا دارد نظر تئوریک مباحث
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) 1: که معتقدند چپ هايآنارشیست کنیممی اشاره مختصر طور به تنها اینجا. کنند استفاده دیگر منابع از
 آن سرتاسر در و کرده کار به آغاز جنگ زمان در اسپانیا آنارشیستی هاياتحادیه و سیاسی هايسازمان
 ماندند؛ باقی دموکراتیک نیز دوران

 اند؛بوده آنها حامی کردندمی زندگی هاآنارشــیســت کنترل تحت نواحی رد که شــهروندانی اکثریت) 2
ــدید کنترل تحت آنکه جاي به کارگران)3 ــران ش ــت س ــیس ــند آنارش ــان باش ــکل به خودش ــتقیم ش  مس

 در که کشاورزي هايسهمیه) 4 و اند؛کردهمی اداره را کردندمی کار آن در که هاییبنگاه و هاکارخانه
ـــیســـتی مناطق ـــمار درباره تنها و بودند؛ داوطلبانه عموما شـــدمی جمع مزارع از آنارش  خرده از قلیلی ش

شاورزان ستفاده جبر از ک ست شده ا ست منتقدان مقابل در. ا شوکاپیتالی  این بر دونالد جیمز جمله از آنار
سی هايسازمان) 1: که باورند ستی هاياتحادیه و سیا شی سپانیا آنار  کراتیکدمو نیز ابتدا در اگر حتی ا
) 2 شـــدند؛ تبدیل دموکراتیک ظواهر با دیکتاتوري هايالیگارشـــی به ســـرعت به جنگ آغاز با بودند،

 استفاده سوء با سریع خیلی بودند، روروبه مردمی حمایت با ابتدا در اگر حتی اسپانیایی، هايآنارشیست
  دادند؛ دست از را خود محبوبیت قدرت از

ـــیاري در) 3 ـــران دیکتاتوري کنترل معناي به هاکارخانه بر کارگري کنترل اردمو تمام، حتی یا بس  س
  و بود؛ آنارشیست

ستی مناطق مزارع از سهمیه آوري جمع) 4 شی  به صوري حق این تنها و شدمی انجام جبر به اغلب آنار
 .بمانند بیرون مجموعه از نیستند سهمیه اعطاي به مایل اگر که شدمی داده افراد

: اسپانیا دولتی آنارشیسم« نام به امنوشته ايمقاله اسپانیا، هايآنارشیست به مربوط جادالتم درباره هم من
 .کنید رجوع هم آن به توانیدمی که »اسپانیا آنارشیسم فلسفی و اقتصادي تاریخی، بررسی

Kibbutzim ــرائیل ــیالیســم از خوبی مثال عنوان به اغلب هم اس ــوس ــده تحســین داوطلبانه س . اســت ش
 روســیه روســتایی مناطق در کشــاورزي کمونی ســنتی نظام که ،)the mir( »میر« باکونین و تکینکروپ
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ستی جامعه یک در مطلوب هايارزش و سازمان از مثالی را بود، شی ستندمی آنار سیاري. دان  اجتماعات ب
 .اندکرده سوسیالیستی آنارشیسم هايایدهبه دستیابی ادعاي هم آزمایشی

ست عالقه مورد نمونه مقابل، در شوکاپیتالی سلند هاآنار سطا قرون ای ست و  این درباره فریدمن دیوید و ا
 است، بوده آنارشیستی مشخصات و دفاعی خدمات رقابتی عرضه داراي که مانده مغفول تاریخی دوره
 اند،هپرداخت وسطا قرون ایسلند روي فریدمن کار از انتقاد به گاها چپ هايآنارشیست. است نوشته بسیار

 .دارد داخلی جنگ دوران اسپانیاي مثال از بیشتري پرداخت او بحث کل در اما

سطاي قرون تاریخ از بزرگی بخش ست شده ادعا هم ایرلند و صایص داراي که ا ستی خ شوکاپیتالی  آنار
سیار نمونه آمریکا وحشی غرب دوران که باورند این بر هاآنارشوکاپیتالیست سایر. است بوده  ممتازي ب

 هايآنارشیست. است رفته بین از حکومت توسط بعدها که است آنارشوکاپیتالیستی نهادهاي رویش از
ست شاره اغلب را ستی ايجامعه معیاري هیچ به گاه هیچ متحده ایاالت که وجودي با اندکرده ا شی  آنار

ست، نبوده ستم قرن از قبل دوره در اما ا سه هايآلایدهبه تاریخ طول در دیگري جامعه هر از بیش بی  فر ل
 و مســـتعمراتی هايدوره درباره چهارجلدي تاریخی خاص طور به روتبارد موري. اســـت شـــده نزدیک
ـــته آمریکا انقالبی ـــت نوش ـــیلوانیا در که یافته را زمانی آن در و اس  محو ايبازه در تقریبا حکومت پنس

 .بودشده

 به شهرها این. است وسطا قرون آزاد شهرهاي دهپدی بوده، آنارشیست طیف دو هر الهام منبع که موردي
 هنر تجارت، مهد و اروپا اقتصادي توسعه مراکز به تبدیل فئودالیسم، زنجیره سست حلقه نخستین عنوان

 یک و ســال یک طی اگر اغلب آنها زیرا بودند، فراري هايرعیت زمینی بهشــت اینها. شــدند فرهنگ و
 هاينمونه شهرها این همچنین. بیاورند دست به را خود آزادي توانستندمی افتادند نمی دام به مجددا روز

 تشــکیل بیمه و دفاع براي مشــترك هايانجمن توانندمی مردم چطور اینکه از دهندمی دســت به فراوانی
سلما. دهند ست م شی ست و چپ هايآنار : نگرندمی آزاد شهرهاي این به خود رویکرد مطابق هریک را
ست و کنندمی تاکید شهرها این جمعی و کمونی هايپدیده بر هاچپ شتر هارا  بازارها آزاد ماهیت به بی
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 وسطا قرون آزاد شهرهاي درباره مبسوطی بسیار کتاب کروپتکین. دارند توجه خدمات خصوصی ارائه و
 کتاب رد پیرن هنري تاریخی برخورد قویا اما اند،نوشــته باره این در کمتر هاآنارشــوکاپیتالیســت دارد؛

  .کنندمی تحسین را »انقالب و قانون« کتاب در برمن هارولد طور همین و »وسطا قرون شهرهاي«
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  بورژوازي

  چنین تعریف شده است: بورژوازي ، عمید فارسیدر فرهنگ 

 ابزار داشتن دست در با سرمایه، صاحبان آن در که تولید، بر مبتنی نظام در تعریف اقتصادي  بورژوازي
 .سوم طبقۀ و اشراف بین طبقۀ پردازند؛می سرمایه انباشت به کارگران نیروي از گیريبهره و دتولی

سیدر تعریف  بورژوازي سم، سیا سی ش را کارگر طبقۀ که سرمایه و قدرت صاحب طبقۀ مارک ست  ارما
  .کندمی

 به 12 و11 قرون هب آن تاریخی ریشه و شده گرفته»  شهرنشین«  معناي به »بورژ«  کلمه لغت در بورژوائی
 تدریجاً  مانوفاکتورها صــاحبان و صــنعتگران و متمول بازرگان طبقه که گردد برمی غربی اروپاي در بعد
ـــهرها در ـــده ش ـــتقرش  و مطلقه هاي حکومت ایجاد به 17و16 قرون در درمقطعی و یافتند قدرت و مس

شراف قدرت محدودیت سیار کمک ا سی جامعه«  در. نمودند ب  شامل بورژواها»  ماعیاجت طبقات شنا
 استثمارگر طبقات اساساً و بزرگ داران بانک، متمول بسیار تجار، عمده صنایع صاحبان، داران کارخانه

  . گردد می خالصه آن طبقاتی ماهیت در بورژوائی تعریف، معنا این در. شوند می جامعه

ــت میانه طبقه از فردي معناي به بورژوا ــ عنوانی بورژوازي،. اس ــوداگر میانه طبقه براي تاس  یا تاجر و س
 ماجرا باز، اي طبقه را بورژوازي سیاست، یا اقتصاد نظر از. بود برخوردار سیاسی حقوق از که شهرنشینی

 پستی آزمندي، نمودگار را بورژوازي متفکران، و نویسندگان فرهنگی، نظر از اما. دانند می انقالبی و جو
 .شناسند نمی اي انگیزه پرستی پول جز آن براي و دانند می ذوقی بی و طبع
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 بخصوص شده، انجام آن نفوذ زیر که هایی انقالب و شود می محسوب لیبرالیسم پرچمدار بورژوازي    
ـــه انقالب ـــی تحوالت فرانس  امتیازهاي به و نموده ایجاد جامعه در اجتماعی و اعتقادي لحاظ از را خاص

 مقام و ارج سنجش براي مالکی عنوان به فرد دستاوردهاي و فرد قحقو فرد، بر و داده پایان تبار از ناشی
 در او مقام و ارزش ســنجش معیار فرد مالی و مادي هاي دارایی لحاظ این از. دارد تکیه انســان اجتماعی

  .است جامعه

سم پرچمدار بورژوازي سوب لیبرالی صوص شده، انجام آن نفوذ زیر که هایی انقالب و شود می مح  بخ
ـــه انقالب ـــی تحوالت فرانس  امتیازهاي به و نموده ایجاد جامعه در اجتماعی و اعتقادي لحاظ از را خاص

 مقام و ارج سنجش براي مالکی عنوان به فرد دستاوردهاي و فرد حقوق فرد، بر و داده پایان تبار از ناشی
 در او مقام و ارزش ســنجش معیار فرد مالی و مادي هاي دارایی لحاظ این از. دارد تکیه انســان اجتماعی

 نظر، مورد هاي شغل در پایین طبقات استخدام طریق از را خود قدرت بورژوا طبقه واقع در .است جامعه
ته این ها، بندي طبقه از برخی در. کنند می کســـب ثروت آوري جمع و آموزش ـــ  طبقه از باالتر دس
 قوانین تعیین و قانونگذاري چون هایی فعالیت به داري ســـرمایه جوامع در ها بورژوا. دارد جاي پرولتاریا

ــلی مالک و پرداخته جامعه یک ــهري امکانات و ها زمین اص ــتند ش ــی نیز بورژوازي خرده .هس  از بخش
 هاي دارایی گروه این. باشـــد می داري ســـرمایه جامعه در میانه طبقه افراد شـــامل که اســـت بورژوازي
  .کوچک يها کارخانه و ها کارگاه مالکان مانند دارند، کوچکی

  

  بورژوازيخرده

 تعریف تاریخی ماتریالیســم اصــول مبناي بر و اســت اقتصــادي-ســیاســی اصــطالح یک بورژوازيخرده
ستشده ست پردازاننظریه سایر و مارکس کارل. ا سی صطالح از مارک  دهقانان شامل که بورژواخرده ا

 چون افرادي. کردندمی ســتفادها بورژوا طبقه از ايالیه به اشــاره در .اســت کوچک بازرگانان و مســتقل

T.me/AVAYeBUF

https://telegram.me/AVAYeBUF


 واي بوفآنشر ــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خود بورژواي کارفرمایان براي را خدمات و کاالها توزیع و تولید که کارگرانی و ها،فروشگاه صاحبان
  .هستند بورژوازيخرده هاينمونه از مارکسیستی نظریات در دهندمی انجام

ـــادي نظر از طبقه این ـــت، متمایز پرولتاریا طبقه از اقتص  فروش به متکی فقط بقا براي پرولتاریا چون اس
  .است خود کار نیروي

   

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 یبوروکراس             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
31 

  

  یوروکراسب

  

 

   

" هطشح ؿذ. اهب دس ػبل 1910 جبهؼِ ؿٌبع آلوبًی هبوغ ٍثش هَضَع ٍثحث ثشٍوشاػی سا ػٌَاى ٍ تـشیح وشد. 

. ٍ وشاػی وِ هؼٌبی  ثشٍوشاػی اص دٍ ولوِ ثشٍ ثِ هؼٌی دفتش وبسوٌبى ػبصهبًْبی دٍلتی ٍ ًیض هیضتحشیش اطالق هی ؿَد

یًَبًی داسد ثِ هفَْم حىَهت ٍ اداسُ وشدى اػت. 

ثَسٍوشاػی ثلَست یه ًظبم فَلبلؼبدُ هَفمیت آهیض جْت ػبصهبًذّی هَػؼبت اداسی ٍ خذهبتی اسائِ ؿذُ اػت ٍ ٍثش 

ثب تَجِ ثِ ؿشایط التلبدی ػیبػی ٍ ثی ًظوی ّبی اداسی  لشى ثیؼتن ٍ ظَْس ٍ ؿشٍع جٌگ ثیي الولل  اٍل )1918- 

1914( ثِ هطبلؼِ ػب صهبًْبی دٍلتی دس اسٍپبپشداخت ، ٍثِ هؼشفی چْبس چَثی  ثشای اداسُ كحیح ٍ اثش ثخؾ ػبصهبًْب الذام 

ًوَد. ٍی دس ایي فىش ثَد وِ چگَ.ًِ هی تَاى ثِ طشاحی ػبصهبًْب پشداخت تب ثشاػبع ٍیظگیْبی تؼییي ؿذُ ، ًمؾ هثجت 

ٍ ػبصًذُ ای دس جَاهغ داؿتِ ثبؿٌذ. 

 

 

ثَسٍوشاػی دس آغبص ثب هؼٌی هٌفی ّوشاُ ثَد ٍ دس ٍالغ ثِ هفَْم لذست ثیهْبسی تلمی هی ؿذ وِ هی خَاّذ ّوِ جبهؼِ 

سا ثجلؼذ. »ثبلضان« وِ ثب وتبة »وبسهٌذاى« ٍاطُ،ثَسٍوشاػی سا سٍاج داد، آى سا »لذستی ّیَالیی هی ؿوشد« وِ »ثِ دػت 

جوبػت وَتَلِ ّب افتبدُ اػت« 

ولوِ "ثشٍوشاػی " اثتذاء دس لشى ّیجذّن تَػط التلبداًبى فشاًؼَی  
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 .وشد تـشیح ٍ ػٌَاى سا ثشٍوشاػی ٍثحث هَضَع ٍثش هبوغ آلوبًی ؿٌبع جبهؼِ 1910 ػبل دس اهب. ؿذ هطشح "

 هؼٌبی وِ وشاػی ٍ. ؿَد هی اطالق هیضتحشیش ًیض ٍ دٍلتی ػبصهبًْبی وبسوٌبى دفتش هؼٌی ثِ ثشٍ ولوِ دٍ اص ثشٍوشاػی

 .اػت وشدى اداسُ ٍ حىَهت هفَْم ثِ داسد یًَبًی

 ٍثش ٍ اػت ؿذُ اسائِ خذهبتی ٍ اداسی هَػؼبت ػبصهبًذّی جْت آهیض هَفمیت فَلبلؼبدُ ًظبم یه ثلَست ثَسٍوشاػی

 -1918) اٍل  الولل ثیي جٌگ ؿشٍع ٍ ظَْس ٍ ثیؼتن لشى  اداسی ّبی ًظوی ثی ٍ ػیبػی التلبدی ؿشایط ثِ تَجِ ثب

 الذام ػبصهبًْب ثخؾ اثش ٍ كحیح اداسُ ثشای  چَثی چْبس هؼشفی ٍثِ ، اسٍپبپشداخت دس دٍلتی صهبًْبی ػب هطبلؼِ ثِ( 1914

 هثجت ًمؾ ، ؿذُ تؼییي ٍیظگیْبی ثشاػبع تب پشداخت ػبصهبًْب طشاحی ثِ تَاى هی ًِ.چگَ وِ ثَد فىش ایي دس ٍی. ًوَد

 .ثبؿٌذ داؿتِ جَاهغ دس ای ػبصًذُ ٍ

 

 

 جبهؼِ ّوِ خَاّذ هی وِ ؿذ هی تلمی هْبسیثی لذست هفَْم ثِ ٍالغ دس ٍ ثَد ّوشاُ هٌفی هؼٌی ثب آغبص دس ثَسٍوشاػی

 دػت ثِ» وِ «ؿوشد هی ّیَالیی لذستی» سا آى داد، سٍاج سا ٍاطُ،ثَسٍوشاػی «وبسهٌذاى» وتبة ثب وِ «ثبلضان». ثجلؼذ سا

 «اػت افتبدُ ّب وَتَلِ جوبػت

ولوِ "ثشٍوشاػی " اثتذاء دس لشى ّیجذّن تَػط التلبداًبى فشاًؼَی  

ثشٍوشاػی 
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 اػتفبدُ هَسد ٍِثِش هبوغ  ٔ ٍػیلِ ثِ آى، ػولی وبسثشد ثِ تَجِ ثب ٍ اجتوبػی پذیذُ یه ػٌَاى ثِ ثَسٍوشاػی ثبس، ًخؼتیي

 ثیـتش اٍ. وشد هتوشوض جبهؼِ ػیبػی ػبختبس دس ثَسٍوشاتیه ػبصهبًْبی تأثیش ثشسٍی ػوذتبً سا خَد تَجِ ٍِثِش .گشفت لشاس

 .داؿت ًظش لذست اِػوبل  ٔ ًحَُ ٍ ػبصهبًْب ٍجَدیِ ػلت ثِ

 

 : اص ػجبستاًذ خالكِ ثِطَس ٍثش ثَسٍوشاػی ایذُآل هذل ٍیظگیّبی هْنتشیي

 وبسّب ؿذى تخللی هؼٌبی ثِ:  وبس تمؼین 1-

 . هشاتت ػلؼلِ ثش هجتٌی لذست ػبختبس:  هشاتت ػلؼِ اػبع ثش لذست 2-

 .اهَس اداسُ ثَدى غیشؿخلی ٍ همشسات ٍ لَاًیي حبوویت ٍ سفتبس یبفتِ ؿىل لَاػذ ٍ اكَل:  لبًَى حبوویت 3-

 . ٍػبیلتَلیذ یب ػبصهبى هبلىیت اص اداسی دػتگبُ اػضبی جذایی:  هذیشیت اص هبلىیت جذایی 4-

 . فٌی داًؾ ٍ تَاًبیی اػبع ثش وبسوٌبى اػتخذام:  ػبالسی ؿبیؼتِ 5-

 . اداسی همشسات ٍ الذاهبت ،تلویوبت ػَاثك ًگْذاسی ٍ ضجط:  ػَاثك ثبیگبًی 6-

 

 وشد وویلت سا ٍثش تئَسی آهشیىبیی ؿٌبع جبهؼِ( Alvin Gouldner) گَلذًش آلَیي

 ی ّب جٌجِ ثش ٍثش ٍلی وشد هی تىیِ  سفتبس ثش ّوچٌیي ٍ ّؼتٌذ دخیل ػبصهبى هَفمیت ثش ًیض افىبس ٍ احؼبػبت اٍ ًظش ثِ

 .وشد هی تبویذ آًْب ثَدى ػمالًی هیضاى ٍ ػبصهبى ػبختبسی

 .هیىٌذ ایجبد ًـذُ ثیٌی پیؾ ٍ ؿذُ یثیي پیؾ پبػخْبی ػبصهبًی ّش دس همشسات
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 ػلؼلِ ، اهَس وشدى تخللی ، وبس تمؼین هبًٌذ ػٌبكشی ؿبهل هیذاًین وِ ّوچٌبى "ٍثش" ًظش اص ثشٍوشاػی هطلَة ًَع

 ًبهِ  هَافمت ٍ ّب لشاسداد اص اػتفبدُ ٍ فشد هَلؼیت اػبع ثش ججشاى اكل ، ػولیبت ٍ اؿتغبل ، اداسی ػتبد ، اختیبس هشاتت

 .هیجبؿذ وٌذ هی تؼییي ػبصهبى ثشاثش دس سا فشدی هؼئَلیتْبی وِ ّبیی

 خَاف وِ گفت تَاى هی ثٌبثشایي. گیشًذ هی تؼلك ػولىشد اػبع ثش ػبصهبًی پبداؿْبی وِ اػت ایي ثش تلَس ٍثش هذل دس

 دیگشی خلَكیبت ثِ هٌجش "هحتوال خبكیت یه حضَس وِ هٌظَس ایي ثِ ، ثبؿٌذ هی هتمبثل ٍاثؼتگی داسای ثشٍوشاػی

 هیىٌذ پیذا گؼتشؽ اختیبس هشاتت ػلؼِ سٍ ایي اص ، دّذ هی افضایؾ سا ّوبٌّگی ایجبد ثِ ًیبص وبس تمؼین "هثال. گشدد هی

 ٍایي یبثذ هی ضشٍست ػبصهبى ثخـْبی ّوِ دس ػولیبت اًجبم اص اطویٌبى هٌظَس ثِ همشسات ٍ ضَاثط سػبیت ثشلشاسی ٍ

 ثِ ػبصهبًْب اص ًوًَِ یه دس ثبیذ ، كَست ّش دس.هیىٌذ تٌظین سا همشسات ٍ ضَاثط ایي وِ اػت اداسی ػتبد ٍظیفِ خَد

 .یبفت دػت ثَسٍوشاتیه خَاف هیبى لطؼی ٍ هثجت ّوجؼتگیْبی

 الصهِ سا آًْب "ٍثش" وِ ثشٍوشاػی ّبی ٍیظگی آى داسای ، ثخشداًِ ػبصهبًْب ّوِ وِ دّذ هی ًـبى ای همبیؼِ ی ّب هطبلؼِ 

 .ثبؿٌذ داًذ هی اهذ وبس ػولیبت

 

 

 :وٌذ هی ؿٌبػبیی سا هـشٍع اختیبس ًَع ۳ ّب ػبصهبى تحلیل ٍ تجضیِ ثب ٍثش

 

لبًًَی  یب ػمالیی -۳          هبتیه وبسیض -۲        ػٌتی -۱

 یه هَضَػی لذست. داًؼت هتوبیض لذست اص ثبیذ سا اختیبس. ثَد چِ هـشٍع اختیبس اص هٌظَس ثذاًین اػت الصم ًخؼت

 لجَل اختیبس، دس اهب. وٌذ سفتبس اٍ دلخَاُ ثِ وِ ٍاداسد سا دیگشی پبداؽ، یب صٍس طشیك اص تَاًذ هی آى داسًذُ. اػت طشفِ

. ثشد وبس ثِ فشٍدػتبى هَافمت هَسد هحذٍدُ تٌْب تَاى هی سا اختیبس دیگش ثیبى ثِ. اػت ًْفتِ ًیض دػتبى فشٍ تَػط حبوویت

 كَست ثِ تَاى هی سا ٍثش تَػط ؿذُ تـشیح هـشٍع اختیبس ًَع ػِ. اػت اخیش هَلؼیت ّویي هـشٍع، اختیبس اص ٍثش هٌظَس

 :وشد خالكِ صیش
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 .ؿَد هی ًبؿی سػن ٍ ػٌت اص اختیبس ٍاجذ افشاد پزیشؽ آى دس وِ: ػٌتی اختیبس ▪ 

 

 (پیبهجشاى. )گیشد هی ػشچـوِ حىوشاى ؿخلی ّبی تَاًبیی ثِ اػتوبد ٍ ٍفبداسی اص پزیشؽ اص وِ: وبسیضهبتیه اختیبس ▪

 

 ّبی الؼول دػتَس ٍ همشسات تَػط وِ اختیبس یب داسًذُ ػوت یب همبم اص پزیشؽ آى دس وِ: لبًًَی یب ػمالیی اختیبس ▪

 ؿىلی ایي ٍ داسًذ ٍجَد ّب ػبصهبى اوثش دس وِ اػت ؿىل ایي اهشٍصُ. ؿَد هی ًبؿی ؿذُ، هـخق ٍ هحذٍد ػبصهبى

 .اػت دادُ ثشٍوشاػی ًبم آى ثِ ٍثش وِ اػت

 

 

 سیضی پبیِ ػبصهبى اص گًَِ هبؿیي هذل ثِ اػتمبد اػبع ثش وِ اػت ًظشیبتی اص یىی ثَسٍوشاػی ًظشیِثٌذی ولی  دس جوغ

 ایي. ثبؿذ هی هذیشیت آوبدهیه هحبفل ثشاًگیض چبلؾ ٍ جٌجبلی هفبّین اص یىی ثَسٍوشاػی اكطالح. اػت ؿذُ

 هَسد كٌبیغ اثش ٍ ّب ػبصهبى اثش پیذایؾ ثب ّوگبم ًظشی لحبظ اص ٍ گزاؿتِ ٍجَد ػشكِ ثِ پب ّیجذّن لشى دس اكطالح

. اػت همشسات ٍ لَاًیي ٍ دفبتش طشیك اص ًوَدى اداسُ هؼٌبی ثِ اكطالحی ًظش اص ثَسٍوشاػی. اػت گشفتِ لشاس هطبلؼِ

 اهَس جشیبى وٌذی ٍ وبغزثبصی هبًٌذ آى هٌفی آثبس اغلت ٍ داؿتِ اًتمبدپزیش ٍ هٌفی هفَْهی ػوَم، ًظش اص ثَسٍوشاػی

 .ؿَد هی تذاػی هشدم تَدُ رّي دس اداسی،

 ثجت همشسات، ٍ لَاًیي سػبیت آى دس وِ اػت هذیشیت ٍ ػبصهبًذّی سٍؽ یه هؼٌی ثِ ،(ػبالسی دیَاى) ثَسٍوشاػی

. گیشد هی لشاس اویذ تَجِ هَسد سػوی ػبختبس ٍ گشایی تخلق هشاتت، ػلؼلِ سػبیت اهَس، جشیبى ٍ هىبتجبت ولیِ
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  پوپولیسم

سم ست باوري مردم معناي به پوپولی سی هاي هدف اینکه به. ا ساس بر باید را سیا ست ا  مردم خوا
ست و برد، پیش نهادها و احزاب از جدا ست اخالق و حق عین مردم خوا  مردم چه هر دیگر عبارت به. ا

 .است پوپولیسم و مارکسیسم از ترکیبی بولشویسم واقع در که. باشد می اخالق و حق همان خواستند

سم، ست واژهاي پوپولی سم« واژه از و شده متولد التین آمریکاي در که ا ست شده گرفته »پوپوال  این. ا
ـــت؛ گرایی نخبه و عقالنیت خردگرایی، مقابل در واژه  بخواهند جامعهاي در که زمانی عبارتی به اس

ضوعی درباره صمیم مو شه فکر بزرگان خردمندان، سراغ اینکه جاي به بگیرند ت سان و واندی شنا  و کار
 .میگیرند تصمیم عمومی مزاج به توجه با بروند، تخصص داراي افراد

 بیان و عادي مردم از حمایت براي که اســت هاییواکنش و ســیاســی هايایده ســاده مفهومبه پوپولیســم
 نظریات از جدا حکومت سازيتصمیم که دارد اعتقاد پوپولیسم. گیردمی صورت خواهندمی آنها آنچه

ــت بر مبتنی باید مختلف نهادهاي و هاحزب ــورت مردم خواس  مردم ترجیحات دیدگاه این در. گیرد ص
 به بد ظاهربه اول نگاه در. اشــدب داشــته وجود مســتقیم رابطه حکومت و مردم میان باید و اســت حق عین
 .است هایشاندغدغه و مردم نگران حد این تا که دیدگاهی رسد،نمی نظر

ــی، هاي واژه فرهنگ اغلب ــم فارس ــت نگاه در که اند کرده معنی »باوري مردم« را پوپولیس  نظر به نخس
ــدمی ــاالري مثل مثبت، معنایی حاوي رس ــت مردمس ــم اما اس ــت فیمن معنایی واجد پوپولیس  مفهوم. اس

 توســط که کرد می توصــیف را جنبشــی و شــد رایج نوزدهم قرن اواخر در اجتماعی علوم در پوپولیســم
 از دســته آن به پس آن از و بود افتاده راه به نیویورك در بزرگ داران ســرمایه علیه آمریکا در دهقانان
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 از نوعی پوپولیست. اند وندهر پس و نامعقول ضدمدرن، کالم یک در که شود می اطالق سیاستمدارانی
 مردم جامعه، جاري مشکالت و ها ترس ها، طلبی حق ها، نارضایتی به توسل با که است ورزي سیاست

 آنکه جاي به سـیاسـت از نوع این. دهد می قرار اسـتفاده مورد خویش شـخصـی اهداف پیشـبرد براي را
 حل راه ارایه مدعی کند، عرضــه جودمو مســایل حل براي منطقی و طوالنی هاي حل راه و بوده عقالنی

ست سریع و ساده هاي صد نه که دهد می هایی وعده. ا ست. دارد را آنها برآوردن توان نه و ق  به پوپولی
ست دنبال شه وجوي ج سامانی ری ست، ها ناب شکالت براي نی ضه اي ساده هاي حل راه پیچیده م  می عر
ــتن اثبات قابل که زند می حرف چیزهایی از و کند ــی القاي او تالش تمام. دنیس ــایند حس ــار به خوش  اقش

 .ندارد متخصص افراد به توجهی رو این از و است جامعه پایین

 برانگیختن و گویی کلی ســازي، ســاده با پســند، همه شــعارهاي با که اســت ســیاســتمداري ، پوپولیســت
 چنگ به قصــد ها نارضــایتی موج بر ســوارشــدن با و داشــته آنها آراي جلب در ســعی مردم احســاســات

 قرار مخاطب را تنفر و حســـادت مثل مردم، احســـاســـات و غریزه او. دارد بیشـــتر چه هر قدرت آوردن
ستاویز را جامعه در امنیت به نیاز دهد،می شتیبانی در دایم دهد، می قرار خود د  داد فقیر و ندار مردم از پ

ــخن ــریح مخالف را خود و دهد می س ــمنی. نمایاند می ثروتمندان ص  را او و کند می اختراع امریین دش
 .دهد می شعار تنها او. خواند می ها ناروایی تمام علت

 سـیسـتم از جدا را خود و آمده بیرون مردم دل از خود، زعم به و کجا هیچ از ناگهان پوپولیسـتی رهبران
 امکان ترراحت نیز پوپولیسم شود، تشدید جامعه در اقتصادي فشار هرچه دلیل همین به. دانندمی موجود

 دانسته فقیر مردم میان از را خود پوپولیست فقیر، و غنی متضاد دوطبقه ایجاد با چراکه. دارد برآوردن سر
 پس باز فقرا به و گرفته ثروتمندان دســت از را پول که انگاره این ایجاد با و مســتقیم مالی هايوعده با و

 .آوردبرمی سر است، داده

 نظم در را خودشــان که اســت اجتماعی هاي گروه و اقشــار از دســته معموالآن پوپولیســت ســخن روي
 .بینند می متضرر سیاسی و اقتصادي اجتماعی، موجود
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ست کالم یک در  با را کمبودها که گیرد می اجتماع از هایی توده آن سرخوردگی از را نیرویش پوپولی
 را ها پوپولیســت گول ديســوا بی یا کم دلیل به اما کنند، می احســاس اســتخوانش و گوشــت و پوســت

ـــت روي این از هم. اند یافته را دهنده نجات که گمان این بر و خورندمی ـــت که اس  با اي میانه پوپولیس
  .ندارد جامعه نخبگان با کالم یک در و متخصصان روشنفکران،

 به یوقت اما اســت کرده پیدا ظهور و بروز گوناگون هايشــیوه به تاریخ گســتره در پوپولیســم که هرچند
 پوپولیســم. کرد پیدا آنها بین اشــتراکاتی توانمی کنیممی نگاه تاریخی هايمثال و مختلف کشــورهاي
 صورت امپریالیستی ضد شعارهاي و مبهم و کلی هايوعده به توسل ضمن مردم پشتیبانی جلب با عمدتاً

شبرد همچنین. گیردمی سی، اهداف پی ستقل سیا  به مردم توده فراخوانی با موجود، احزاب و نهادها از م
شار اعمال ستقیم ف ست آن دیگر ویژگی نیز حکومت بر م شت نهایتاً و. ا  خلق، یا مردم تقدیس و بزرگدا

سی هايهدف اینکه به اعتقاد با سی هايسازمان یا احزاب از جدا و مردم نیروي و اراده به باید سیا  سیا
  .دانست پوپولیسم محرك موتور ترینمهم توانمی را برود، پیش

ست تاریخ، گواهی به صتی هیچ هاپوپولی ست از شدن دیده منظور به را فر  دارند عالقه آنها. دهندنمی د
ستی هايسیاست تواندمی امر این و گیرندمی قرار دیگران توجه معرض در چون شوند دیده  آنها پوپولی

شتري سرعت با را ست. درآورد اجرا به بی ستنن براي تمایلی را هاپوپولی سی میزهاي سر بر ش شنا  و کار
 که علت آن به صــورت، این در چه نیســت، هم فن اهل متخصــصــان آورمالل ســخنان به فرادادن گوش
 . دهندنمی نشان بسته درهاي پشت در کار به هم ايعالقه خود از شوند،نمی دیده

ــت جهت همین از ــت تمایل که اس ــیار بودن مردم میان در براي هاپوپولیس ــت بس  با توانندمی چراکه اس
 پاي نیز خود هايســیاســت بر فراوان کنندگانتجمع آن با آواهم مردمی، پرشــور تجمعات در حضــور

شرده صویب و ف ضوعات مورد در را خود لوایح ت ستفاده جايبه گوناگون مو سان نظرات از ا شنا  از کار
  .بگیرند مردم زبان
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ـــم ید را پوپولیس با عه در حتی. گرفت کمدســـت ن ـــ تهتوس ـــورهاي ترینیاف یا کش  ســـاختارهاي با دن
 براي جدي رقیب تواندمی پول و پوپولیسم همراهی. کندمی پیدا را خود راه پوپولیسم دموکراسی،لیبرال
ستم تمام شد حاکمیت مدرن هايسی  شناخت و ریزيبرنامه و ذکاوت کمی با پوپولیست گروه یا فرد. با
ـــازه امتم تواندمی گذارتاثیر و کلیدي نقاط ـــتم یک هايس ـــیس  در حتی را برنامهبا و علمی مدرن، س

  .کند ویران یافتهتوسعه کشورهاي

 راه که هستند شرایطی دیگر از ،)هاییآن( ملی رسانه و ناقص آموزش عمومی، حوزه نبود صدایی،تک
 دولتی عناصر زا تهی باید که اجتماعی و مدنی و مردمی نهادهاي که زمانی. کنندمی باز او ظهور براي را

 گیرد،نمی شکل مردم میان برابر وگويگفت براي فضایی و شوندمی بلعیده سیاست عنصر توسط باشند
 که بعديتک فرزندانی پرورش با نیز پرورش و آموزش. ندارد وجود بخشیآگاهی و مباحثه براي راهی

 و شـــناســـانجامعه و متخصـــصـــان حضـــور بدون که( درســـی هايکتاب در که را چهآن خواندن تنها
 در چهآن وراي کردن فکر براي فرصتی که آموزانیدانش اند،گرفته یاد است، شده طراحی) کاوانروان

  .هستند شدن فریفته آماده ترراحت اند،نداشته افتدمی اتفاق هاآن اطراف

ستان سم دا سیا شرق جنوب مناطق از برخی و التین آمریکاي در پوپولی  شده بدل اريتکر ماجرایی به آ
 اقتصاد رابطه بر تاکید معناي به غالباً التین آمریکاي هايسیاست ویژگی عنوانبه پوپولیسم تلقی  است،

 آمریکاي کشورهاي اقتصاد شدید وابستگی بر تاکید نیز و المللیبین اقتصاد هايبخش سایر با منطقه این
  .است منطقه این در اقتصادي هايبحران ویژگی نیز و التین

سه انتخابات نیز و ترکیه در اخیر پرسیهمه دنیا، دیگر سوي در  روسیه در اخیر دهه یک تحوالت و فران
  .است داشته را هاییگراییعوام چنین بوي و رنگ بعضاً

ــالمی جمهوري نظام در ــت نژاد احمدي محمود که دهم و نهم هاي دولت ایران، اس  برعهده را آن ریاس
  .است کرده تجربه »گرایی پوپولیسم« موضوع از را هجمه بیشترین داشت،
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  سمیتاریتوتال

از حکومت که  يا وهیش فیتوص ياست بَرا یاسیس یاصطالح یخواه تیتمام ای سمیتاریتوتال
ـــور و حت یادعا م ایدر آن نظام  ـــ یزندگ یکند که بر تمامِ آنچه در کش ـــوص گذرد  یمردمان م یخص

خواه را  تیحکومت تمام ”يجمهور“دارد! افالطون در کتابِ  یدرتق نیچن زیدر واقع ن ایکنترل دارد و 
  شمارد. یانواع حکومت بر م نیاز بهتر یکی

ـــتفاده م تیحکومت تمام کی رهبر ـــلطه اش را  یکند تا تمام یخواه از تمام قدرتش اس مردم تحت س
ـــ يبرا ـــت که ه لیدل نیکرده و به هم جیآرمان ها و اهداف نظامش بس  تِیفعال ایو مخالفت  چگونهیاس

 يادهانه ،یاســیاحزاب ســ ،يروشــنفکر انِیو با هرگونه جر دهیرا بر نتاب شیآل ها دهیخارج از حوزه ا
  دارد. زستی و جنگ سَر…و شیدگراند یمذهب

 بتیدادند که جز مص لیتشک تریتوتال ییداشتند و نظام ها یستیفاش يها دگاهیهر دو د تلریو ه ینیموسول
  نداشت.   یان، ارمغانمردمان جه يو نکبت برا

شد م از شتنِ همه کَس  یعنی یخواه تیگرفت که تمام جهیتوان نت یآنچه گفته  خواهانِ تحت کنترل دا
مه چ جامعه و حت قینظارت دق یعنیَجامعه،  کیدر  زیو هَ که در  چه  ـــ یزندگ یبَر هَر آن ـــوص  یخص

ضع قوان یشهروندان رُخ م سگ ینیدهد و و چه در  نشا يتر مردم و رفتارهاکنترل به يبرا ریَسخت و نَف
  شان يسطح جامعه و چه در چهارچوب خانه ها
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ــترده از تبل تریتوتال يها نظام ــتفاده گس ــتریپخش هر چه ب يبرا غاتیاز راهِ اس مقدس  ،يدئولوژیا کی ش
گسترش  يِو استفاده از آنان در راستا یجمع يرسانه ها یگرفتن تمام اریجلوه دادن رهبر جامعه، در اخت

کن کردن هرگونه نقد حکومت و  شهیو ر یتامنی – یسیپل ییفضا جادیکار، آرمان ها و اهداف خود، ااف
ش س وهیاعراض به  خود را  یاسیآن و مهم تر از همه تُخم تَرس و وَحشت در دل مردمان کاشتن، قدرت 

  کنند. یحفظ م

  شود که: یمتذکر م سمیتاریآرنت در کتاب توتال هانا

ــلت نیترمهم ــت که ا تریتوتال يهابه جنبش توانیمکه  یخص ــبت داد، آن اس ــرعت جنبش نینس ها به س
سان شوندیفراموش م ض نیها برقرار کرد. اآن يبه جا يگرید زیچ توانیم یو به آ  تیفیدر مورد ک هیق

صداق بجنبش نیشهرت رهبران ا ض نیدارد. ا يترشیها، م س کند،یصدق م زین تلریدر مورد ه هیق  یک
ـــچیاعمال کرده بود که ه ياچنان جاذبه اش،یمان زندگکه در ز ـــون نبود. حال  یکس در برابر آن مص

 يهاگروه انیدر م یرفته اســـت که حت ادهایپس از شـــکســـت و مرگش، چنان از  تلریکه امروزه، هآن
  داشته باشد. تواندینم یچندان نقش مهم زیپس از جنگ ن يِو نوناز ستینوفاش

پا نیا باتیبا ب ،يدارینا باطیها، بمعروف توده یث پا نی. همســــتین ارت  قیتصــــد د،یشــــد يدارینا
ــت برا ياکنندهدلخوش ــته نیا ياس ــانیایاند رعارهبرانِ مرده که چه خوب توانس خاص  روسیرا به و ش

ـــت اگر چن نیآلوده کنند. بنابرا تریتوتال  نیبر ا ها،دهتو يکارو فراموش يداریکه ناپا میپندار نیخطاس
 نیخواهد بود که به خاطر ا نیا تريجد ياند. خطاآمده رونیب تریها از وهم توتالکه آن کنندیم داللت

پا ند، و رهبران توتالقدرت کهیکه بر ار یتا زمان تر،یتوتال يهامیکه رژ میفراموش کن ،يدارینا تا  تریا
  .دبرخوردارن ياتوده یبانیاند، از پشتکه زنده یهنگام

  تریکومت توتالح کی صیتشخ عالئم

  شده است: انیب تریتوتال يحکومت ها ییچند مشخصه به عنوان شناسا ایپد یکیدر و 
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  منتقد حکومت. يهابسته شدن روزنامه -1

  ها، مطبوعات و کتب.در تمام ابعاد، از جمله اطالعات، رسانه دیوجود سانسور شد -2

  .کنندیکه از حکومت انتقاد م يشدن افراد یزندان -3

  .گرید يفراوان در کشورها یاسیاهندگان سپن -4

  اقتصاد دولت مدار. -5

  در راس حکومت. کیزماتیمقتدر و اغلب کار يوجود رهبر -6

  )تیشخص شی(ک یپرست تیشخص -7

  .شودیم دهیبا آن سنج زیکه همه چ یو حکومت یرسم ریفراگ يدئولوژیوجود ا -8

  .یقوم ،یمذهب ،یاسیس يهاتیسرکوب شدن حقوق اقل -9

  دولت. اریدر اخت ون،یزیو تلو ویاز جمله راد ر،یفراگ يها قرار داشتن انحصار رسانه -10

  .نترنتیاز جمله پست، تلفن و ا ،یارتباط يهابودن تمام نظام یدولت -11

  .تیحاکم یرسم يها آرمان يمقدس شمار -12

  رحمانه با مخالفان حکومت. یبرخورد سبعانه و ب -13

  .انیب يآزاد ژهیبه و ،يفرد يها يدمحدود شدن آزا -14

ــ نیا توانیمجموع م در ــ وهیش ــکل کی میرا با ترس ــ یمثلث به ش ــح توض مثلث را  نیقاعده ا. داد حیواض
 قیرعب و وحشــت در جامعه از طر جادیمختصــات اســت ا نیو شــامل ا مینام یحکومت م نیا طیشــرا

که از جانب حکومتگران برپا  یتلفمخ ياشخاص در صحنه ها یکیزفی حضور – نیحذف مخالف ایترور 
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  یاســیو ســ یســنت يها نییآ یبرپائ، یمختلف اجتماع يبرنامه ها، ها نگیتیها، م یمائیشــود مانند راهپیم
 يها نیآئ زیو ن رهیو غ یاسیمختلف س يمناسبت ها يبرا یرجوع به همه پرس ای یشیانتخابات فرما یحت

 ای میکه به طور مستق یهر اقدام ید جامعه هست .به طور کلآحا ينظام برا هیالقا وتوج يکه حاو یمذهب
ممکن  دیکسب نما یاسیس تیحکومت مشروع يو برا هیحاکم را توج تیوضع نیبه مردم ا میمستق ریغ

  شود. زیتجو یاسیس گرانیاست که از جانب باز

تا نوك هرم آن به مثلث را  یانیباشد که قسمت م تواندیم نیدر همان مثلث چن زین وهیش نیا يها یژگیو
پائ میدهیها اختصــــاص م یژگیو ـــمت  باالتر از آن  نیو قس حد و هد بود از حزب وا بارت خوا آن ع
  مختص رهبر واحد خواهد بود . زیقسمت نوك هرم ن تیواحد و در نها يدئولوژیا

ها در ظام  ند ا یم تریتوتال يمجموع،ن ـــ نا لیتحم تیخود را بر واقع يدئولوژیکوش ند و بر مب آن  يکن
ـــم يدئولوژی(ا  دیاز عقا ییکل گرا، مجموعه  يدئولوژیا نی. اندی) در همه حوزه ها مداخله نمایرس

نظام  ر،یگفرا يدئولوژیا نیبه آن وفادار باشــند طبق ا دیبا یاســت که همه م ریفراگ یمذهب - یاســیســ
ص ياعمالً حوزه ه ن،ینچنیکند. ا یفرد و جامعه دخالت م یزندگ يدر همه حوزه ها تریتوتال صو و  یخ

فقدان  جه،ی. نتونددیپ یبه وقوع م يدئولوژیکه از منظر همان ا یشود، اتفاق ینابود م ،یزندگ یاسیرسیغ
  نظر مستقل است. حبانو صا شانیو سرکوب دگراند یزندگ يها وهیو ش قیها و سال دهیتنوع عق

ساز“ تر،یتوتال ينظام ها یژگیاز چند و یکی شمن  ست. ”يتوطئه پرور“و  ”يد توهمند که  نیآنان بر ا ا
آورد، تظاهرات و  یها م ابانیســازد، مردم را به خ یقدرت ها، فتنه م يهمه  يورا ،یالیدشــمن خ کی

 یم یالیخ دشــمنکوچک را توطئه  ياندازد که آنان را نابود کند. ســر نخ هر حادثه  یاعتصــابات راه م
  …اندازند  یچنگ مآورند و سپس به دامن اهللا  یپناه م شواینخست به پ نند،یب

ــتالیه     ــه د يو خامنه ا ن،یتلر،اس ــه خودکامه که در رأس هرم قدرت جا کتاتور،یس  يگرفته، و بقا يس
  دانسته اند. گرانید يخود را در نابود
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 یپادشاه ،يقرار: استبداد نیبد کندینظر م دیارسطو تجد يبندمیدر تقس ،يفرانسو ختهیفره و،یمونتسک
ـــ نی. آرنت هميو جمهور ندمیتقس فاوت واقعدیگویو م دهدیقرار م هیپا ررایاخ يب  يها میرژ ی: ت

ـــ ـــیس ـــل راهنما«در  یاس ـــت که تع ي»اص ـــت. در حال کنندهنییآنهاس ـــرف  ینحوه حکومت اس که ش
)honourصل راهنما شاه ي) ا ست، تقو یپاد صل راهنماvirtue( يا ست و باالخره  يجمهور ي) ا ا
  ) است.سمیتبداد (سلطاناس ي) اصل راهنماfearترس ( جادیا

) terrorوحشت ( جادیاست که ا یاسیس يهامیاز رژ يدیصورت جد سمیتاریمعتقد است توتال آرنت
 يهم عمود یاست و دوم يعمود یآن است که اول» وحشت«با » ترس«آن است. تفاوت  ياصل راهنما

 تریلتوتا می. در رژترسندیمسرشان نشسته  يکه باال يمردم از مستبد ياستبداد می. در رژیاست وهم افق
  .گریکدیمردم هم از رهبر وحشت دارند و هم از 

سپانJ. Linz( نزیآرنت، خوان ل برخالف شور ا ضرور توتال ،ییای) دان شرط   یول داندینم سمیتاریترور را 
ساس سمیتاریتوتال ،ي. به نظر وستیمنکر وجود آن هم ن سه بعد ا سه  نیاست. اجتماع همزمان ا یواجد 

  ابعاد سه گانه عبارتند از: نیاست. ا سمیتارید، موسس توتالبع

مرکز1 ــ.  گرmonist( يرهبر تی ــه رغم  برخ زی) ب مرکز  ــأســـ یاز  برخ ســــاتیت هــا گروه یو 
)monolithic؛(  

  با تبعات گوناگون آن و يانحصار يدئولوژیا کی. وجود 2

 هیکنندگان و تنبشـــرکتپاداش  ؛یانحصـــارطلب به مشـــارکت مردم يهاحزب واحد و گروه جیی. ته3
  سرباززنندگان.

ـــباهت یغرب تریتوتال يهامیرژ  شیهم دارند. ک ییهادارند، تفاوت گریکدیکه با  یفراوان يهابه رغم ش
ـــ ـــخص ـــ ،يدئولوژیا ریحزب واحد، نقش خط ت،یش ـــتعمال  زیبر جان و فکر مردم و ن عیکنترل وس اس

ش کیستماتیس شونت به عنوان  شباهتحکومت، از مو وهیزور و خ ست. تفاوت يهاارد عمده   يهاآنها
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ـــت؛ از جمله ا یآنها جزئ ـــتال نکهیاس  تلریحال آنکه ه کرد،یامور دخالت و نظارت م اتیدر جزئ نیاس
تحقق  ســتیبایم ندهی) در آطبقهی(جامعه ب ســمیبلشــو يایاوتوپ نکهیا ای. پرداختیم یبه امور کل شــتریب
سا سمیحال آنکه ناز ابد،ی شته بود. ا يزمعطوف به باز ض اهتفاوت لیقب نیعظمت گذ ستند و نه  یعر ه

که  نجاستی. نکته مهم اتریو هر سه توتال اندگانهیهر سه در ذات  سم،یو ناز سمیو بلشو سمی. فاشيجوهر
  و سکوالر هستند. یمذهب ریهرسه غ نیا

شد، نوع جد سمیتاریصفات توتال یکه واجد تمام سم،یاسالم  سمیتاریاز توتال يدیاست که در باال ذکر 
ست که د ست. هم یو مذهب ینیا سردرگم نیا س یبخش بزرگ یسبب  شوران علوم  سیاز دان وعلوم  یا

 ییآشــناکنند. به علت عدم  فیتازه را تعر دهیپد نیچگونه ا دانندیشــده اســت. آنها نم یغرب یاجتماع
فاقدند. تا آنجا که  ســمیاســالم ذات و جوهر لیتحل يرا برا یالزم وکاف ییتوانا ،یاســالم اتیبا اله یکاف

سوفیفوکو، ف شلیم سو ریشه ل سالم يفران شوران چپ، انقالب ا سبد دان سر  انقالب «را  رانیا یو گل 
 ینیچون آگاه شــد که خم مخواند. او بعدها اســتغفار کرد، آن ه» عالم یمنج«را  ینیو خم »بخشییرها

  و او هم آن کاره بود. کندیدگرباشان را اعدام م

  :سدینو یخود م ییگرادر کتاب اسالم یاسیاستاد ممتاز علوم س ،يمظفر يمهد دکتر

اســت.  یکی کیکالســ يهاســمیتاریاســت که در ذات با توتال دیجد ســمیتارینوع توتال کی ســمیاســالم
س يهاتفاوت سا صاد يهاییآن در کمبود توانا یا صنعت ياقت شابه توانا یو  و اتحاد  يآلمان ناز يهاییم
 گرید دواز آن  یکند، نه تنها دســـت کم دایدســـت پ هاییتوانا نیاســـت. چنانچه به ا يروشـــو ریجماه

  تر باشد.از آن دو خطرناك تواندیبودنش، م ینید صهینخواهد داشت، بلکه به لحاظ خص
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  جهان سوم

شاره به ممالک غ ستمیي دوم قرن ب مهیاست که در ن یسوم اصطالح جهان و بلوك به ناتو  رمتعهّدیدر ا
  به کار رفت. گنجند،یکه در جهان اول و جهان دوم نم ییکشورها یعنیشرق، 

به کار  1925در  ،يشناس و اقتصاد دان فرانسو تیجمع ،يبار آلفرد سوو نیجهان سوم را نخست اصطالح
شورها يکار، طبقه بند نیاز ا يبرد. هدف و س يکردن ک سیخارج از دو بلوك  صاد ینظام ،یا  يو اقت

  شرق و غرب) بود. يان (بلوکهاآن زم

ستعمار زدا ستمیقرن ب 60و  50 يدهه ها در سترش  ییکه ا سرعت در جهان گ س افت،یب  ییهایبند میتق
اطالق  ییبه وجود آمد. عنوان دوم به کشــورها »افتهیتوســعه ن«و  »افتهیتوســعه « يتحت عنوان کشــورها

سرانۀ مل دیکه تول شدیم صطالح  ير بود. پس از چنددال 500آنها کمتر از  یناخالص  به  »افتهین سعهتو«ا
سلسله اصطالحات تازه  1960شد. در اواخر دهۀ  لیتبد» در حال رشد« ای» در حال توسعه« ای» کم رشد«
شد. بنا به ا یاسیس يایجغراف تیثروت و موقع زانیم يبر مبنا نیعناو نیدر ا يا  میتقس نیکشورها ارائه 

شورها ،يبند سترال پن،ژا ،یغرب ياروپا ،یشمال يکایردار ام هیسرما يک شورها ایا جهان  يو زالندنو ک
شورها شورا یشرق يو اروپا يشورو ریاتحاد جماه ياول نام گرفتند، و ک ضو  صاد ياریهم يع  ياقت

شورها ۀیعنوان جهان دوم را به خود گرفتند، و بق، )COMECONدوجانبه ( سوم«جهان نام  يک » جهان 
  .دندیکش دكیرا 
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  جهانها: فیتعر

شورها” جهان اول“ واژه صنعتستیتالی(کاپ دارهیسرما شرفته،یپ يبه ک  بلوك باًیتقر شود،یگفته م ی) و 
 يو اقتصاد یاسیس يهادگاهیو د قیدوم با عال یمتحده بعد از جنگ جهان االتیبا ا فیردهم يکشورها

  .ایژاپن و استرال ،یغرب ياروپا ،یشمال يکای: امرکسانی باًیتقر

(سابقاً بلوك شرقف حوزه  یصنعت يسابق، کشورها ستیالیسوس-ستیکمون يبه کشورها” دوم جهان“ 
ــ ریاتحاد جماه ينفوذ ــوس ــورو ســتیالیس ــرق ياروپا ه،ی)، امروزه روســيش ــتان) و برخ یش  ی(مثل لهس

  .شودیاطالق م ن،یچ نیترك (مثل قزاقستان) و همچن يکشورها

شورها ریسا” سوم جهان“ ست که ام ییک شورها باًیروز تقرا سعه افر يک س قا،یدرحال تو  يکایو امر ایآ
  .ردیگیرا در بر م نیالت

 اری) و بســی(مثل کره شــمال ســتی(مثل ونزوئال) و کمون دارهیســرما يجهان ســوم شــامل کشــورها واژه
  .شودیم زی) نی(مثل مال ریفق اریثروتمند (مثل عربستان) و بس

 يهايو آزاد یاســیاند: حقوق ســشــده يبنددســته یمختلف يجهان ســوم براســاس فاکتورها يکشــورها
  اطالعات در داخل کشور. يکشورها و آزاد یو فقر کشورها، رشد انسان یدرآمد ناخالص مل ،یمدن

و مقصود از آن  افتیرواج  1960و 1950 يهااست که در دهه ی) اصطالحthird worldسوم ( جهان
ستگاز دو بلوك غرب  کی چیکه به ه یکشورهائ شرق و اب شتند و به مجموعه یو   ياز کشورها ياندا

 هیسرما افتهیتوسعه  يکه نه در شمار کشورها نیالت يکایو آمر قایآفر، ایآس يهاقاره افتهیتازه استقالل 
 نیا شـــتریب. رفتیبود به کار م ســـتیکمون افتهیتوســـعه ن يغرب بودند و نه در شـــمار کشـــورها يدار

شورها پ ستعمار نهیشیک سازمان ملل  تندیرا دارند و گرفتار فقر و انفجار جمع سمیالیاز امپر یزدگ ا و در 
  .دهندیم لیعضو را تشک ياز دو سوم کشورها شیمتحد ب
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به  برند،ینام م» جهان چهارم « نفت با عنوان  ةصادرکنند يبه کشورها یغرب سندگانینو برخی 1970 دهه در  
ـــادرات ادیعلت درآمد ز ـــورها یول ،یآنها ار نفت ص ـــنعت يکش  يکاالها يبها شیبه افزا جیغرب به تدر یص

کردند و آنها را به مو  یخنث انفت ر ةصادر کنند يکشورها شرفتیخود و کاهش واردات نفت آثار پ یصادرات
  خو د در جهان سوم عقب راندند. یضع قبل

ـــرد جهانی جنگ از پس ـــرق ایجهان به دو بلوك ، دوم و آغاز جنگ س ـــ دو جهان ش ـــد.  میو غرب تقس ش
شورها سعه ن گرید يک سوم  دندیگنجیدو جهان نم نیکدام از ا چیبودند و در قالب ه افتهیکه غالباً تو به جهان 

شدند. برخ شورها چون خود را به ه نیاز ا یمعروف  ستندیاز دو بلوك متعهد نم چکدامیک شورها دان  ينام ک
جنوب، در حال توســعه و  ياز اصــطالحات کشــورها شــتریب کیمتعهد را بر خود نهادند. در محافل آکادم ریغ

  .شودیجهان سوم استفاده م يدر اشاره به کشورها افتهیتوسعه ن

ــه مائو خود  هیمورد ارائه داد. او در نظر نیرا در ا يگرید يطبقه بند 1972در  زین  Mao Zedong تونگ تس
ست، آمر سه جهان ا شورو کایکه معروف به  در جهان اول قرار داده و  یستیالیقدرت امپررا به عنوان دو  يو 

) را جهان یو آلبان يوگســالوی(مانند  یشــرق يطلب اروپا دنظریتجد يکانادا و کشــورها ،یغرب يژاپن، اروپا
  .دهدیرا جهان سوم نام م ایو آس نیالت يکایآمر قا،یدوم دانسته و آفر

 ریومکه از مرگ کندیم فیرا تعر ییسوم کشورهاهستند، مفهوم جهان  رییکه مدام در حال تغ یفتعاری باوجود
ــتفاده ضــع ن،ییپا ينوزادان، رشــد اقتصــاد يباال ــورها دیشــد يو اتکا یعیاز منابع طب فیفقر باال، اس  يبر کش

و  هیانوسیاق قا،یافر ا،یآس شرفتهیکمتر پ یکیوژدرحال توسعه و از نظر تکنول يکشورها نهای. ابرندیرنج م یصنعت
سوم معموالً از نظر اقتصاد يهستند.کشورها نیالت يکایامر  یمتک افتهیتوسعه ای شرفتهیپ يبه کشورها يجهان 

باال دارند شـناخته  ریومو مرگ يسـوادیب ت،یکه رشـد جمع ثباتیو ب ریفق ییهاهسـتند و عموماً بعنوان دولت
ست املع کی. شوندیم سط ا صاد هاونیلمی—مهم نبود طبقه متو س تیجمع کیو  نییپا ينفر در طبقه اقت  اریب

 يهایجهان ســوم بده يکم از طبقه باال که کنترل ثروت و منابع کشــور به دســت آنهاســت. اکثر کشــورها
  .دارند زین ییباال اریبس یخارج
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  چپ و راست  یاسیاصطالحات س

ستگاه صطالح چپ و راست  و همچن خا صطالحها نیا و  ي( مانند چپرو آن، فیهمرد يا
انقالب فرانسه است، که در مجمع   )یو دست چپ یدست راست ایناح چپ و جناح راست و ج ،يراسترو

سنت  نینشستند ( ا یتندرو در طرف چپ و محافظه کارها در طرف راست م یانقالب ندگانیآن نما یمل
روشـــن و جدا از هم  يدو اصـــطالح معنا نی). در آن روزگار ا افتیادامه  ییاروپا يرلمانهابعدها در پا
بود و راســـت به  شـــتریب یودگرگون یاز دگرگون يبودن و هوادار یانقالب يچپ به معنا یعنیداشـــت، 

ــته  يحدود ای یمخالفت با هرگونه دگرگون يمعنا بود. اما از آن  یبازگشــت کل ایاز بازگشــت به گذش
ــ سپ ــهایگرا شیدایپ يپابه پا ،ییاز نظر معنا یبیچنان فراز و نش ــ يش ــیتازه و گوناگون س و درهم  یاس

سو  شهایگرا یختگیآم ست که تع افتهیاز دو  شن نییا ست، ز انیم یمرز رو از  کیهر رایآندو ناممکن ا
ــپ، در معنا نیا ــ يدو برچس ــهایخود، چنان گرا عیوس ــاز يو گروهها ش  یم بررا در  يمختلف و ناهمس

  .دیآ یو مبهم از آنها بر نم یکل اریبس ییکه جز معنا رندیگ

صطالیاخ يسالها در ست و چپ برا يحهارا سته يرا . چنانکه رودیبه کار م زیحزبها ن یداخل يهایبندد
چپ، مانند  میمفاه یهســـتند که برخ يکارادر حزب محافظه کار انگلســـتان مراد از جناح چپ محافظه

. در حزب کارگر آن رندیپذیها را ممستعمره يآزاد ،یگسترش خدمات اجتماع ،ياقتصاد يزیبرنامه ر
شور، مرا س ید از جناح چپ گروهک سو ست که هوادار  س ای سمیالیا س دنیهرچه زودتر ر سو  سمیالیبه 

ست عنوان غ ست و جناح را س ریا ست. در حزب کمون برالهایل ای ستهایالیسو  نیچ ستیدر آن احزاب ا
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ـــائوچیجناح چپ و جناح هوادار ل »یانقالب فرهنگ«جناح هوادار مائوو  ـــمار  یوش ـــت به ش جناح راس
  .رفتیم

  

ــ يهاشیگرا یصــورت ســنت هب  میبه دو قطب راســت و چپ نقســ يرا با نگرش غالب اقتصــاد یاســیس
 تیو مالک ییمانند اعتقاد به بازار آزاد، رقابت آزاد، فردگرا ییهاتیخصوص دگاهید نی. در ااندکردهیم

شده و جمع ،یاشتراک دیتول ای تیو مالک انیگرارا به راست یخصوص را  ییگرارقابت محدود و کنترل 
سبت م انیگرابه چپ ست که به تدر نیا تی. اما واقعدادندین ست ا جیا شده ا سته نیمعلوم   يهايبندد

سیس يهاشیگرا یدگیچیتنوع و پ يعنوان جوابگو چیبه ه يبعدکی . ستیموجود در جهان امروز ن یا
چپ تعلق  فیدو به ط رهو سالوادور آلنده  نیصدام حس يفکر شیگرا يبنددسته نیبه عنوان مثال در ا

 نکهیا جهیوجود دارد. نت تیدو شخص نیا یاسیتفکر س انیم ياریکه فاصله بس میدانی. اما همه مردیگیم
  .دیسنج ریمتغ کیصرفا با  توانیامروز را نم يایدن یاسیس يهاشیگرا

. فتتوان چپ  گ یکه مخالف وضع موجودباشد م يطرزفکر ای یبه هرکس یاسیدرعرف س یکل بطور
ست که هرا شن ا ست نام لیکه تما يافردی دهیرو ضع موجود دارد را ستها و  یم دهیبه حفظ و شود. را

  شوند. یم میتقس یاسیو س يفکر یچپ ها به دودسته اصل

بدون چون و چرا  از آنها را  ضامن سعادت  يرویدارد و پ یدلبستگ یسنت دیکه به عقا یمجموع کس در
به دقت از آن راه رفت و  دیوجودداردو صرفا با يرستگار يبرا یاه مشخصداندو آنها که معتقدند ر یم

صین گرانیبه د صورت امکان تحک هیزتو سعادت هم میو در ست هرگز نم نیکرد که راه  چپ  توانند یا
  باشند.
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ماع ریمتغ يجا رســـدینظر م به بدون در نظر گرفتن  یخال نجایدر ا یاجت جامعه  اســـت. نقش فرد و 
  بگذارد. یمهم راتیتاث یاسیدر نگرش س تواندیم ،يداقتصا يرهایمتغ

  کننده است نییتع زین یاجتماع دگاهی: دیاسیس يهانگرش يبنددردسته دیجد ریمتغ کیکردن  اضافه

  

صفحه مختصات  یبه نوع یاسیس يهاشیگرا يبند) به دستهدیجد ری(متغ دیبعد جد کیاضافه کردن  با
چپ ذکر شــده اســت که با -همان محور راســت یصــات محور افقصــفحه مخت نی. در امیابییدســت م

بوده که  ییگراآزادي–یی) محور اقتدارگراي(محور عمود دی. محور جدشودیم نییتع ينگرش اقتصاد
ـــودیم نییدولت تع تیو حاکم يدادن به قدرت مرکز تیاول زانیتوجه به م اب صـــفحه  بیترت نی. به اش

  :گرددیم میتقس یبه چهار قسمت اصل یاسیمختصات س

  ):یاجتماع ری(متغ يدر محور عمود یاسیس يهادگاهید فیط

ـــنت تی: از دولت، حاکمییاقتدارگرا  ییگراتیبه تمام لیتبد ی(در حالت افراطکرد يرویپ دیها باو س
  )شودیم

ـــت هر کار يفرد يهاي: حداکثر آزادییگرايآزاد ـــخص آزاد اس  ایبا خودش  خواهدیدلش م ي(ش
ـــرطا ملکشیما  يهايمانع آزاد یعنیرا بدهد،  هايهم همان آزاد گریکه به افراد د ینجام دهد، به ش

  نشود) گرانیمشابه د

  ):ياقتصاد ری(متغ یدر محور افق یاسیس يهادگاهید فیط

  متمرکز ریغ ای یگروه تیمالک ای دیبر تول دی: تاکچپ

  .یخصوص دیو تول تیبر مالک دی: تاکراست
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صاتی را براي دو جریان چپ و راست بیان می کنند که تقریبا در اکثر کشورها با ادبیات سیاسی مشخ در
  میزان شدت و ضعف این جناح ها و تقسیم بندي وجود دارد.

هاي راســـت: مخالفت با تغییر، مخالفت با نوگرایی، اصـــرار بر محافظه کاري، پذیرش اقتصـــاد  ویژگی
کید بر نهادهاي ســنتی قدرت، تأکید بر ناســیونالیســم، تأ ســرمایه داري، بی تفاوتی به اختالف طبقاتی،

(مارکسیسم سوسیالیسمتأکید بر دموکراسی و قانون گذاري، اعتقاد به کاپیتالیسم و لیبرالیسم، مخالفت با 
  و کمونیسم) و ... .

هاي انقالبی و  ویژگی ـــع موجود، گروه  خالف وض هان تغییر و تحول و نوگرایی، م چپ: خوا هاي 
بري خواهی، دفاع از تغییرات اجتماعی، مخالفت با تفاوت طبقاتی، تأکید بر نفی نهادهاي رادیکال، برا

ـــم و لیبر ـــم، مخالفت با محافظه کاري، مخالفت با کاپیتالیس ـــنتی قدرت، تأکید بر انترنالیس ـــمس و  الیس
  امپریالیسم، گرایش به سوسیالیسم(مارکسیسم و کمونیسم و ... .)
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   یدموکراس

ـــیدموک  نانی دموس ( یعنی خلق راس قدرت) ، از واژه یو یت،  حاکم مردم) و کراتوس ( یعنی 
مشتق است. دموکراسی یکی از انواع حاکمیت بوده و وجه مشخص آن اعالم رسمی اصل تبعیت اقلیت 

  از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادي و حقوق مساوي افراد و شهروندان است

تعریف کرد، تا امروز که در مجامع  مختلف » حکومت مردم«آن را ، کلسیکه پر یاز زمان یدموکراســ
و تخصـصـی دولت معرفی می   ینظریه پردازي غرب به ویژه امریکا، تحکیم و گسـترش آن کار اسـاسـ

س سائل مربوط به دموکرا ست. م شته ا سال مورد بحث بوده اما  نیچند یشود، تحوالت زیادي دا هزار 
شمول فیتعر چیه شند براکه همه  یجهان  شته با آن هم  لیاز دال یکیآن وجود ندارد.  يآن را قبول دا
س نیا س یاست. اما نکات رییهمواره در حال توسعه و تغ یاست که دموکرا در  ياریهم وجود دارند که ب

 يآزاد شــه،یاند يادتوافق دارند، مثال ارزش و حقوق برابر انســان ها، آز یمورد ارتباط آن با دموکراســ
  انتخابات آزاد. يبرگزار زیانسان ها در مقابل قانون و ن يبرابر ان،یب چاپ و نشر و
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ــد، و نه » پروپ کارل« ــی هرگزحکومت مردم نبوده، و نه میتواند باش ــر میگوید دموکراس ــوف معاص فیلس
ــی به معنی  ــت به مردم و به ویژه به کودکان بیاموزیم که دموکراس ــد.  این خطرناك اس ــتی که باش بایس

س شود،  تیت، یعنی حکومت عموم، که حقیقت ندارد، و وقتی فرد از واقعحکومت مردم ا ساله آگاه  م
  خورده است، و این احساس  میتواند حتی به تروریسم بیانجامد. بیفر کندیاحساس م

ـــور اســـت. برا  ریتاث يابزار مردم برا نیمهم تر یعموم انتخابات که  نیا يگذاردن بر نحوه اداره کش
شرکت مردم در آن بس ییارآک يدر کشور یدموکراس شرکت هر  اریداشته باشد حضور و  مهم است. 

مردم در انجمن ها و  تیشــود. عضــو یم یدموکراســ تیباعث تقو یمردم در انتخابات عموم شــتریچه ب
سیس يبحث و گفتگو ستان و همکاران ن یا س زیبا دو راه  کیکند.  یکمک م یبه قدرت گرفتن دمکرا

اسـت. شـرکت  یشـخصـ يها دهینظرات و ا انیو ب اسـتمدارانیبا سـ میمسـتقکار، تماس  نیا يبرا گرید
ضم عیوس س نیا يخواهد بود برا ینیمردم در انتخابات ت س يجار استیکه  است  یاستیدر کشور همان 
  مردم طالب آن هستند. تیاکثر که

ضور مردم در انتخابات عموم کیجامعه دموکرات کیکه  نیا يبرا اما  ي. براستین یکاف یشود تنها ح
  مهم است. اریبس زیدهد ن یبتواند عمل کند آنچه در فاصله انتخابات رخ م یکه دموکراس نیا

 ندیگو یم گرانیبه آنچه د دیصــحبت همراه با احترام اســت. هم با یاز شــروط دموکراســ گرید یکی
عه برا انیگوش کرد و هم نظرات خود را ب جام به  ــــاس تعلق کردن مردم  ظام  کی ينمود. احس ن

جامعه  یکل استیس یانتخابات عموم قیمردم هستند که از طر نیمهم است. ا اریکارآمد بس کیدموکرات
ـــه، کار، محله و  ز،یروزمره خود ن یهمزمان بتوانند بر زندگ دیکنند اما آنان با یم نییتعرا  مثل مدرس

  بگذارند. ریخانواده تاث
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 یبحث م نیخود مهم است. توقف ا يودبه خ کیجامعه دموکرات کیدر  یدموکراس یبر سر معن بحث
به نوبه  نیندارد و ا يادیز تیاهم گرید یاز مردم دموکراســ ياریباشــد که از نظر بســ نیتواند نشــانگر ا

  باشد. یدموکراس فیتواند نشانه تضع یخود م

 م،یمســتق ایواســطه  یب یتوان دموکراســ یشــاخه مهم دارد. از جمله م ریز نیخود چند یدموکراســ البته
سد س ،یندگیبر نما یمبتن یموکرا س ،يتوده ا ای یخلق یدموکرا س يصور یدموکرا  یمذهب یو دموکرا

سازمان یدموکراس نیرا نام برد. هم چن صنعت یدر اشکال  توان از جمله به  یشود که م یم انینما زین یو 
  اشاره کرد. ییدانشجو یدمکراس

است.  یاصوالً نظام حکومت یود که دموکراسش یم یناش نیاز ا يادیتا حدود ز یعناصر دموکراس تعدد
د دهیچیپ یمفهوم یرو دموکراس نیاز هم  یآن وجود دارد ناش يکه در معنا یاست ؛ و ابهام يو چند بعُ
  کنند. یاز آن م یبر وجوه خاص یاست که صاحب نظران و هواداران دموکراس يدیاز تأک

و منجر  کندیم عیتوز »کسانیبرها و نابرابرها، به برا انیرا م يبرابر ینوع«  یدموکراس دیگویم افالطون
را  یمهمّ میاست و قادر است هر تصم يگریهر کس د یکه به همان خوب شودیباور در شخص م نیبه ا

  .ردیاش بگ یکه بخواهد در زندگ

بهتر کردن اتباعش  يبرا یتالشـــ چیه یاســـت که دموکراســـ نیا یافالطون به دموکراســـ یاصـــل رادیا
که  کندیبکنند، آنان را رها م خواهندیکه م يبا آزاد گذاشـــتن افراد که هر کار یدموکراســـ. کندینم

  شوند. الیام نیهم يبمانند و غرق در ارضا الشانیبنده و برده ام

شته ا اسیدر گرگ افالطون سخنران يبرا يکه نو ست، م ینقد فن  سخنرانان قادرند  بانیخط د،یگو یا و 
را در  میبشـــنوند قانع و مجاب کنند. او تعل خواهدیا گفتن آنچه آنها دلشـــان ماز مردم را ب يریتعداد کث

 شــانیو هر آنچه را که برا قتی: معلم به دانش آموزان حقدیگو یو م دهدیقرار م ينقطه مقابل ســخنور
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ــ ینوع يحال آنکه ســخنور کند،یم میخوب اســت تعل ــ »یاز چاپلوس ســخنرانان  هایاســت. در دمکراس
  .نیاند نه معلم برنده یاسیس

بهتر از حکومت گروه اندك  یدر نظر جمع تیحکومت اکثر يبه معنا یکه دموکراس دیگو یم ارسطو
ـــت، ز ـــند ل یب لتیاز فضـــ کی کایتوده مردم اگر چه  رایاس مجموعاً  ندیچون گرد هم آ کنیبهره باش

 تد آن، مســأله ضــرورر ينظر مخالفند و برا نیبا ا یکه جمع دیگو یارســطو م ی. ولابندی یم یلتیفضــ
  کشند. یم شیتخصص را در کار حکومت پ

است که  نیا شتریکند و منظورش از شمارش انواع آن ب یذکر م یپنج نوع اصل یدموکراس يبرا ارسطو
س یحکم نتوان کرد. ارسطو فقط نوع اول را مصداق واقع کسانیبر همه آنها به نحو  داند.  یم یدموکرا

به  گر،ید واعآن اســت که از همه ان ینوع دموکراســ نیشــود. نخســت یشــاره مفقط به نوع اول ا نجایدر ا
صل برابر شد و م کینزد يا ستانیته انیتر با حاکم  يگریرا بر د کی چینگذارد و ه یو توانگران فرق د

ند و حق هم ا که گروه رایاســــت. ز نینک عا م یاگر آنچنان  ند، آزاد یاد را فقط در  يو برابر يکن
ـــ نکه همه شـــهروندا دیآ یدرســـت در م یادعا هنگام نیا افتین توا یم یدموکراســـ در  یدموکراس

  بر توانگران ستم نکنند. دستانیحکومت شرکت کامل داشته باشند و مخصوصاً ته

ـــنا ختجامعه يکارهابر راه یمبتن يمتنوع فکر يهاگروه جادیو ا يریپذگریو همد تفاهم  يهاقاعده یش
 يمتنوع با احترام به آزاد يهاو نگاه دیبه طرز د یاســیســ يهار نظامجامعه اســت. اگ کی يبرا یارزشــ

 ،يگزارو ارج زمونآ يدر قاعده شــانیگراندید يفکر يهاتوجه کند، امتزاج شــالوده شــهیافکار و اند
ـــد. بنابرا انیدر م کیدموکرات ياعتقاد در تحول هنجارها انگریب ـــهروندان خواهد ش ـــمن ن،یش با  یدش

مواجه  ییجامعه را همواره در ترس و ارعاب توام با خشــونت و زورگو تواندیم یســدموکرا يهاارزش
ستخوش باز یعیمند و طبقانون يهايسازد و آزاد سان د شود و رعا يان شهروند تیقدرت  با  يحقوق 

  ابهام همراه باشد.
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ها عبارت آن  نیخالصه کرد که مهم تر یتوان در چند اصل اساس یرا م یمفهوم دموکراس یطور کل به
ـــئت گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم؛ آزاد و اتکا حکومت به آن ؛  یافکار عموم انیب ياند از : نش

 تیر؛ اصــل حکومت اکث یاســیاز جمله احزاب ســ یبروز افکار عموم يمشــخص برا يها وهیوجود شــ
سائل مورد اختالف در افکار عموم يعدد ساهل و مدارا یدر م شروط به وجود ت سیس يم ؛ محدود  یا

؛ تکثر و تعدد گروه ها و  یو گروه يفرد يها يحقوق و آزاد تیبه رعا یبودن اعمال قدرت حکومت
 يقدرتمند و یاسیو مبادله آزاد افکار درباره مسائل س ی؛ امکان بحث عموم یاجتماع يمنافع و ارزش ها

 یاسیس يو مخالف ؛ برابرمختلف  دیاخالق و ارزش ها ؛ تساهل در برابر عقا تی؛ اصل نسب یجامعه مدن
 قیاز طر تیبه اکثر يفکر يها تیاقل لیبه قدرت ؛ امکان تبد یاز لحاظ دســـترســـ یاجتماع يگروه ها

ـــتقالل قوه قضـــا یگروه ينظرها غیتبل افراد و گروه ها ؛  یمدن يها يآزاد نیدر جهت تضـــم هیی؛ اس
و وجود گروه  افتهیالفت ســـازمان ؛ امکان ابراز مخ گریکدیاســـتقالل حداقل ســـه قوه از  ایقوا  کیتفک

  .یمخالف قانون
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  سمیکالیراد ای کالیراد

 ةطور که آن ماداست؛ همان »شهیمتّصل به ر« يمعناو به radix نِیالت ۀشیاز ر کالیراد
اشــاره دارد به  یاســیســ اتیدر ادب »کالیراد« نی. بنابرامینامیم radishتربچه را  یعنیقرمزرنگ،  يِمغذّ
به  تواندیم »کالیراد« استیاصالح کامل آن. س ای رییجهتِ تغ زیچ کی یقیحق يهاشهیر افتنیه ب لیتما

  : نیبه نظر برسد. بنابرا کنندهرهیخ غات،یاطالق شود که با استفاده از تبل يرییهر تغ

کامل اصالح  ای رییجهتِ تغ زیچ کی یقیحق يهاشهیر افتنیبه  لیتما یعنی یاسیس اتیدر ادب »کالیراد«
  آن.

  :میآن را بهتر بفهم يریکارگتا به کندیواژه به ما کمک م نیا یخیتار ریمس

ـــگامانیو انگلس را از پ مارکس ـــمیکالیراد ش جامعه  دیمتاثر از عقا زین کالیراد يایدانند و جغراف یم س
  شناسانه آنان است. 

ــطالح را برا نیا ــت ياص ــتان بکار برد.  برالیاز رهبران خزب ل "فاکس مزیچارلز ج"بار  نینخس در انگلس
ـــالحات راد"فاکس لزوم  به عنوان  برالیرا اعالم کرد و از آن پس جناح محافظه کار حذب ل "کالیاص

شد. در م کالیراد شهور  ص انیم شخ ستوارت م ییتهایآن   دیلو دیوید ن،یمبرلیجوزف چ ل،یمانند جان ا
و  زمیســـیمارکســـ ریبه شـــدت تحت تاث 1920-1930در دهه  ییاروپا زمیکالیجورج وجود داشـــتند. راد

  بود. زمینیاستال
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صرف گرا يالدیم 1960در دهه  ند،یگو یم زیکه به آن چپ نو ن دیجد کالیراد و  ییو در واکنش به م
ــرما یزندگ ــمیبود که هم با کمون نیچپ نو ا یژگیآمد. و دیپد يدار هیروزمره در جهان س ــازمان  س س

 نیب دگاهید نیا لیدل نیهم هی ؛ییکاینوع آمر افتهیسازمان  يدار هیسرما هیمخالفت داشت و هم عل افتهی
  داشت. يشتریب تیروشنفکران جوامع در حال توسعه، مشروع

شده((راد ایپد یکیو تیسا در شته   يادیبن يهایاز دگرگون يو طرفدار یهواخواه يبه معنا سمیکالینو
 یم ییها شهیبه آن اند یت و در علوم انساناس شهیاصل و ر يبه معنا ياز نظر لغو کال،یجامعه است. راد

ـــخت و ر یکه اقدامات ندیگو ـــهیتند و س را در  يادیبن يهایرا در بهبود جامعه خواهانند و دگرگون يا ش
  کنند . یطلب م یو اجتماع يو اقتصاد یاسیامور س

در مقابل آنها  باشند؛ که یم زیافکار چپ گرا ن يشود که دارا یاطالق م زین یکسان نیبه آئ سمیکالیراد
ــر ط انهیو م برالهایل ــ فیرو ها و بعد محافظه کاران قرار دارند، و در آن س ــیس ــتند که  یاس مرتجعان هس

  به بازگشت به گذشته هستند. لیمتما

ــ  یبه عنوان محصــول ضــمن دگاهید نیاز آن اســت که ا یحاک ســمیکالیمکتب راد يدگاههاید یبررس
ها ـــفدار يا هیعار یتیهو یاجتماع يچرخش  ـــ ید و در مکاتب فلس ـــم،یمخالف، از جمله آنارش  س

 کالیراد يایجغراف تاًیگذار بوده است و نها ریتاث ک،یهر  تیبنا به ماه سم،یفمن سم،یالیسوس سم،یمارکس
  است. رفتهیپذ ریتاث یاز تفکرات جامعه شناسانه مکاتب فوق به نوع یتأس با

و  یموجود ناراض یو اجتماع یاسیاز مؤسسات سشود که  یاطالق م یدر مورد کسان شتریاصطالح ب نیا
  هستند. یاجتماع راتییشده اند و درصدد تغ یعصبان

س یبه کسان يجامعه امروز در سا صالحات ا صاد یکه درصدد ا  یم یو اجتماع يجهت بهبود وضع اقت
ها  ســتیها و کمون ســتیالیدرباره ســوســ شــتریاصــطالح ب نیا کای. اما در آمرندیگو یم کالیباشــند، راد

  رود. یاصالح طلب به کار م يشود و در اروپا در گروه ها یاطالق م
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ما خواهان «رود مثالً در عبارت  یو قاطع به کار م يادیبن يبه معنا کالیمفهوم عام همچنان واژه راد در
 يا شهیقاطع ر يکه به معنا» دارد کالیراد راتییبه تغ اجیفالن مسئله احت« ایو  »میهست کالیتحوالت راد

  است. يادیو بن

سامان و گ يکاربردها نیاز ا يدیمف ةآموز میتوانیم ایآ ش رونیکننده ب جیناب ست  م؟یبک حداقل خوب ا
ـــبت به اجرا دیمن با ایزننده. آ ییو چه زمان معنا دهدیم یخوب يمعنا »کالیراد« یچه زمان میبدان  ينس
ـــع پندارم،یها را احمقانه مکه آن ینیقوان  کیخاطر پختِ را به خودت دیتو با ای رمیبگ کالیراد یموض
سیس تیدرمجموع، ظرف ؟یکن یمعرف کالیراد د،یجد ینیریش کامالً به روابط قدرت  »کالیراد« ةواژ یا
ـــتگگروه نیب کارگر دربار یها بس نه عمل م دنِینامکالیراد ةدارد. حزب   رایز کند؛یخودش محتاطا
شان را راد توانندیکاران مفظهنفرت نکند. اما محا جادیدر مردم ا خواهدیم  يبنامند؛ چون برا کالیخود

بکنند. ظاهراً اقداماتشان شامل قطع  توانندیبخواهند، م يهاست و هرکارقدرت دست آن ندهیپنج سال آ
شود.  یهرچند در طول مبارزات انتخابات شود؛یم زیکارگران ن یاتیمال يهاتیمعاف قول داده بودند قطع ن

  شده است. کالیراد يبه راهبرد لیعموم مردم تبد استاساس خوردن برکاکنون حکومت
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   ومندافرر

  ومندافرر تعریف

  »دنکر جعهامرو  دنکر عجور« معنی به To Referاز واژه  Referendum ومندافرر واژه
 ارديمودر  پرسی همه بوسیله رکشو یک دممر همگانیآراء  به دنکر جعهامرآن  فهدو  هشد شتدابر
در آن  يگیر تصمیم وینرو از ا نیستاي  هیژو ردمودر  يگیر تصمیم به درقا دخو حکومتی که ستا

  .میکند ارگذوا دممرراي  بهرا  ردمو

 یو پارلمان یندگینما يهااســت. در نظامجامعه تیاکثر انیبه ز ياز قانون گذار زیپره یپرســهمه هدف
ساز همه دیجد صو يتنها برا یپر س بیت سا س رییتغ ای یقانون ا سا در  یول رند؛یگیدرحکومت بهره م یا
  .شودیم دهیهمگان پرس يامور رأ یهمه يکوچک برا يهاجامعه یبرخ

 دانیبا جمع شــدن در م ماًیآن که خود مســتق يمردم جوامع به جا یاجتماع یشــدن ابعاد زندگ دهیچیپ با
 اریو در واقع آنها اخت دندیکار برگز نیا يبرا نیمدت مع يرا برا یندگانیشهر به اداره امور بپردازند، نما

  واگذار کردند. ندگانیرا به آن نما شیبر سرنوشت خو تیاعمال حق حاکم

 که یافت اننمیتورا  رديمو هیچرخ داده،  نجهادر  نتاکنو که یخیرتا يهاادیداز رو هیچیک در
 رکشو دي،میال 2003 لسادر  ل،مثا ايبر. باشد فتهر رکا به ريکشو ساسیا نقانو تغییر ايبر ومندافرر

 تصمیم ذتخاا ینابنابر د،بگیر تصمیمآن  ارينگهد یاو  »رویو« به دخو ملی لپو تغییر ايبر دنبو درقا سوئد
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  ندداد منفیراي  رهبا یندر ا سوئد دممرو  دکر ارگذوا دخو انندوشهر به ومندافرر بوسیلهرا  رهبا یندر ا
  .ماند باقی رکشو ینا دممر ملی لپو انعنو به نهمچنا »ونکر«و 

 ،شتدا رظهاو ا دکر ومندافرر ،نسهافر ساسیا نقانو حصالا ايبر گلدو النرژ 1969 لسادر  ینکها یا
  گلدو النرو ژ ندداد منفیراي  دممرداد.  هداخو ستعفاوي ا ،ندداد منفیراي  ومندافردر آن ر دممر ههرگا
در  نگواور یالتا اريقانونگز مجلس، 1994 لسادر  همچنینداد.  ستعفاا نسهافر ريجمهو یاستاز ر

  پایه بر که سانیدر تصویب به قانونیراي  48 برابرراي در  52 کثریتا با نیادر د ربا نخستین ايبر ،مریکاا
  یناز ا ،سپس. هندد نپایا ارد،ند دجوو نهاآ نمادر میدا که نیرابیما ندگیز به یافتند نهواپر نپزشکاآن 
 به نگواور دممر صددر 60 ومندافرر یکدر  منجااسرو  شد شکایت مریکاا ئیقضا عالی انیود به نقانو
 اجرا ردمو بهو  هسیدر تصویب به یالتا یندر ا »مفید گمر« نقانوو  ندداد مثبتراي  هشد دیا نقانو
  .شد شتهاگذ

و  ودمیر رکا بهآن  ساسیا نقانو حصالا باو  دموجو حکومتی سیاست تغییر ايبر ومندافرر نتیجه  در
 هبهر ومندافراز ر ريکشو ساسیا نقانو تغییر ايبر که ستا هنشد هیدد نیادر د رديمو هیچدر  نتاکنو

  یمرژ تغییر ايبر پرسی همه« یاو  Plebisciteاز  باشد نظر ردمو هدفی چنین هگا هر بلکه د،شو داريبر
  .دمیشو داريبربهره  »يجدید ساسیا نقانو ینوتد یاو 

  میرو يیشهاز ر میدهد حکومت سلطه رتقد تغییر ايبر پرسی همه معنی که، یمژر تغییر ايبر پرسی همه
Plebs ستا هشد گرفته »ديعا دممر« معنی به .Plebiscite از  ومندافرر با ممفهو جهتاز  بیشو  کم

ــت و ا سیاست تغییر ايبر ومندافرر که وتتفا ینا با ستا ادهخانو یک و  ساسیا نقانو حصالدول
Plebiscite ودمیر رکا به حکومت کلی رساختاو  یمرژ تغییر يابر.  
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 رتقد به که مهمی اردموو  رمودر ا ندانمیتوو  دهبو Plebiscite شبه نوعی ومندافرر ،یگرد گفته به
 Plebiscite لیلد همین بهرود.  رکا به د،میشو بستهوا نهاآ ساسیا نقانوو  یمرژ تغییرو  ها حکومت سلطه
  .مینامند »یندنما سیاموکرد« سیاسی قحقوو  معلورا در 

  

 ومندافرر ،سیاسی قحقوو  معلو پایه برآزاد،  ساسیا نقانو یک به فقیه الیتو ساسیا نقانو تغییر ايبر
  .دشو داريبر هبهر Plebisciteاز  بایدو  باشد شتهدا حقوقی دبررکا ندانمیتو

همه  یشــود. موقع یم دای يگر نشیوجود دارد که از آن به گز یاز همه پرســ يگریشــکل د نیهمچن
 نیشـــهروندان چند یعموم يمتن ارائه شـــده به آرا ای حهیکه در ال ندیگو یم يگر نشیرا گز یپرســـ

  کنند. یها را انتخاب م نهیاز آن گز یکیشده که شرکت کنندگان در رفراندم  ینیب شیمختلف پ نهیگز
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  سمیسکوالر

 ای) به معناى روزگار sueeculum) و (suecularis( نىیالت شـهیسـکوالر از ر اصـطالح
  »وىیدن«غرب، به صورت اصطالحى در آمده است که، به جاى  اسىیس شهیو در اند ردیمى گ شهیر ایدن

و بى  ایدن نیرا که مربوط به ا زىیدر تفکر غربى، چ گر،یبه کار مى رود. به عبارت د »نىید«در مقابل 
  .ندیگو و اخروى باشد، سکوالر مى نىید لیارتباط با مسا

ــکوالر واژه ــمیس ــت يبرا س ــط نو بارنینخس ــندهیتوس ــال  یجورج هال ،ییایتانیبر  ي س  1846اوك در س
شد. هر چند ا ستفاده  صطالح تازه بود، ول نیا سکوالر يآزاد یمفهوم کل یا شده  هیبر پا سمیکه  آن بنا 

 دای(اورئوس) پ رشدثار ابن در آ توانیسکوالر را م یۀاول يهادهیاست. اوجود داشته خیبود، در طول تار
س روانیو پ يکرد. و سفه بودند. هال نید ییمعتقد به جدا سمیمکتب اوروئ  ییجدا دهیا نیاوك ا یاز فل

گرا بود و به نظر ندانم کیاوك  یمطرح کرد. هال ینید دیانتقاد عقا يرا بدون تالش برا نیاجتماع از د
  بلکه مستقل است. شد،یمحسوب نم تیحیمس هیعل یبرهان سمیخودش سکوالر

طرز تفکر به  نیطبقه نوپاى ســوداگر، ا انیاز ســپرى شــدن قرون وســطا در غرب، هنگامى که در م پس
سکوالر لیدر مسا دینبا سا،یوجود آمد که کل که  دینام مکتبى گرد سمیکشور دخالت کند، از آن پس 

س وى،یدن لیمسا ىیاساس تفکر آن اعتقاد به جدا است.  بىمذه لیاز مسا شتیو معاقتصاد  است،یمانند 
شد و  نیدر ا صى افراد مربوط با شخ صوص خود و زندگى  سم مخ مکتب مذهب، تنها به عبادات و مرا

  دخالت کند. استیدر س دینبا
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ــ گرىیمترادف د اصــطالح ــیکه در فرهنگ س  ســمییمکتب به کار مى رود اصــطالح ال نیبراى ا ى،یاس
شده به معناى laos) و (laikos( ونانىی شهیکه از ر کیاست. واژه الئ شد و براى » مردم«) گرفته  مى با

شد ال سایبه کار مى رود که مربوط به عوام ـــــ در مقابل روحانى و کل زىیچ نظام  عىنو سمییـــــ مى با
  مذهبى، نقشى ندارند. انیکشوردارى است که در آن، روحان اسىیس

  اند.گسترده اریبس سمیقبول سکوالر يها براو استدالل اهداف

 طیدارد که اعمال قدرت مشــروع دولت تحت شــرا تیواقع نیاشــاره به ا ســمیســکوالر يمعنا نینخســت
 نی. در ایاسیدارد تا س یاجتماع دهیپد کیاشاره به  سمیدوم سکوالر ي. معناردیگ یسکوالر صورت م

سکوالر ست که گروهها تیواقع نیمربوط به ا سمیمفهوم،   يرگذا ریدر جوامع مدرن از تأث یمذهب يا
س ست،یبر قانون،  سوم آن  ي. و در معناستندیا یباز م یعموم یزندگ یآموزش و پرورش و بطور کل ا

شامل انتقال از جامعه« شه ناپذ يااز جمله  شکل، به  ریکه اعتقاد به خدا در آن خد سأله و م و البته بدون م
 زین نهیو آن گز شـــود، یب ممحســـو هیبق انیدر م نهیگز کیاســـت که در آن اعتقاد به خدا،  ياجامعه

  ».شود ینم رفتهیپذ یاغلب به اسان

ـــکوالر يمعنا ـــمیاول س ـــاره به ا س ـــروع دولت  تیواقع نیاش که ما  چبزي–دارد که اعمال قدرت مش
 توانندیکه همه شهروندان م تیواقع نیسکوالر، ا طشرای تحت– میبعد سرکوبگرانه قانون بنام میتوانیم

که  تیواقع نیبرخوردار باشـــند، و ا ییخدا چیه ایآن خدا، و  ای نیا شیو ســـتا یمذهب يازادانه از آزاد
سته و رفته ا یقدرت مذهب ش صورت م يو دولت بطور  ستند،  سردیگ یاز هم جدا ه سخه کال  کی. در ن

 ،يرســـتگار يو راهها یدانش اله انیب ياشـــان برا يدر آزاد یدولت و مذهب، اعتقادات مذهب ییجدا
ـــ ظارت بر تفس قدس اســــت، تنظآ رین که م چه  قا نییآ مین قاء ع عال دیها، ال ند یمت روزمره،  یگدر ز

شت عهد و م شترك مومنان، تا زمان يها ثاقیبزرگدا ضا یم سرکوب  تیحما يکه تقا از طرف قدرت 
به مومنانشــان اجازه  شــهینکنند، و هم لیتبد تیکه گناه را به جرم و جنا یرا نداشــته باشــند، تا وقت یدولت
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ـــتنیو پ دهیعق رییتغ . رندیگ یت و محافظت قرار میرا بدهند، تحت حما ینید چیه ایو  گرید ینیبه د وس
که  laicidad ییایاسپان، laicita ییایتالیا، laicite ياست که در واژه فرانسو یسمیهمان سکوالر نیا

ستق ریبه طور غ یسیدر زبان انگل سم »یمذهب یطرف یب«انرا  توانیم میم شود و آن  یم ترجمه کرد، مج
اول انرا  يدر معنا ســمیســکوالر میتوانیثبت شــده اســت. ما م کایآمر یدر دو بند از متمم قانون اســاســ

  .میبنام »یاسیس سمیسکوالر«

دوم  يدر معنا سمیدارد. سکوالر ،یاسیو نه س ،یاجتماع دهیپد کیاشاره به  سمیدوم سکوالر يمعنا در
س يگذار ریدر جوامع مدرن از تأث یمذهب يکه گروهها گرددیم تیواقع نیمربوط به ا  است،یبر قانون، 

ـــتادهیباز ا یعموم یزندگ یآموزش و پرورش و بطور کل  یفرع يروههابه گ يو از نظر عملکرد اندس
و  هانییمردم کمتر و کمتر از آ نکهیشـــده اند، ا لیمؤمن همفکر، تبد يدرســـت مانند گروهها ،ياحرفه

ـــان ها ـــتفاده م یلحظات مهم زندگ یابیارز يبرا یمذهب ينش  مانیا يکنند، که حد و مرزها یخود اس
مالحظات  رینسبت به سا یبمذه يهامقوله نکهیدارد، ا یارتباطات اجتماع نییدر تع یکم تیاهم یمذهب

ـــکل م يافکار، تعهدات و وفادار يدر حد کمتر به  یمذهب زهیاقدامات با انگ نکهیدهند، ا یمردم را ش
  کنند. یم ینیدارند، عقب نش یاجتماع یزندگ يبرا يهر چه کمتر تیکه اهم ژهیو يها حوزه

ضم نیاست؛ ا سمیسکوالر انِیاز دولت اساس و بن نید ییجدا  یمذهب يکند که گروه ها یم نیقانون ت
 ياجازه ورود حکومت در نهاد ها نیکنند و همچن ینم یدخالت نیدر کارِ دولت کمتر ینید يو نهاد ها

سکوالر یدهد؛ م یرا نم یهبمذ  نیرا ب یمشخص و ملموس ياست که مرزها یاصل سمیتوان گفت که 
ــ کنند. که  يدســت دراز گرید کیدو نهاد، در امور  نیدهد تا ا یو اجازه نم دهیمذهب و حکومت کش

  هست. زیمردمان ن یقلب يو باورها نیحافظِ حرمت و ارزش د قتیامر در حق نیا

شت یِدر پ سمیسکوالر، از متفکران یضرغم باور غلط بع یعل  ریغ ایو  ینیگروه خاص د کیاز  یبانیپ
از  کی چیکند و در ســددِ خدا ناباور نمودن ه یو اســتقالل خود را حفظ کرده و م ســتینبوده و ن ینید

  .ستیشهروندان جامعه ن
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ـــکوالر مردم د کی در ـــان را در اجتماع ب ینید يحق دارند که باورها نداریجامعه س  یول ندینما انیش
و ابراز مخالفت خود  ياز حق نقدِ آن مسلک، پرسشگر زیهستند ن ینیکه مخالف آن باور د یشهروندان

ـــازمان ها نبا ،یمذهب يبا آن باور برخوردارند. باور ها به  تیاز امن يرداربرخو تیاز مز دیپندار ها و س
  لذت ببرند. ان،یب يحق آزاد لیدل

  آمده است: نیشده چن هیانگلستان ارا سمیسکوالر یطرف انجمن ملکه از  سمیسکوالر فیتعر در

 افتهی رییواژه تغ نیا یشده است. نه تنها معن دهیاشتباه فهم يمتماد انیدر طول سال سمیواژه سکوالر یمعن
 ریکه نگران تاث ونیمذهب یبرخ يگوناگون از آن برداشــت شــده اســت، بلکه از ســو يو به صــورت ها

  ارائه شده است. طبه غل زیبودند که در طول قرنها از آن بهره برده اند ن یازاتیبر امت سمیسکوالر

س سع نید ییاز مخالفان جدا ياریب  نیا یکنند. برخ فیرا تحر سمیسکوالر یکرده اند معن یاز دولت 
ـــان (و د قیطر نیکنند تا از ا یم ریحکومت تعب یطرف یب یواژه را به معن ) بتوانند از گرانیگروه خودش

سکوالر زین یکنند. گروه افتیحکومت بودجه در  نیکردن ا تباراع یدر ب یسع سمیو آتئ سمیبا ادغام 
  .میواژه صرف نظر کن نیمختلف ا ياز جنبه ها ياریراحت از بس الیبا خ میتوان یم جهیواژه دارند. در نت

بخش  يها شیشــک ی. در آن زمان ســکوالر به معنمیگذر یواژه در م نیا یاز خاســتگاه قرون وســط -
کرده  اریاخت ینیشــده و گوشــه نشــ ایحضــور داشــته اند بر خالف راهبان که تارك دن ”ایدر دن“بوده که 

  بودند.

سکوالرمیکن یصرف نظر م زیواژه ن نیا یقرن نوزدهم یمعن از سفه  انیب يبرا سمی. در آن زمان واژه  فل
ـــ ـــخص ـــده بود. و اكیبه نام جورج ژاکوب هول يفرد یش ـــته عظ يواژه را برا نیا يابداع ش از  میدس

. هر بردیم رشــوند به کا یانســان منجر م يکه به گمان او به شــاد يکوکاریمانند رفاه، علم و ن یمیمفاه
  او منسوخ شده است. فیتعر یشود، ول یواژه از آن زمان استفاده م نیچند ا
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 یطرف یب ایسالم  سمیسکوالر یاز مفهوم ساختگ زیمشخص ن یگرا و مذهب-انسان يسازمان ها یبرخ -
ــتفاده کردند تا ظاهرا در ــفاعت اس کنند.  هیخود از حکومت را توج یمال يها افتیحکومت به منظور ش

کنند.  یمخالفت م رد،یخود صورت بگ يها نهیوادار کردنشان به پرداخت هز يکه برا یآنها با هر تالش
  ندارد. ییما جا فیدر تعر زیمفهوم ن نیا

سع یونیحانرو فیآخر، از تعر در سکوالر یکه  ش زیکنند ن بیترک سمیرا با آتئ سمیدارند  شم پو  یچ
  .میکنیم

  از دولت نید یی= جدا سمیسکوالر

 ییجدا نیرا به کار بردند تا از عبارت سنگ سمیسیالئ یمحل يملل، گونه ها ریها و ساها، ترك يفرانسو
 یخود را نم یمعن یسیدر زبان انگل سمیسیحال، الئ نیاز حکومت اجتناب کنند. با ا یمذهب يسازمان ها

 يهند که دارا درو ظاهرا محبوب اســـت. مثال  یهیبد يواژه ا ســـمیســـکوالر ل،یدل نیرســـاند و به هم
موجود  فیتنها تعر ســمیبرداشــت از ســکوالر نیاســت، ا نیکره زم تیشــشــم جمع کیمعادل  یتیجمع

  رود. یآنها به شمار م یآل مل هدیشود، ا یاست و با وجود آن که گاه در عمل دچار مشکل م
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  سمیکالیسند

، 1890 ياســت که در دهه يجنبش مبارز کارگر کی)، syndicalism(ســمیکالیســند
 هاهینه به دولت بلکه به اتحاد دیتول لیوســا تیکنترل و مالک يدر فرانســه آغاز شــد و هدف آن واگذار

را از  گرید یپرودون و بخشـــ یضـــد پارلمان يهاشـــهیخود را از اند يهااز نظر یجنبش بخشـــ نیبود. ا
سوس يِپارلمان باز«کارگران از  يناخشنود بر  یستیرهبران جنبش مارکس حدیب دیو تأک ستیالیحزب 

  .گرفتیالهام م یاسیعمل س

سازمان کندیم شنهادیپ شهیاند نیا و  هاهیاتحاد ای هاونیها در قالب کنفدراسکه کارگران، کارخانه ها و 
ــند ــازمانده کاهایس ــند یس ــوند. س  تیتحت مالک عیاســت که در آن صــنا ياقتصــاد ینظام ســمیکالیش

  است .» کارگران  يها هیاز اتحاد يطرفدار«  سمیکالیساده سند یباشد. معن یکارگران م

س ستهایکالیسند سو شنفکران  شک م ستیالیبه رو ستگ ستندینگریبا  شرط پ یو همب  نیشیکارگران را 
صنعتدر هر عم يروزیپ ستندیم ياهیو اتحاد یل  شور  نی. بر ادان س«نکته در من »  کار یعموم ونیکنفدرا

ــه ( )، و Tom Mannتام مان( ا،یتانیرهبر نامدار جنبش در بر يهاهیدر اعالم نی) و همچن1906در فرانس
  شده است. دیتأک کایآمر یدهندگان جنبش کارگران صنعتسازمان يهاهیدر اعالم

 نی. امیده یم حیمبارزات روزمره کارگران را توض یسازمانده ینوع م،یزن یحرف م اکیاز سند یوقت ما
و آنجا به پاس وجود تضـاد  نجایاسـت و در هر حال ا يدار هیحال که ذاتاّ جامعه سـرما نیمبارزات در ع

  د.شو یروزانه م يمربه ا لیبحران شدت گرفته و تبد طیدر شرا یول دهد،یخود را نشان م هیکار و سرما
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در آن  یسـتیالیسـوسـ يشـروع کرد که اکثر مکاتب فکر یکار خود را با فروض و اصـول سـمیکالیسـند
سرما يادیبودن بن یاخالق ریو غ يریمزد بگ ستمیس یذات یعدالت یاو ب. مشترك بودند را  يدار هیجامعه 

ــده بود يکه به باور او بر مبنا ــتثمار کار بنا ش ــر، اس ــ. کرد حیتص ــتمیس مارکس را  یقاتد طبنبر ينظر س
داران و  هیسرما نیکرد که ب قیتصد بیترت نیبا، دیخود رسان یمعقول و منطق ي جهیو آنرا به نت رفتیپذ

ــترک ریمزد بگ ــت یها منافع مش ــته و نخواهد داش ــ جهینت نیمقدمات ا نیاز ا، وجود نداش ــوس ــتیالیس  یس
و نظارت  تیرا لغو و مالک دیتول لیوســا یو خصــوصــ يفرد تیمالک دیرا بدســت آورد که : با یمعمول
شدند و در  ینقطه از هم جدا م نیها در ا ستیکالیها و سند ستیالیاما سوس. آن کرد نیرا جانش یعموم

س یحال سو ستار مالک ستیالیکه  سازمانها تیها خوا سته به آن از قب يدولت و  ، بودند هایشهردار لیواب
 يســازمانها قیاز طر یســتیبایم کارگران بود که میســتقو نظارت م تیها متوجه مالک ســتیکالیســند لیم

  ها اعمال شود . هیاتحاد يونهایو فدراس يکارگر يها هیاتحاد یعنیخودشان  یفرض

. کارگر منافات دارد يطبقه  یقیحق یســازمان دولت و نظارت بر صــنعت با رهائ ســتیکالینظر ســند از
شدبا هم ب دیو با ستیطبقات تیحاکم يبرا يدولت ابزار سرما»  یاجرائ تهیکم« در واقع دولت . ا  هیطبقه 

ـــت. برا ـــرماخود  يبه اندازه  جهیدفاع از منافع آن طبقه بوجود آمده و در نت يداراس دار با کارگر  هیس
  دشمن است .

داده شــده که از ابتکار ناتوان و نســبت به  وندیپ یخالق ریغ یبا بوروکراســ وســانهیدولت ما نیبر ا عالوه
ست یتصنع کیتکن سند یهم م شیراندیدولت اگر خ. نادان ست ) نظارتش  ستیکالیبود ( که  منکر آن

ـــتبدانه و غ ـــند نجایدر. موثر خواهد بود ریلزوما مس ـــتیکالیس از  یفردگرائ بمکت یبر انتقاد معمول س
را با  يشود آزاد یاعمال م کاهایسند قینظارت کارگران که از طر. گذارد یصحه م یدولت سمیالیسوس
  خواهد کرد . بیترک یکارآئ
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  یدگرگون کی يتا اجرا یســتیبایکند که م یشــروع م یمبارزه طبقات ي هیاز نطر یســتیکالیســند يتئور
سلحه الزم برا. ابدیادامه  رحمانهیب یکامل اجتماع ست نیا يا شکل ا از آنجا . مبارزه قدرت کارگران مت

 ستیکالیسند. ردیصورت گ ياقتصاد يدر عرصه  دینبرد لزوما با، ستیبرخورد اقتصاد نیا ي زهیکه انگ
صل یها به اعتصابات عموم  ایدر خارج از معدن . دارند نانیاعتماد و اطم یانقالب اجتماع یبعنوان ابزار ا

، ممکن نکنند ریرا غ یهستند که اگر اقدامات دستجمع یاسیو س یمذهب دیعقا يکارخانه کارگران دارا
ــکل م ــازد یالاقل آنرا مش ــتغال ا عتیدر داخل طب. س ــاساش ــترک حس ــا یبه آنها م یمش ــد که س  ریبخش

. زند یم وندیبهم پ کایدفاع مشــترك در ســند يدهد و آنانرا برا یاختالفات را تحت الشــعاع خود قرار م
و اعتصــاب ســالح  ســتیکالیســند ي فهیوظ یبوضــع تهاجم یکارگران و گذر از حالت تدافع قیتشــو

. ستیآموزنده ا يباز هم تجربه ، باشد محدودچه هم از لحاظ برد و هدف  اعتصاب هر. مشخصه آنست
شود سهم آنها  يزیناچ، کند و چنانچه ناکام بماند یرا به کارگران القاء م یحس قدرت طلب، اگر موفق 

هر  نیکند و بنابرا یخاطر نشـــان م شـــانیرا به ا عتریوســـ يبهتر و هدفها التیو ضـــرورت وجود تشـــک
ـــاب ـــتیقدمه ام یاعتص که  رایمبارز آنان (ز تیاقل کیروز انقالب که در آن روز کارگران  با  يبرا س

فوق العاده  یاعتصـــاب عموم کی قیاز طر ) .کند یرا رد م تیحکومت اکثر ي دهیعق ســـمیکالیســـند
  .را بتصرف در خواهند آورد دیتول يابزارها
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  سمیالیسوس

س س ینیالت شهیاز ر سمیالیسو شر یبه معن socius وسیسو ست،  کیهمراه و  شده ا شتق  م
دهد.  حیمتعدد آن را توض ریو تفاس سمیالیآموزه سوس يها یدگیچیتواند پ یساده نم فیتعر نیهرچند ا

سوس يها هینظر یبه طور کل  یم حیجتر يرا بر آزاد يقرار دارند، برابر سمیبرالیدر برابر ل سمیالیناظر به 
 نینگرند. اول یاز کل جامعه م ییسازگار نبوده و عمدتا فرد را به مثابه جز انسان تیدهند و چندان با فرد

ــ يآموزه ها ــ یرا به افالطون نســبت م ســمیالیســوس  ینظام اشــتراک میدهند. او در کتاب جمهور به ترس
  داشت. دیاموال و زنان تاک كدو طبقه پاسدار و فالسفه مبادرت کرد که بر اشترا يخود برا يشنهادیپ

 ژهیدر اروپا و بو یو انقالب صنعت يشدن اروپا زاده شد. رشد تکنولوژ یبا صنعت سمیالیسوس نینو شکل
صاد شد اقت سه اگرچه به ر ستان و فران ضع  نیا يانگل شد اما هر روز بر انبوه کارگران با و شورها منجر  ک

سفناك افزوده م یشتیمع سو شمندانیاند یامر برخ نیشد. هم یا سرما يرا به   سمیبرالیو ل يدار هینقد 
  را به وجود آورد.  یستیالیسوس يها شهیاز اند یمتنوع فیسوق داد و ط

سفورد یسیواژه نامه انگل در س، آک ستیس ای يتئور سم،یالیسو ست که هدف آن مالک یا نظارت  ای تیا
  آن به سود همگان است.. ي اداره و اموال�نزمی�هیـ سرما دیتول لیجامعه بر وسا
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س ست که پ هینظر نیا ینف سمیالیسو  کنند،خودیادعا م يدار هسرمای هواداران چنانکه�ينفع فرد يریگیا
 ندهیو دولت،در مقام نما تیمکتب،دخالت اکثر نیا دهیانجامد،بلکه،به عق یم یبه خود به نفع اجتماع

  را از دستبرد افراد در امان دارد. ینفع عموم تواندیت،میاکثر

   یکل فیتعر در

به  ای يزیاست که در آن دولت از راه برنامه ر يـ اقتصاد یاسیس یساده خود، نظام يبه معنا سمیالیسوس«
آن اســت. هدف از اعمال  یمالک قانون ایکند  یرا کنترل م دیتول یاســاســ يتر ابزارها میمســتق یشــکل

جامعه اســت، نه  ازیکاالها و خدمات مورد ن دیتول ،يو گاه کشــاورز یصــنعت يهاییبر دارا یکنترل نیچن
  آنچه سودآور باشد. دیلتو

س نیع در سو شکال  ساوات طلب ا يکه جامعه ا دوارندیام سمیالیحال، همه ا که  يکنند؛ جامعه ا جادیم
کاهش آثار آن به مؤســســات  ایکن ســاختن فقر  شــهیر يو برا ردیخود بگ تیحما ربالیهمه اعضــا را ز

  »نباشد. يازین یخصوص هیریخ

با  کزبانی یاعتقاد داشتند و آنچه همگ »یاجتماع« ستمیس کیبه  بودند که یکسان ستهایالیسوس نینخست
صاد موجود بود. ا يآن مخالف بودند نظام فرد س نیاقت شهرها    دیپد ينهیدر زم سهایالیسو آوردن آرمان

ــ زین ییهاتجربه ــوس ــمیالیکردند. س عضــو جامعه (نه در  امفرد در مق يخود بر مدعاها شیدایاز آغاز پ س
ست و ا هیکبرابرجامعه) ت صل يشهیاند نیکرده ا س يهاصورتها و عنوان یا ست اریب از  کیهر. گرفته ا

اســت که در آن  يآوردن اقتصــاد دیآنها پد يخاص خود را دارند، اما هدف همه یها اصــولمکتب نیا
  باشد.  تهرا داش دیتول ياز ابزارها يبرداربهره يوهیش تیجامعه، مسئول

 ادیاختالف نظر ز یعنوان کل نیمختلف وابســته به ا يمکتبها انیهدف م نیابه  دنیرســ يدر روشــها اما
ـــ شیدایپ  وجود دارد. ـــمیمارکس ـــ يهیدر نم س  يشـــهیدر اند یبزرگ اریقرن نوزدهم نقطه تحول بس
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و به  يبه نحو ســتیالیســوســ يهمه جنبشــها شیزمان کماب نیاز آن پس تا ا رایاســت، ز یســتیالیســوســ
  يآشور وشیدار یاسیاند.) دانشنامه سآن بوده رینفوذ و تاث ریز يادرجه

  هاي سوسیالیسم باور

  (سوسیالیست ها باور دارند که رابطه طبیعی میان انان به صورت همیازي است نه رقابت. 

ـــود افراد به جان هم بیفتند. هر یک از انان را ترغیب به انکار یا نادیده  از نظر آن ها رقابت باعث می ش
  ماعی شان می کند.گرفتن طبیعت اجت

صفات فردي کمتر رشد کرده و بر عکس موجب تقویت خود پسندي  نتیجتا شود  که  رقابت باعث می 
  و پرخاشگري در آنان می شود. اما هم یاري داراي یک بار اخالقی و اقتصادي است.

شر قادرند عالوه بر انگیزه هاي مادي در اثر انگیزه سوسیالیست هاي اخالقی نیز  ها باور دارند که افراد ب
ــدن در نفع عمومی  ــهیم ش ــتکار همانا آرزوي س ــتن پش به انگیزش در آیند.  انگبزه ي اخالقی براي داش

  است.

سیاس تعهد سوسیالیسم هاست.مساوات همان ارزش   یبه مسائات یکی از ویژگی ها ي بارز ایدئولوژي 
  برالیسم ها جدا می کند. است که که سوسیالیسم ها را از رقبایش به ویژه محافظه کاران و لی

سلسله مراتب طبیعی است و لذا اندیشه ي مساوات اجتماعی را  محافظه کاران معتقدند که جامعه داراي 
  کامال واهی می دانند. 

ـــاوي بر  لیبرال ـــاوات متعهدند، ولی به این دلیل که  تمامی افراد از ارزش اخالقی مس ها نیز در برابر مس
ه مندي از حقوق مساوي و عزت را دارند. اما افراد از نظر استعداد ها و قابلیت خوردار بوده و لذا حق بهر

سخت  داشهاي مادر زادي متفاوتند و از این رو حق دارند که بر مبناي انها پا سانی که  شوند .ان ک داده 
 کوشــند و قابلیت هایی دارند در خور ان هســتند که ثروت مند تر از کســانی باشــند که فاقد این صــفات
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ساو  صت براي افرادند. اما دلیلی نمی بینند که این ت ساوي فر ستند. به همین جهت لیبرال ها طرف دار ت ه
  فرصت باید یا طبیعتا منجر به مساوات اجتماعی و اقتصادي شود. 

عکس ســوســیالیســت ها بســیار اکراه دارند که نابرابري هاي افراد به لحاظ ثروت را بر حســب تفاوت  بر
  د از حیث قابلیت ها تعیین نمایند. هاي ذاتی افرا

ست سیالی سندانه افراد  سو سم رواج رقابت و رفتار خود پ ست همان طور که کاپیتالی ها باور دارند که در
  . شده است نا برابري بشري نیز به مقدار زیادي نشانگر ساختار نابرابر جامعه است

شکل هاي عدم مساوا سوسیالیست ت بشري ثمره رفتار نا برابر توسط جامعه ها باور دارند که مهم ترین 
  است.

سـوسـیالیسـت ها فقط به این که فرصـت مسـاوي براي رشـد مهارت یا اسـتعداد ها در اختیار افراد  نتیجتا
ستند که  سی ه سا ضمین ا ساوات اجتماعی در قالب این ت ستار م سنده نکرده و بلکه خوا شود ب گذارده 

  د بیشترین قابلیت هاي خود را به ظهور برسانند.تمامی افراد نه فقط افراد ممتاز بتوانن

سلیقه هاي او تفاوت گذارد. یک نیاز  از ست ها  ست ها باید بین نیاز هاي یک فرد و خوا سیالی سو نگاه 
فقط یک هوي و هوس زود گذر نیست. به همین دلیل ، ضرورتی است که احتیاج به براورده شدن دارد.

کامل انسان  ستیجنبه ي ضروري داشته و برآوردن آن ها شالوده ي هسوسیالیست ها معتقدند که نیاز ها 
را تشــکیل می دهد در حالی که خواســت ها یک موضــوع قضــاوت شــخصــی هســتند و در اثر عوامل 
شمول دارند.و متعلق به تمامی مردم  شکل می گیرند. نیاز ها جنبه ي واقعی و جهان  اجتماعی و فرهنگی 

  است.

شر جاذبه ي یک نظریه ا لذا سی ترین احتیاجات ب سا ست که به ا جتماعی مبتنی بر تامین نیازها ؛ در این ا
  می پردازد.
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یک ســوســیالیســت در باره ي ازادي ،مشــخصــا مثبت اســت زیرا ازادي را به معناي را به معناي  دیدگاه
دن نیاز هاي رضایت خاطر یا ابراز وجود تعبیر مکند. از نگاه سوسیالیست ها ازادي نه تنها به معناي براور

مانند نیاز به هم دلی و  راساسی فیزیولوژیکی مانند خوراك و سرپناه و... است،بلکه یک رشته نیاز مهم ت
سر  سرا شود. چون چنین نیازهایی در  شامل می  ست  ضایت خاطر را که زاییده کار خالق ا محبت و ر

د که دست کم نیاز هاي اساسی جهان یکسان است.از این رو منابع مادي باید اشکارا به طرزي توضیع شو
  هر یک از افراد بشر را برآورده سازد. 

سترش  بنابر ست براي گ سیله ای ساوات طلبی در واقع و شتیاق براي م ست ا سیالی سو این از دیدگاه یک 
  آزادي.

این که سوسیالیت ها در باره ي مزیت مساوات اجتماعی و اقتصادي هم راي می باشند اما در خصوص  با
  ن مساوات اختالف نظر دارند.میزان ای

  عبارتند از: ستىیالیو مؤلفه هاى عمده نظام سوس اصول

  (جامعه باورى) ىیجامعه گرا 1

جامعه بر فرد، و فراتر  حیاهتمام آنها به ترج ســتى،یالیهاى ســوســ هیاصــل مشــترك تمامى نظر نیتر مهم
  نهادن سود همگانى بر سود فردى است.

  . برابرى :2

را  دیخصوصى ابزار تول تیمالک ستهایالیاست. سوس» برابرى«اصل  سم،یالیفه هاى سوساز مؤل گرید کىی
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مى دانند. به  زیخ انیز هاىیو نابرابر هایدادگریسرچشمه تمامى مفاسد و ب

  دارند. دیجهت، بر اصل برابرى تأک نیهم
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  ):Internationalistic=  ستىیونالی(انترناس تىیّ. فرامل3

 ستىیو امان انهیانسان گرا التیاز تما ىیو گونه ها تىیتفکرات فرامل سم،یالیجمله اصول و عناصر سوس از
ست (امان س سمیبودن ا سو شر هیداع ستهایالیجمع گرا).  ساختن کل ب شش و مبارزه براى آزاد  را  تیکو

  دارند. 

  یستیالیاقتصاد سوس يهایژگیو

  است: یاصل یگژیسه و يدارا یستیالیسوس اقتصاد«

  :ییبر دارا یهمگان تی. مالک1

ـــتفاده م دیتول يکه از آن برا ییهاییدارا ژهیوبه، ییبر دارا تیمالک ـــود،یکاال و خدمات اس محدود  ش
که همگان بتواند صـــاحب خانه  شـــوند،یم یطراح ينحوبه ییدارا کتیمال تیممنوع نی. قوانشـــودیم

ـــوند و به کاالها ـــ ازیمورد ن يش ـــترس ـــند. کارل مارکس یدس ـــته باش  تیباور بود که مالک نیبر ا، داش
ص صو صاد دگانیآمدن برگز دیسبب پد دیبر ابزار تول یخ شد ياقت ست از ا یطبقات اجتماع دیو ت  نیا
  است. طبقهیبه جامعه ب دنیو رس ياقتصاد يکاهش نابرابر يدر جستجو سمیالیرو سوس

  : یاهداف جمع بی. تعق2

سود ب ژهیوبه يفرد يهاخواسته بیتعق سوس یبرخالف روح جمع شتر،یکسب  به دنبال  سمیالیاست که 
  آن است.

ــ يو هنجارها هاارزش ــوس ــتیالیس ــرما یس محکوم  خواند،یم "ینیروح کارآفر" ،يدارهیآنچه را که س
  .دیآیشمار مبه "اهیبازار س"از زمره اعمال  یتجارت خصوص لیدل نیو به هم کندیم

  حکومت : يسو از ي. کنترل اقتصاد3
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س صاد بازار آزاد از خود مراقبت م دهیا نیا سمیالیسو صاد کندیکه اقت شد اقت را  شود،یم يو باعث ر
 ،یســتیالیســوســ يهارها کردن بازار به حال خود، حکومت افتیره يجا. در عوض، بهشــمردیمردود م

 مردود زیرا ن دهیا نیا ســـمیالی. ســـوســـرندیگیرا در دســـت خود م ينظارت و کنترل اقتصـــاد ،یطراح
کنندگان اســـت؛ در نظام مصـــرف ازیکه مورد ن کنندیم دیرا تول ییکاالها دارانهیکه ســـرما شـــمردیم

صرف يدارهیسرما ضرورم صرف داتیتول یابیارز يبرا يکنندگان از اطالعات  و در دام  اندبهرهیب یم
س یغاتیتبل سرما شوندیم ریا سر آن دارانهیکه  ستردهبر  شورها نیند. از ااها گ س يرو در ک  یستیالیسو
  .»کندیم فایا زیناچ ینقش غاتیتبل

س الیسوس سوس یشکل یدموکرا سرما سمیاز کمون ییکند تکه ها یاست که تالش م سمیالیاز   هیرا با 
س بیترک يدار س ستمیکند.  س الیسو  یثروت را از ثروتمندان م یستیدولت کمون کیمانند  یدموکرا
سب  يدار هیسرما يتوانند مانند حکومت ها یحال مردم م نیکند اما در ع یم عیتوزفقرا  نیو ب ردیگ ک

پول که مصرف عامه  نیا یدموکراس الیسوس ستمیخود را داشته باشند. در س یخصوص تیو کار و مالک
 یستیکمون يها ستمیکه مانند س نیا يشود به جا یم میفقرا تقس نیو ب دیآ یها به دست م اتیدارد از مال

شود و به همه داده  ونیلیم 1از  شیبه عنوان مثال تمام وجوه ب صرف  س یمدالر ت س ستمیشود.   الیسو
و  سمیالیسوس يکند. (به مطلب تفاوت ها یم یبانیاز انقالب پشت شیب یجیاز اصالحات تدر یدموکراس

  .)دیمراجعه کن سمیکمون

س ستمیس در شارکت دارند.  گرید يکاالها ایمردم در بذل پول و  عیجم یستیالیسو به نفع کل جامعه م
حفظ  يکنند برا یســـازمان ها که به نفع جامعه کار م نیاســـت. ا یآتش نشـــان ينمونه اش ســـازمان ها

  دارند. هیپرداخت شده توسط مردم تک يها اتیو کارکنان شان به مال زاتیتجه

د اند، که در آن افراد بهره من یمترق یاتیمال ســتمیســ یاز نوع یدموکراســ الیســوســ ياز کشــورها یبرخ
 يبه کاهش نابرابر گرید یها و اقدامات اتیمال نیشوند. ا یم اتیمشمول مال ریاز افراد فق شیثروتمندتر ب

  کند. یکمک م یو غن ریفق نیب
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س در شورها ياریب س ییاز ک سو س الیکه  صنا یبرخ زیخاص و ن یاند، خدمات یدموکرا  یم ارانهی عیاز 
شــوند. به عنوان مثال، آموزش و پرورش، بهداشــت و  یدولت کنترل م لهیبه وســ يتا اندازه ا ایو  رندیگ

ــرکت ها ــکن، ش ــنا یحمل و نقل عموم ای یهمگان یبا خدمات ده يدرمان، مس که  ندا یعیاز جمله ص
 شتریشوند. در ب يدولت نگهدار لهیبه وس ایمتعلق به دولت باشند  یستیالینظام سوس کیممکن است در 
شغول به کار در اموارد، حقوق ا س عیصنا نیفراد م که به  یشود آن هم با پول یدولت پرداخت م لهیبه و

  دارد. نظررفاه مردم را در  سمیالیشود. سوس یمردم پرداخت م لهیبه وس اتیصورت مال

شتراک« سمیالیسوس گرید نوع صورت برابرتر و با کنترل دولت ستم،یس نیاست. در ا »یا  یپول و کاال به 
ــ نیدر ا کیشــود. از نظر تئور یم به اشــتراك گذاشــته ممرد انیم طبقات در حال  نیشــکاف ب ســتمیس

ــت و فق ــدن اس ــتریافراد ب نیرتریکوچک تر ش افراد  که یدر حال رندیگ یمورد توجه و مراقبت قرار م ش
صاد اتیپرداخت مال زیثروتمندتر ن سرندیپذ یرا م يباالتر و مقررات اقت سو ز نظر معموالً ا سمیالی. البته 

  تفاوت دارد. سمیبا کمون کردهایاز رو ياریبس

س امروزه سوس ياریب صنا یم یغرب ياروپا يدموکرات ها، به خصوص در کشورها الیاز  به  عیخواهند 
س شترك به و شوند  یکه در آنها کار م یکارگران نیسهامداران و همچن ندگانینما لهیطور م کنند اداره 

ست. به ا تیچراکه منافع هر دو گروه در موفق صنا وهیش نیشرکت ا س ع،یاداره  گفته  یعتصن یدموکرا
 کیراه دموکرات ،يدولت مرکز لهیبه وس عیکنترل صنا وهیبا ش سهیدر مقا عیاداره صنا وهیش نیشود. ا یم

سازمانده يبرا يتر ست. در ا عیصنا یاداره و   يکارگر يشوراها ایو  يکارگر يها هیاتحاد وهیش نیا
  کنند. یم یندگینما منافع کارکنان را

  شکل حکومت در جهان است. نیتر جیو را سمیالیسوس کیشکل دموکرات ،یدموکراس الیسوس

است  یسازمان ستیالیسوس ونالی. انترناسدیمواجه شده ا زین »ستیالیسوس ونالیانترناس«با اصطالح  احتماالً
 ست،یالیاز احزاب سوس ياریسبا ب یکرده است و روابط یستیالیسوس يآرمان ها جیکه خود را وقف ترو

  دموکرات ها دارد. الیبه خصوص سوس
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 کیحزب بلشو یستینیو لن یستیمارکس يها دهیرا مترادف ا »سمیکمون« ست،یکمون ریاز افراد غ ياریبس
 سمیفئودال یاسیو س ياقتصاد ستمیس جادیبه دنبال ا يدار هیدهند. مارکس معتقد بود سرما یقرار م هیروس

شورش  تیمردم در نها نیکند و ا یاز مردم ستم م ياریبه بس يدار هیعتقد بود که سرمام نیاست. همچن
باشد اما به  يگریتواند پل د یم سمیالیکنند. سپس فکر کرد سوس یاستفاده م سمیالیکنند و از سوس یم

  .سمیکمون يسو

در  سم،یند کمونرا ندارد. همان سمیشدت و حدت کمون یدارد ول سمیبا کمون ییشباهت ها سمیالیسوس
 دیکه کارگران مالک امکانات و ابزار تول نیا ياست. منتها به جا يبر برابر یهم تمرکز اصل سمیالیسوس

شان را برا یم دایشود و اجازه پ یشوند، به آنها پول پرداخت م ستمزد  یکه انتخاب م چهآن  يکنند د
ابزار به نفع  نیکننده از ا يبردار و بهره دیصـــاحب ابزار تول تیکنند صـــرف کنند. چون که بدنه حاکم

  طبقه کارگر است.

  

 یاسیو س ياقتصاد يها استیرا در س سمیالیاز سوس ییاز کشورها بخش ها ياریبس ،يجامعه امروز در
دهند. به عنوان مثال در انگلســتان، بازارها مجاز اند آزادانه نوســانات خود را  یخود مورد اســتفاده قرار م

 یحال خدمات اساس نیران هم بر اساس کارشان درآمد بالقوه نامحدود دارند. در عداشته باشند و کارگ
که انجام  یتالش ایکنند  یکه صرف کار م یهمه، بدون در نظر گرفتن زمان يمانند بهداشت و درمان برا

از  ییشکل ها زیمتحده ن االتیغذا در ا يکوپن ها هیمانند ارا یرفاه يشود. برنامه ها یدهند ارائه م یم
  بودنش جواب داده است. يدار هیسرما رغمبه  کایاند که در جامعه آمر یستیالیسوس يها استیس
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  سمیفاش

عام به  یفیاست. فقدان تعر دیجد خیتار یاسیاصطالحات س نیزتریاز بحث انگ یکی سمیفاش
ست که ا نیا صطالح را فقط برا نیمعنا سول میرژ يا بکار  1943تا  1922 يهاسال نیب ا،یتالیدر ا ینیمو

 شونتشکل خ نیدر برهنه تر يدار هیمرحله سرما نیرا باالتر »سمیفاش« ست،یبرد. صاحب نظران مارکس
و  ایتالیدر ا ینیموسول رینظ ییهادانست که به حکومت یآن را مفهوم توانیم نی. همچندانندیآن م زیآم

 يهاجنگ یکرد که ط یتلق یشــبه نظام ياگر یجنبش مل یآن را نوع ایو  شــودیاطالق م يآلمان ناز
دانست که خطاب  يزیمآ نیصرفا اصطالح توه ایسربرآورد و  ییاروپا ياز کشورها ياریدر بس یداخل

 شــهیراســت ر ایجناح چپ  اســتیاز ســ ســمیفاشــ نکهی. در مورد ارودیبه هرگونه رفتار مســتبدانه بکار م
  برخوردار است، اتفاق نظر وجود دارد. ینیبجهان ایآرمان واحد  یاز نوع یحت ای رد،یگیم

است که  یچوب يهااز شاخه يتعداد یبه معن سزیاست. فِ یفاش ییایتالیبه ا ای سزیفِ سمیفاش يلغو يشهیر
آمده است. در  رونیب يتبر سزیفِ يانهیاز م يریتصو يهاییبازنما یاند. در بعضبا طناب  به هم بسته شده

 لیتبد یبه نماد قدرت جمع درنم يایدر رم باســتان بود، در دن یاز دادرســ ينماد ریتصــو نیکه ا یحال
  شد.

ــ« ــمیفاش ــ« اشییایتالیکه معادل ا »س ــت، اول »مویفاش ــط بن نیاس ــ تویبار توس  میرژ گذارانیبن ،یتیلیموس
 وندیرا حاصل پ سمیمورد استفاده قرار گرفت. او فاش دیجد یاسیس فیتعر کیبه عنوان  ایتالیا یستیفاش
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 فیقدرت تعر میعظ ستگاهدر د ییها. او افراد را به عنوان مهرهدانستیم ياقتصاد يهاحکومت و بنگاه
  .شودیم فیحکومت و کمک به اقتدارش تعر تیشان تنها در تقوکه ارزش يکرد؛ افراد

  

 ياریحال بســ نیاســتفاده کرد. با ا »ســتیفاشــ یحزب مل« يو نامگذار فیلغت در تعر نیاز ا ینیموســول
سازمان شورها و  شان یرا در طراح سزیها نماد فِک صر يهان  نیکه هم ییاند. نمادهابه کار برده شانيب

امرند که  نیا يدهندهنشان ينمادها به نحو نیاند. ادر حال استفاده شانیستیفاش ریامروز هم فارغ از تعاب
ها در فرهنگ شیهاشهیر د،یایببه حساب  یاسیفحش س کی تواندیهمچنان م »ستیفاش« نکهیبا وجود ا
سترها . کنندیرا عرضه م يفرد يهانسبت به ارزش یقدرت جمع ياز برتر یمتنوع یمختلف، معان يو ب

  باشند. یمل ای ،یقوم ،یجمع يهابر ارزش دینشان از تاک توانندیم تیکه در نها يایمعان

شر یمنف بار ش نیا يرانهیو  شت تمام یکلمه نا ش يانهخواهتیاز بردا از  سمیسردمداران و طرفداران فا
گنگ  يکلمه به حد نیتا به امروز است. کاربرد ا ینیموسول تویآن توسط بن فیمفهوم، از زمان تعر نیا

  را هم درآورده است. هاستیاست که داد نئوفاش

ر اســت د يکتاتوریحفظ نظام د ســم،یهدف فاشــ ها،دگاهید یو طبق برخ یاســیدانش ســ يانظر گونه از
ـــ یهنگام ـــ ریپذمتعارف، امکان يهاوهیکه حکومت به ش ـــد. حکومت فاش ـــتینباش حقوق و  یۀکلّ یس
ها و ياز تئور ياخود را معموالً در لفافه اســتیو ســ بردیم نیرا در کشــور از ب کیدموکرات يهايآزاد

  ..پوشاندیم یمذهب ای کیدئولوژیا ،ينژاد ،یبر تعصّب ملّ یمبتن غاتیتبل

 ستیقادر ن گرید دارهیمرفه و سرما يکه دسته دیآیم دیپد یطبقات دیشد ةاز مبارز يارحلهدر م سمیفاش
جنبش  نیحفظ کند و لذا به اســـتبداد و ترور، ســـرکوب خون ندگانیمجلس نما قیخود را از طر ۀســـلط

  .شودیم لمتوسّ انه،یگوگزافه يها یبیفربه عوام زیو ن گرید کیو هر جنبش دموکرات يکارگر
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بوجود آمد و سه سال بعد توانست حکومت را  1919در سال  ایتالینخست در ا سمیفاش یخیاز نظر تار     
ش نیدر ا صب کند. حزب فا شور غ سال  یستیک س بانهیشد و نام عوام فر جادیا 1920آلمان در   ونالینا

ــ ــوس ــتیالیس ــال  نیبرخود نهاد. ا س ــارها 1933حزب در س  یجرو خا یبزرگ آلمان يبه کمک انحص
  را مستقر کرد. يتلریه نیخون يکتاتوریحکومت را بدست گرفت و د

حزب «که  تلریه یستیکلمه از حروف اول اسم حزب فاش نیاست. ا سمیفاش يهمان معنا يـ دارا سمیناز
 افتهی بیترک یستیالیو نه سوس یبود نه مل يشد و البته نه کارگر یخوانده م »یستیالیسوس یمل يکارگر
  است.

ش صول امپرم سمیفا ست همچن سمیالیح صارها ش نیو حربه انح و  يکتاتوریخاص د يها وهیبا توجه به 
 خواهانیهم که تمام مخالفان و آزاد يگرید ياســـتبداد يآن به نظام ها يها یبیبا عوام فر ختهیترور آم

س  یماطالق  دبرن یم نیرا از ب یاسیس يها يآزاد هیکنند و کل یسرکوب م انهیرا وحش یاسیو احزاب 
  .ایپرتغال، اسپان ونان،یمسلط در  يها میرژ ریگردد، نظ

بلند کردن  رینظ ییشــکســته و ســالم ها بیصــا رینظ يو بازوبندها يخاکســتر يها راهنیها فقط به پ آن
ش ست به  سنده نم يتلریه وهید س یضربت يکنند، گروه ها یب سو شغول جا ساز یآن ها م  يو پرونده 

ـــتند و در خدمت رژ ـــد دموکرا میهس ـــرکوب آزاد کیتض  يها يپردازند. آنها تئور یم خواهانیبه س
ـــمان«و  »اخاكین«را در لفافه  ينژاد يربرت  یخلق ها م نیب نیکنند، بذر نفاق و ک یم غیتبل»  ینظم آس

  روند. یاستبداد و استعمار نو به شمار م رهیذخ يرویکنند و ن یطرح م ییکشورگشا يافکنند، نقشه ها

ابراز داشته  يالدیم 1932در سال  ایتالیها را در دانشنامه ااز آن یبرخ ینیموسول که سمیفاش یاساس اصول
  بود عبارتند از:

  ) عدم اعتقاد به سودمند بودن صلح1

  یستیالیسوس يهاشهی) مخالفت با اند2
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  سمیبرالی) مخالفت با ل3

  بودن) ترتوتالی( دولت از گروهها ٔ◌ همه یزندگ تی) تبع4

  د امکانتا سرح شوای) تقدس پ5

  )نامندیم یو خودپرست یرا بوالهوس ی(دموکراس ی) مخالفت با دموکراس6

  یپرستبه قهرمان دی) اعتقاد شد7

  ییجوروح رزم غی) تبل8

  یحزب) نظام تک9

  

سازمان کردن طبقه زحمتکش است تا بتوان آن  یفاشیسم بعنوان جنبش ارتجاع مسلح، تجزیه و ب هدف
ش یرا منفعل و ب سنتاثر کرد. فا ست  سیا سان در چارچوب  سم بدین طبقات حاکم و در کادر مبارزه  یی

  . گیردیو بطور خاص زمینداران برضد طبقه کارگر قرار م يدارسرمایه

که همراه با  ينوین کشاورز ياست و در بورژواز يشهر يپایه آن در خرده بورژواز یاز نظر اجتماع اما
  ود آمده است. مناطق بوج یدر برخ یتحوالت در مالکیت ارض

سازمان ينتیجه هر قدر خرده بورژواز در شتر بتواند وحدت ایدئولوژیک و  ساختارها یبی  ینظام يرا در 
 یفتح قدرت دولت يدارد تا بسو يفاشیسم امکان بیشتر کنند،یرا تمجید م یجنگ يهاپیدا کند که سنت

سم، در ماهیت، برنامه محافظه کارانه و ارتجاع. گام بردارد شی ست ایتالیا حاکم  وارهرا که هم یفا سیا بر 
یان جناح . دهدیبوده اســــت تغییر نم جاد توافق و ســــازش م تاکتیک معمول ای مختلف  يهادربرابر 

 يکه اساس آن ایجاد وحدت ارگانیک و اندام وار همه نیروها دهدیارائه م يافاشیسم برنامه ،يبورژواز
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که باید  يیک مرکز واحد باشــد؛ مرکز رلر کنتواحد اســت که د یدر یک ســازمان ســیاســ يبورژواز
  همزمان، حزب، کابینه و کشور را هدایت کند.

 یآن بهره م يها تیو ظرف استیکسب و اعمال قدرت از ابزار س يبرا تیهمواره در نها سمیفاش اگرچه
خودکامه  یِنظام يها یدرواقع همانقدر که قدرت طلب کندیاستفاده م یمتنوع يفکر يبنا ریاما از ز ردیگ
سل ،يا ستانه  یم ینیهمچون مو شکل دهد، تفکرات نژادپر شجو کیتواند آن را  حقوق با  یفراطا يدان

ــازمانده یهم م یدر رومان نوینام کوردلو کورد ــه یتواند آن را س بارس  سیمور يکند و افکارِ دو آتش
 نیاشاره به ا دیباشد. شا یستیفاش یانیجر يتواند موتور محرکه یهم م يفرانسو ستیونالیناس يسندهینو

ـــد که مور ینکته خال ـــتان  نیبارس از بزرگتر سیاز لطف نباش ـــانینوداس زمان خود بود که به زعم  س
  زمان خود بود. يمخالفانش نثر او درحد اعال

 يزیو خِرَد گر يزیخِرَد ســت ،یو خرافات یاز راهِ رواجِ افکارِ پوچ و مبهم مذهب ســمیواقع امروزه  فاشــ در
ــازما معقول بودن شــهروندانش،  ریمنطق و غ یکژ باور و خرافه باور، ب یشــده، ســاختِ فرهنگ ین دهس

ن ست رمرد ساال يمخالف در جامعه، جامعه ا تیتَرس از جنس ،یگسترش تعصبات خشکِ مذهب و  زیو زَ
ــاس مَرگ و نا ام ــترش احس ــته کردن علم و پ نیمردمان و همچن انیدر م يدیگس ــس ــرفتیبازنش  يِها ش

درت پ دهیپوشاندن جسم فاسد و گند يبرا یماعاجت   کند. یم یکرده و حکمران دایخودش، قُ

ش ست (ب ستیفا ست خورده ا شک شده و  نها از درون نابود  نها و تَ ها و مبارزاِت  تیَشک از راهِ فعال یتَ
بتوان گفت دو بار شکست خورده:  دی)؛ شاسمیتحتِ سلطه فاش نیسرزم کیخواهانه شهروندان  يآزاد

ــخواهانه فا يمقاوم و آزاد ي. البته جنبش هانیدر چ گریو بارِ د ایبار در آلبان کی ــمیش داده و  رییرا تغ س
  تولدش را گرفته اند. يِجلو

 ییچه بال یحکومت نیو چن ردیگیشـــکل م یســـتیحکومت فاشـــ کیکه چگونه  دیبدان دیخواهیم اگر
شما پ آوردیملت م کیبرسر   نی. ادیرا بخوان» پاسمور نیکو«به قلم  »سمیشفا«کتاب  میکنیم شنهادیبه 

سط  رانیکتاب در ا شر ماه »یمعظم یعل«تو شده و ن ست. یترجمه  شر کرده ا کتاب جلد  نیا آنرا   منت
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صر مف«دهم از مجموعه  ضمن ب »دیمخت ست که در آن  ش خیاز تار ییهاصحنه انیا  نیا فیتعر سم،یفا
 یستفاشی عملکرد و مطرح …و ستیفمن ست،یالیسوس ،ستیمختلف چون: مارکس يهاهیاصطالح در نظر

 يدئولوژیاست از ا يامجموعه سم،یکتاب، فاش نیشرح داده شده است. بر طبق مندرجات ا هاهینظر نیا
 یفرهنگ ،یستیز میمفاه هیاز ملت بر پا يانحصار یفیبه ملت را با تعر يوفادار خواهدیها که مو واکنش

. الزم به ذکر ندیافریب افتهی جیبس یجامعه مل کیبنشاند و  گرید زیبه هر چ يادارباالتر از وف ،یخیتار ایو 
ست عملکرد  شکل نیا هیکه بر پا زیدر آلمان ن »تلریه«ا صطالح به ناز مکتب  مطرح  سمیگرفته بود، در ا

  ”مورد بحث واقع شده است. يمورد ياشده بود، در مطالعه

   

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 واي بوفآنشر ــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

   

   سمینیفم

ست  ها،ستینیکه فم شودیشامل دو بخش مکلمه  هیاول يهاشهیر غلط، اغلب با آن  ایدر
س شوند،یمرتبط م سو سه و  سه کلمه فم قت،ی. در حقسمیالیفران سط  نیاول يبرا سمینیترجمه فران بار تو

س سو ستیالیسو سال  ه،یچارلز فور ،يفران ص يبرا 1837در   ياو بند زنان که او بر دیاز ق ییرها فیتو
صور مخود  یآرمان ندهیآ شد. اول کرد،یت ستفاده  ستند ا یسیکاربرد انگل نیا سال  نیم و  1852کلمه، به 
 یجنوب يهاالتیکه در ا یو صــنعت یبازرگان ،يکشــاورز يهاشــرفتیپ ینقد و بررســ راژیمجله پرت کی

  .گرددیبرم شد،یمنتشر م کایآمر

سبتا جد يواژه سمینیفم، اواخر قرن نوزده در سوبود که از زبان  يدین شده بود.  یسیبه انگل يفران وارد 
  . رفتیبه کار م یمنف يآکسفورد به معنا ينامهواژه از همان ابتدا، در واژه نیا

من، شــخصــا هرگز نتوانســتم «گفت :  زیآمطعنه یبا حالت یســیو روزنامه نگار انگل ســندهیوســت، نو ربکا
ـــمینیبفهمم فم ـــتیچ س ـــه  کیکه مرا از  کنمیم انیرا ب يادهیهر زمان عق دانمی. فقط مس  ایزن فاحش

  .»نامندیم ستینیمردم مرا فم کند،یم کیکار تفکخدمت

  نوشت:  مزیتا وركیویزنان در  ن يچپمن فعال حق رأ يکر ستمیقرن ب لیاوا در
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ساختگ یشورش جهان کی ست؟یچ ستینیفم“   نیو آداب و رسوم ب نیکه قوان يایدر برابر همه موانع 
که خدا او را  دیآیبه وجود م یروح هر زن ی. از سرشت درونآورندیع بشر به وجود مزنان و نو يآزاد

  ”آنها. چهیباز ایاش قرار داده، نه برده، خدمتکار، وابسته برابر، همکار و همراه مردان خانواده

  

ــتیزنان و فمن يحرکت ها نیمهمتر از ــا یروز جهان يگذار هیتوان به پا یدوره م نیها در ا س ره زن اش
    کرد.

سم صاب  ادبودی يبرا 1909سال  هیفور 28 خیروز زن در تار مرا صنا یجهان هیاتحاد«اعت  عیزنان کارگر 
شد. که وركیویدر ن» پوشاك سوس کیبرگزار  سازمان  کا،یآمر ستیالیسال قبل از آن  توسط حزب 

  بود. افتهی

ـــه عموم ی، کنفرانس جهان1910ماه اوت  در ـــ یزنان قبل از جلس ـــوس دوم در  المللنیب يهاســـتیالیس
در آن  یروز خاصــ یزن را دادند ول یالمللنیروز ب سیتأســ شــنهادیکپنهاگ دانمارك برگزار شــد و  پ

  مشخص نشد.

  زن را به پا داشتند. یروز مل هیفور کشنبهی نیدر آخر هاییکایسال بعد آمر کی

 يار شد که منجر به نامگذارمختلف جهان برگز يدر کشورها يبعد تظاهرات گسترده ا يسالها یط در
  کردند . فایرا ا یحرکت زنان بلوك شرق نقش  پر رنگ نیدر ا. مارس بعنوان رو زن شد 8روز 

 ياواژه چیه«کند  :  یم انیب نیچن ستینیخود را از فم فیتعر یسیو منتقد  انگل سندهیوولف نو اینیرجیو
  نشان بدهد ستاد،یا يپدرساالررا که در قرن نوزدهم در مقابل قدرت  یقدرت تواندینم
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ـــما بودند. آن قراوالنشیزنان در قرن نوزدهم، در واقع پ آن« ـــتم دولت جنبش امروز ش ها با ظلم و س
 ســتیفاشــ يچنان که امروز شــما با ظلم و ســتم دولت اســتبدادهم دند،یجنگیپدرســاالرانه م ياســتبداد
  »دیکنیمبارزه م

به بار آورده  يادیصدمات ز زیادرست را که حتا در زمان خودش ناز کارافتاده و ن ،یمیقد يواژه کی«
ست، برا ست. ا »ستینیفم« ي. منظور، واژهمیکنار بگذار شهیهم يا واژه، مطابق با فرهنگ لغت، به  نیا

ـــت. از آن» حقوق زنان یدار و حامطرف« يمعنا ـــتغالحق ا یعنیحق،  نیترجا که مهماس ـــب  ش و کس
ست، ست آمده ا شد و واژه تواندینم ییمعنا چیه گریواژه د نیا درآمد به د شته با  کیبدون معنا،  يدا

  ».مرده، بدون استفاده و فاسد است يواژه

ـــمینیدوم تمرکز فم یقبل از جنگ جهان تا ـــتریب س از دهه  یعنیبود. پس از آن  يمعطوف به حق رأ ش
  متمرکز شد. يو حق بارور تهیسکسوآل ت،یبر جنس شتریب سمیبه بعد  دور دوم فمن يالدیشصت م

  ،”.شودیبلکه زن م د،یآینم ایشخص زن به دن کی“که  کندیم انیدوبووار درکتاب جنس دوم ب مونیس

ــمیفمن ــمار  یدوره بعد از جنگ بود و م یاجتماع يجنبش ها نیاز مهم تر یکیموج دوم  س ــت ش توانس
  کند جیاز زنان را بس یانبوه

 انیشـکل گرفت که  به دو جر کایدر اروپا و امر ییدانشـجو يادیبن يهایدگرگون  طیموج در شـرا نیا
ــ ــ ترشیاول خواهان شــرکت و ادغام ب انیجر شــد؛یم میعمده تقس ــیزنان در نظام س ــت یاس به  یابیو دس

ــالحات قانون ــ یاص ــت، و جر ترعیوس ــالح يهادوم  منتقد روش انیاس ــت و از روشاص  يهاطلبانه اس
  .کردیم تیو نامتمرکز حما گرارنخبهیغ يهادر قالب انجمن یمحل ياریخود

زنان را  یاجتماع يها تیزنان شــد و فعال هیمثبت در جامعه بر عل يباورها جادیباعث ا میموج دوم فمنســ
  گسترش داد.

  خاص و واحد داشت  يا هیو نظر فیکه داشت از زنان تعر یخاص يمرزبند لیبه دل اما
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 ند،یآیم» متفاوت یفرهنگ يهانهیشیو پ انیاد ها،تیمل ها،تی، قومهارنگ«نکته که  زنان از  نیمرور ا به
  مورد توجه قرار گرفت

ـــوم در دهه  يچند که حرکت ها هر ـــته  ذهن  لیو به دل  80يموج س ـــ دیجد يها تیخواس  میاز فمنس
مقاله در  1992در سال   ییکایآمر سندهیبار عنوان موج سوم را ربکا واکر نو نیاول یبوجود آمده بود ول

من  ســتم،ین ســتینیفممن پســا «کرد که  دیمقاله تاک نیاو در ا. به کار برد» بودن  یموج ســوم« به نام  يا
  »هستم. یموج سوم

 يبرا یستینیتوان گفت:  موج اول فم یبوجود آمده م یستیفمن يدر رابطه با موج ها یکل يجمع بند در
  و آن را بدست آورد . دیجنگ يبدست آوردن حق را

ـــ يحق زنان برا زیج دوم نمو  ـــترس ـــت ها یدس کاررا مد نظر قرارداده و  يروین نیبرابردر تام يبه فرص
  برد . نیرا از ب یتیجنس ضیتبع

به  يبر رو شــتریرا به ارمغان آورد. و اکنون ب هايبنددســته گریو د تیجنســ دنیبرچ ســمینیســوم فم موج
 يهاجنبه گریو د  یمعه دگرباشــان جنســجا يفضــا برا جادیو ا تیجنســ يانگاردوقطب دنیچالش کشــ

  متمرکز شده است. سمینیمتفاوت در درون فم

  کالیراد سمی. فمن3  یستیمارکس سمینی. فم2   یبرالیل سمینی. فم1:    شاتیگرا هیمعاصر را  سمیفمن امروزه
شناختانه  ستیز مسی. فمن7  انهیهمجنس گرا سمینی.  فم6روانکاوانه    سمینی.فم5    یستیالیسوس سمی. فمن4

  کرده اند . میتقس

ــمیبه فمن يمجاز يمختلف از لغات در فضــا فیتعار نیمعمول در ب طبق ــالم س که با  میخور یبر م یاس
شته  سالم آنرا فقط م نیزنان در قوان يتوجه به حق و حقوق ندا صطالح کچل مو فرفر یا هم  يتوان با ا

  سطح دانست.
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  :انیو در پا  

ش کی« کند:  یمطرح م نهنگویرا ا سمیفمن پالت ست شیوجود خو نیزن هم اکنون در مواجهه با ما . ا
هنگام کار با  یمعشـــوقه ،و در زمان یگاه، مادر یگاه، متحد نداشـــته اســـت یتیاو هرگز نقش هو رایز

ش ست ییجز یبافندگ نیما ستگاه ا ش. از آن د ست و هم ما سان ا ست از  ییجز وا. دیباز تول نیاو هم ان ا
 ياو همواره در تماس با ماده مجاز. کند یم دیخود را باز تول هیشــب یکه محصــول يســاز هیشــب ســتمیســ

  ».دهد یم لیرا تشک نیاو با ماش ياست که بخش گم شده  يوندیهمان پ نیاست .ا شیوجود خو
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  يدارهیسرما ای سمیتالیکاپ

صاد کی يمحورهیسرما ،يدارهیسرما ای) Capitalism: یسی(به انگل سمیتالیکپ  ينظام اقت
است  ياقتصاد دِیتول يابزارها یخصوص تیمالک يبر رو ياقتصاد ستمیس کی يهاهیاست که در آن پا

 دهاستفا یرقابت ییدر بازارها ياقتصاد يمندبهره جادیا يبرا نیاست و از ا یو در دست مالکان خصوص
ص تیمالک يقانون، آزاد نیکه به ا شود؛یم کاال  عیو توز دیآن، تول يکه معنا شود؛یگفته م زین یشخ

  هاست.

سرما تالیکپ يلغو يمعنا سرما هیهمان  ست و  شدیها و... مکارخانه ها،نیشامل: زم هیا  نی. درآمد در ابا
 دیابزار تول تیخاطر مالکمزد. سود عبارت است از آنچه که بهقانون حداقل دو شکل دارد: سود و دست

در  هیو ســرما یانســان يروین ن،یقانون زم نی. در اشــودیاند، داده مردهرا فراهم ک هیکه ســرما یبه کســان
و  يماد دیمشــروط از آنها، به تول يافراد جامعه با اســتفاده ریاز افراد جامعه اســت که ســا یگروه اریاخت
  .پردازندیم يمعنو دیتول

ترل داشـــتن منابع قانون متداول اســـت که اجاره را به صـــورت درآمد حاصـــل از در کن نیدر ا نیهمچن
  متفاوت است. گریکه با دو مورد د اورندیبه حساب ب یعیطب

 خدمات و مواد ٔ◌ و عرضــه يگذارمتیدرآمد، ق ع،یتوز د،یتول ،يگذارهیســرما ،يدارهیقانون ســرما در
 يدارهیبارز قانون سرما ي. مشخصهشودیم نییاقتصاد بازار تع کیدر  یشخص يِهايریگمیتوسط تصم
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و نه لزوماً رفع  ردیگیانجام م يکســـب ســـود اقتصـــاد براي از اول ٔ◌ کاال در درجه دیکه تولاســـت  نیا
  همراه است. یانسان يازهایکسب سود با رفع ن ز،ین يها. البته در مواردانسان يازهاین

  

سرما نیتریکل در سرما يبه دو دسته توانیرا م يدارهیحالت، نظام   (همچون اتحاد یدولت يدار هینظام 
ـــورو ریجماه ـــرمایکنون نیچ ای 1927پس از  يش همچون  یردولتیمتمرکز و غ ریغ يدارهی) و نظام س

  نمود میتقس کایآمر يمتحده االتیا

قانون از  نیا جیغرب نظام غالب بوده اســـت. به تدر يایدر دن ســـمفئودالی ٔ◌ دوره انیاز پا يدار هیســـرما
 20و  19. در قرون دیرا در نورد یو فرهنگ یاســیســ يمرزها افتهیبه ســراســر اروپا گســترش  سیانگل

  است. هفراهم آورد ایشدن را در دن یصنعت ،ينه انحصار یابزار غالب، ول يدار هیسرما يالدیم

 ییابتدا يهاشــکل شــود،یم دهید زیگذشــته ن یلیقانون در دوران خ نیا يهایژگیو یبرخ نکهیوجود ا با
  وفا شد.شک یدر اواخر قرون وسط يتجار يدار هیسرما

  :شودیشروع م نیمارکس چن هیمعروف کتاب سرما نیآغاز يجمله

ش یجوامع ثروت« از کاالها جلوه  یمیعظ يها حاکم است چون تودهبر آن يدارهیسرما دیتول يوهیکه 
  .رودیآن ثروت به شمار م ییمنفرد شکل ابتدا يکاال کند؛یم

  مطرح کرد. واسطهیآن را ب توانیاست و مطلقاً نم دهیچیپ اریافزا بسخودارزش یبه عنوان ارزش هیسرما

متمرکز  یدر دست گروه دیتول لیوسا یخصوص تیاست که در آن مالک ينظام اقتصاد کی سمیتالیکاپ
دهند. در مقابل، طبقه زحمتکش قرار گرفته  یم لیاز افراد جامعه را تشـــک يزیگشـــته که تنها بخش ناچ
ضا  ضهکاال در بازار عر کیکار او است که مثل  يروین یزندگ ادامه يکه تنها منبع در آمدش برا و تقا

نظارت  یخصــوصــ نیداران و مالک هیســرما ،يدار هیشــود. در نظام ســرما یبه معرض فروش گذاشــته م
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ــا  دیاداره تول یآن ها در چگونگ زهیکنند و تنها انگ یکاال اعمال م عیو توز دیتول لیکامل خود را بر وس
  است. ی، به دست آوردن منافع شخصو مبادله عیو توز

  

 یخصـــوصـــ تیاســـت که در آن مالک یســـتمیســـ ســـمیتالیکاپ ای يدار هینظام ســـرما یکل فیتعر در
صورت که  نیاست به ا ستمیخاص آن س یو نظم اجتماع یاسیو س يکننده چهره اقتصاد نتعیی�هیسرما

جامعه به سود خود بهره  يدیتول يرونی از�شودیم دهینام يبورژواز ای يدار هسرمای که�در آن طبقه حاکم
ـــت م نی.اکندیم يریگ ـــود از راه کمتر پرداختن به کارگران بدس که بنظر  یکمتر از مبلغ یعنی�دیآ یس

برابر اســت با  شــودیکه به کارگران پرداخت م یکارگران اســت.مبلغ دیدر حد ارزش تول ســتهایالیســوســ
  و بازار کار. دیتول يارهاابز یخصوص تیمالک طیکار کارگر  در شرا يرویارزش ن

س يدار هیسرما موافقان )برحسب هسرمای�نزمی�(کار دیعوامل تول انیم دیکه در آن تول دانندیم یستمیرا 
  عادالنه. ستینظام جهیو در نت گرددیم عیآنها توز یینها يدگریتول

س مخالفان صوص مارک شت نا  هسرمای سود�جهیو در نت شمرندیکار را تنها منبع ارزش م ستهایبخ را بردا
  دانند. یدار م هیجامعه و به نفع طبقه سرما انزی به �دیمشروع از تول

  

  

  

   

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/


 واي بوفآنشر ــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

   

  یکلپتوکراس

س  يکلمه بیو با ترک دزد   يکلپتوس به معنا يکلمه  یونانی ي شهیاز ر   Kleptocracy  یکلپتوکرا
اطالق  يراس به رهبرکلپتوک. دولت دزدســاالر در آمده اســت يبه معنا یدولت به صــورت کلپتوکراســ

سترش ثروت  یعیاز مردم و منابع طب يبهره بردار يشود که از قدرت خود برا یم قلمروش  به منظور گ
  کند. یاش استفاده م یاسیو قدرت س یشخص

  باشد. یعموم يتواند شامل اختالص از بودجه و درآمدها یسوءاستفاده ها م نیطور معمول، ا به

ل يبا توانگر ساالر يساالر دزد است  یدولت يمتفاوت است. دزد ساالر، يثروتمند ساالر ای یگارشیو  اُ
س سط  ستمدارانیکه تو سد اداره م ا س یفا سیشود که از قدرت  شوه و تبان ،یا سب ثروت و  يبرا یر ک

ثبت  کانشیو  نزد واماق  ایرا به نام خود و  یمنابع دولت ایکند و  یاستفاده م ،یعموم يانحصار ثروت ها
 ایکه به نفع خود و  ینیقوان بیتصـــو يبرا یاســـیســـ ي. کلپوکرات ها ممکن اســـت از اهرم هاکندیم

  زنند. یافراد معموالً قانون را دور م نیباشد، استفاده کنند. ا ندگانشانینما

 يدولت ها گریاشــکال د ایو  ینظام يجناهها، ها یگارشــیال، ها يکتاتوریها عموماً با د یکلپتوکراســ
ست و  رممکنیغ یرونیر آنها نظارت بخودکامه که د ست. ا ایا  یعدم نظارت م نیوجود ندارد، همراه ا
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ـــاص آن برا یعموم يتواند با قدرت گرفتن  مقامات کلپوکرات در کنترل بودجه  يارگانها يو اختص
  شود. دیتشد ایو  جادیخاص، ا

 دیخر ينسته  و از آن  براخود دا یرا به عنوان منبع ثروت شخص یمل يکلپوکرات اغلب خزانه حاکمان
 انهیاز حاکمان کلپوکرات مخف ياریکنند. بســ یخود اســتفاده م یشــخصــ يها نهیلوکس و هز يکاالها

ص یبانک يرا به حسابها یوجوه عموم ص یمنتقل م یخارج يپنهان در کشورها یشخ  ورتکنند تا در 
  حذف از قدرت، بتوانند از آن استفاده کنند .

شورها يساالر دزد شورها يدر ک سعه و ک ش ییدر حال تو صاد آنها به  یکه در حال فروپا ستند و اقت ه
س یمتک یعیتجارت منابع طب ست، ب ست. تک اریا سعه به درآمدها يهیمتداول ا شورهاي در حال تو  يک

امر  نیدر دسترس است. ا یشود که بدون کاهش، به آسان یمحسوب م يرانت اقتصاد ینوع یصادرات
ساد با افزا یمحدود م يادر دست عده منجر به انباشت ثروت  يتواند  برا یثروت، م دیتول شیشود و ف

  شود. لیهدف سودمند تبد کیدولت به 

 یخارج يبه واردات از کشورها لیتما ،یبه محض کاهش منابع داخل، یکشور در حال فروپاش کی در
 نیکنند که ا یوابسته م يتجار يکاخود را به شر يبه طور قرارداد قیطر نیاز ا نی. بنابراابدییم شیافزا

س ضع موجود را  دکنن یمعامله م یدزدان با مخالفان خارج رایشود ز یم یامر منجر به خلط دموکرا تا و
خود هستند و  گانیمدام در حال جنگ با همسا ایکشورها  نگونهیپابرجا نگه دارند. ا  يشتریزمان ب يبرا

شتن دارا ای شرط دا سلط خود هز يدر کشورها ینا امن جادیا يرا براآنها ، ادیز يها ییبه   یم نهیتحت ت
  کنند.

ــ مطالعات ــر کلپوتوکراس ــر را به عنوان  یمعاص ــ کیقرن حاض ــتمیس ــو یمبتن یجهان یمال س  ییبر پولش
 داتیاز تهد يریپنهان کردن منشاء فساد ثروت خود و جلوگ يکرده است.  کلپتوکرات ها برا ییشناسا
ــاد یثبات یاز جمله ب یداخل ــو يو رقبا ياقتص ــان، اقدام به پولش ــ یم ییچپاولگرش  نیا پسکنند. آنها س
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 یمصــارف شــخصــ يکنند. ســپس آنرا برا یم يگذار هیبا ثبات تر ســرما ییقضــا يثروت در حوزه ها
ستفاده کرده و  سیس يها تیصرف در فعال يبرا ایا سلطه یا سترش قدرت و  و حفظ منافع  شتریب يو گ

در صــورت  یاســتقرار احتمال يامن برا يدر کشــور ایو  گرداندیر خود باز ممطبوعشــان به کشــو میرژ
  کند. یم رهیذخ نده،یعزل از قدرت در آ

 ییقضا يکلپوکرات به حوزه ها میرژ کیاز  ه،یسرما تیحفظ  امن يها معموالً با اختالس  براثروت نیا
در حال توسعه  بصورت   ير ازکشورهادال ونیلیتر 1از  شیساالنه ب، 2011شوند. از سال  یمنتقل م یغرب

ست.  یرقانونیغ شده ا سال  کیخارج  شان داد که  2016مطالعه در  س دالر ونیلیتر 12ن و  نیچ، هیاز رو
  انتقال داده شده است.  رونیبه ب ران،یدر حال توسعه مانند ا ياقتصادها

تها هســـتند و از خدمات کلپتوکرا یمال ســـتمیاز ســـ یبخش مهم یغرب يدهندگان خدمات حرفه ا ارائه
  .رندیگ یبهره م یفرامل ییپولشو لیتسه يخود، برا ییقضا يدر حوزه ها یو مال یحقوق

  

  به طور معمول شامل چهار مرحله است: کیکلپوکرات یمال ستمیس

کردن منشا  یمخف يکنند، برا یم تیاز آنها فعال یندگیکه به نما یکسان ایکلپوکراتها ، اول يمرحله در
شناس ا يشرکت ها، هاثروت تیکو مال شبکه ها یم جادینا  ده،یمختلف در هم تن يکنند. ممکن است 

 يصندوق ها، برا ییرا به عنوان صاحب سود نها يافراد رانیشود و مد جادیناشناس ا يشرکت ها يبرا
  کنند.  یکلپوکرات معرف شتریپنهان کردن ب

به  ســـتند،یاقتصـــاد ن ســـتمیدر معرض کنترل ســـکه  ییحســـابها قیاز طر توکراتیکلپ یوجوه مال دوم،
  شوند. یمنتقل م یغرب  يکشورها

منتقل  يها ییدارا ،یکشــور غرب کیدر  یانجام معامالت مال يلهیســوم، کلپوکرات بوســ يمرحله در
ـــده را به ثروت قانون  یم، کند یم يداریرا خر ییدارا کیکه کلپتوکرات  یکند. هنگام یم لیتبد یش
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نشان داده  قاتیقآن کشور داشته باشد. تح یمال يآن را بفروشدو ثروت قابل دفاع در ادارهتواند دوباره 
که خر ـــ دیاســــت  به عنوان روش ـــتغالت لوکس  قه ا یامالك و مس  يافراد برا نیمطلوب مورد عال

  است.  يگذارهیسرما

ست کلپتوکرات از منابع مال، یینها يمرحله در شور جد یقانون یممکن ا شارکت  يبرا، دیشده در ک م
 کندیرا  استخدام م ییو وکال جادیا ییاستفاده کند. شرکت ها  غاتیگردش اطالعات و تبل تِیریدر مد

ـــو ها، جرا یعموم ریتا تص کت  ـــر نام آن ش حت  ند و ت ئه ده ند از ثروتش ارا ـــ مه پس د و یو محک
  مخالف منشأ ثروت خود را سرکوب کند. يهاونیسیاپوز

ساالر، ای میرژ صاد کیبر  دولت دزد  س ،يملت معموالً از نظر رفاه اقت سیامور  شهروند یا  يو حقوق 
 یخارج يگذار هیسرما يمعموالً چشم اندازها کیخواهد گذاشت. حکومت کلپوکرات یمنف اریبس ریتأث

ـــدت تضـــع  یبازرگان يهاتیو فعال یکنند و بازار داخل یرا خراب م کنند. از آنجا که  یم فیرا به ش
کنند  یم جهینت یب يسوءاستفاده و شهروندان را وادار به پرداخت ها یاتیغالباً از منابع مالها  یکلپتوکراس

 یم فیشهروندان کامال تضع يرا برا یزندگ تیفیک، شوندیم ییپولشو يبرنامه ها ریبه شدت درگ ایو 
  کنند.

سرقت م یپول ن،یبر ا عالوه صاص  یکه کلپوکراتها به  از  یامکانات عموم يابر افتهیبرند از بودجه اخت
ـــاخت ب لیقب ـــتانیس  یزندگ تیفیبر ک يگرید یمنف راتیها، مدارس، جاده ها و  پارك ها  تأث مارس

  شهروندان دارد.

هر نوع حکومت  ای( یاســت، دموکراســ ينخبه دزد ســاالر کیاز  یکه ناشــ یررســمیغ يگروه ســاالر 
  کند. ی) را نابود مگرید یاسیس
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ستفاده ش فیاز تعار باا س سهیده، و مقاذکر  توان درك کرد که چرا و  یم رانیدر ا یحکومت ستمیآن با 
فعاالن و  ،یســرکوب، جامعه مدن يمســلح برا یبا اســتفاده از افراد شــبه نظام یمذهب يکتاتوریچگونه د

  قرار داده است. تیموقع نیتر فیروزنامه نگاران را در ضع

کند؛  ینم يرویدر جهان پ يشناخته شده ا يالگو چیاز ه یاسالم میرژ ياقتصاد ستمیس نکهیتوجه به ا با
بوجود آمده  سمیالیبا تمرکز بر سوس يدار هیو سرما یستیالیسوس ،یاسالم نیکامل از قوان یآشفتگ کی

 یبه آنها کمک م د،برن یکند تا سران دزد و همدستانشان که از دزد ها سود م یامر کمک م نیاست. ا
سورکمک به ترو يکند تا پول را برا ستان انتقال دهند و همچن من،ی ه،یر در   نیتأم يبرا نیعراق و افغان

  وارد معامله شوند. یغرب يبا قدرت ها، رانیا یسرکوب جامعه مدن يبرا یشبه نظام زاتیتجه

ـــت که روزانه خبرها تیفعال نیدل ا از ـــگران و دزدان حکومت يتکرار يهاس را به  رانیا یفرار اختالس
ستو کا کایاروپا، آمر شاهد ه  جادیا يبرا کایدر آمر اكیمانند نا یینهادها زیاز دل آنان ن یکه حت مینادا 

ـــیاپوز ـــانده یبه ظاهر مخالف ول يونهایس ـــت نش ـــو يدس ـــاالران در آنس  بیفر يبرا انوسیاق يدزدس
  آورند. یمانند قارچ سر بر م  ،یوطن يکلپتوکرات ها يـ اقتصاد یاسیس ریو تطه یجهان يسازمانها

 يســاز یدارند و خصــوصــ اریدر اخت یدولت تیبخش ها را به عنوان مالک نیمهمتر  زین رانیاخل ادر د و
ــرکت ها ــ گرید يش ــم اعم از س ــت که به طبقه متخاص ــح اس ــتمدارانیکامالً واض و  ینظام يروهاین، اس
  شود. یآنها واگذار م يرشاخهیز يشرکت ها
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  یسمکمون

یه در ؛)communism( کمونیســم ـــ  انگلس، فردریک و مارکس کارل هاي فرض
 برابري ،تولید وســایل بر مردم همگانی واحد مالکیت با طبقه بی اصــطالح به اســت اي جامعه کمونیســم

 به) commons( التین ریشــه از ؛کمونیســم اینکه بیشــتر توضــیح. جامعه اعضــاي همه اجتماعی کامل
 کارل« 1848 سال در است دنیا سیاسی مکاتب ترینقدیمی از کمونیسم است شده گرفته اشتراك معنی
شار با 1848 سال در آلمان در »انگلس فردریک« و »مارکس ست انت ست مانیف  در ايتازه حرکت کمونی
 ریشه داراي سوسیالیسم و کمونیسم اقتصادي و فلسفی نظر از. آوردند وجود به جهانی کمونیسم نهضت
 مرحله کمونیسم که تفاوت این با کنند،می تکیه دتولی وسائل عمومی مالکیت بر دو هر و هستند واحدي

  »مانیفســت« از خود مختلف آثار در مارکس. آیدشــمارمی به ســوســیالیســم نهایی مرحله یا پیشــرفت
 مادي فلسفه یا تاریخی، ماتریالیسم مبناي بر را جهان تحوالت تاریخ »کاپیتال« کتاب تا گرفته کمونیست
ــایل ملتکا مارکس کندمی بیان دیالکتیکی ــایل این از برداريبهره و تملک نحوه و تولید وس  زیر را وس

ــر تاریخ و داندمی اجتماعی تحوالت بناي ــورت به را بش  و ظالم بین منازعه و طبقاتی جنگهاي تاریخ ص
  .نمایدمی تحلیل و تجزیه و بررسی شونده استثمار و کننده استثمار و مظلوم

  :از ندعبارت تاریخی هايدوره مارکس نظر از 

  است، نداشته تولیدوجود ابزار و وسایل بر تملک گونه هیچ طبقه بدون جامعه این در که اولیه کمون ـ1 

   داريبرده ـ2 
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  فئودالی ـ3

  داريسرمایه و بورژوازي ـ4 

  6 سوسیالیسم ـ5 

  .ثانویه کمون ـ

  

  کمونیسم تاریخ

سم روسیه، در 1917 انقالب از پیش سم و سوسیالی  از ايگونه به دو هر. بودند رادفمت يواژه دو کمونی
صادي نظام ست تولید ابزار مالک دولت آن در که کردندمی داللت اقت سی نظریات حال این با. ا  و سیا

  .داد اصطالح دو این به متمایزي معانی زیادي يدرجه تا لنین والدمیر سیاسی کنش

 مگر شد نخواهد نائل سوسیالیسم ودمقص که بود معتقد شادورههم هايسوسیالیست يقاطبه چون لنین
. نکردند تعاقب را انقالب منطق او تندي به شمعاصــران از کدامهیچ حال این با. قاهرانه انقالب خالل از
 ریزيطرح براي که گرفت نتیجه داد نخواهد رخ خودبهخود قاهرانه انقالب شــد مصــمم که آن از پس

. کرد رهبري سپس و تاسیس را هیات این خود و است نیاز خبره انقالبیون از نظامیشبه هیاتی به انقالب
ضانِ انقالبْ دریافت که بعدتر سیار معار شت، خواهد ب صمیم دا  براي راه بهترین که شد واقع این بر شت

 بردگی جمعی،دسته هاياعدام—خواندشمی »وحشت« صراحتاً که است عاملی آن مخالفتْ سرکوبِ
 با تقابل در همچنان شهموطنان اکثریت اش،نظامی فتوحات رغمعلی که دریافت چون و. گرســـنگی و

 حمایت از حزب برخورداري زمان تا بایستمی حزبیتک استبداد که گرفت نتیجه اند،ایستاده کمونیسم
شه  طریقی مثابه به لنین تدابیر اول، جهانی جنگ سال آخرین ومرجهرج در. یابد ادامه مردمی ناپذیرخد

 هاسوسیالیست از دسته آن و افتاد کارگر تزاري يروسیه امپراطوري در قدرت انعقاد و ضبط براي موثر
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سلوب که ست« به آن از پس پذیرفتند، را او ا  شرقی، اروپاي چین، در متعاقباً و یافتند شهرت ها»کمونی
  .رسیدند قدرت به دیگر مواضع بسیاري و هندوچین شمالی، يکره

سته صادیات باب در باید که واقعیتی ترینبرج سم اقت ست این کرد درك کمونی شور در تنها که ا  هايک
 مالکیتبا این وجود . رسید پیروزي به کمونیستی انقالب که بود محورکشاورزي جوامعی با فالح عمیقاً
 لنین. شــود حاصــل صــنایع صــاحب تعدادي از مالکیت ســلب با فقط توانســتنمی تولید ابزار بر دولت

 به را نانآ مقاومت طبعاً امر این و کند قبض را کشاورز میلیون هاده اراضی بایستمی دولت که دریافت
 آشوب با چون اما کوشید راستا این در) 1920-1918( روسیه داخلی جنگ طول در او. داشتمی دنبال

 را کار اما ،اســتالین یوزف لنین، جانشــین. کشــید پس پا شــد مواجه قحطی بر اثر  نفر کشــته میلیونپنج و
 کار هاياردوگاه به را) ها»کوالك(« ترمرفه دهقانان از تن هامیلیون. رســـانید انجام به بعد دهه یک

ستاد سیبري در اجباري  جمعیت يماندهباقی و کند جلوگیري یافتهسازمان مقاومت گیريشکل از تا فر
 .کرد تمکین به ناگزیر و داده گرسنگی نیز را دهقان

ستالین »وحشت قحطی« سازوکار شتراکی. بود ساده ا . بود داده کاهش را غذا کلی تولید مزارع، کردن ا
ـــرو که هاکوالك ـــر به تبعید در حاال بودند زارعان ترینِپیش  در که اکنون دهقانان باقی و بردندمی س
ستخدام شتند قرار دولت ا ساس تولید براي تريکم شوق دا  به دولتی ايهبنديسهمیه اما. کردندمی اح

  .شدمی جبران دهقانان شکم از غذایی مواد نقصان و یافتند افزایش شدت

 اما حقیقت در. کرد تحمیل او بر را شــدننظامی که بود آلمان این که کنندمی اســتدالل اســتالین مدفعان
 را جنگ هبلک کرد آغاز لهستان دعوي در آلمان فعال متحد عنوان به را دوم جهانی جنگ تنها نه استالین
  .انگاشتمی کمونیسم گسترش براي طالیی فرصتی

تالین 1941 در هیتلر از دیدن خیانت از پس اگرچه ـــ له ظاهر به اس ما کندمی جلوه اب  از وي برآورد ا
 در را کمونیستی سیاسی هاينظام شوروي جماهیر اتحاد دوم جهانی جنگ از بعد. بود درست وضعیت
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سر ستقر شرقی اروپاي سرا ست خالئی ترتوجه قابل حتی اما کرد، م ست ينتیجه در که ا  در ژاپن شک
ـــاختار ـــیا قدرت س ـــه مائو به که بود خأل همین. بود آمده پدید آس  دیکتاتوري تا داد اجازه دونگتس

شانددست. کند دایر چین در را اشلینیستی  کردندمی پیروي شوروي سرمشق از دقت به اروپایی هايهن
 با کمونیسم به گذار داشتند، قرار باالتري سطح در یافتگیتوسعه لحاظ به چین با یاسق در که جاآن از و

 هايبرنامه از که گرفت پیش را اياقتصادي هايسیاست مائو اما مقابل در. افتاد اتفاق کمتري باريمرگ
 ســی و رســیدند خود اوج به »جلو به بزرگ گامی« ســیاســتِ اجراي طول در و بودند تندتر هم اســتالین

 .فرستادند مردگان میان به گرسنه وارشوروي کردناشتراکی مجدد اجراي در را چینی میلیون

ستالین مرگ از پس ست 1953 در ا صادي هايسیا  به رو اشاروپایی اقمار و شوروي جماهیر اتحاد اقت
 هایینگاهب عوض به اجباري کار هاياردوگاه و شـــدند آزاد مملوك کاگرانِ اغلب. گذاشـــتند مالیمت

 حاال کمونیســتی هاينظام. شــدند مبدل معاندان براي هاییزندان به دورافتاده، منابع ارزان برداشــت براي
 قاموس حالاین با. کردندمی تأکید غذایی مواد و مصرفی هايکاال تولید بر بیشتر و گرينظامی بر ترکم

ــاناقتصــادي  مصــرفی کاالهاي و غذا و بود اولویت در نظامی قدرت همچنان. ماند باقی خود قوت به ش
  .ذهن پسِ در تراولویتکم يدغدغه

  

  اجتماعی ساختار

 ◌ٔ جامعه یک تأسیس که است اقتصادي-اجتماعی ساختار یک کمونیسم اجتماعی ساختار یک بعنوان 
ـــاس بر) حاکمه هیئت( دولت بدون طبقه، بدون ـــتراکی مالکیت اس  .کندمی ترویج را تولید ابزار بر اش
سم معموالً سم نام به تربزرگ جنبشی از ايشاخه عنوان به کمونی  مشی خط که شودمی مطرح سوسیالی
سی هايجنبش شنفکري و سیا ست گوناگونی رو ستگاه که ا . گردانندمی بر مارکس آثار به را خود خا

 گویندمی برعکس کامالً مروجان که حالی در اســـت ایدئولوژي یک کمونیســـم که گویندمی مخالفان
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 پرولتاریا انقالب و تاریخی ماتریالیسم منطقی نتیجه که چرا است، ایدئولوژي بدون سیاسیِ نظام تنها که
  .است

 این با. اسـت مشـهور »اولیه کمون« به مارکسـیسـم مکتب در انسـانی اجتماعی هايسـازمان اولیه اشـکال
 جدیدي هايمکتب هاکمونیست میان در. کندمی ترسیم را اجتماعی سازمان نوع یک کمونیسم وجود،
ستگرفته شکل سم، به توانمی که ا سم، مائوئی سم ترتئوئی شورتی، کمونی سم، م سم لوگزامبورگی  کمونی

ست، شی سم آنار سیحی کمونی سم هايجریان انواع نهایت در و م شاره چپ کمونی  تنوع داراي که کرد ا
  . است فراوانی

ـــت معتقد مارکس کارل ـــعیت از جامعه یک تبدیل براي اس ـــرمایه تولید وض  تولید حالت به داري س
 این مارکس نیســـت، پذیر امکان یکباره به امر این و کرد طی را گذاري دوران بایســـتمی کمونیســـم،

ــت انقالب پرولتاریاي دیکتاتوري را گذار دوران ــتی جامعه. نامدمی کمونیس  مارکس نظر مورد کمونیس
 واقع در و اســت؛ مانده باقی نظري صــورت به و نیافته تحقق عمل در هرگز خیزدبرمی کاپیتالیســم از که

ــیات درباره مارکس ــوص ــتی جامعه خص ــحبت کمونیس ــتنکرده زیادي ص ــطالح وجود، این با. اس  اص
 سلطه تحت اقتصادي و سیاسی هايرژیم به بیشتر شود همراه کاپیتالیسم با وقتی مخصوصاً ،»کمونیسم«

  .باشندمی) کارگر طبقه( پرولتاریا دیکتاتوري نماینده هستند مدعی که کندمی اشاره کمونیست احزاب

  می نویسد:  کمونیست مانیفست در کتاب مارکس کارل

ست«                     سو، از هاکمونی شرفته عمل در یک ستوارترین و ترینپی  کارگر طبقه احزاب بخش ا
ــور هر ــکیل را کش ــند؛می بخش آن حركم درواقع و دهند،می تش ــوي از و باش  از یعنی دیگر، س

سبت آنان نظري دیدگاه شنی به که دارند را امتیاز این پرولتاریا اعظم يتوده به ن سیر رو  حرکت، م
ضت نهایی نتایج و شرایط ست همان پرولتاریا فوري هدف. کنندمی درك را پرولتاریا نه  همه که ا
ــ: دارند نیز دیگر پرولتاریایی احزاب ــرنگون طبقه، یک قالب در پرولتاریا کردن کلمتش  کردن س
 هاکمونیست نظري هايگیرينتیجه. پرولتاریا يوسیله به سیاسی قدرت تسخیر و بورژوازي سیادت

  ».کند معرفی جهان مصلح را خود که نیست اصولی و عقاید بر مبتنی وجه هیچ به
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 کمونیسم پدر عنوان به اغلب مارکس و است کمونیسم گوناگون هايفرم يشالوده سمیمارکس اگرچه
 .دارد وجود هم یستیغیرمارکس هايکمونیسم اما شود،می شناخته

 

 که است کمونیسمی مارکس کمونیسم. کندمی متمایز علمی يواژه با را خود کمونیسم تفاوت مارکس
ــده بنا کارگر يطبقه آزادي مبناي بر ــتش ــی بر بنا کارگر طبقه. اس ــب در که نقش  عهده بر تولید اتمناس

ست مجبور دارد، شد را کارش نیروي ا شین به تبدیل را کارگر کار نیروي فروش این. بفرو  و کندمی ما
سانی ماهیت از را او ستثمار این. سازدمی تهی اشان ستمرار براي ا  به نهادي آفریند،می را دولت خویش ا
 ٔ◌ خانواده یک در حتی روابط این. اســت ســاالرپدر که نهدمی بنیان را) آن مدرن مفهوم در( خانواده نام

ساالر يجامعه این در هم لزبین ساالرانه روابط این. شودمی بازتولید پدر شم به زن به پدر  دوم جنس چ
 پدر مایملک از جزیی همگی زنان و کودکان دارد، قرار خانواده راس در پدر چون طبعاً و کندمی نگاه

  :گویدمی مانیفست در مارکس. شوندمی محسوب

 مادران و پدران توســط کودکان اســتثمار به خواهیممی که کنیدمی حمله ما به آیا«
  ».کنیممی اعتراف جنایت این به ما است درست دهیم؟ خاتمه

ـــی کاربرددر ـــتقات و "communism"، فاولر مدرن انگلیس ـــته کوچک "c" حرف با آن مش  نوش
 شودمی اداره حزب این توسط که دولتی یا حزب عضايا از یکی، سیاسی حزب به آنکه مگر شوند،می

ــاره ــورت در. کند اش ــته بزرگ "C" حرف با "Communist" کلمه اینص ــودمی نوش  فرد بنابراین. ش
  .نباشد آن مشابه هايسازمان یا کمونیست حزب اعضاي از یکی اما باشد کمونیسم طرفدار است ممکن
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  کمونیسم در ایران:

 در شــوروي بلشــویک حزب از طرفداري شــکل به ابتدا، مارکیســم فرهنگ به وابســته ایرانیان پاي رد    
ـــود می دیده روس تزار زمان ) ش. هـــــــ 1296( 1917 اکتبر انقالب که چیزي آن از قبل زمان یعنی ش

 .نامندمی

 ییرتغ یا و ســـیاســـی فعالیت عنوان به نه و بود کمونیســـم مکتب از آگاهی عنوان به نه طرفداري این البته
ـــویک حزب رهبران حتی زمان آن در  .بود فرهنگی بینش  مطالعه حال در تازه آن مهم اعضـــاء و بلش
ـــد چه تا. بودند انگلس و مارکس آثار از برخی  بودند، خارجی جریان یک هوادار فقط که اینها به رس

 با برخورد دیگري و بود ایران روز آن جامعه و اسالم از رمیدن یکی، تعداد این وابستگی عامل مهمترین
  .نمود می آل ایده بسیار آنها براي که رسومی و آداب و زندگی نوع یک

 تقی ارانی،  نامهاي به آلمان مقیم ایرانی سهآثار در مارکسیستی هاي اندیشه به گرایش هاينشانه نخستین
 انقالبی هوريجم« فرقه نفر دو این با ارانی 1304 پاییز در..  شـــد نمایان اســـدي احمد و علوي مرتضـــی

 .گذاردند بنیان برلین در را »ایران

سیدن سلطنت به از پس شاه ر ضا سبت منفی رویکردي در »ایران انقالبی جمهوري« فرقه ر شاهی به ن  پاد
ضاخان شر اي بیانیه ر شت اعالم آن در و کرد منت سلط ادامه معنی به واقعه این که دا  فقرا بر ثروتمندان ت

ست ستیم ایران در ملی جمهوري حکومت ستقرارا و آزادي خواهان ما و ا سندگان. ه  مردم از بیانیه نوی
  . گیرند دست در را قدرت خود و کرده ساقط را حکومت زودتر هرچه که خواستند

سه در تحصیل زمان در که اسکندري ایرج  فرقه با اسکندري میرزا سلیمان خود عموي توصیه بر بنا فران
نان، داشــــت همکاري ـــتی یدئولوژيا داراي را آ ند می کمونیس ـــتین« عنوان با آن از و دا  گروه نخس

 . برد می نام »کمونیست دانشجویان
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ستی کامال اي فرقه را »ایران انقالبی جمهوري« فرقه ارانی سی و داندمی کمونی ضع برر  بیانیه در فرقه موا
  . است نظر همین موید نیز ها

ـــتین ایران در 1312 بهمن در ـــماره نخس ـــید چاپ به »ادنی« مجله ش  ایرج ،ارانیاین مجله  همکاران. رس
  .بودند علوي بزرگ و اسکندري

آن  تبلیغی خط و جدید تمدن علمی مبانی با خوانندگان کردن آشــنا مجله انتشــار از هدف ارانیبه گفته 
  .بود کمونیسم و سوسیالیسم اشاعه

ستی در ایران  شیدي 1316 سالنتیجه اینگونه فعالیت هاي کمونی شدن  خور منجر به دستگیري و زندانی 
  نفر شهرت دارند. 53عده اي می شود که به گروه 

شود.   شناخته می   که حزب این موسسانفعالیت هاي مارکسیستی در ایران عمدتا تحت نام حزب توده 
 و شرق نیروهاي حاکمیت اوج در بودند، کرده ریزيپایه را آن مارکسیستی هاينظریه بر اتکا با آغاز از
 خودداري کمونیستی تبلیغات از نازي آلمان برابر در متفقین رابطه نکردن مخدوش جهت ایران، بر ربغ

ــت نام نهادن جاي به و کردند، ــالحدید با خود، حزب بر کمونیس ــوروي ص  خود بر »توده حزب« نام ش
  .نهادند

 1288 سال درکه  مساوات محمدرضا سید و زادهرسول امین محمد زاده،تقی حسن سید، میرزا سلیمان
  .ددنبو در ایران نو، هايایده دهندگان  گسترشاز نخستین  گذاشتند پایه را) عامیون( دموکرات حزب

 آنگاه ،"ســپه ســردار" از، بود جمهوري برقراري هواداران ازکه  میرزا، ســلیمان قاجار، پادشــاهی زوال با
شت، خواهیجمهوري دعوي که شتیبانی دا سند بر او کابینه در و کرد پ ست، "معارف وزارت" م ش  اما ن
 .گذاشت کنار را سیاسی فعالیت و گرفت فاصله او از سلطنت، تخت بر رضاخان نشستن از پس

شاه برکناري و شهریور سوم از پس ضا ستمداران معدود از میرزا سلیمان پهلوي، ر ستخوان سیا  بود دارا
 گذارانپایه. بود برده در به سـالم جان آن از مه و مانده امان در دیکتاتوري با همکاري بدنامی از هم که
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ـــناس و جوان اغلب که توده حزب ـــتند نیاز نمادین ايچهره به حزب، رهبري براي بودند، ناش  به تا داش
شد اعتبار و حیثیت حزب شنهاد به آنها. بخ سکندري، ایرج پی  رهبري او و رفتند میرزا سلیمان سراغ به ا
  .کرد قبول را تازه جریان

 قرار انتقاد و حمله زیر و نبوده انگیزجدل کیانوري نورالدین اندازه به رهبري هیچ توده حزب اریخت در
  . است نگرفته

ـــاس مرحله دو در کیانوري ـــئول و کرد ایفا اول درجه نقش توده حزب تاریخ از حس ـــته مس  از ايرش
 بار و مرداد 28 کودتاي زا پیش سالهاي در اول بار: شودمی شناخته سازسرنوشت اقدامات و تصمیمات

  .1357 سال انقالب از پس دوم

ـــت که در فایلی جداگانه به آن  ـــیب هاي زیادي اس فعالیت هاي حزب توده در ایران داراي فراز ونش
  خواهیم پرداخت.
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  سمیگلوبال

س ییگرا یجهان ای )Globalism( سمیگلوبال شاره دارد که دامنه ا یمختلف يها ستمیبه   يا
 نیچن، يمانند جوزف نا، یاســیتوســط دانشــمندان علوم ســ ســمیدارند. گلوبال یالملل نیز صــرفاً بفراتر ا
را  ییمدرن را درك کند  و الگوها يایکند تا تمام ارتباطات دن یتالش م سمیگلوبال«شود:  یم فیتوص
 یم، تبط استمر یجهان يها ستمیگرچه در درجه اول با س»  کند. یساز آنها هستند برجسته م نهیزمکه 

ستفاده قرار گ یجهان يروندها ریسا فیتوص يتواند برا توسط جنبش  نیاصطالح همچن نی. اردیمورد ا
ــت افراط يها ــت هودی« امیپ کیتوطئه به طور مکرر به عنوان  يپردازان تئور هیو نظر یراس مورد  »يزیس

  .ردیگ یاستفاده قرار م

  

  یاسیعلوم س فیتعار

مرتبط با  یمسلط و ذهن يدئولوژیحداقل در کاربرد خاص تر خود به عنوان ا"را  يساز یجهان مزیج پل
 فیتعر نیا نیکند. بنابرا یم فیتعر یمســـلط از گســـترش جهان - یخیمختلف تار يها يریشـــکل گ

 نکهیشــدن مدتها قبل از ا یو جهان يســاز یاز جهان یســنت ایمدرن  شیاز آن اســت که اشــکال پ یحاک
سرما شه يدار هیموتور محرك  ست.   يبخواهد در هر گو شته ا ستعمار کند، وجود دا شروع به ا جهان 
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شت به امپراتور يبرا شا يالدیروم در قرن دوم م يمثال بازگ  نیاز ا الدیقرن پنجم قبل از م انیونانی  دیو 
  اند.نمونه

  

ستگر ب مانفرد سالم و يساز یعدالت، جهان ییگرا یمختلف مانند جهان يها ییگرا یجهان نیا  یجهان ا
شامل ا يساز یشود.   جهان یبازار تفاوت قائل م يساز از  یاست. در برخ سمیبرالینئول يدئولوژیبازار 

ها، تعد به ا یجهان لیبرداشـــت  ـــمیبرالیبازار و نئول ییگرا یواحد جهان يدئولوژیشـــدن  به  س منجر 
سائول، شده است. به عنوان مثال یسردرگم سال ، ییکانادا لسوفیف، جان رالستون  در کتاب  2005در 

ش  یو جهان سمیبرالیبا نئول یبه عنوان ناهمخوان يساز یبا جهان، جهان ینیو بازآفر يساز یجهان یفروپا
ستدالل کرد که جهان سمیبرالینئول يساز  ر،یاجتناب ناپذ يروین کیبه دور از ، شدن یرا نقد کرد. او ا

ض ضر به قطعات متناق ش لیتبد یدر حال حا ست و  خود را به دو روش مثبت و  یهروندان منافع ملشده ا
  کنند. یم دیمخرب دوباره تأک

، سمیبرالینئول یالملل نیروابط ب يتئور انگذاریبن، ییکایآمر یاسیدانشمند س، يجوزف نا، گریطرف د از
صطالح را تعم نیا ستدالل کرد که جهان میا اطالق  یاز جهان یحیو توض فیبه هر توص يساز یداد و ا
 شیشدن به افزا یهانکه ج یشود. در حال یچند قاره مشخص م نیمرتبط  در ب يشود که با شبکه ها یم
ــاره دارد.  کاربرد ا یکاهش درجه جهان ای ــدن اش ــطالح در مباحث آکادم نیش درباره تحوالت  کیاص

صاد شا گرفته و همچنان  یم فیشدن توص یکه به عنوان جهان یو فرهنگ یاجتماع، ياقت مورد شود، من
در بحث در مورد  یموضع فیتوص يبرا کیخاص و بار یاصطالح به روش نی.  اردیگ یاستفاده قرار م

  شود. ینه) استفاده م ایسابقه است  یشدن ب یجهان ایآ، شدن (به عنوان مثال یجهان یخیتار تیشخص

ص يعنوان برا نیا شها فیتو شده یالملل نیب يتال سازمان ملل، دوم مانن یپس از جنگ جهان يآغاز  د 
ــازمان پ مانیپ ــو، س ــمال کیآتالنت مانیورش ــ یاروپا و گاه هیو اتحاد یش ــتهایاوقات س و  برالینئول ياس
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ــاز" ينومحافظه کارانه بعد ــرد در  انیپا نیب "يملت س ــمیرترو هیو آغاز جنگ عل 1991جنگ س در  س
  استفاده شده است. یو مداخله نظام 2001

مشــکالت  کیدموکرات يســاز یبا جهان یعنیاعتقاد دارند؛  یجهان يشــدن به شــهروند یجهان طرفداران
شر ست. جهان تیب ست که بدون توجه به ا دهیا نیا کیدموکرات يساز یقابل حل ا افراد در کجا   نکهیا

 ندانپرورش داد. شـــهرو تیهمه بشـــر يتوان برا یو حقوق بشـــر را م یجهان يآزاد ، کنند یم یزندگ
مثبت در  راتییتوانند بر تغ یم یو اقدام محل یعتقاد دارند  و با تفکر جهانا یمدن يســاز یجهان به جهان
  بگذارند. ریهمه موانع تأث

  مخالف يها استدالل

ستدالل ست که عل يمانند موارد يساز یجهان هیها عل ا ست یجهان هیا شده ا از جمله از ، شدن  مطرح 
و سقوط  یاسیس یندگیدست دادن نماجامعه، تضاد تمدن، از  خیحذف تار ،یفرهنگ تیدست دادن هو
ـــت.   با ا یجهان يقدرتها تیریکه تحت مد یجامعه باز جهان کیبه نفع  کیروند دموکرات  حال، نیاس

س يبرا   "گرا یجهان"اصطالح  ضد جهان ،یاسیدشمنان   يساز یاز طرف  چپ ها در قالب اعتراضات 
ست، 1990  ستیونالیکه طرفدار انترناس یکسان ای "اه یجهان وطن"اصطالح  زیها ن یو از طرف دست را

در زمان ، مثال وانمورد اســتفاده قرار گرفته اســت. به عن یاســیدشــمنان ســ يبرا يبه عنوان ابزار، هســتند
در  يدولت و يو اعضــا يو، متحده االتیجمهور ا سیرئ، دونالد ترامپ يجمهور اســتیانتخابات و ر

  میمستق ریاصطالح به طور غ نیه کردند. دولت متهم شد که با  اگرا استفاد یموارد مختلف از واژه جهان
  مرتبط کرده اند. يزیست يهودیمنتقدان خود را به 
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  مفهوم و  خچهیتار

 یمتحده مورد اســتفاده گســترده قرار گرفت.  مفهوم مدرن جهان االتیبار در ا نیاول ياصــطالح برا نیا
متحده  االتیا زانیمتحده مطرح شــد.  برنامه ر التایدر ا 1940پس از جنگ دهه  يدر بحث ها ییگرا
از نظر  که، کردند نیشــکل دادن به نوع جهان پس از جنگ مورد نظر خود تدو يرا برا ییها اســتیســ

 نیمتحده باشـد. ا االتیبود که منحصـراً متمرکز بر ا يدار هیسـرما ینظام جهان کی ي، به معناياقتصـاد
بود  يقدرت اقتصــاد نیکشــور بزرگتر نیمتحده در اوج بود: ا االتیا یبود که قدرت جهان یدوره زمان

بشـر. همانطور که کارمندان برنامه  خیدر تار ینظام نیماشـ نیبا بزرگتر، که جهان تاکنون شـناخته اسـت
ستیس يزیر شتند:  1948 هیجورج کنان در فور ا اما  مداری را جهان ثروت از ٪50 حدود] ما["اظهار دا

از روابط اســت. که  ییالگو جادیا ندهیما در دوره آ یاصــل فهوظی] …[آن را دارند.  تعیجم از ٪6,3فقط 
 نیدر ا ایدر اوراســ کایمتحدان و دشــمنان آمر ". میکناختالف را حفظ  تیموقع نیدهد ا یبه ما اجازه م

  دوم بودند. یاز جنگ جهان يزمان هنوز در حال بهبود

کرده  فیتوصــ "روشــنگر ییگرا یجهان"را  يســاز یز جهاننســخه ا نیا، ییکایمورخ آمر، پک مزیج
ست. به عق سترده ا نیا، پک دهیا صور گ ستفاده از -ییکایدولت آمر يساز یجهان"بود از  يت محور با ا

 یم رین مسیخود و ادغام هر آنچه را که در ا یبه سطح جهان دنیرس يبرا يدیبه عنوان کل يدار هیسرما
اول و  یبود که تحت جنگ جهان یجهان ياقتصاد یکپارچگیشامل  نیا ".ردیتواند مورد استفاده قرار گ

  رکود بزرگ سقوط کرده بود.

س يادغام اقتصاد يها دهیمدرن با ا يساز یجهان  نیخورده است. اول وندیکشورها و اقتصادها پ یاسیو 
ص صطالح  االتیکه در ا یشخ صاد"متحده از ا ستفاده يامروز يبه معنا "يادغام اقت کرد جان د.  آن ا

بود.  تا ســـال  1941در اواخر ، متحده االتیا ياقتصـــاددان در وزارت خزانه دار، S. de Beers رز،یب
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، ظاهر شد.  پل هافمن ییکایآمر يها یاز اسناد و سخنران يا ندهیدر تعداد فزا "يادغام اقتصاد"، 1948
صاد يوقت اداره همکار سیرئ سخنران نی، اياقت سازمان همکار 1949 یاصطالح را در  صاد يدر   ياقت

  گفته است ، مزیتا وركیویاروپا به کار برد.  همانطور که ن

سخنران کی باًیتقر ایرا پانزده بار  "ادغام"هافمن کلمه  يآقا صد کلمه   نیخود به کار برد. ا یبار در هر 
ستفاده دولتمردان اروپا يکلمه ا ست که بندرت مورد ا ست که با ییا شال ارتباط  قرار گرفته ا برنامه مار

شند تا آنچه را که با شته با  نیچن چیکند. اظهار داشت که ه فیوصت، فتدیاقتصاد اروپا اتفاق ب يبرا دیدا
صطالح شده اند وجود ندارد.  يکه ملت ها یدر تعهدات یهدف ای یا شال قائل  اروپا در توافق با طرح مار

ــ یبه نظر م انییاروپا يبرا جهیدر نت ــت که بر رو ییکایآموزه آمر کی "غاماد"که  دیرس تعامالت  ياس
  گرفته است ... ارمتقابل انجام شده هنگام شروع طرح مارشال قر

 نیظهور کرد. با اســـتقرار ا ســـتمیدر اواخر قرن ب يدئولوژیمجموعه غالب ا کیشـــدن به عنوان  یجهان
شد يدئولوژیا صل کمک  یجهان لیخت کی میآنها به تحک، شدن یمختلف جهان يروندها دیها و ت مت

ــال  ــتگر و پل ج، 2010کردند.  در س ــطح تغ ندیفرا نیا مزیمانفرد اس  يپرداز هینظر رییرا از نظر چهار س
  ها. یشناس یها و هست لیتخ، ها يدئولوژیا، ها دهیا رییکردند: تغ

  به طور مختصر باید گفت:  "گلوبالیسم"تعریف  در

ت که به پدیده ي جهانی شدن می پردازد. گلوبالیسم در اصطالح نهضتی فراگیر و جهانی اس، گلوبالیسم
و گلوبالیســت فردي اســت که از بینش . ســیاســت جهانی و جهانی ســازي اســت، به معناي بینش جهانی

شدن هواداري می کند رسانه ها  گیرگلوبالیست ها معتقدند به دلیل ظهور و حضور فرا. جهانی و جهانی 
ادي و جغرافیایی و کم رنگ تر شدن مفهوم ناسیونالیسم و رفع کشمکش هاي و برداشته شدن مرزهاي م

اکنون بشـــر در مرحله اي اســـت که به جاي برجســـته ســـازي جدال هاي منطقه اي و ، قبیله اي و قومی
سانی ــــ ان شتراکات جهانی ـ شري و مباحث حقوق ، اختالفات قومی، به ا شريبرابري ب شد. از  ب می اندی

نیســـت و اگر کشـــورهاي پیرامونی به خود نیایند مجبور به فروش معادن و ذخایر جهانی شـــدن گریزي 
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ـــش ب نابع انســـان يپروا یمادي و زیرزمینی و بخش پدیده ي فرار مغزها در این . خود خواهند بود یم
ست هاي  سیا شورها نیز عمدتا به این دلیل اتفاق می افتد که معموال  ست هاي  ملیک سیا و منطقه اي، با 

ـ جهانی در تعارض استمشترك  کشورهاي  يو به دلیل اینکه این مغزها از تحوالت و پیشرفتها. انسانی 
ــ می گریزند. و تا زمانی  ــ اروپا و امریکا ـ دیگر آگاهی یافته اند براي زندگی بهتر به کشورهاي کانونی ـ

د این روند همچنان گفتمان جهانی در یک مســیر قرار نگیر وکه ســیاســتهاي ملی و منطقه اي با پارادایم 
  ادامه خواهد داشت و بدیهی است که در این شرایط تنها کشورهاي پیرامونی اند که زیان خواهند دید .
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  سمیونالیناس

 انیمرزها و از م يشــدن همه  یکیو مخالف   یهنیمدر تضــاد با باور جهان ســم،یونالیناســ  
ـــور«رفتن مفهوم امروز  ـــ» کش ـــت. ناس ـــمیونالیاس ـــق به م«مانند  یمیمفاه انیائه و بنبا ار س  ای »هنیعش

ـــتملت« ـــ يبه جنگ با باورها »یپرس ـــتیونالیانترناس ـــدیرفته و م یس ـــت کوش آمده از  دیپد يهایکاس
  را برطرف سازد. »هنیمجهان«و اشخاص  هاستمیس يهایشکنکار

اهانت گونه بکار  ینو با لح نیضدآکوب يفرانسو شیکش کیتوسط  1798بار در  نیاول سمیونالیناس واژه
شده و در معنا ساختار قدرت دولت ياعتراض توده ا يگرفته  ضع موجود  . در دیفرض گرد یدر مقابل و

ــ فیتعر ــتیونالیفوق ناس ــتیپوپول کی س ــته که کل ملت را  يبوده و مفهوم فرا طبقه ا س  یبر م درداش
در آن ملت به مثابه ظهور مردم  که یفیتعر یعنی ستین ییهمان توده گرا سمیونالیگرفت. بطور ساده ناس

شود هر چند که ب شکل عام آن در نظر گرفته   نیداشته باشد. همچن زیرا ن ییعوام گرا تیفیک نیشتریدر 
توده مردم  ســمیالیاما با وجود آن در مواجه با امپر ســتیمردم ن تیحاکم يمنحصــرا به معنا ســمیونالیناســ

  بخشد. یرا شکل م سمیونالیناس يدئولوژیا یهسته اصل

س س نیشتری، احتماال حرف و اول و آخر را در ب20و  19در قرون  سمیونالینا شات  سیمناق جهان زده  یا
  قابل مشاهده است. سمیونالیناس ياستقالل، همه جا رد پا يهاگرفته تا جنبش یجهان يهااست. از جنگ

تا زمان انقالب فرانسه  یراده ململت و ا فیبودند. تعر سمیونالیناس امبرانیپ نیاز نخست ویو مونتسک روسو
ـــترش  دهیا نیدر بوته ابهام بود. ا ـــر اروپا گس ـــراس تا آن جا که  افتیهمراه با فتوحات ناپلئون در س
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س س یحت سمیونالینا شرق زم یخواه يو آزاد یاز دموکرا شد. قرن  نیهم زودتر به م  دیرا با 19صادر 
  .دینام ییگرایمل ییعصر طال

ـــورت  یمل يهازهیبالکان با انگ يهابحران نیآلمان و همچن يو امپراطور ایتالیا یگانگی يهاجنگ ص
  اند.مسئله دانسته نیآن را حل ا انیو پا سمیونالیبحران ناس يااول را عده یجنگ جهان تیگرفت و در نها

 یم انیروزمره انســان ها هم نما یاســت که معموال در زندگ يدیوجد ریفراگ يا دهیپد ســمیونالیناســ
ــو ــان ها هرچه ب يد.بطورش ــتریکه انس ــتند و در تالش برا طیمح يبدنبال مقوله بند ش  ياطراف خود هس

 افتی راتوان آن  یروزمره انســان ها هم م اتیدر ادب یهســتند.حت يگریخود و د  يکردن مرزها انینما
ست م بندیپا یلیخود خ یتیهو يکه به مرزها میشو یروبه رو م يکه با فرد یمثال زمان  یفالن مییوگ یا

ـــ ـــتیونالیحس ناس  يها وفرهنگ ها تیبا قوم يکه افراد یطیمح کیدر  یمثال هنگام ایدارد. يقو یس
حس  یفالن مییگو یکنند م یخود صحبت م یاز آنها با زبان خاص قوم يحضور دارندو تعداد یمتفاوت
ـــ ـــتیونالیناس ـــ يها شـــهیتوان ر یدارد.به هرحال م يقو یس ـــمیونالیناس زمره افراد رو یرا درزندگ س

 یم انیصحبت به م یمل یی،خودکفایمل ،غروریمل یکه انسان از فرهنگ،زبان ،همبستگ یشناخت.زمان
  رود. یمهم بشمار م سمیونالیآورد،معنا و ابعادمختلف ناس

درشکل  یرا، حت نسرزمی مثال انها ۔است یاساس یعاطف يها توسل به فاکتورها ستیونالیهمه ناس يبرا
که خود  کنندیم لیتبد یمطرح بود، به هدف و آرمان لیماقبل اسرائ انیهودی يکه برا ياش انطور یارمان

صورت ابزار ایشوند و  یمردم فراموش م صرفا ب  نیرا تام نیزم رس يازهایشوند که ن یم دهید يمردم 
 يابرافروختن احساسات توده ه يشود و اغلب برا یم ادی” مادر“بمثابه  نیازسرزم هیزاو نهمی از ۔کنند

و  رتیتجاوز به غ يبمعنا نیشــود و ا یدشــمنان به مادر صــحبت م یتجاوز جنســ یمردم از تجاوز و حت
 يمنطبق با ســنن و فرهنگ مردم بنحو” مادر“ نای ها ســروده و اشــعار داســتانها، در ۔ناموس آنهاســت

 یحت ایربانتر وشــجاع تر،با وفاتر، مه باتر،یبرتر، ز گرید يو هر جا زیاز هر چ دیشــود که با یم فیتوصــ
شد. بر هم ست تر، با صومت ها نیخدادو ست که در جنگ ها و خ ساس ا س يا  ،یقوم-یمل یستیونالینا
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و  تیسرکوب و له کردن هو يبرا يابزار ابهبمث ان»گرید«تجاوز به زنان  ،یقوم يها يخالص ساز ژهیبو
  رود. یعزت کردن آنها به کار م یو ب ریتحق

س نیدتریپلکه  میشو یم ادآوری انیدر پا از  یدوش انبوه يبر رو ریدو قرن اخ خیتار اتیجنا نیتراهیو 
عام بودند. از قتل عیفجا نیتنها دو نمونه مشهور ا سمیو ناز سمیشکل گرفت. فاش یستیونالیاحساسات ناس
و  قابل مشاهده است. انواع سمیونالیناس يهمه جا رد پا قایدر آفر یقوم يهایکشتا نسل هیارامنه در ترک

اند و داشــته ســمیونالیدر فلســفه ناســ يپا کیهمواره  انه،یگراقوم ینژادپرســتانه و حت يهاشیاقســام گرا
ست یاحزاب افراط یتمام بایامروزه، تقر ست را سی(غالبا د از ارکان  یکیرا به عنوان  سمیونالی) جهان، نا

 ریفرار از ز يبرا یترك ملحس مشـ کی گرید د،یجد سـمیونالیخود در دسـتور کار دارند. ناسـ یغاتیتبل
ستثمار ن وغی ستعمار و ا سستیفقر، ا شا نیتر، احتماال عام21قرن  سمیونالی. نا  هیتوج يبهانه برا نیترعیو 

س نی. اهاستیطلبادهیها و زجنگ ستار ب گرید سمیونالینا . در جهان ستیملل ن یکدلیو  يداریتنها خوا
به دنبال  انه،یگرااســت واپس یشــیهمچون گرا دیجد ســمیالونیارتباطات و اطالعات، ناســ وســتهیبه هم پ
  .نندیبیم ترهیشب گریکدیکه هر روز خود را به  ییهاانسان انیکاذب م يهایکشخط
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   یمدن ینافرمان

ــط  نیاول يبرا ”یمدن ینافرمان“ ریتعب    Henry David Thoreau” ثورو يهانر دیوید“بار توس
مقاله،  نیعنوان مطرح شــد. ثورو در ا نیبا هم مقاله کیقرن نوزده در  ییکایآمر ســتیآنارشــ لســوفیف
ـــ ”یمدن ینافرمان“ ـــلح آم يرابزا یبلکه به معن يبرانداز یانقالب، البته نه به معن يبرا يالهیرا وس و  زیص

قدرت ب ـــر حکومت یمحدود کننده  عادالنه تر کردن آن معرف یحد و حص به زعم او  یم یو  که  کند 
  است. ”یانقالب واقع کی“ نیهم

شد، از مهم "در برابر دولت یمدن ینافرمان فهیوظ"که از او با عنوان  يجستار شر  آثار معترضان  نیترمنت
 يو لئون تولستو نگیلوتر ک نیمارت ،يچون ماهاتما گاند ییهاتی. شخصدیآیشمار مدر جهان به یمدن

که حکومت  ستیحکومت، حکومت نیشت که بهتراند. تورو اعتقاد دامقاله قرار گرفته نیا ریتحت تأث
  نکند.

  بود. زاریب ینیو از تمدن و شهرنش کردیم یبه دولت را نف اتیبود. پرداخت مال تیطرفدار فرد تورو

  کند: یم فیتعر نیرا چن یمدن ینافرمان تورو
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پس است.  تیچرخ حاکم يدرنگ آن گذاشتن چوب ال ی. هدف بستیمنفعل ن يامر یمدن ینافرمان «
و عرضــه قانون  یبه کمک معرف ییبردن مصــلحت گرا لیآن تحل ییضــد اصــطکاك اســت و هدف نها

  »است. یبرتر از عقل و اقتدار اجتماع یبه عنوان مالک یاخالق

  

  یمدن یاز نافرمان ییها نمونه

  در بنگالدش نافرمانی – 1

ستگاه يهمکار( عدم  یخیجنبش تار گیل یالرحمان و حزب او عوام بیمج خیش 1971سال  در ) با د
شرق یو نظام یاسیس سال  یپاکستان   1970را اعالم کردند تا دولت پاکستان را وادار کنند که انتخابات 

ـــده بود بپذ گیل یآن حزب عوام یرا که ط کامل تمام ادارات  یلیجنبش باعث تعط نی. ارندیبرنده ش
همان بنگله  ای یا شد. پاکستان شرقتجارت،مدارس و دانشگاه ه ،یحمل و نقل عموم یو شبه دولت یدولت

مال يبعد شید ـــتان خوددار اتیاز پرداخت  ها يبه دولت پاکس ـــتد   نیب یمال يکرد و تمام داد و س
با پاکســتان  فبطور کامل متوقف شــد. تمام ارتباطات به صــورت تلفن وتلگرا یو غرب یپاکســتان شــرق

در آمد  یدر پاکستان شرق یت واقعروز بصورت حکوم 18به مدت  گیل یعوام يقطع شد. رهبر یغرب
  دولت پاکستان را به لرزه انداخت. تیامر مرکز نیو ا

  در کوبا یمدن ینافرمان -2

ش یمدن ینافرمان نیا در صلکنمینم يکتاتورهمکاریبا عنوان ( من با د یجنب شعار ا شکل گرفت.   نیا ی) 
 یچیوجود داشــت.( من ســر پ گریشــعار شــش شــعار د نیا لیهســتم ) در ذ رییجنبش ( من خواســتار تغ

ـــرکوب  کنم،ینم يمن همکار کنم،ینم يرویپ کنم،منینم ینیمن خبرچ کنم،یکمک نم کنم،منیم من س
دســـتان خود را به  میخود با رژ ينشـــان دادن عدم همکار يجنبش برا نیا يبه عالوه ،اعضـــا. )کنمینم
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سـران، مادران و خواهران از هم یپوش گروه دی. بانوان سـفدادندیقرار م نهیسـ يصـورت مخصـوص رو
  شرکت کردند. یمدن ینافرمان نیدر ا شاوندانشانیخو يآزاد يبودند که برا ییکوبا انیناراض

ـــ خواهانهیجنبش آزاد س،یانگل يکارگر جنبش ـــتان آمر اهیس و  نگیلوتر ک نیمارت يبه رهبر کایپوس
  هستند. یمدن یانالهام گرفته از نافرم يجنبش ها نیاز جمله معروفتر يگاند يتاگراهایسا

تاث یکی دیتردیب مان يافراد نیرگذارتریاز  نافر به یمدن یکه  کار برد و آنرا  عنوان را در نظر و عمل ب
ـــت. او که با  ينمود، رهبر بزرگ هند، مهاتما گاند تیتثب یعدالتیموفق در مبارزه با ب ییالگو بوده اس

سفه سمیهندوئ يمعنو يهاالهام از آموزه شوعدم يو فل مقاومت  يرا بر مبنا شیونت، روش مبارزه خخ
مبارزه در راه استقالل هند  يبرا يفعاالنه قرار داد، از نظرات ثورو و تولستو يهمکارو عدم زیآممسالمت

  بهره گرفت. اریبس سیاز استعمار انگل

  :کرد يفرمول بند لیتوان  بصورت ذ یرا م يمبارزه عدم خشونت گاند یعمل يو راهکار ها اصول

  اداري مشاغل قبول عدم – 1

  :یسیانگل يکاالها میتحر -2

  اعتصاب – 3

  ها ییمایتظاهرات و راهپ -4

  ییاعتصاب غذا -5

  عدم استقبال از مسووالن -6

باط گ یمدن ینافرمان يها یژگیو.  نه بودن آن، ارت ـــرافتمندا نهیرا :ش ـــونت  را عدم خش  ایبودن آن و 
  .دانندیآن م بودن زیآممسالمت
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ـــکل اعتراض پس از ب نیرا  آخر یمدن ینافرمان ،یپرداز آلمان هیت نظرآرن هانا  يماندن راهها جهینتیش
  داند. یم رییتغ يعاد

 زیآممصالمت یمدن يها یتوان از نافرمان یرا م يدر رفع حجاب اجبار  یاجتماع  يحرکت ها  رانیا در
  بر شمرد.
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  تعاریف در جلد بعدي ادامه  خواهد داشت که به زودي منتشر می شود...این 
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