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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
ﻋﺒﺎرت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮده ھﺎ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﮫ ﺗﻮدھﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ارﺳﻄﻮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮫ  ٣٠٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻣﺒﺪاء ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ وﻟﯽ در آﻧﺰﻣﺎن ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان از آن ﺑﮫ
ﻣﻔﮭﻮم اﻣﺮوزی آن ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﯿﺸﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر ارﺳﻄﻮ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت آزادی ﯾﻘﯿﻨﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در آن ﻗﺪرت ﺑﮫ ﺗﻮده ھﺎ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و
ﻧﮫ ﺑﯿﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر و ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﺮوﺗﻤﻨﺪان .اﻣﺎ در دﻧﯿﺎی او ھﻤﮫ ﻣﺮدم اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺎﻣﺪﻧﺪ.
ﺑﺮدﮔﺎن و زﻧﺎن اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ در ﻧﺰد او آﻧﮭﺎ ﺣﯿﻮان ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺎﻣﺪﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻔﮭﻮم آزادی در
دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻋﻤﺎل آزاد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺮدان ﺑﺮ ﺑﺮدﮔﺎن و زﻧﺎن ﺑﻮد.
در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ درک ﻣﻨﻈﻮر ارﺳﻄﻮ از آزادی ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ دراز ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل ﺑﻮد .در دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﮫ زﻧﺎن در ﺳﺎل  ١٩٧٠ﺣﻖ رای داده ﺷﺪ .در ﻣﻨﻄﻘﮫ ای از ﺳﻮﺋﯿﺲ
 Kantonen Appenzell Innerhodenزﻧﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ١٩٩٠ﺑﺮاى ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺣﻖ راى در
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم را از ﻧﻌﻤﺖ آزادی ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﺎﻟﻰ ﺑﻰ ﺑﮭﺮه ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻨﮑﮫ در ﺳﯿﺰده اﯾﺎﻟﺖ از اﯾﺎﻻت آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻓﺮاد ﻣﺠﺎزات ﺷﺪه ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ٬آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﺮوم ھﺴﺘﻨﺪ.
در دوران ﻣﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ در ﺳﺎل  ١٧٨٩اﺳﺖ.
دﻣﮑﺮاﺳﯽ از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب در ﺷﻮرش ﻣﺮدم ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﮫ ﭘﺎدﺷﺎه و آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺗﮭﺎی
ﺧﻮدﺳﺮ زاده ﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ از ﺳﺎل  ١٧٩٧در ﻓﺮھﻨﮕﺴﺘﺎن ﻟﻐﺎت ﻓﺮاﻧﺴﮫ واژه "دﻣﮑﺮات"
اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد" :ﯾﮏ دﻣﮑﺮات ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ".
در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﯿﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﻧﻘﻼب ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯿﺸﺪﻧﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ دھﮫ ھﺎی  ١٨٠٠اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب "ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺪ"  Cromwellsدر دھﮫ ھﺎی  ١٦٠٠ﺑﺎ
ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﺎزش طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﻮرژوازی و ﺻﺎﺣﺒﻤﻨﺼﺎن ﻓﺌﻮدال ﺳﺎزﺷﯽ ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  House of lordsاداﻣﮫ دارد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد .در آن دوران ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺸﺪت رادﯾﮑﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان دﻣﮑﺮات ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮدان .و اﯾﻦ در ﺿﻤﻦ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ
اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ اﺑﺪاع ﺷﺪ .در آﻧﺰﻣﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺗﺌﻮری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی )دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ( اﺟﻨﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮد.
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﻧﺰﻣﺎن ٬ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﺗﺌﻮری اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی )دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ( و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن را
ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ.
در دھﮫ ھﺎی  ١٨٠٠اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن "دﻣﮑﺮات" ﺳﺨﻨﯽ ﻧﺎﺳﺰا و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﻌﺮف وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد .ﺳﻠﻒ
ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎری ادﻣﻮﻧﺪ ﺑﺮک دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﺗﻮده ھﺎ" ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯿﻨﻤﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﺎﯾﺪ او ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻟﮑﺎن را ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ آﻓﺮﯾﺪه ﺑﻮد و ﺗﮭﯿﺪﺳﺘﺎن را ﺑﺮای اطﺎﻋﺖ.
ﭘﺪر ﺗﻔﮑﺮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺟﺎن اﺳﺘﻮارت ﻣﯿﻞ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه از ﺧﺪا وﺣﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه از دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد .او دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﺗﻮده ھﺎی ﻧﺎدان ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ آزادﯾﮭﺎی ﻓﺮدی اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ"
ﻣﺮدود اﻋﻼم ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻣﻀﺤﮏ اﺳﺖ .ھﻤﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ اﺳﺎس اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﺶ از ﺗﻔﮑﺮات Burke
و ﻣﯿﻞ اﻟﮭﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺿﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﻮرد
ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎ در دھﮫ ھﺎی  ١٨٠٠زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان دﻣﮑﺮات ﺣﻤﻠﮫ
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ!

ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﮏ درک ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ .در دوراﻧﮭﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺎص زﻣﺎن ﺧﻮد را دارا ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان ھﻤﺎھﻨﮓ ﻣﯿﮕﺮدد.
دﯾﺮوز ﺳﺨﻨﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﻣﺮوز ﯾﮏ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﯾﮏ درک واﻻ .اﻣﺎ ﻓﺮدا ﭼﮫ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ؟
در اﯾﻦ ﺟﺰوه ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ ﻣﻔﮭﻮم دﻣﮑﺮاﺳﯽ را در ﭼﮭﺎر ﭼﻮب ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﮫ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داده و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﯿﻮه ﺗﻔﺴﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﮐﮫ اﻣﺮوزه از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﻣﺬھﺐ
ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار دھﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﮫ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﺧﻮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮ
ﻋﮑﺲ ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﺧﻮد را دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﻢ و در اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺑﺮ آﻧﯿﻢ ﮐﮫ آن را ا ﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.

ﺑﺨﺶ ﯾﮏ
ﻣﺴﺌﻠﮫ دوﻟﺖ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﻣﺎھﯿﺖ اﺻﻠﻰ ﺧﻮد ﺷﯿﻮه اﯾﺴﺖ ﺑﺮاى اداره روﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ آن ﺳﻠﻄﮫ دوﻟﺘﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن
دھﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ روش ﻧﯿﺴﺖ .روﺷﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺟﮭﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﮏ دوﻟﺖ وﺟﻮد
دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯿﺘﻮان از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه اﻋﻤﺎل
ﻣﯿﺸﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮاﻧﮕﺮان و ﯾﺎ ﺳﻠﻄﮫ ﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺋﺪ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪان ﺣﻖ رای داﺷﺘﻨﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎی اﻣﺮوزی ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺳﻠﻄﮫ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻓﻦ ﺳﺎﻻران ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎﯾﮫ اروﭘﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد.
اﯾﻨﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﻣ ﺎل اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﭘﺲ از اﺷﮑﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه دوﻟﺘﮭﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺟﮭﺎن ﻣﺪرن اﻣﺮوزی
ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻓﻮق را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و آن ﺷﮑﻞ اداری دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
در زﻣﺎن ﺧﻮد آﻧﺮا ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ارﺗﺠﺎﻋﯽ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻮاﻣﻞ وطﻦ ﭘﺮﺳﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ" ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﺤ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﯿﺘﻮان در ﻣﻮرد دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ دوﻟﺘﯽ
ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﮑﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه آﻧﺴﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮد .دوﻟﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ دوﻟﺖ "ھﻤﮕﯽ ﻣﺎ" ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ
در ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮد و ﯾﺎ دارای ﻣﺸﺨﺼﺎت دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ؟ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﮫ
آﻧﺮا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ.

"ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯿﺴﺖ"
ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺘﺎب "دﻋﺎی" ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﮭﺎﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ٬ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ و
ﻓﺮدرﯾﮏ اﻧﮕﻠﺲ ٬ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ٬اﻣﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ١٨٤٨
ﺑﻮد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺧﻮد را ﺟﮭﺖ دادن ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺎده دﯾﺪﻧﺪ.
آﻧﮭﺎ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻠﮫ از ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻨﺪ" :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزه
طﺒﻘﺎﺗﯿﺴﺖ".
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺮدرﯾﮏ اﻧﮕﻠﺲ اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﻮد .او در ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺖ:

"ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ و ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ ٬ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮑﺘﻮب ﺣﻔﻆ ﺷﺪه".
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اوﻟﯿﮫ ﺑﺸﺮی ﺑﮫ طﺒﻘﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ در آن دﯾﺪه ﻧﻤﯿﺸﺪ ٬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در درک
ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺟﺰﺋﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﮭﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺪﺳﺖ
آﻣﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﺑﮫ ا ﺒﺎت ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﻰ اﺳﺖ ٬ﺗﺎرﯾﺦ دوﻟﺘﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﻰ
ھﺴﺘﻨﺪ ٬ﭼﺮا ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ طﺒﻘﺎت و ﻣﺒﺎرزه
طﺒﻘﺎﺗﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ طﺒﻘﺎت اﯾﺴﺘﺎده و ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﻰ اﺳﺖ؟ اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد طﺒﻘﺎت.

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ
طﺒﻘﺎت ﺑﮫ ﮔﺮوھﮭﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ اطﻼق ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﻗﺒﻞ ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﮫ دوﺷﮑﻞ از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﮕﺮدد -١ ٬ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﮭﺎ در ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻌﻤﺎت ﻣﻔﯿﺪ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺎﻣﻌﮫ  -٢و
اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ از ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﮭﺮه ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ از ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﮔﺮوھﮭﺎ ٬ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ :آزاد و ﺑﺮده٬
اﺷﺮاف زاده و ﺗﻮد ھﺎی ﻣﺮدم ﻋﺎدی ٬ارﺑﺎب و رﻋﯿﺖ ٬اﺳﺘﺎد و ﮐﺎرآﻣﻮز ٬و ﭘﺲ از آن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻢ طﺒﻘﺎﺗﻰ و ﺗﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ طﺒﻘﺎت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﮐﺎرﮔﺮان ٬ﺑﻮرژوازى در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﮐﺸﻒ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ٬اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎرﯾﺨﺪاﻧﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪى را ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ طﺒﻘﺎت ﺗﻀﺎدی ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻧﯽ و ﻣﻄﻠﻖ ﺟﺎرى اﺳﺖ ٬ﺗﻀﺎدى ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﮓ طﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺑﺮای ﯾﮑﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ· ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت طﺒﻘﺎﺗﯽ ٬ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﻧﺎﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ و ﻧﻤﯿﺘﻮان آﻧﮭﺎ را
در ﭼﮭﺎر ﭼﻮب ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﻞ ﻧﻤﻮد .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در ﻣﻮرد ﺗﻀﺎدھﺎی ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻧﯽ طﺒﻘﺎت
ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ.
در ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮدش دﯾﺪن اﯾﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﯾﮭﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎﺳﺖ آﺳﺎن اﺳﺖ .ﺗﻘﺎﺿﺎی دﺳﺘﻤﺰد
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ وﻟﻮو در ﺗﻀﺎد ﻓﻮری ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ در ﺑﺮدن ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻗﺮار دارد .دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﻻ ﺳﻮد ﮐﻤﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ .و ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ٬ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ و ﯾﺎ ھﺮ ﭼﺎره دﯾﮕﺮی از ﻣﯿﺰان ﺷﺪت اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﮐﺎﺳﺘﮫ ﻧﻤﯿﺸﻮد .آﻧﭽﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان
ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺟﻠﻮه ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻧﯽ در ﺳﻄﺤﯽ وﺳﯿﻌﺘﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻮ ﺮﺗﺮﯾﻦ اﺳﻠﺤﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺑﻮده و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت آﻧﮭﺎﺳﺖ .ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮای آن ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺸﻤﺌﺰ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ٬ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﯿﮑﺎری در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻ
رﻗﺎﺑﺖ در ﮐﺎر را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ارزاﻧﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﯿﺎورد .و ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﺳﻄﺢ
وﺳﯿﻊ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ﮐﺎر ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ.
ﻣ ﺎﻟﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارﻧﺪ ٬وﻟﯽ اﻣﯿﺪوارم ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﮭﺖ درک ﺗﻀﺎدھﺎی ﻣﻄﻠﻖ
و ﺳﺎزش ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت طﺒﻘﺎت اﺻﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ٬ھﻤﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎوی ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ طﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ
از ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺪون طﺒﻘﮫ ٬ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ٬و طﯽ آن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ درآﻣﺪ
ﺣﺎﺻﻠﮫ و ﮐﺎر را ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻣﺮی "طﺒﯿﻌﯽ" ﻧﯿﺴﺖ ٬ﻧﮫ داده ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا و ﯾﺎ از ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ٬ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ
طﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺑﯿﺎن روﺷﯿﺴﺖ از ﯾﮏ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ در دوراﻧﯽ دور از ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ.
در ﻋﺼﺮی ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﺼﺮ ﺣﺠﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺷﮑﺎر و
ﻣﺎھﯽ ﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و از ﮔﯿﺎھﺎن ﺧﻮراﮐﯽ و ﻣﯿﻮه ارﺗﺰاق ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ .اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ در
ھﻤﺎن زﻣﺎن آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده )از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﺒﺮ ﺳﻨﮕﯽ ٬ﻧﯿﺰه ٬ﺳﺎطﻮر ٬ﺳﻮزن ٬اﺑﺰار ﻣﺎھﯽ
ﮔﯿﺮی( را ﺳﺎﺧﺘﮫ و از آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی اوﻟﯿﮫ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﮑﻢ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻮادی از ﻗﺒﻞ "آﻣﺎده
ﺷﺪه" در طﺒﯿﻌﺖ ﺳﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻤﺎم ﺗﻼش آﻧﮭﺎ در ﺟﮭﺖ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﮑﺎر
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸﺪ ٬اﯾﻨﮑﮫ ﮔﻠﮫ و طﺎﯾﻔﮫ ﮐﻮﭼﮏ را زﻧﺪه ﻧﮕﮫ دارﻧﺪ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای را اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ در
آن دﺳﺖ ﻣﺎﯾﮫ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺎﭼﯿﺰ ٬دﺳﺖ ﻣﺎﯾﮫ اى ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ٬ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺴﺎوی
ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﺪ·
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ دﺳﺘﮕﺎه اداری ﮐﮫ آﻧﺮا از ﺑﺎﻻ ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺖ .آﻧﮭﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در ﮔﺮوه
را ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺣﻞ و درﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﺧﻮد را ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ .ﻓﺮدی ﮐﮫ از ھﻤﮫ ﻣﺴﻨﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﺪون
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ ٬ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﮐﺎﻣﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮد .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺠﺎﻋﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺎرﭼﯽ
را ٬ﺑﺪون اﻋﻄﺎى اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺎﺻﻰ ﺑﮫ او ٬ﺟﮭﺖ رھﺒﺮی در ﺷﮑﺎر و ﺟﻨﮓ و ﺟﮭﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ آن اﻋﺘﻘﺎد و از آن ھﺮاس داﺷﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﻤﻮد.
ﻣﺎل و اﻣﻮاﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻣﺎل و اﻣﻮال ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی اوﻟﯿﮫ
ﻓﮑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ آب ﺑﺎﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در دھﮫ ھﺎی ١٨٠٠
در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن ﭼﺎدر ﻧﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ٬اﺷﺘﺮاﮐﯽ ٬ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﮭﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﻧﮭﺎده اﻧﺪ.
طﯽ ﮔﺬﺷﺖ ھﺰاران ﺳﺎل اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .اﺑﺰارھﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ
ﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﻠﺰات را اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﮭﺎ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻠﮫ داری ﮐﺮده ٬و ﮔﯿﺎھﺎﻧﯽ را
ﭘﺮورش دھﻨﺪ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺼﻮرﺗﯽ وﺣﺸﯽ رﺷﺪ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺷﮑﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﯿﻨﻤﻮد .ﮐﺸﺎورزی و اﺣﺸﺎم
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺴﮑﻦ داﺷﺘﻨﺪ ٬ﺑﻠﮑﮫ ﺿﺮورت ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮى اﺣﺴﺎس
ﻣﯿﺸﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ در ﺷﮑﺎر و ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده و ﺑﮫ ﺟﺎی آن
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ داده ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﮫ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ٬اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﺎھﯿﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎ ﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .ﮐﺎر ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﺪ و از ﻧﺘﯿﺠﮫ آن ﻧﯿﺰ ھﻤﮕﺎن ﺑﺼﻮرﺗﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﮭﺮه ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی رخ داد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺒﯿﻠﮫ ھﺎ ﺧﻮد را در ﻓﻦ ﮔﻠﮫ داری ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ٬
در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺸﺎورزی ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ آھﻨﮕﺮان زﺑﺮدﺳﺖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ داده ﺷﺪ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﮫ آھﻨﮕﺮی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ آﻣﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ظﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ داد و در آﺧﺮ ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ھﻤﺎن ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﮐﮫ در ﻗﺒﯿﻠﮫ و ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﮫ ھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎﻋ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ اﻧﻘﻼب در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻨﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ رﻗﻢ زد .ﺑﮫ اﺳﺎرت ﮐﺸﺎﻧﺪن اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن
ﺳﻮدﺑﺨﺶ ﺷﺪ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد ٬ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﯿﺰی ﮐﮫ
ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﮑﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﮫ ﮐﺎر اﺟﺒﺎری وادار ﻧﻤﻮده و
ﺳﭙﺲ ﺑﮫ او ﻏﺬای روزاﻧﮫ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺿﺮوری را ﺑﺪھﻨﺪ ٬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﮭﺎ ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده دﯾﮕﺮان
از آن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺿﺎﻓﮫ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد .آﯾﺎ

اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ ٬ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺸﺘﺮک
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﺪ ٬ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد؟
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ طﺒﻘﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ٬
ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮده ھﺎ و ﮐﺎر آﻧﮭﺎ ﺷﺪﻧﺪ ٬آﻧﮭﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﻤﻊ آوری ﺮوت زدﻧﺪ ٬زﻣﯿﻦ و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﮕﺮان را ﺑﮫ
ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآوردﻧﺪ .آن ﭼﯿﺰی ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک اداره ﻣﯿﺸﺪ اﮐﻨﻮن ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ
داﺷﺖ.

از دل ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ دوﻟﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎﯾﺪ
ظﮭﻮر ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ روی داراﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ارٽ
ﺑﺮدن آﻧﮭﺎ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﮏ ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل دارد اﻣﺮی ﮐﮫ اﺳﺎس دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺮد ﺑﺮ زن را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﮫ از داراﯾﯽ و از رواﺑﻂ ﺣﺎﺻﻠﮫ از اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺣﻔﺎظﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮده داران ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ای ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺮده ﮔﺎن را وادار ﺑﮫ اطﺎﻋﺖ از ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده
و ھﻤﺰﻣﺎن ﺷﻮرﺷﮭﺎى آﻧﺎن را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺷﻌﻠﮫ ور ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮫ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺘﺮک
و ﻣﺘﺤﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯿﺘﻮان آﻧﺮا ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و از طﺮﯾﻖ ﻋﺎدات و رﺳﻮم ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ اداره ﻧﻤﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ
ﺗﻘﺴﯿﻢ طﺒﻘﺎت در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺧﺘﻼف و از ھﻢ ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎﯾﺪ و ﺗﻨﮭﺎ راه اداره آن ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺮده داران ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ای ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺎطﻖ وﺳﯿﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﻤﻼت از ﺧﺎرج
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و اﯾﻨﮑﮫ دزدﯾﮭﺎی ﺧﻮد را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ درﮐﯽ ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺪزدد در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻣﺎﻟﮏ آن ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ دوﻟﺖ اﺳﺖ.
ﻓﺮدرﯾﮏ اﻧﮕﻠﺲ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﻤﯿﻖ رﯾﺸﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دوﻟﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .او
در ا ﺮ ﻣﺸﮭﻮر ﺧﻮد "ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺖ" دوﻟﺖ را اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ:
دوﻟﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﯾﺴﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ آن اﻋﺘﺮاﻓﯿﺴﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ
ﺗﻀﺎدھﺎی ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻧﯽ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده و اﯾﻨﮑﮫ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدھﺎ و
اﯾﻦ طﺒﻘﺎت ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻀﺎد ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﮫ را درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﯽ ﻤﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ دﺳﺘﮕﺎھﯿﺴﺖ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﺎﻻی ﺳﺮ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ از ﺷﺪت ﺗﻀﺎدھﺎ ﮐﺎﺳﺘﮫ و آﻧﮭﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻗﺪرت – ه
از دل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮآﻣﺪه اﻣﺎ ﺧﻮد ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯿﮕﯿﺮد) ".ﻓﺮھﻨﮓ
ﮐﺎرﮔﺮی ص .(٢١٧
در درﺟﮫ اول آﻧﭽﯿﺰی ﮐﮫ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﻧﮕﻠﺲ اھﻤﯿﺖ دارد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ اوﻻ دوﻟﺖ ﭘﺪﯾﺪه اﯾﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دوﻟﺖ
ھﻤﯿﺸﮫ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و دوﻣﺎ اﯾﻨﮑﮫ
دوﻟﺖ ﻤﺮه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻀﺎد ﻣﯿﺎن طﺒﻘﺎت و ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﻰ اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﯿﻢ طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﯾﺎ دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺪارد .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ اﻧﮕﻠﺲ
اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ای از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ظﺎھﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و اﯾﻨﮑﮫ
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ .ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ
ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه را اﯾﺠﺎب ﻣﯿﻨﻤﻮد و اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ در راه اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﮔﺬاری ﺑﺸﻮد ﻧﯿﺎزی ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم آن را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺷﺘﺮاﮐﺘﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻨﻤﻮد.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻌﺮف ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮوری و واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اداﻣﮫ و ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎراﯾﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺎﻣﻌﮫ را اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﮫ ھﻤﺎن دﻟﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺌﻮداﻟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮده داری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ

ﺗﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻓﺮم ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ زﻣﺎﻧﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻋﻘﺒﮕﺮاﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺮی ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻓﻌﻠﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﮫ دو ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﮐﮫ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه دوﻟﺖ ھﺴﺘﻨﺪ:
 -١ﺑﺎ ظﮭﻮر دوﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎطﻖ را آﻏﺎز ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﺑﺘﺪا در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺘﮭﺎی ﺷﮭﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮏ در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن( آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ .در
ﮔﺬﺷﺘﮫ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ را ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯿﮑﺮد ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز
در ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﻞ طﺎﯾﻔﮫ ای وﺟﻮد دارد.
 -٢ﺑﺎ دوﻟﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ آﺷﮑﺎر ظﮭﻮر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺪون طﺒﻘﮫ – و ﺑﺪون دوﻟﺖ
ھﺮ دو ﺟﻨﮓ و دﻓﺎع ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﺪ .ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﺎدی ﯾﮏ ﻓﺮد ﺟﻨﮕﺠﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮده داری اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮده ھﺎ ﺣﻖ ﺣﻤﻞ اﺳﻠﺤﮫ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮاى ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﻮدن ﺑﺮده داران ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﮑﺸﻨﺪ· و ﺑﺮای ﺑﺮده داران ﻣﺠﺰا ﺳﺮﮐﻮب ﺷﻮرش
ﺑﺮده ﮔﺎن و ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺮاى ﻓﺘﺢ ﻣﻨﻄﻘﮫ اى ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺸﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ
دوﻟﺖ و ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﮫ دوﻟﺖ دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺲ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن دادﮔﺎھﮭﺎ زﻧﺪاﻧﮭﺎ و ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎﺗﯽ ﮐﮫ
اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺪون طﺒﻘﺎت ﺑﮫ آن ﻧﻤﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﺘﺮﯾﻦ روﯾﺎھﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاب آﻧﺮا ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﯿﺪﯾﺪﻧﺪ.
دوﻟﺖ دﺳﺘﮕﺎھﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺘ ﻨﺎﯾﯽ از آن ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﻣﺎ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﺪا ﻧﻤﯿﺸﻮد .وظﯿﻔﮫ دوﻟﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻀﺎدھﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ را در ﺧﺪﻣﺖ طﺒﻘﮫ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﮫ
ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ .وظﯿﻔﮫ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮده داران ﺳﺮﮐﻮب ﺷﻮرﺷﮭﺎی ﺑﺮده
ﮔﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮده داران ﺑﻮد .دوﻟﺖ ﻓﺌﻮداﻟﮭﺎ اﯾﻦ وظﯿﻔﮫ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ ﮐﮫ ﮐﺸﺎورزان زرﺧﺮﯾﺪ
را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ارﺑﺎﺑﺎن درآورد و ﺿﻤﻨﺎ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺷﺮاﻓﺰادﮔﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وظﯿﻔﮫ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل در آورده و در ﺿﻤﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را در ﺟﮭﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ·
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﺘﺒﺎر دارﻧﺪ .طﯽ دوران ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ دﺷﻮار
ﻣﯿﺸﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺘﻀﺎد طﺒﻘﺎﺗﯽ وزﻧﯽ ﻣﺴﺎوی دارﻧﺪ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو طﺒﻘﮫ در
ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﮫ ﺗﺮ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺮای ﻣ ﺎل ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ طﯽ
دھﮫ ھﺎی  ١٦٠٠و  ١٧٠٠ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ اﺷﺎره ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺨﻮاھﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد و دﯾﮕﺮ
اﺳﺘ ﻨﺎﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎو ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ اﻣﺎ در اداﻣﮫ اﺷﺎره ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ از اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ وآن
اﯾﻨﮑﮫ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ وﺳﯿﻠﮫ ای ﺑﺮای ارﺿﺎء ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﮫ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .دوﻟﺖ از ﻣﺒﺎرزه
طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎوب ﻋﺮﺻﮫ ای را ﺑﺮای آن ﻣﮭﯿﺎ ﻣﯿﺴﺎزد .در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ دوﻟﺖ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ آﺷﮑﺎر از دو ﺟﮭﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ
از آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﯾﻢ .ﺑﺎ ظﮭﻮر دوﻟﺖ ﺟﺎى ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻮده ای را ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮى
ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﮫ از اﻓﺮادی ﺣﺮﻓﮫ ای ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ اﻓﺮادى ﮐﮫ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮫ ای از
اﻓﺴﺮان ﺣﺮﻓﮫ ای رھﺒﺮی ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﯿﺸﻮد ﭼﺮا ﮐﮫ از ﺳﺮﮐﻮب اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺰ
ﺑﮭﺮه ﺑﺮدارى ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺎ ظﮭﻮر دوﻟﺖ اداره ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وظﯿﻔﮫ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺨﺼﻮص از ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن
دوﻟﺘﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .آن وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک اداره ﻣﯿﺸﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺑﻮرﮐﺮاﺗﮭﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﮫ دارای اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه اى ﺑﻮده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺮ آن ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﯿﺮاﻧﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ دو ﮔﺮوه ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺤﮑﻮم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ دو ﭘﺪﯾﺪه – ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺘﯽ و ﯾﮏ ﮔﺮوه وﯾﮋه از ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺑﻮروﮐﺮاﺗﮭﺎ – ﻣ ﺎﻟﮭﺎی ھﺴﺘﻨﺪ
ﻋﺎدی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﻟﺘﮭﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ .اﻣﺮی ﮐﮫ در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ
دوﻟﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل آﮔﺎھﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻗﺪرت
ﻧﻈﺎﻣﯽ و اداره ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﺗﻮده ھﺎ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﻣﺎھﯿﺘﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ طﺒﻘﺎت
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ طﺒﻘﮫ دﯾﮕﺮ .اﻣﺎ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ اﻧﮕﻠﺲ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ دوﻟﺖ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ و ھﻤﺰﻣﺎن ﭘﺪﯾﺪه اﯾﺴﺖ ﺿﺮروی در ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺪون اﺟﺒﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دﭼﺎر ھﺮج و ﻣﺮج و ﺑﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺸﻮد .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺿﺪ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ
و از اﯾﻨﺮو آﻧﺮا در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺪون طﺒﻘﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﺑﺪون ارزش و ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ﺿﺪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ طﺒﻘﺎت ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ آن از ﺧﻮد درﻣﻘﺎﺑﻞ ظﻠﻢ طﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻤﮫ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد و اﯾﻨﮑﮫ در ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از طﺮﯾﻖ دوﻟﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎ ﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ از دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ درک ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎھﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺗﻤﺎم ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و اﯾﻨﮑﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻈﻢ و
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺒﻮده و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺴﺎوی رﻓﺘﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ.

دوﻟﺖ ﻣﺪرن
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻗﺒﻼ در ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ دوﻟﺖ
از ﻧﻈﺮ رو ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﯾﺎ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﮑﻞ
آن ھﻤﮫ دوﻟﺘﮭﺎ ﻣﺎھﯿﺘﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ دارﻧﺪ .دوﻟﺖ ﺑﺮده داران ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﮑﻞ آن )ﺟﻤﮭﻮری و ﯾﺎ
اﻣﭙﺮاطﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ رم در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن( ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺑﺮده دار ﺑﻮد .وظﯿﻔﮫ اﺻﻠﯽ ﺑﺮده داران ﺗﻀﻤﯿﻦ
اداﻣﮫ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮده داری و اﻋﻤﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮده داران ﺑﺮ ﺑﺮده ﮔﺎن ﺑﻮد .دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
دوﻟﺘﯿﺴﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ از ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻞ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﯾﺎ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .وظﯿﻔﮫ اﺻﻠﯽ آن
ﺣﻔﺎظﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺮدش داراﯾﯿﮭﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای اﺳﺘ ﻤﺎر ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ و از آﻧﭽﯿﺰی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ در زﺑﺎن ﻋﺎم "دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎزار"
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد.
از اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ دو واژه ﻣﺘﺪاول و در ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺑﺎ ھﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ /دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎھﯿﺖ دوﻟﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻠﯿﮫ دوﻟﺘﮭﺎ ﺣﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻨﻮﻧﺘﯽ ﻋﯿﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺠﺴﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری طﺒﻘﺎﺗﯽ و اﻋﻤﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﺑﺮ طﺒﻘﮫ
دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ
اﻣﺎ اﻟﺒﺘﮫ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎھﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ آن ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ روش
ﺗﺎﯾﯿﺪ-ى ﺳﺎده ﺷﺪه ای درک درﺳﺘﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪھﺪ ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ در
ﻣﻮرد ﭘﺪﯾﺪه ای ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﯾﮏ ﻣ ﺎل واﻗﻌﯽ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ
از آن ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﻠﺘﺶ را از آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮدار ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﯿﻨﻢ .ﻣﺎ ﺣﺘﯽ از
"دوﻟﺘﯽ ﭘﺮﻗﺪرت" در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﻧﺮژی ﺧﻮد را از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻮﺋﺪی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻣﯿﺎﻧﮫ روھﺎ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎی رﻧﮓ و وارﻧﮓ از دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﻮدن ﺻﻨﺎﯾﻊ

و دﯾﮕﺮ ارﮔﺎﻧﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﯾﮫ ﺳﺮ داده و در ھﺮاﺳﻨﺪ .ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺶ آﺷﮑﺎر .دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎ
ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ از آن دﻓﺎع ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﻣﮑﺎن دارد؟
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺴﺘﮑﮫ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ و ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﺗﻀﺎد ﻓﺎﺣﺸﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد.
ﻣﺴﺌﻠﮫ در ﻣﻮرد ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﻮد .ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ١٨٤٨زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺻﺤﻨﮫ ﻣﺒﺎرز طﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﻟﻮﺋﯿﺲ ﺑﻨﺎﭘﺎرت ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ دوﻟﺘﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﻧﻤﻮد و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ اﻧﺤﻼل ﺟﻤﮭﻮری دوم و ﺑﺎز ﮔﺸﺖ اﻣﭙﺮاطﻮری ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪ .ﻟﻮﺋﯿﺲ ﺑﻨﺎﭘﺎرت
ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺳﻮم ﺷﺪ ﯾﮏ ﻗﯿﺼﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ
ﺳﯿﺴﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار را ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻗﺮار داد.
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻣﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ طﺒﻘﺎت اﯾﺴﺘﺎده ﻗﺪرﺗﯽ دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه
طﺒﻘﺎﺗﯽ را داوری ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن.
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻋﺠﯿﺐ را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ "ھﯿﺠﺪھﻢ ﺑﺮوﻣﺮ ﻟﻮﺋﯽ ﺑﻨﺎﭘﺎرت" ﻣﻮرد
ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داد .ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻮدﺗﺎی دوﻟﺘﯽ در ھﺠﺪھﻤﯿﻦ روز از ﻣﺎه دوم از
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻧﺴﺒﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻨﺎﭘﺎرﺗﯽ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﮫ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ او ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺣﺎﮐﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻓﺮاﻧﺴﮫ را دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺤﺮاﻧﻰ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺘﯽ ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن
ﺳﻮم ﺧﻮد را ﻗﯿﺼﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد اﻣﺎ او ﻗﯿﺼﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﻮد و ﻧﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺌﻮداﻟﮭﺎی آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
اداره دوﻟﺖ ﺗﻤﺎﯾﻠﻰ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ· ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:
"ﺗﻮده ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺧﺎرج از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ ﺑﻨﺎﭘﺎرت ﻧﮭﯿﺐ ﻣﯿﺰدﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران
و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎراﻧﺸﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﻮده و ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻗﺮار دھﺪ ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺎطﺮی آﺳﻮده ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد
را ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻗﺎطﻊ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ".
ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﻮد .اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﺠﺎم ﺑﻰ درد
ﺳﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺳﻮد را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎزد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺣﺘﯽ آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮد را از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد ھﯿﺘﻠﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ اھﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﻨﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت!
دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از دوﻟﺘﮭﺎی ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎه اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ
اﮔﺮ ﭼﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺎس آﻧﺴﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ﻣﮭﻤﯿﺴﺖ ﻣﯿﺎن ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دوﻟﺘﮭﺎی ﻣﺎﻗﺒﻞ
آن .ﺑﺮده داران و ارﺑﺎﺑﺎن زﻣﯿﻨﺪار ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫ
ﺧﻮد را ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر وادار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮده ھﺎ ﺑﺪون ﺿﺮﺑﮫ ﺷﻼق ﮐﺎر ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ آﻧﮭﺎ اﻧﮕﯿﺰه ای ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺮی ﮐﮫ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﻨﻤﻮد.
ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ارزش اﺿﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺪارد ﻻاﻗﻞ ﻧﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ .آﻧﭽﯿﺰی ﮐﮫ او ﺑﮫ آن ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻨﯿﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﮫ از داراﯾﯿﮭﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺒﺎدﻻت آزاد ﮐﺎﻻ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﺎﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﯿﺘﻮان ﮐﺎﻻی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ھﻤﯿﺸﮫ اﺳﺘ ﻨﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اوداﻟﻦ )ﯾﮑﯽ از ﺷﮭﺮھﺎی
واﻗﻊ در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ( .در ﺳﺎل  ١٩٣١در آﻧﺠﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺟﮭﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻋﺘﺼﺎب ﺷﮑﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﮫ
ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺘﺮض ﺷﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﻨﺞ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﻮرش ﮐﺸﺘﮫ

ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ وﻗﻮع اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯿﺴﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ آﺷﮑﺎر ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای ﻣ ﺎل ﺷﯿﻠﯽ در ﺳﺎل .١٩٧٣
از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ طﺒﻘﮫ ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ زﯾﺮﮐﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎﯾﺪ .ﺑﺮده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﯿﮑﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
رﻋﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮرش ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺠﺰ اﺟﺒﺎر ﮐﮫ از ﺧﺎرج ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر وارد ﻣﯿﮑﺮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻧﻤﯿﺪاد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران آﻏﺎزﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺋﺪ اﻣﺮوزی ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻮﺟﻮد
آوردن ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد و زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺘﮫ و
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺧﻮد ﺑﮫ ﺑﺮده و ﺑﺮده دار ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ دارد ﮐﮫ از داراﯾﯿﮭﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و از رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻧﮭﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮭﺪﯾﺪات
اﻧﻘﻼب ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ دوﻟﺘﮭﺎ ﺧﻮد را ﺑﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﻠﯿﺲ و زﻧﺪاﻧﮭﺎ ﻣﺠﮭﺰ ﻣﯿﺴﺎزد .ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ اﺳﺎس دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯿﺪھﻨﺪ .اﻣﺎ وظﯿﻔﮫ اﺻﻠﯽ و ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ وظﯿﻔﮫ روزاﻧﮫ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺟﮭﺖ اﺳﺘ ﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮔﺮدش ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﮭﺎ ﺣﻔﺎظﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺮی ﮐﮫ ﺣﻔﺎظﺖ از
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آﻧﮭﺎ را در ﺻﺪر وظﺎﺋﻒ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮی را ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯿﺪھﺪ .ﺗﺎ ﻟﺤﻈﮫ ای ﮐﮫ دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺖ ﻧﺪارد آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ رھﺒﺮی دوﻟﺖ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺸﺮ
ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﻣﺎﻣﻮران اداری ﮐﮫ ﺿﺮورﺗﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﮫ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ .طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
دار ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﮫ طﺒﻘﺎت ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ در
ﻣﯿﺎن اﻗﺸﺎر اداره ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد اﻣﺮی ﮐﮫ در ﺟﻮاﻣﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ آﺧﺮ ﮐﺎر اﺳﺖ .آن اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار را در ﺑﺮ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد ﺑﮫ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻤﺎل آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ.
اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﯿﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﯾﻦ ھﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ طﺒﻘﺎت در ﺣﺎل ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ھﺎی ﮐﺎر ﯾﮏ دوﻟﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارى اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﺠﺰا ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻼﺋﻖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﯿﮭﺎی ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺳﻮد را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﻧﮫ ﺳﻮد آن ﻓﺮد ﻣﺠﺰا ﺑﻠﮑﮫ اﻣﮑﺎن ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺳﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎھﯿﺖ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ را ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯿﺪھﺪ.

ظﮭﻮر و ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﺳﻮﺋﺪ اﻣﺮوزی ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺸﺪت ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎ و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزار
از ﭼﭙﺎول ﻣﺎﻟﯿﺎت و اﻋﻤﺎل ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻗﺪرت از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ
ﮐﮫ از ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ آﻧﭽﯿﺰی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ آﻧﺮا "ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺘﻤﺪن" ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﮫ ﻧﻔﻊ آن
ﭼﯿﺰی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ آﻧﺮا ﺑﺎزار ﻧﺎم ﻧﮭﺎده اﻧﺪ ﺑﮑﺎھﻨﺪ .دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎ ﺑﺎ آن دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ادﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ
آﻧﮭﺎﺳﺖ ﻋﺪاوت ﻣﯿﻮرزﻧﺪ.
در ﮔﻮﺷﮫ ای دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮوش داراﯾﯿﮭﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﮭﺮدارﯾﮭﺎ ﻣﯿﺠﻨﮕﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ

داری ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﭼﮫ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ دوﻟﺘﮭﺎ دراﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎن وﺳﯿﻠﮫ ای ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت طﺒﻘﮫ ﺣﺎﮐﻤﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ.
ﺗﻨﺎﻗﺼﯽ ﮐﺎﻣﻼ اﺷﮑﺎر.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮔﻔﺘﯿﻢ دوﻟﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ طﯽ دوراﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ
طﯽ دوراﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻀﺎدھﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی در ﮐﻔﮫ ای ﻣﺴﺎوی ﻗﺮار دارﻧﺪ .طﯽ ﭼﻨﯿﻦ دوراﻧﯽ دوﻟﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ آن ﺧﻮش ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺑﯿﺎد ﻣﯿﺎورد ﻓﺮدرﯾﮏ اﻧﮕﻠﺲ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣ ﺎل از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد .طﯽ دھﮫ ھﺎی  ١٦٠٠و
 ١٧٠٠در ﺟﺎﯾﻰ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﻰ آﺧﺮﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﺮاى ﻧﺠﺎت ﺧﻮد از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻮد
ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮد آﮔﺎه و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺗﮭﺎی ﻓﺌﻮدال را ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﯾﮏ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺷﺮاﻓﺰادﮔﺎن ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﻓﺌﻮدال ﺑﻮد ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه طﻠﺒﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ در
دراز ﻣﺪت ﺗﻼﺷﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد .ﻟﻮدوﯾﮏ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﺳﺮ زﯾﺒﺎی ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ از دﺳﺖ داد .اﻧﻘﻼب
ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﺟﻨﮕﮭﺎی ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﮫ ﮐﻮﺷﺶ اﺷﺮاﻓﺰادﮔﺎن ﻓﺌﻮدال ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد.
اﯾﻨﮑﮫ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺎﻋ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮادر ﻟﻮدوﯾﮏ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﯾﻦ ﻗﻀﺎوت
ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯿﺎورد .ﻟﻮدوﯾﮏ ھﯿﺠﺪھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺧﻮد ﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺑﻮد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﻣﯿﻨﻤﻮد.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎھﯿﺖ دوﻟﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪھﺪ اﻣﺎ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ روی
دوﻟﺖ ﺗﺎ ﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد· ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻄﻠﻘﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی آﻧﺴﺖ·
اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﺮدﻣﯽ دوﻟﺘﮭﺎى ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ دوﻟﺘﮭﺎى رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺳﻮﺋﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ای روﺷﻦ
ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ .ارﻧﺴﺖ وﯾﮕﻔﻮرش – ه ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات در ﺳﺎل  ١٩١٨ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
"زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﻮج اﻧﻘﻼب در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺟﺎزه ﺑﺪھﺪ ﮐﮫ ده ﻧﻔﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ
ﯾﮏ ﺧﻮاﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ" .ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در روﺳﯿﮫ ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﮐﮫ ﺳﻮﺋﺪ از
ﻣﺒﺎرزات طﺒﻘﺎﺗﻰ ﺑﮫ ﻟﺮزه در آﻣﺪه و در آﺳﺘﺎﻧﮫ اﻧﻘﻼب ﻗﺮار داﺷﺖ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺑﮫ اﺻﻠﻄﻼح رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ روز را ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺒﺎرزات طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم
ﻣﻌﺎﻣﻼت در آراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎج دھﯽ روی ﻣﯿﺎورد.
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ.
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در آﻏﺎز دھﮫ ھﺎی  ١٩٠٠ﺗﺰ "ﺻﺪ ﺳﺎل ﮐﻮﺗﺎه" را اراﺋﮫ داد ﺗﺰی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﺸﮭﻮراﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ارﯾﮏ ھﺎﺑﺴﺒﺎوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ" .ﺻﺪ ﺳﺎل ﮐﻮﺗﺎه" در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه
ﺣﻮاد ﻰ اﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩١٤ﺗﺎ  ١٩٩٠رخ داد .از ﺟﻤﻠﮫ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﮐﮫ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺮاھﺖ و زﻧﻨﺪﮔﯿﺶ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن ﻗﺮار داد اﻣﺮی ﮐﮫ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﮫ و
ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ .در ﺳﺎل  ١٩٩٠ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﺘﻈﺮه و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ آن ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٨٩ھﻨﻮز ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزﯾﮭﺎی ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
در ھﻤﺎن اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﻣﻮرد "ﺻﺪ ﺳﺎل ﮐﻮﺗﺎه" ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٩٠در ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﻣﺮوزی ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ ارﯾﮏ ھﺎﺑﺴﺒﺎوم ﺑﺎ اﺷﺎره ای ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﺎھﯿﺖ اﯾﻦ دوران را ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ" .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ
روﺳﮭﺎ ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻏﺮب ﺧﻮب ﺑﻮد"" .او ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﺎن وﺣﺸﺘﯽ ﺑﺮ اﻧﺪام ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داران ﺑﯿﺎﻧﺪازد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از ﺗﺮس اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﻓﺮﻣﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮای طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺪﻧﺪ".
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﮫ ﻣﺸﺎھﺪه زﻣﯿﻨﮫ رﻓﺎه را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﺴﺎزد· اﯾﻦ ﻣﻌﺮف ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
دارﯾﺴﺖ.

رﻓﺮﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار از ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ در دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل اﯾﻦ رﻓﺮﻣﮭﺎ ﺑﺨﺸﺎ
ﻏﯿﺮ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ وﻟﯽ ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ در آن اداﻣﮫ ﺣﯿﺎت اﺳﺎس ﻣﺎھﯿﺖ
طﺒﻘﺎﺗﯽ دوﻟﺖ و رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﮔﺮوه ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺳﻮﺋﺪ ﭘﺮ آﻟﺒﯿﻦ ھﺎﻧﺴﻮن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﺎم را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .در
ﻧﻄﻖ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد در ﺳﺎل  ١٩٢٨او ﻋﺒﺎرت "ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺮدم" را ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮭﺮه ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺎﺳﮑﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﯿﮕﺬارد ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﮭﺎ اﻧﺪاﺧﺖ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺳﻮﺋﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوت در ﺗﻤﺎم
ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی دھﮫ ھﺎی  ١٩٣٠راه را ﺑﺮای ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ دی
روزوﻟﺖ ھﻤﻮار ﻧﻤﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
رﻓﺮﻣﮭﺎی دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺨﺸﺎ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اوﻟﯿﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ھﺮ ﭼﮫ
ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮ در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارای ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺘﺮﻗﯿﺘﺮﺑﻮده و ﯾﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮد را در ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺎﻟﯽ
دارﻧﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ اﮔﺮ ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ درآﯾﻨﺪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺎ ﻣﺮز ﺳﻘﻮط ﺑﮫ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻮازن ﻣﯿﺎﺑﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد را در
اﯾﻦ ﻣﺮز در ﺗﻮازن ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﮭﺎی ﻧﺌﻮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ در ﻣﻮرد "ﺑﺤﺮان ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ"
ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯿﺨﻮاھﺪ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﮭﻨﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ رھﻨﻤﻮن ﺷﻮد آن
ﺑﺤﺮان دﯾﮕﺮ داروی ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ
ﻣ ﺎﻟﮭﺎ  -ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮازات دوﻟﺘﮭﺎی دﻣﮑﺮات رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ در اﺳﺎس درﮔﯿﺮ ھﻤﺎن ﻣﺸﮑﻼت
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﻮدﻧﺪ .ھﯿﺘﻠﺮ و ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ از وﺣﺸﺖ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﺨﺸﺎ ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ از دوﻟﺘﮭﺎی دﻣﮑﺮات رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
طﯽ آن ﺻﺪ ﺳﺎل ﮐﻮﺗﺎه اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺌﻮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در زﯾﺮزﻣﯿﻨﮭﺎی ﺳﻮﺋﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻟﻤﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺣﺒﺲ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﮫ ﺟﺎی آن از اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ در اﯾﻦ اﺷﺎره ﻣﺤﺪود زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ در ﻣﻮرد اداره دوﻟﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری دﯾﮕﺮی را ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻧﮫ ﯾﮏ دوﻟﺖ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺘﻔﺎوت .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﮫ از درﺟﮫ ﭼﻨﺪش آور ﺑﻮدن
ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻧﻤﯿﮑﺎھﺪ اﻣﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ را در راﺑﻄﮫ ای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ .ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﯿﻮه اﯾﺴﺖ ﺑﺮای اداره دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از ﺟﺎﻧﺐ اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﺑﺎری ﺑﮫ ھﺮ ﺟﮭﺖ .در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎج دھﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮاﺿﻊ
ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﻮاﺿﻊ از ھﻤﺎن ﺳﺎل  ٬ ١٩١٨زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ طﺒﻘﮫ ﺑﻮرژوازی ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﻣﯿﻠﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﺣﻖ رای ﻋﻤﻮﻣﯽ و ھﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻋﺎدی ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮود آورد ٬آﻏﺎز ﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ.
طﯽ دھﮫ ھﺎی  ١٩٢٠ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ طﺒﻘﮫ ﻣﺮﻓﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ آﻧﺮا ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "دھﮫ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ" ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ٬اﺗﻔﺎﻗﺎت زﯾﺎدی رخ ﻧﺪاد ٬اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ در ﺳﺎل  ١٩٢٩و ﺑﺎ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ٬طﺒﻘﮫ آﮔﺎه و ﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﯿﺶ از آن ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺘﮭﺎ از ﻣﯿﺎن ﺗﻼﻟﻮ ﺣﺒﺎﺑﮭﺎی رﻧﮕﯿﻦ ﮔﯿﻼس

ﺷﺎﻣﭙﺎﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺼﻮص ٬دﻗﯿﻘﺎ ٬در ھﻤﺎﻧﺰﻣﺎن ﮐﮫ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ھﻤﮫ ﺟﮭﺎن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ٬ﮔﺰارﺷﮭﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﺪ .ﺟﮭﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﮫ
اﻧﺘﺨﺎب راه ﺑﻮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ روزوﻟﺖ و ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻣﻌﺮوف او ﺑﮫ ﻧﺎم New
 ٬Dealآﻟﻤﺎﻧﯿﮭﺎ ﺑﺮ روی آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ و ﺳﻮﺋﺪﯾﮭﺎ ﺑﺮ روی ﭘﺮ آﻟﺒﯿﻦ ھﺎﻧﺴﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺎده ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .در ھﻤﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎی اوﻟﯿﮫ دھﮫ
ھﺎی  ١٩٣٠طﺒﻘﮫ ﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎ رای دادﻧﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ طﺒﻘﮫ ﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮد و رھﺒﺮ ﺿﺮﺑﮫ ﺧﻮرده ﮐﺎرﮔﺮان ٬ﭘﺮ آﻟﺒﯿﻦ ھﺎﻧﺴﻮن ٬ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ آﻧﮭﺎ
واﻗﻊ ﻧﺸﺪ .اﻣﺎ ھﻮاداران اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﺎﭼﯿﺰی را در اﻧﺘﺨﺎب راه ﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﺿﺮوری ﺑﻮد اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻧﺠﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اھﻤﯿﺖ داﺷﺖ .ﺗﺮوﯾﺞ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ راه ﺣﻞ ﺑﻮد ٬و ﯾﺎ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل
ﺗﻨﮭﺎ راه ﺣﻞ ﻣﻤﮑﻦ .اﮔﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ اﻋﻼم ﺻﻠﺢ را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ٬
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﺮاى اراﺋﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد اﺻﻼﺣﺎت آﻣﺎدﮔﻰ داﺷﺘﻨﺪ ٬اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯽ ارزﺷﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ٬
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ھﺮﮔﺰ ﭼﯿﺰی را ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪھﻨﺪ ٬اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﭼﯿﺰی .ھﻤﮑﺎری طﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ھﻤﮑﺎری ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮد و در ﺿﻤﻦ ھﻤﮑﺎری ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﮫ از طﺮف
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد· ھﺮ از ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و دﻋﻮاھﺎی ﺷﺪﯾﺪ ھﻤﺮاه ﻣﯿﺸﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ طﺮح
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ  ATPدر دھﮫ ھﺎی  ٬ ١٩٥٠ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی درآن ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی
ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻨﮑﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺋﺪی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﮕﯽ ٬ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ای دوﻟﺘﯽ
را اھﺪا ﻧﻤﻮد ٬ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ای ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺷﺪه در ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮای
ﭘﺮوژھﺎی ﻣﻔﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻓﺮم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻏﺎز دھﮫ ھﺎی ١٩٦٠
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺴﮑﻦ را ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﻤﻮد ٬ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺴﮑﻨﯽ ﮐﮫ ارﻧﺴﺖ وﯾﮕﻔﻮرش در آﻏﺎز  ١٩١٨ﺑﮫ ﮔﺮﻣﯽ در ﻣﻮرد آن
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب راھﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺳﻮﺋﺪی در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﺒﻮد٬
ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در آﻏﺎز دھﮫ ھﺎی  ١٩٦٠ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﮭﺎی ﺑﺰرگ را ﻣﻮرد
ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻗﺮار داده ﺑﻮد .دو اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ ٬اﯾﻨﮑﮫ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از ﺧﺎرج وارد
ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر رزرو ٬ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﮭﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران واردات ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ ٬ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﻣﺨﺎرج اﺿﺎﻓﯽ در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن آﻧﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻮﯾﮋه طﯽ دھﮫ ھﺎی ١٩٦٠
ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺨﺼﻮص از ﻓﻨﻼﻧﺪ و ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺑﮫ ﮐﺸﻮر وارد ﻧﻤﻮده
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ واردات ﮐﺎرﮔﺮان را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ٬اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ٬ﮐﮫ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﯿﺎن
ﺧﻮدﺷﺎن رﺷﺪ ﻧﻤﻮده و در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻮد ٬وادار ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ روی زﻧﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ٬ﯾﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺨﺎرج ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﮐﺎر زﻧﺎن را ﮐﮫ ﺗﺎ
آﻧﺰﻣﺎن در ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﺪ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ در آﻏﺎز دھﮫ ھﺎی  ١٩٦٠ﻋﺒﺎرت "ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک" در
ادﺑﯿﺎت ﺳﻮﺋﺪی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﮭﺪ ﮐﻮدﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﺎﻧﮫ دوﻟﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن – و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﮫ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺳﻮﺋﺪی اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاھﻢ آورده اﺳﺖ ٬ﮐﮫ ﺣﺘﯽ در زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن آﻧﮭﺎ ﻧﻮزاد
ھﺴﺘﻨﺪ و اوﻟﯿﺎی آﻧﮭﺎ ﭘﯿﺮ و ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ ٬در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ٬رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ آﻏﺎز
ﺷﺪه اﺳﺖ و در ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری راﯾﺞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣ ﺎل در آﻟﻤﺎن ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯿﺎﺳﺖ واردات
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد ٬ھﻨﻮز اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎدﯾﺴﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﺪه و از ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در آﻟﻤﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺸﺪت ﮐﺎھﺶ داده اﺳﺖ.

ھﺪف از اﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻨﺴﺘﮑﮫ ھﻤﮑﺎری طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ
ﻧﺴﺒﯽ را در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﺴﺎزد .دوﻟﺖ ھﻤﭽﻨﺎن از ﻣﺎھﯿﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ٬وظﯿﻔﮫ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و – راﺑﻄﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ٬
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﭼﮭﺎرﭼﻮب راه را ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﺳﻠﻄﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده ﺑﺎز و اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
را ﺑﺮای طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﺮﯾﺎن وﻗﺎﯾﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
طﯽ روزھﺎی طﻼﯾﯽ دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٬ﮐﮫ در ﺳﻮﺋﺪ از آﻏﺎز دھﮫ ھﺎی  ١٩٥٠و ﺗﺎ آﻏﺎز دھﮫ ھﺎی ١٩٨٠
اداﻣﮫ داﺷﺖ· اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺴﺘﺮش وﺳﯿﻊ ﺑﺨﺸﮭﺎی رﻓﺎھﯽ دوﻟﺘﯽ و ﮐﺎھﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﻠﻄﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ٬ﮐﻨﺘﺮل
واﻣﮭﺎ و ﭘﻮل ٬دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ٬اﮔﺮ و زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻧﻤﯿﺨﻮاھﺪ و ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ دﻓﺎع از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮدھﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪ را ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺪھﺪ ٬را ﺑﮫ ھﻤﺮاه
داﺷﺖ .در ﺳﻮﺋﺪ ﻣﯿﺎن  ١٩٥٠ﺗﺎ  ١٩٨٠اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮای درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮى ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ارﻗﺎم
داده ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ) LOﯾﮏ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ١٤اﺗﺤﺎدﯾﮫ از اﺻﻨﺎف ﻣﺨﻠﺘﻒ در ﺳﻮﺋﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( در ﺳﺎل
 ١٩٨٠در آﻣﺪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ  ٩ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درآﻣﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ در ﺳﺎل
 ١٩٥٠ھﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮ درآﻣﺪش ﺗﺎ  ٢٧ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ در ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﺑﮫ  ٣٧ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﯿﺪ.
ھﻤﮑﺎری طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺪون دردﺳﺮ ھﻢ ﻧﺒﻮد ٬اﻣﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﻧﺮا در ﭼﮭﺎر ﭼﻮﺑﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺒﺮد ﮐﮫ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺠﺰ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ آﻧﮭﺎ از طﺮﯾﻖ اراﺋﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد در ﻣﻮرد ﺻﻨﺪوق ﺣﻘﻮق
ﺑﮕﯿﺮان ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار دادﻧﺪ .آﻧﺰﻣﺎن اوﺿﺎع ﺟﮭﻨﻤﯽ ﺷﺪ ٬اﮔﺮ ﭼﮫ
آن ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﺳﻠﻄﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻧﻤﯿﻨﻤﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﮫ اﺳﺎﺳﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻠﻄﮫ ﺑﮫ ﭼﻮن و ﭼﺮای ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﮑﯽ ﺑﺪل راه دھﯿﻢ ٬از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
و اﯾﻦ طﻨﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ھﯿﭽﮕﺎه ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺣﺪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد آﻧﺰﻣﺎن ﺧﺸﻨﻮد ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺸﺎ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻨﺤﻮی ﺑﺴﯿﺎر آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻣﺸﺨﺺ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ و
ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮد ٬آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﮭﺎ طﯽ آن دوران در ﻣﻮرد ﯾﮏ
ﻣﻮﻧﻮﭘﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را از ﯾﮏ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺣﺎﻣﻞ آﻧﺴﺖ ﻧﺠﺎت داد .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد و ﺳﮭﺎم ﺑﮫ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎھﺪ آن ھﺴﺘﯿﻢ ﺻﻌﻮد ﻧﻨﻤﻮد .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ درآﻣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ
و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاھﻢ آورد .ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ودﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺮص و
طﻤﻊ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻓﺮاد ﻣﺠﺰا را در ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد درﻣﯿﺎورد ٬اﻣﺮی ﮐﮫ ﮔﻤﺎﻧﮫ زﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ
در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎﻋ ﮔﺸﺘﮫ و ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻮزون اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﺴﺎزد.
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺳﻮﺋﺪﯾﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ .از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺗﺎ آﻏﺎز دھﮫ ھﺎی  ١٩٧٠ﺗﻤﺎم اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ھﻤﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﺳﺎس
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در زﯾﺮزﻣﯿﻨﮭﺎ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﻋﺎدی زﻣﺎﻧﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ
ﮐﮫ ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ در ﭘﺎﯾﺎن  ١٩٧٠ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺗﺎزه ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ھﯿﻮﻻی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ
را آزاد ﻧﻤﻮد ٬ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از ﺟﺎﻧﺐ روﻧﺎﻟﺪ رﯾﮕﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺳﺮﺳﺎم آور ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ھﻤﮫ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن و وزﯾﺮان داراﯾﯽ در ﺗﻤﺎم ﺟﮭﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ٬ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ وزﯾﺮ داراﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﺎ Kjell
 Olof Feldtﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﮑﺎن ﯾﮏ ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﮐﮫ ﭘﺲ از دھﮫ ھﺎی
 ١٩٣٠ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دوﻟﺘﯽ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﯿﺪاد ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫ ﺧﻮد درآوردﻧﺪ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ آﻏﺎزی ﺷﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺎن
دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دو ﻧﺎﺑﻐﮫ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ.

ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ
وﺣﺸﺖ دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد ٬وﺣﺸﺘﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ٬ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ٬در ﭼﻨﮕﺎل ﺧﻮد اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﯽ در دھﮫ ھﺎی  ١٩٦٠و  ١٩٧٠در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ٬اﮔﺮ ﭼﮫ رو ﺑﮫ اﻧﺤﻄﺎط ﺑﻮد
وﻟﯽ اﯾﻦ وﺣﺸﺖ را زﻧﺪه ﻧﮕﮭﺪاﺷﺖ ٬ﭼﺮا ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدﯾﺴﺖ ٬ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﯽ
ﻣﻌﺮف ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ در آن ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻮد .اﯾﻦ طﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ
ظﮭﻮر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوراﻧﺪﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﮭﺪﯾﺪی ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯿﺴﺖ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن دھﮫ ھﺎی  ١٩٧٠آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ٬زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی
در اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﮐﺎﻣﻼ اﻓﻮل ﻧﻤﻮد .ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی در واﻗﻊ ﺑﯿﺶ از ده دﯾﮕﺮﺳﺎل
ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ٬ﭘﺮوﺳﮫ ای ﮐﮫ ﺳﺮﻋﺖ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ در ﻓﻀﺎ ٬آﻏﺎز ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ روﻧﺎﻟﺪ رﯾﮕﺎن٬
ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ وﺣﺸﺖ ﻣﺪت درازى ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ٬ﺣﺎد ﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﺟﺮﺋﺖ
ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ داد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎره ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ آﻣﺎده ﻧﻤﻮد اﺷﺎره ﺷﻮد .در آﻏﺎز
دھﮫ ھﺎی  ١٩٧٠ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﺗﻮن وودز از ھﻢ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ· اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺎﻟﻰ ٬ﺑﺎ دﺷﻤﻦ
اﺻﻠﯽ ﻧﺌﻮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﺟﺎن ﻣﯿﻨﺎرد ﮐﯿﻨﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از طﺮاﺣﺎن ﺧﻮد ٬از  ١٩٤٥ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻈﻢ
و ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮد· اﻣﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ١٩٧١اﯾﻦ ﻗﺮارداد را ٬ﻧﺎﺗﻮان در اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن ارزش دﻻر ﺑﮫ طﻼ٬
ﻓﺴﺦ ﻧﻤﻮد ٬ارﺗﺒﺎطﯽ ﮐﮫ اﺳﺎس ﺟﺎه طﻠﺒﯿﮭﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺟﮭﺖ ﺑﺎ ﺒﺎت ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ واﺣﺪھﺎی ﭘﻮﻟﻰ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯿﺪاد .ھﻤﺰﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﺤﺮان ﻧﻔﺘﯽ  ٬ ١٩٧٤در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد٬
اﻣﺮی ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺑﺎزارھﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﯿﻨﻤﻮد.
اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ از اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺳﻮﺋﺪی ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﺨﺸﮭﺎی دوﻟﺘﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ٬ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻋﻈﯿﻢ در ﮐﻨﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺧﺎﻟﺺ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺣﺪاٽ ﺷﺪه اﻧﺪ ٬ﭼﺮا ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آب از روی رودﺧﺎﻧﮫ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ؟ در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ
آوردن ﺳﻮد در ﺑﺨﺸﮭﺎی دوﻟﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .٬ﺣﯿﺮت زده ﻧﺸﻮﯾﺪ ٬ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ در ﺑﺨﺸﮭﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪ.
ﺟﮭﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن داﺳﺘﺎﻧﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺎن راه دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ دھﮫ ھﺎی  ١٩٨٠ﺑﺎز
ﻣﯿﮕﺮدد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺸﺒﮫ ھﻤﮫ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن داﺧﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه دادﻧﺪ٬آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺗﺎ آﻧﺰﻣﺎن ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺠﺰ ﮐﯿﻨﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ٬
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﮕﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺌﻮ ﻟﯿﺒﺮال ظﺎھﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﻰ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران در آﻏﺎز دھﮫ
ھﺎی  ١٩٩٠ھﻤﮑﺎری طﺒﻘﺎﺗﯽ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﺷﺪﯾﺪ در ﺟﮭﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺧﻮدى ٬ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آﻧﮭﺎ روان ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﯾﮏ دﻧﺒﺎﻟﮫ روی ﻣﻨﻄﻘﯽ
از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮد .اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اروﭘﺎ ﺑﺮای
ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎﺳﺖ ٬ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ٬
اﻣﺮی ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺳﻮﺋﺪی ﺟﮭﺖ ﺑﮭﺮه ورى از آﻧﮭﺎ از ﮐﺴﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﯿﻔﺘﺎده اﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ای از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن طﻮﻻﻧﯽ ٬ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ٬ﭼﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﮫ ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در ﻣﻮرد دوﻟﺖ دارد .ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﺴﺘﮑﮫ اﯾﻦ دورﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﯿﺪھﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺒﺤ دوﻟﺖ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺎﻓﻞ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ
در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ٬اﯾﻨﮑﮫ آﻧﮭﺎ ظﺎھﺮا ﺑﮫ آن دوﻟﺘﯽ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ادﻋﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻠﻖ ﺑﮫ

آﻧﮭﺎﺳﺖ و اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎ از ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از آن دﻓﺎع ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﮫ آﻧﺮا در ﺑﯿﺎن ﺑﻌﻨﻮان دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
درک راﺑﻄﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ .دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﮫ ای ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﮫ طﺒﻘﮫ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ٬آﻧﮭﺎ اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎن دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار ﻧﻤﯿﺪھﻨﺪ
– ﻧﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮﺑﺸﺎن را ٬ﻧﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺎﺣﺒﻤﻨﺼﺒﺎن را و ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﻧﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﺪﺳﺖ آوردن
ﺳﻮد را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ – ﺑﻠﮑﮫ ھﺪف دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎ ٬از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر رھﺎ ﻧﻤﻮدن ﺧﻮد را از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ
ھﻤﮫ ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎ ٬ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ آن ﻣﺤﺪوﯾﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎورد ٬ﻧﺎﺑﻮد
ﻧﻤﻮدن ﺿﻤﯿﻤﮫ ھﺎی دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ٬رﻓﺮﻣﮭﺎﯾﻰ ﮐﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﮭﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮده
و ﻣﺤﺪوﯾﺘﮭﺎى اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﺎزاری ﮐﮫ آﻧﮭﺎ آﻧﺮا ﺑﺎزار آزاد ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ·
ھﺪف ﻧﮭﺎﯾﯽ دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎ ﺷﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ "دوﻟﺖ ﻧﮕﮭﺒﺎن ﺷﺐ" ﻧﺒﺎﺷﺪ ٬آن دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻋﯿﺎن ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ٬ﺑﺠﺰ آن اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ اھﺪاف آﻧﺎن را ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺟﺒﺮ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻣﻼ ﻣﯿﺴﺎزد· اﻣﺎ دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎ در اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﮐﻮﺷﺲ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ دارﯾﻢ .ﻣﺎ از ﺿﻤﯿﻤﮫ ھﺎی دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﯾﮏ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻮدﺟﮫ ﺑﻨﺪی ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﺑﯿﻤﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﺨﺸﮭﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺑﺎزار آن ﺣﻘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ را اﻋﻄﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺨﺘﺺ
ﺮوﺗﻤﻨﺪان اﺳﺖ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ٬ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﮐﺎری ﻣﺎﻧﻌﻰ اﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ راه
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارى· ﭼﺮا ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘ ﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ از طﺮﯾﻖ دوﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﺳﻠﻄﮫ
ﻣﻄﻠﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯿﺘﻮان از ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻤﻮد.
دوﻟﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺎھﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎﻧﯿﺶ ارﮔﺎﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری طﺒﻘﺎﺗﯽ .دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻮﺋﺪ دوﻟﺘﯿﺴﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارى و وظﯿﻔﮫ اﺻﻠﯽ آن ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄﮫ طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺑﺮ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ· اﻣﺎ دوﻟﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎ ﯿﺮ
ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺧﻮد ﻋﺮﺻﮫ اﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻣﺎھﯿﺖ طﺒﻘﺎﺗﯽ دوﻟﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮى اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ٬اﻣﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻓﺮاﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ ٬اﮔﺮ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ از ﻋﺮﺻﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺧﺪﻣﺖ
اوﺳﺖ ﺳﻮد ﻧﺠﻮﯾﺪ ٬ﺧﻮدش را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
از اﯾﻨﺮو ﻣﺎ از ﺿﻤﯿﻤﮫ ھﺎی دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﮫ آن ﺟﺎده رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ دوﻟﺖ
رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺮا ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮد ٬ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر اﺳﺖ .ﻧﯿﺎزى
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ ٬ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری
ﻣﺎﻧﻨﺪ  Ernst Wigforsﺑﮫ آن ﻗﺪﻣﮭﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﮫ در ﺟﺎده ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﺪ واﻗﻌﺎ ﺑﺎور داﺷﺖ
و ﺑﺮای او دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﺴﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮد .او ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ طﻠﺐ ﻣﯿﻨﻤﻮد ٬ھﺪف او
ﺑﺼﻮرﺗﻰ واﻗﻌﻰ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﻮد.
ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ﮐﮫ  Ernst Wigforsاﻣﺮوز ﭼﮫ ﻣﯿﮕﻔﺖ ٬اﮔﺮ ﻣﯿﺪﯾﺪ ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن او
ﭼﮕﻮﻧﮫ دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ھﻢ ﻣﯿﺪرﻧﺪ ٬دوﻟﺘﻰ ﮐﮫ او ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﻼﺗﻔﺮﻣﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ھﺪﻓﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
و ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯿﺪﯾﺪ· آﯾﺎ او در اھﺪاف رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﻨﻤﻮد؟ او ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ﮔﻮر
ﺑﺮد ٬اﻣﺎ ھﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺮوژه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از
ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻤﺎری ھﻨﺮﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﮭﻞ اﻧﮕﺎری ﺳﺮ ھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ روی ﺷﻨﮭﺎی ﻟﻐﺰان
ھﻤﮑﺎری طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ٬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری داوطﻠﺒﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ
ﻧﻤﻮد .ﯾﮏ ﺑﺎور ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﮫ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ٬ﺑﺎوری ﮐﮫ ﺑﯿﮭﻮده ﺑﻮدن آن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ا ﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران دﯾﮕﺮ از وﻗﻮع ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻤﯿﮭﺮاﺳﻨﺪ ٬ھﻤﮫ آﻧﭽﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ داده اﻧﺪ
ﺑﺎز ﭘﺲ ﻣﯿﺴﺘﺎﻧﻨﺪ.

اﻣﺘﯿﺎزات داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﺒﺎﯨﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ٬آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ارزﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻔﺎظﺖ از آﻧﮭﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺖ .اﻣﺎ از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داراﻧﻰ ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ھﻤﮑﺎری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺣﻔﺎظﺖ ﻧﻤﻮد٬
ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ آﻧﮭﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﻰ ﺗﻨﮭﺎ راه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ھﻤﮑﺎری
طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﺪف ﺿﺮﺑﮫ ﻓﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ھﯿﭽﯿﮏ از واژه ھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ اﻧﺪازه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻧﮕﺮان ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.
ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺑﮫ آن ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ آب دھﺎن ﺧﻮد را ﻗﻮرت ﻣﯿﺪھﻨﺪ و ﺣﺰب دﺳﺖ ﭼﭙﯿﮭﺎ )ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺰب ﭼﭗ
ﺳﻮﺋﺪ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ م.ل  -ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮕﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺗﻨﺒﯿﮫ وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ از آن ﻣﯿﮕﺮﯾﺰﻧﺪ.
ﺻﺪ اﻓﺴﻮس و ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻧﺎآﮔﺎھﯽ .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺎ از ھﯿﭻ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاھﺎن
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺪون طﺒﻘﮫ ھﺴﺘﯿﻢ.
ھﺮ دو ٬ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ آب دھﺎن ﻗﻮرت ﻣﯿﺪھﻨﺪ و ﺣﺰب دﺳﺖ ﭼﭙﯿﮭﺎى ﮔﺮﯾﺰان ﺗﺮﺳﻮ ﺑﺸﺪت ﺑﯽ آﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ واژه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺌﻮری دوﻟﺘﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻤﺎم
دوﻟﺘﮭﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﮏ طﺒﻘﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ٬ﺣﺘﯽ دﻣﮑﺮات ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﻋﺶ ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ اﯾﻦ واژه را از راﺑﻄﮫ اش
ﺑﯿﺮون ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ رﯾﺎﮐﺎران از ﺧﻮده ﻟﻐﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ھﺮاﺳﺎن ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ رﯾﺎﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﻧﺎآﺷﻨﺎﺳﺖ .ﻣﺎ ﺻﺎدﻗﺘﺮﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ ھﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﮫ دﺳﺖ
اﮐ ﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و دﻗﯿﻘﺎ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﮫ واژه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ وﻓﺎدارﯾﻢ ٬ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻗﺪرت ﻣﻤﮑﻨﮫ ﺑﺮای اﮐ ﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ٬ﺧﻮاھﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار و ﺗﻌﻮﯾﺾ آن ﺑﺎ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺧﻮاھﺎن ﻧﺎﺑﻮدی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﺳﺖ.
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ﺧﻮدش ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ واژه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺟﻮھﺮ ﺗﺌﻮرﯾﮭﺎی او را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ.
او در ﺳﺎل  ١٨٥٢در ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم وﯾﺪی ﻣﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
"ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد ٬ھﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻨﮭﺎ ٬ﭘﯿﺪاﯾﺶ طﺒﻘﺎت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪرن و ﯾﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ
از ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻣﻦ ﻧﺒﻮد".
اﻋﺘﺮاﻓﻰ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﯾﮏ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻗﻼﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .طﺒﻘﺎت و ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎرﮐﺲ در دوراﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر
دور ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺧﻮدش ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎرﮐﺲ از اﯾﻨﮭﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ:
"آن ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﮐﮫ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ (١ :وﺟﻮد طﺒﻘﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﮫ دوره ای ﻣﻌﯿﻦ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ (٢ ٬اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯿﺸﻮد (٣ ٬اﯾﻨﮑﮫ
ھﻤﯿﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﻘﻂ ﮔﺬار ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻤﺎﻣﯽ طﺒﻘﺎت و ﮔﺬار ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯽ طﺒﻘﮫ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﺴﺎزد".
از ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ دوم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﮫ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ ٬ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ – دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮده دارن ﺑﺮ ﺑﺮده ﮔﺎن٬
ﻓﺌﻮداﻟﮭﺎ ﺑﺮ رﻋﯿﺘﮭﺎ ٬ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارن ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان – ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ آن ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ را
ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ٬دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮ طﺒﻘﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .و ﯾﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ طﺒﻘﺎت ﺑﮫ ﺿﺮب ﯾﮏ ﺑﺸﮑﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ٬و ﯾﺎ طﺒﻘﮫ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه و ﻣﻮدﺑﺎﻧﮫ اﻣﻮال و اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻣﯿﮕﺬارد؟ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺲ از آن ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻮدﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻓﺖ ھﻤﺎن ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و ﯾﺎ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﮏ آﻧﮭﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﭙﺮدازد و ﺷﺎﯾﺪ در ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن دو اﺗﺎﻗﮫ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯿﺪاد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﺗﻨﮭﺎ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎى ﻧﺎآﮔﺎه اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد ٬وﻟﯽ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ﺳﺎده ﻧﺒﻮد ٬او از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼﺑﺎت و ﺿﺪ
اﻧﻘﻼﺑﺎت آﮔﺎه ﺑﻮد.
و اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮫ دوم .آن ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﮐ ﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ را زﯾﺮ و رو ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺮ
اﻗﻠﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ٬ﯾﮏ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ٬ﻗﺪرﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ را در
ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﮫ و آﻧﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد .ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻗﺪرت را دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﮫ دوم ﺑﮫ آﺳﺎﻧﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ اﺳﺖ ٬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻧﮑﺘﮫ ﺳﻮم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ٬
ﺑﮫ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮔﺬار ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮد ٬ﭼﺮا ﮐﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﮭﻤﺎن اﻧﺪازه ای ﮐﮫ در ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻗﺮار دارد ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﯿﺰ از ﺟﺎﻧﺐ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ و
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ طﻠﺒﺎن ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮐ ﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﮭﺎ درﺑﺎره ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺎ ﻧﻈﻤﯽ ﺑﺨﺼﻮص  ٬ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﻨﺤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ٬از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯽ
طﺒﻘﮫ ٬ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ اﮐ ﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ آﻧﺮا ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ای دور و ﮐﻤﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ٬ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز دﯾﮕﺮی داﺷﺖ .او از ﻣﺮﺣﻠﮫ اول و دوم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ٬اوﻟﯿﻦ ﻓﺎز ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی
آن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﻢ .ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ
ﺑﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ آﻧﭽﮫ او و اﻧﮕﻠﺲ از آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺎز اول ٬ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮔﺬار ٬ﺳﺨﻦ
ﻣﯿﺮاﻧﻨﺪ در واﻗﻊ دوره ای طﻮﻻﻧﯽ و رﻧﺞ آور و ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ دوره ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺷﮏ در اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﺘﮫ ﻣﮭﻤﯽ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﮭﻤﯽ وﺟﻮد
دارد .او ﻓﺎز اول ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی ﭘﺎﯾﺪار و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﺪﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش ٬ﺑﻠﮑﮫ آﻧﺮا ﻓﻘﻂ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دوران ﮔﺬارى در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﮫ طﯽ آن طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺟﺒﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار
را در ھﻢ ﻣﯿﮑﻮﺑﺪ· او ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آن ﻓﺮم دوﻟﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﯾﻦ دوران ﮔﺬار اﺳﺖ ٬دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ او
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪ ٬ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه ای ﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ دوﻟﺖ
ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﯿﺪھﺪ ٬ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ارﮔﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ ﮐﮫ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺧﻮد را در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮگ ﺟﺎی
ﻣﯿﺪھﺪ .ﺗﻼش دوﻟﺖ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﻨﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮫ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد.
ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﮫ از ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ٬اﻣﺎ از ﻣﺤﺘﻮای
اﻧﻘﻼﺑﯿﺶ ﻣﯿﮭﺮاﺳﻨﺪ ٬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪﻋﯿﻨﺪ ﮐﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻤﻨﺎم را داراﺳﺖ٬
ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﮫ ﻋﺒﺎرات را ﻣﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ ٬اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ
ﺷﯿﻮه اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺴﺘﮑﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ و اﯾﻨﮑﮫ دﻗﯿﻘﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮات ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﻰ وﺳﯿﻊ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ ٬اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﮭﺎی ﻣﺘﻈﺎھﺮ از اﯾﻦ درک ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯿﺮد ٬ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﮫ آﻧﺮا ھﺮ ﭼﮫ روﺷﻨﺘﺮ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎھﯿﺘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ آن ﺑﺪھﺪ.
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ٬ﺑﺎ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ٬از ﺷﻮرش ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎرﯾﺴﯽ در ﺳﺎل ١٨٧١
و از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ آﻧﮭﺎ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ٬آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ از ﭘﯿﺶ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎرﯾﺲ را در ﻣﻮرد ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻗﯿﺎم اﻧﺪرز داده ﺑﻮد· او اﻣﮑﺎن ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﭘﺎﯾﺪار
را ﻧﻤﯿﺪﯾﺪ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ ﺻﺤﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﻮرش
ﺷﺪﻧﺪ او از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد .او از ھﻤﺖ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ و اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮕﻔﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ
او ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ از آﻧﮭﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آﻧﮭﺎ ﮐﮫ طﯽ دوره ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻤﻮن ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﻮزش ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﺮﯾﺰى ﮐﻮﭼﮏ .ﻧﻘﺶ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎی ﺧﺮده ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ٬ﻗﺒﻞ از ھﻤﮫ ﺑﻼﻧﮑﯿﺴﺘﮭﺎ و ﭘﺮودوﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮ روی
ﻣﻮاﺿﻊ آﻧﮭﺎ ﺻﻔﺮا اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﯿﻨﻤﻮد رھﺒﺮی ﺷﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻦ ﺧﺮده ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران

ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ٬اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل در ﮐﺘﺎﺑﺶ در ﻣﻮرد ﮐﻤﻮن ﺑﺎ آﻧﮭﺎ از در ﮔﻔﺘﮕﻮ درﻣﯿﺎﯾﺪ .ﻓﺮدرﯾﮏ
اﻧﮕﻠﺲ در دﻗﯿﻘﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﮫ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﻋﻠﻞ را ﺗﻮﺻﯿﺢ ﻣﯿﺪھﺪ .او ﭘﺲ از ﻣﻼﺣﻈﮫ
ﻣﺤﺪوﯾﺘﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﻮﻧﺎردھﺎ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:
"ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺴﺌﻠﮫ ى ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻼﻧﮑﯿﺴﺘﮭﺎ و
ﭘﺮودوﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ھﺮ دو ﻣﻮرد طﻨﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ٬زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ
ﭘﺮدازان ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻗﺪرت را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ٬اﯾﻦ و ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻊ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در ﻣﺪارﺳﺸﺎن ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ".
ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ اﯾﻦ طﻨﺰ ﺗﺎرﯾﺦ را! ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎزه ﻧﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﯿﻼت ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان ٬ھﺮﮔﺰ ﻧﮫ از ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازﯾﮭﺎى
ﺑﺰرگ و ﯾﺎ زﯾﺮک ﺗﺮﯾﻦ طﺮﺣﮭﺎى روى ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ٬ﺑﻠﮑﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮد.
ﮐﻤﻮن ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات ﻣﺎرﮐﺲ "ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ در آزادی" ٬ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺪﯾﺪه ای را آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﮫ او را ﻣﺠﺬوب
و ﻣﻤﻠﻮ از اﻧﺮژی و داﻧﺶ ﻧﻤﻮد .او ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﺮد ٬از ﻋﻨﺼﺮ آزاد ﺷﺪه ﺟﺎﻣﻌﮫ و از اوﻟﯿﻦ ﺗﻼﺷﮭﺎی طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺟﮭﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی آﻣﻮزش ﮔﺮﻓﺖ .او از ﺗﻼﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاھﺪ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ آﻣﻮﺧﺖ و آﻧﮭﺎ را در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ ٬ﭼﺮا ﮐﮫ اﮔﺮ ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﮑﺴﺘﮭﺎ و ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ را در
آﻏﻮش ﻧﮑﺸﺪ و از آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺎﻣﻮزد ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﯾﮏ دوﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ
در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وظﯿﻔﮫ ﺳﻮق اﻟﺠﯿﺸﯽ
طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ و از آن ﺑﻌﻨﻮان وﺳﯿﻠﮫ ای ﺑﺮای ﻧﯿﻞ
ﺑﮫ اھﺪاف ﺧﻮد ﺑﮭﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ آﻧﺮا ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﺻﻠﯽ
ﺧﻮﯾﺶ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺿﯿﻌﻒ ﭘﯿﺸﮫ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺮداﺷﺘﮭﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ
در ﻣﻘﺪﻣﮫ ای ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ در ﺳﺎل  ١٨٧٢ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻨﺪ:
"ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻣﺎده را ﺗﺼﺮف
ﻧﻤﻮده و از آن در ﺟﮭﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮭﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻤﺎﯾﺪ"
آن ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ؟ ﺑﻠﮫ اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﺮوه اﺳﺘﻮار
ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺪا از ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺴﻠﺢ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﮫ ﺳﺮاغ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﮫ رﻓﺘﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب را در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﮫ اﺟﺮا
ﮔﺬاردﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﮐﺎر ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻧﻤﻮدن اﺷﺨﺎص ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﺪ.
ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﻤﺎم اﻣﺘﯿﺎزات ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪ .ھﺪف ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﻤﺰد ﺧﺪﻣﺘﮕﺬران ﮐﻤﻮن
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﻋﺎدی ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮد ھﺪﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﺑﺪﯾﮭﯽ در ﻣﻮرد رھﺒﺮان ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ
اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﻮن ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻓﻮری ﺑﮫ دو ارﮔﺎن ﻣﮭﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﺣﻤﻠﮫ
ﮐﺮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدن ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان و وظﺎﯾﻒ
اداری ﺿﺮورى در ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎزی و ﺑﺪون اﻋﻄﺎى
ﻣﻘﺎم رھﺒﺮی ﺑﮫ ﮐﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﻤﻮن از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ اول ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ رواﺑﻂ
ﻣﯿﺎن ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد راﺑﻄﮫ ای ﮐﮫ در ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد آﻧﺰﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد·
ﮐﻤﻮن ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫ دو ﺑﺨﺶ از اﺻﻠﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎى دوﻟﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن و ارﺗﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ
اﻣﺮوزه ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ اى اﺳﺎس دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﺮدﻧﺪ .ﮐﻤﻮن ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه و ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬارﻧﺪه را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ .اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻨﮭﺎ وظﯿﻔﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﮫ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم دﻗﯿﻖ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎرت ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﻧﻈﻤﯽ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮاى ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪارن ﮐﻤﻮن ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪم
ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻣﻘﺼﺮ ﺟﻠﻮه دادن ارﮔﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺘﯽ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ھﻤﻮار ﻣﯿﻨﻤﻮد.
ﺑﮫ ﻗﻮل ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن "از آدﻣﮭﺎی ﭘﺮﺣﺮف ﺑﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎر" ﻣﺒﺪل ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ و ﺑﻘﯿﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ دو ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه را از ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
 -١اوﻻ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻓﻘﻂ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮده و در ﺧﺪﻣﺖ طﺒﻘﮫ
ﮐﺎرﮔﺮ درآورد .ﺑﮫ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ آن دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﮫ – ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﻮده ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ از
ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ – و آﻧﺮا ﺑﺎ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﺮ روی
ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﻓﻮری و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﮐ ﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﻮد.
 -٢دوﻣﺎ و در اﺻﻞ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی آﻏﺎزی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺖ طﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﮫ آن ﻣﻌﺮف اوﻟﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﮐ ﺮﯾﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮوﻋﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ
طﺒﻘﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ دوﻟﺖ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﺟﺪا از ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ اﯾﻦ اﻣﺮی ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺑﮫ ارﮔﺎن ﺳﺮﮐﻮب
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺟﮭﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺎز دارد .آﻧﮭﺎ در واﻗﻊ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ اﯾﻦ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻧﯿﺎزى ﻣﻮﻗﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﺪرﯾﺞ و ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻔﮑﺮات ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از ﻣﯿﺎن
ﻣﯿﺮﻓﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻧﮭﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ دوﻟﺖ طﯽ ﻓﺎز اول ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ وظﺎﯾﻒ وﯾﮋه
اش ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺤﻮ ﻣﯿﮕﺮدد .ﻣﻨﻈﻮر آﻧﮭﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﭘﺲ از
آﻏﺎز ﻓﻮرى اﯾﻦ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت "ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ " دوﻟﺖ ﻧﺒﻮد.
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دوره ﮐﻮﺗﺎه ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ اداﻣﮫ ﻧﯿﺎﻓﺖ .آن در ﻣﺎه ﻣﯽ  ١٨٧١ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺪ
اﻧﻘﻼب ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣ ﺎل ﮐﻤﻮن ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﮫ داد و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻟﻨﯿﻦ و ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ
زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ در ﺳﺎل  ١٩١٧وظﯿﻔﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻰ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮى را در روﺳﯿﮫ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻗﺮار
داﺷﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣ ﺎل در ﺑﺨﺶ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎزﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن و در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﻮد
ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد از ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ در دوران ﺧﻮد ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﮫ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺸﺎن را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺳﯿﮫ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ رخ داد ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﯿﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادی ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ظﺎھﺮ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ· ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد را ﻗﻮﯾﺘﺮ از آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
اﻣﺮی ﮐﮫ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ و اﺳﺘﻮارﺗﺮ از ﮐﻤﻮﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺮوی ﻻﯾﺰال اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﺎن را ﺑﯿﺮوح ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﯾﮏ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮى
ﺧﻮاھﺎن اداﻣﮫ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻣ ﺎل ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ دوﻟﺘﯿﺴﺖ ﺧﺸﻨﻮد
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ اول ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ھﺪف در ﻓﮑﺮ اﻧﺤﻼل ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ دوم

ﻣﺴﺌﻠﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻓﺮﯾﺎدھﺎی ﺟﻨﮓ طﻠﺒﺎﻧﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ
ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﺸﻮﻧﺘﺒﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺗﻤﺪن و ﯾﺎ ﺧﺪا ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﺪ اﻣﺮوزه
ﺗﺤﺖ ﻧﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ .ھﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻋﺮاق.
ﺑﺎ ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﮫ ﻧﻈﺮات ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻣﺮﯾﺴﺖ
اﺑﺪی و ﺑﺪﯾﮭﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ .دوﻟﺘﮭﺎى دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮده دارى اﮔﺮ ﭼﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻀﺤﮏ ﺑﻨﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ
اﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن – ﻣﺘﺮﺟﻢ( اﻣﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺪرن ﯾﮏ ﻧﻮ ﺧﻮاھﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری.
ﮔﺎھﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯿﺮﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﮫ در ﺳﺎل  ١٧٧٦اﻋﻼم اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻤﻮد ھﻨﻮز دوﻟﺘﯽ ﺑﺮده دار ﺑﻮد و ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻣﻐﺮور اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﮫ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻮﻣﺎس ﺟﻔﺮﺳﻮن ﺧﻮدش ﺑﺮده دار ﺑﻮد و ﺑﺮده داری را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی ﺑﺪﯾﮭﯽ
ﻣﯿﺸﻨﺎﺧﺖ اﮔﺮ ﭼﮫ او ﺧﻮد را ﻟﯿﺒﺮال و دﻣﮑﺮات ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﺪ.

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﻘﺪﻣﺘﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺪرن در و ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ در ﺳﺎل ١٧٨٩
زاده ﺷﺪ اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﮫ از طﺮﯾﻖ و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ اﺑﺘﺪا اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﺪرت را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آﻧﮭﺎ از ﺗﻮده ھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺳﻮﺋﺪی ﺗﻮده ﻋﻮام ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺪھﺪ
ﻣﯿﮭﺮاﺳﯿﺪﻧﺪ .در ﻋﻮض دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ طﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮدان ﺑﮫ اﺻﻄﻼح "ﻣﺮدان ﺷﻠﻮار ﮐﻮﺗﺎه" ﮐﮫ طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﺮ ﺗﻼطﻢ آﻏﺎزﯾﻦ دھﮫ ھﺎی  ١٧٩٠از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ
و اﻧﻘﻼب را ھﺮ ﭼﮫ رادﯾﮑﺎﻟﺘﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ رھﺒﺮی ﺷﺪ .طﯽ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ طﯽ دوران اﻧﻘﻼب ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑﺎ وﺣﺸﺖ آﻧﺮا "ﺗﺮورﯾﺴﻢ" ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺮده داری را در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻠﻐﺎ و ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻏﺮض ﺑﯿﺎن دو ﻧﻤﻮﻧﮫ از رﻓﺮﻣﮭﺎی رادﯾﮑﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮده
ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ در اﻧﻘﻼب زاده ﺷﺪ ﺑﻠﮑﮫ در ﭼﮭﺎر ﭼﻮب اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻘﺮا و ﺗﻮدھﺎی
ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮدھﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ طﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮده ﺷﺪ .ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ از اﯾﻨﮑﮫ در آﻧﺰﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد از دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﺗﮭﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻠﻄﮫ ﺧﻮﯾﺶ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯽ اﻧﺼﺎف ﺑﻮد .طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﻮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺘﻢ طﺒﻘﺎﺗﯽ ارﺑﺎﺑﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮭﺎ و ﺮوﺗﻤﻨﺪان
از ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﯿﺪادﻧﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺻﻮل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎوات ھﻤﮫ ﺗﻮدھﺎ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن آزادی ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و آزادی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻤﮭﻮری
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ارج ﻣﯿﻨﮭﺎدﻧﺪ .اﻣﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺮ
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮود آورد اﻣﺮی ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮدد ﻧﻤﻮد.

در دھﮫ ھﺎی  ١٨٠٠اﻟﮑﺴﯽ دو ﺗﻮﮐﻮﯾﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد:
"آﯾﺎ ﺑﺎور اﯾﻨﮑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﻮدن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن و ﭘﺎدﺷﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و
ﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮود آورد اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟" او ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎوری ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﮫ
اﺳﺖ اﻣﺮی ﮐﮫ دﯾﺪﮔﺎه او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ھﺮ ﭼﮫ ﻣﻨﻔﻰ ﺗﺮ ﻧﻤﻮد.
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد .ﺑﺎز ھﻢ
ﻣ ﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮاﻧﺴﮫ .در  ١٤ژوﺋﻦ  ١٧٩١ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ .ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن René Le Chapeliersﻧﺎم داﺷﺖ و دﻻﯾﻞ او
ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ اﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﭼﮫ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری آﻧﺰﻣﺎن و ﭼﮫ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﮐﻨﻮﻧﯽ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش René Le Chapeliersﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
"ﻣﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ رھﺎ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﻤﺰد ﺑﮕﯿﺮان از ﯾﮏ واﺑﺴﺘﮕﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﮏ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺿﺮورﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ھﻤﺮاه ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﺮدﮔﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ ﮐﮫ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ
اﯾﻨﺤﺎل ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﺣﻖ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ
ﭼﺮا ﮐﮫ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ آزادی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﻨﺪ".
او را ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﺟﺮم ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﮔﺮدن زدﻧﺪ .اﻣﺎ اﻋﻼﻣﯿﮫ او ھﻤﭽﻨﺎن اﻋﺘﺒﺎر دارد .اﺑﺘﺪا در
دھﮫ ھﺎی  ١٨٦٠ﺑﻮد ﮐﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﮐﺎرﮔﺮی آﻧﺮا از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺣﺬف ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ در ھﻤﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎی
آﻏﺎزﯾﻦ دھﮫ ھﺎی  ١٩٣٠ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ دوﻟﺖ ﺟﺒﮭﮫ ﻣﺮدم ﺣﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ اﻓﮑﺎر René Le Chapeliersھﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻮاﺿﻊ ) partiet Centerﺣﺰب ﻣﺮﮐﺰ ﯾﮑﯽ از اﺣﺰاب ﺑﺸﺪت دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺳﻮﺋﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﻈﻢ از ﺣﻮادٽ ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٨٠٩ﺑﮫ ﻋﻨﻮان روﻧﻮﺷﺘﯽ از اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺻﺤﺒﺖ
ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺳﺎل  ١٨٠٩ﻣﺎ از ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﻟﮭﺎم ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻟﮭﺎﻣﺎت آن ﺟﺎه طﻠﺒﯿﮭﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺷﺎﯾﺪ داﺷﺘﮫ را ھﺮﮔﺰ دﻧﺒﺎل ﻧﻨﻤﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﻮدﺗﺎی دوﻟﺘﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺳﺎزﺷﯽ ﮐ ﯿﻒ ﺷﺪ ﺳﺎزﺷﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺌﻮداﻟﯽ و اﻣﺘﯿﺎزات ﺻﺎﺣﺒﻤﻨﺼﺒﺎن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد .آﻧﮭﺎ از
ﺳﻠﻄﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺰ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﺣﻔﺎظﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺎﻻﯾﻖ ﺑﮫ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺴﯿﻞ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﮕﺮی ﮐﮫ از ﻓﺮاﻧﺴﮫ وارد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺎطﺮاﺗﺶ ھﻤﭽﻨﺎن از
طﺮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده ) Bernadotteﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺳﻮﺋﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( در ﯾﺎدھﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ.
اﺑﺘﺪا ﭘﺲ از  ٥٠ﺳﺎل ) (١٨٦٦ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ اﻣﺎ آن ھﻢ آﻧﭽﻨﺎن رﻓﺮم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ
ارزش اﯾﻦ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﮫ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن دو ﺗﺎﻻره ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﻓﺮادی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺣﻖ
رای ﺣﻖ رای را ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ  ٦درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎﻟﻎ اھﺪا ﻧﻤﻮد داده ﺷﺪ" .ﺧﺠﺎﻟﺖ آور ﺑﻮد" اﯾﻦ ﻟﮑﮫ ﻧﻨﮕﯿﺴﺖ ﺑﺮ
روی ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻮﺋﺪ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد" اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﮫ را Verner von Heidenstam
ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﺑﺠﺰ ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ.
اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﭘﺴﺖ و ﻓﺮوﻣﺎﯾﮫ ﺑﻮد· دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺋﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻠﭽﻠﮫ ھﺎی آوازه ﺧﻮان ﺧﻮد را داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﮐﺸﯿﺶ ﻓﻨﻼﻧﺪی  Anders Chydeniusﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٧٧٦در ﻣﻮرد آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در زﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ
و ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺸﺪت رادﯾﮑﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺻﺎﺣﺒﻤﻨﺼﺒﺎن ﺑﮫ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﮔﻮﺳﺘﺎو ﺳﻮم در ﺳﺎل  ١٨٠٩دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از ارﮐﺎن آﻧﺮا دوﺑﺎره اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﮫ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﺷﺪ.
ﻧﯿﻤﯽ از رﻓﺮﻣﮭﺎ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل  ١٨٠٩ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رﻓﺮﻣﯽ ﺳﻮﺋﺪی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯿﺸﻮد اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ راه
و روش ﺳﻮﺋﺪی "ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ" .اﻣﺎ در اﺻﻞ آن ﻧﯿﻤﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارﯾﺴﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از اﻧﻘﻼب وﺣﺸﺖ
دارد ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﺑﮫ ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺮ ھﻢ ﻧﺰد .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﮭﻮری و ﭘﺮزﯾﺪﻧﺘﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ
را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﯿﺘﻮان ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد؟

در اﺳﺎس ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺗﻼﺷﮭﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺳﻮﺋﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻧﻮﺷﺖ .در داﻧﻤﺎرک و
ﻧﺮوژ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﻰ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران رادﯾﮑﺎل ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻖ
رای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺒﺎرزه دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮده ﺷﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮ روی اﻣﻮاج ﺳﺮد اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ١٨٤٨زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻓﺮاﻧﺰ ﺷﻮﺑﺮى و اﻧﺠﻤﻦ رﻓﺮم
 Nerikesﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٥٣-١٨٤٩ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺎرﺗﯿﺰ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ ھﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺟﮭﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ
دادﻧﺪ .در اداﻣﮫ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از رھﺒﺮان ﻟﯿﺒﺮال ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر Lars Johan
) Hiertaﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار روزﻧﺎﻣﮫ آﻓﺘﻮن ﺑﻼدت ﻣﺸﮭﻮر اﺳﺖ( ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ داد ﮐﮫ ﺷﺒﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺰ
ﺷﻮﺑﺮى ﺣﻤﻠﮫ ﮐﻨﻨﺪ او را ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار دھﻨﺪ و ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺑﺮاه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ.
 Lars Johan Hiertaﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮان ﺧﻮب ﻟﯿﺒﺮال در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٨٠٠ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ
ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان طﺎﻋﻮن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﻨﻤﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای Lars Johan Hiertaو دوﺳﺘﺎن
ﻟﯿﺒﺮال او ﻓﺮاﻧﺰ ﺷﻮﺑﺮى ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﺒﺎرز ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺣﻖ رای ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻣﺮدم
ﯾﮏ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻮش ﺑﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ اﻋﻤﺎل ﺷﻨﯿﻊ اﺟﺪاد ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﯿﺎﻧﮫ دھﮫ ھﺎی  ١٨٥٠ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺰ ﺷﻮﺑﺮى زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ آوﻧﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ در
ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ﺑﮫ ﺻﺪا درآﻣﺪ ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ دوران دوران ﺳﯿﺎھﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺋﺪ
دوراﻧﯽ ﮐﮫ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﯽ آزار
ﻣﺒﺪل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻼش ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺒﺎرزات طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻧﺎﮐﺎم ﮔﺬاﺷﺘﮫ
ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ١٨٨١زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﯾﮏ ﺧﯿﺎط ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺪام ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﮐﮫ اﯾﺪه ھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﻤﻮ وارد ﺷﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی آﮔﺎه آﻣﺎده
ﺑﻮد.
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺟﮭﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﮭﯿﺎ ﮔﺸﺘﮫ
ﺑﻮد اﮔﺮ ﭼﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در ھﻢ
آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آﮔﻮﺳﺖ ﭘﺎﻟﻢ )ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎرزان راه آزادی در ﺳﻮﺋﺪ آﻧﺰﻣﺎن – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺑﺸﺪت
ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯽ اﻧﺼﺎف ﺑﻮد .در ھﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻮان ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ ) (١٨٨٧آﻏﺎز ﻧﻤﻮد اﻧﺠﻤﻦ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺣﻖ رای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺒﺎرزات آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺣﻖ
رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺮ روى ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد اﻣﺮی
ﮐﮫ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﮫ دو ﻗﺴﻤﺖ ﯾﮑﯽ ﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﮭﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و ﯾﮑﺪﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﻤﮫ ﮐﺎره و
ﻣﺤﺘﺎط ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮای ﺷﺮوع در ﺳﺎل  ١٨٩٣و  ١٨٩٦ﯾﮏ ھﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﮫ روز ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﮭﺎم از
ﻓﺮاﻧﺰ ﺷﻮﺑﺮى ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد را ﻣﻄﺮح و ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ آﻧﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ روز ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم  ١٥٠٠٠٠ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻌﺪادی ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ  ١١٠٠٠٠ﻧﻔﺮی
ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٨٩١در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺷﻮد .ﺳﻠﻄﮫ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﺑﺮ روی روزھﺎی
ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮد ﻣﺴﺌﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺗﻀﺎدی را در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮﺟﻮد آورد .ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر دادن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه و دوﻟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ از
اﻋﺘﺼﺎب ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اھﺮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدى ﮐﮫ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ از وﺣﺸﺖ آن ﺑﮫ ﺳﮑﺴﮑﮫ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ روز ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ را ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﻗﺮار دھﺪ اﻣﺎ در
دوﻣﯿﻦ روز ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻠﮫ دادن رای ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد در ﻣﻮرد اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﻰ رای ﻣﺨﺎﻟﻒ

رد ﺷﺪ .اﯾﻦ روﯾﺪاد آﻏﺎزی ﺷﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺎن ھﺮ دو روزھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم و اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن طﺒﻘﺎت در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺣﻖ
رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﺗﺤﺎد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺴﺖ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺖ؟
ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺰرگ آﻏﺎز ﺷﺪ .در ﺑﮭﺎر ﺳﺎل  ١٩٠٢و زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﺣﻖ
رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺤ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻠﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺰرگ را ﺑﮫ رای
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺳﻮال اﯾﻦ ﺑﻮد اﻋﺘﺼﺎب ﺑﻠﮫ ﯾﺎ ﻧﮫ ٩٠ .درﺻﺪ از اﻋﻀﺎء ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺰرگ رای ﻣ ﺒﺖ دادﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﻠﻤﺎر ﺑﺮاﻧﺘﯿﻨﮓ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺬاردن ﺗﺎ ﯿﺮ ﺑﺮ روى ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻋﺘﺼﺎب
در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻌﺪی ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ و ھﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .او ﮐﮫ ﺗﻤﺎﯾﻼت رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺖ
ﺑﺮ ﻧﻈﺮ اﮐ ﺮﯾﺖ ﮔﺮدن ﻧﮭﺎد.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺑﮭﺎر ﺳﺎل  ١٩٠٢ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت اﻓﺘﺨﺎر آﻣﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺳﻮﺋﺪ را رﻗﻢ ﻣﯿﺰﻧﺪ .ﻣﯿﺎن  ٢٠آورﯾﻞ ﺗﺎ  ١٥ﻣﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ﺗﻈﺎھﺮات
ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺮﺗﯿﺐ دھﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺤ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ.
 ١٥ﻣﯽ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺰرگ آﻏﺎز ﻣﯿﺸﺪ و ھﺪﻓﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ طﯽ ﺳﮫ روزی ﮐﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﻣﻮرد آن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ھﻢ ﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﮫ در  ١٣آورﯾﻞ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب در اﺳﺘﮑﮭﻠﻢ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﻘﺪﻣﮫ ای ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادی از
ﮐﺎرﮔﺮان زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺷﺪ .اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪ .در اوﻟﯿﻦ اﻋﺘﺮاض رﺳﻤﯽ ٧٥٠٠٠
ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در اﺳﺘﮑﮭﻠﻢ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺑﺮھﻨﮫ ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮد
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺒﺎرزه طﻠﺒﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﮑﮭﻠﻤﯽ را ﺑﺼﻮرت ﻓﺰاﯾﻨﺪه اى ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد .ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﯾﺘﺐ ﭘﻠﯿﺲ را ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ وادار ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ
ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺑﺮھﻨﮫ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﻣﺒﺎرزه آﻧﮭﺎ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﯿﺮی ﺑﮕﺬارد.
در  ١٥ﻣﯽ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮردش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد آﻏﺎز ﺷﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان از زن و ﻣﺮد در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺟﮭﺖ ﺷﺮﮐﺖ در اﻋﺘﺼﺎب و ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ
 ١٢٠٠٠٠ﻧﻔﺮ در اﻋﺘﺼﺎب ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ رﻗﻤﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﮐﺎرﮔﺮی  LOﺗﻨﮭﺎ
 ٤٠٠٠٠ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد دوﻟﺖ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ
ﻧﺸﺪ .اﯾﻨﮑﮫ ﺣﻖ رای ﺑﮫ  ١٢ ٦درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﮫ ﮐﺎرﮔﺮان دﺳﺖ از
ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪه و در ﺟﻮش و ﺧﺮوش ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﻮد .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﺸﺪ ﮐﮫ اﮐ ﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺷﮭﺎﻣﺖ رد ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺟﮭﺖ ﺑﺎز ﺑﯿﻨﯽ دوﺑﺎره ﺑﮫ
آﯾﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﮫ داده ﺷﺪ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﺪ اﮔﺮ ﭼﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻄﻮل
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ·
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﻧﻈﻢ و اﺗﺤﺎدی ﺑﻮد ﮐﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﺎل  ١٩٠٢در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺋﺪ اﯾﻦ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ طﺒﻘﮫ در ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن ظﺎھﺮ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺮی ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪی را در ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﻣﺒﺎرزاﺗﺸﺎن در آﯾﻨﺪه ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد.
اھﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻧﯿﺰ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺮس و ﺣﺮاص ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وﯾﮑﺘﻮر ﻻرﺳﻮن-ه روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر و ﻋﻀﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی از طﺮﯾﻖ
اﯾﻦ اﻗﺪام "ﻣﺪرک ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اى را ﺑﺪﺳﺖ آورد ﻣﺪرﮐﻰ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻗﺪرت ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪه
آزادی ﺗﻮده ھﺎﺳﺖ".
اظﮭﺎرات وﯾﮑﺘﻮر ﻻرﺳﻮن ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌﺪ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﺳﻠﻄﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن را ﺑﺎ ﮐﺎرل
اﺳﺘﺎف ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﮫ ا ﺒﺎت رﺳﯿﺪ .اﮐﻨﻮن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﯿﺎن ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻣﺎھﯿﺖ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ از ﭘﺮده ﺑﺮون اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻻﯾﺤﮫ ﺣﻖ راﯾﯽ را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ

ﺣﺎﺷﯿﮫ ای در ﭼﮭﺎر ﭼﻮب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎری ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ درآﻣﺪی و ﺑﺪون دادن ﺣﻖ رای ﺑﮫ زﻧﺎن ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻻﯾﺤﮫ ﺟﮭﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدن دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد در ﻣﻮرد ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺸﮭﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ زﯾﺎده ﮔﻮﯾﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .آﻧﮭﺎ در آﻧﺰﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان اﻣﺮوز در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻮدﻧﺪ·
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ھﻤﮕﺎن از آن آﮔﺎھﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﻮﺋﺪ رخ ﻣﯿﺪاد ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﮫ طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﺣﻖ رای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود ﻣﯿﺎورد .ﺳﺎل  ١٩١٧ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺷﻮرش ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮﺋﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﺨﺎطﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ھﻮادار آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﺟﺎی دادن ﻏﺬای
روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ و ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﻮﺋﺪ ﺻﺎدارات ﻏﺬا ﺑﮫ آﻟﻤﺎن را در اﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داده ﺑﻮد.
"ﺑﮫ
" ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﻮرخ ﮐﺎرل ﯾﻮران آﻧﺪرا در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم "اﻧﻘﻼب و رﻓﺮم" ﻧﻮﺷﺖ:
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ھﯿﭻ ﺷﮏ و ﺷﺒﮭﮫ ای در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩١٨– ١٩١٧در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺑﺴﺒﮏ ﺳﻮﺋﺪى رخ داد اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺑﺎ اﺟﺎزه رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ".
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺋﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎ ﯿﺮ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﮭﺎی ﺻﻠﺢ طﻠﺐ ﺑﻮد ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ رواﺑﻂ ﺟﺎری· ﻣﺎ ﻟﻨﯿﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﺣﺰب ﻣﻘﺘﺪری ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ آن ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ
را ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺒﺪل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺮی ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد را از طﺮﯾﻖ
دادن اﻣﺘﯿﺎزات ﻧﺠﺎت دھﺪ .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی اﻧﻘﻼب ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ و  ٨ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در روز را ﺑﺪﺳﺖ آوردﯾﻢ.
اﻣﺎ در ھﺮ ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ در آن دوران ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺗﮭﺪﯾﺪات اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﺟﺎﻧﺐ
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن روﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮاى ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮد .ﺣﺘﯽ در اواﺧﺮ ﺳﺎل ١٩١٨
زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺎوی ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ اﻧﻘﻼب ھﻨﻮز در ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯿﻨﻤﻮد .رﻓﺮم ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ
ﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﺪون ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران دﺳﺖ راﺳﺘﯽ و ﻧﮫ ﺑﺪون ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آن .ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﻋﻀﺎی دﺳﺖ
راﺳﺘﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﯿﻠﺸﺎن ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻌﻨﻮان اﯾﺪه و ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﺗﺮﺳﺸﺎن از اﻧﻘﻼب ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .رھﺒﺮ دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎی ﻣﺠﻠﺲ ارﻧﺴﺖ ﺗﺮﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ:
"ﻣﻦ طﯽ اﯾﻦ  ٢٤دوره ای ﮐﮫ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮده ام ٬ھﺮﮔﺰ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﺰرﮔﯽ را ٬ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ ٬ﺣﺲ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم".
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﯾﻠﻤﺎر ھﺎﻣﺎر ﺷﻮﻟﺪ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﻰ از ﺟﻨﺒﺶ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺧﻮد
طﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان  *Hungerskjöldﻣﻌﺮوف و ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ" :ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
در آﻧﺰﻣﺎن ﻗﺼﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﺮا داﺷﺖ ﻗﺪرت را در دﺳﺘﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﻣﮭﺎرﺗﯽ
در اﻧﺠﺎم آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ" .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او ﺳﺮﮐﻮب از ﺑﺎﻻ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد – "اﻣﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮده ھﺎ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ".
* ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪى  Hungerﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ اﺳﺖ· او ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﻰ اول ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ
ﻗﺮار دادن ارﺳﺎل ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ ﺑﮫ آﻟﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮاى ﻗﺤﻄﻰ و ﻣﺮگ ﻣﯿﺮ ﻣﺮدم و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﺷﻮرش در ﺳﻮﺋﺪ ﻓﺮاھﻢ آورد· او را ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺠﺎى  Hungerskjöld jöldHjalmar Haﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ·

واﺿﺤﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺪای ﺟﻨﺎح ﻣﯿﺎﻧﮫ رو ارﯾﮑﺴﻮن در  Aabyﺑﻮد.
"ﺑﺰودی ﻣﺎ ﺻﺪای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن زوزه ﺑﺮﺑﺮھﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ را ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ" او اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﻟﺮزان اﺧﻄﺎر
ﻣﯿﺪاد .در ھﻤﺎن زﻣﺎن اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر از ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮭﺎ ﻣﯿﮭﺮاﺳﯿﺪﻧﺪ و وﺟﻮد آﻧﺎن را در ھﺮ
ﮐﺎرﮔﺮی اﺣﺴﺎس ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ.

اﻣﺎ دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻏﻢ و اﻧﺪوھﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ
ﮐﮫ در ﺗﺼﻮﯾﺐ رﻓﺮم ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ اﻧﻘﻼب ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﺘﺮ از ﺣﻖ رای
ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
اﻣﺎ دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎ ھﻤﮫ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را رھﺎ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻧﺠﺎت داده و ﻣﺠﻠﺲ اول
را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺧﻂ درآﻣﺪی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺣﻖ رای و طﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮدن دوره ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد اﺑﻘﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻮرژوازی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ رﻓﺮم واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮد·
ﺑﻮرژوازی ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﻟﮭﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪ.
در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٩٢٨رھﺒﺮ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ  Jarl Hjalmarssonاﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ" :اﺻﻮل ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﮫ ای ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﺗﺪرﯾﺠﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺧﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﺮا ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
درک ﻣ ﺒﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ" .ﺑﺮای او دﻣﮑﺮاﺳﯽ اداﻣﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ "ﺗﻮده ھﺎی ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﻮد" ﺗﻔﮑﺮی ﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﺮ
ﻗﻀﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﻟﮫ ھﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻣﯿﺎﻧﮫ روھﺎ در ﻣﻮرد آزادی ﻓﺮدی ﺑﺎزﻣﯿﮕﺮدد .اﻣﺮوزه آﻧﮭﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .اﻣﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ در
ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ظﺎﻟﻤﺎﻧﮫ ﻣﯿﺸﻮد.
اﻣﺎ ﺑﺪ ذاﺗﻰ ﮔﺎھﯽ ﭼﯿﺮه ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ١٩٩٨ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﻣﻮﻓﻔﯿﺘﮭﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﺳﺘﮑﮭﻠﻢ در ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﮫ
اش  -Lars Filmmerstedtه روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ را ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻧﻤﻮد.
"اﮐﻨﻮن ﻧﺎﺗﻮاﻧﮭﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ھﺎ و ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﮐ ﺮﯾﺖ آرا در ﻣﻨﺎطﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ زور ﻗﺪرت را در ) Rosenbadدﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮان "اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ" ﺳﻮﺋﺪ-
ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺳﻮﺋﺪى-ه وﻟﮕﺮد ﻗﺪرت را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ و در ﺣﺎل آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﺧﻮد ﺑﺮاى اداره
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ"· او اﻧﻌﮑﺎس ﺻﺪای آﻗﺎی ارﯾﮑﺴﻮن در  Aabyرا ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ آورد.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﺑﺪ ذاﺗﯽ ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺎھﺎ ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺪ دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮده ھﺎ را ﺣﻘﯿﺮ
ﻣﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ اﻓﺸﺎء ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺎرى ﺷﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ .او در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺗﺤﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ در ﺳﺎل  ١٩٩٤ﮔﻔﺖ:
"ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻄﮫ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺑﮫ ﺑﺮوﮐﺮاﺗﮭﺎ در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ" .او
ﺑﮫ ﺧﻮش رﻗﺼﯽ ﺑﺮاى راى دھﻨﺪه ﮔﺎن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد" .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم در ﻣﺠﻤﻮع ھﻨﻮز ﺑﺮای
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﮭﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ" .او ﺷﺎﯾﺪ  Hammarskjöldﺧﻮد را ﻣﯿﺸﻨﺎﺧﺖ.
ھﺪف ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﻰ ﭘﺪﯾﺪه اى اﻋﻄﺎء ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا و ﯾﺎ طﺒﻘﺎت
ﻣﺮﻓﮫ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ای دﺷﻮار ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺣﻘﻮق دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
را ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻤﺮ ﺷﮑﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ طﺒﻘﮫ ﻣﺮﻓﮫ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در
ﺟﮭﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮔﺴﺘﺮش دﻣﮑﺮاﺳﻰ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺎورد .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻟﺒﺘﮫ ھﻨﮕﺎم
اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ روی آﻧﭽﮫ ﮐﮫ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزار ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺮﻣﺰ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﻧﻔﻮذ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ· طﺒﻘﮫ ﻣﺮﻓﮫ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران دﺳﺖ راﺳﺘﯽ
ﺧﻮاھﺎن اﻋﻄﺎی ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﺳﺎﺳﺎ ﺑﮫ وﻋﺪه ھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ طﺒﻘﮫ ﻣﺮﻓﮫ و دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮد .ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺨﺎطﺮ ﻓﻘﺪان دﻣﮑﺮاﺳﻰ ادﻋﺎﯾﻰ در ﮐﻮﺑﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮگ زوزه ﺑﮑﺸﻨﺪ آﻧﮭﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن دﻣﮑﺮاﺳﯿﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ
ﺟﺰ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻮرﻧﺪ اﻣﺎ ھﻤﺰﻣﺎن اﮔﺮ ﮐﺸﻮری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ﮔﺮا ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻟﮭﯽ
آﻧﮭﺎ را ﻣﻮرد ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻗﺮار دھﺪ ﺷﻮر و ﺷﻮق دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﺸﺎن ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ھﻮﮔﻮ
ﭼﺎوز را در ﺳﺎل  ٢٠٠٢را ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﭼﺎوز ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻮد ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎرھﺎ
اﻣﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ او ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎی روزﻧﺎﻣﮫ ﮔﺎﺗﻨﺒﺮگ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮدﺑﯿﺮ

روزﻧﺎﻣﮫ ﺣﺘﯽ ﺷﮭﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﯾﮏ "ﮐﻮدﺗﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ دوﻟﺘﯽ " ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻌﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ دﯾﮕﺮ ﺳﻮﺋﺪی  Svenska Dagbladetدر ﻣﻮرد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرھﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در دھﮫ ھﺎی  ١٩٧٠ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ روزﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ در آﻧﺰﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده واﻟﻨﺒﺮی
)ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺳﻮﺋﺪی ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﺎزار ﺳﻮﺋﺪ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ -ﻣﺘﺮﺟﻢ( اداره ﻣﯿﺸﺪ .اﯾﻦ
روزﻧﺎﻣﮫ در ﺳﺎل  ١٩٧٣در ﻣﻮرد ﮐﻮدﺗﺎی ﺷﯿﻠﯽ ﻧﻮﺷﺖ:
"اﯾﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﯿﮕﻨﺎه ﻧﺒﻮد ٬ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ او ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ" .و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺧﺎﻧﻮاده واﻟﻨﺒﺮی ﺑﮫ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آرژاﻧﺘﯿﻦ
ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ " :اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮى ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎز ھﻢ ﯾﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ
از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮان دﯾﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺟﺰ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻻاﻗﻞ ﺑﺮاى ﯾﮏ دوران ﮔﺬار ﻗﺎدر
ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ رواﺑﻂ طﺒﯿﻌﯿﺘﺮ را ﻣﮭﯿﺎ ﺳﺎزد ".ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﺗﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ در ﺳﺎل  ٢٠٠٦ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺒﺎر دارد .ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ ھﺮ ﺷﮑﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪه
ﺗﺎﺷﮑﯿﻦ ﺷﯿﻨﺎواﺗﺮا ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮد او ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ او ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺷﺮاﯾﻂ دو ﺑﺎر ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ اﯾﻨﺘﺮﺗﯿﺐ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ .اﻣﺎ ﮐﻠﯿﮫ دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺳﮑﻮت ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻤﯽ زﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ
اﻣﺮى ﮐﮫ ﺑﺮاى ﺗﺴﮑﯿﻦ دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ!
ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣ ﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺳﺎل  ٢٠٠٦ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ .ھﻤﮫ ﻧﺎظﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮد در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ از دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ .اﻣﺎ
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮدود اﻋﻼم ﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺣﺰﺑﯽ "ﻏﻠﻂ" اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺑﻠﮫ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎ درﺟﮫ
ای ﻏﻠﻂ ﺑﻮد ﮐﮫ دﻧﯿﺎى ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ دﻧﯿﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ دوﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را از ﻧﻈﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﮑﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﮑﻮﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﻔﺒﺎر ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻏﺰه در
ﺑﺮ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ارزش دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ھﻤﯿﻨﻘﺪر ﺑﻮد .درﺳﺖ رای ﺑﺪھﯿﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت
ﺗﻨﺒﯿﮫ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ!
ﻣ ﺎﻟﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد .در ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﻟﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﻮرد ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻗﺮار
دھﺪ ﺑﺮ طﺒﻖ ﻧﮕﺮش ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ طﻌﻤﮫ ﻟﺬﯾﺪﯾﺴﺖ ﺣﺘﯽ طﻌﻤﮫ ﻟﺬﯾﺬى اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻮدﺗﺎھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﺧﺎﻟﺘﮭﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ .رژﯾﻤﻰ ﮐﮫ روﻧﻖ ﺗﺠﺎرت را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﺣﺎل ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ ظﺎﻟﻢ
اﺳﺖ .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه راﺑﺮت ﻣﻮﮔﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد در
ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﺸﺮف در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻮدﺑﺎﻧﮫ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﻻاﻗﻞ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﭘﺮﭼﻢ ﺗﻨﺪروھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ را اﻓﺮاﺷﺘﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺪارد.

ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺤﺪود
اﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ روﺷﯿﺴﺖ ﺟﮭﺖ اداره دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری .اﯾﻦ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺧﺴﺘﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮای طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اھﻤﯿﺖ ﻧﺪارد .ﺑﺮﻋﮑﺲ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻧﻮﻋﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارى اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه و ﺳﺎزﻣﺎن دادن طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ
ﯾﺎری ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺨﺎطﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﻣﺴﺋﻠﮫ اى ﻓﻮری ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﮫ و
ﻣﯿﺴﺎزد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺪﯾﮭﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﯿﺎن ٬آزادی
ﺗﺸﮑﻞ اﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ٬ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﻠﺴﺎت و آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ھﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺎ ﺣﻖ و اﻣﮑﺎن اﯾﻦ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺼﻮرﺗﻰ ﻋﻠﻨﻰ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در ﺳﺨﻦ و ﮔﻔﺘﺎر اﺑﺮاز ﮐﻨﯿﻢ٬
آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺒﺎر دارد .ﺑﺎ ﯾﮏ دوﺑﺎره ﻧﻮﯾﺴﯽ از ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻓﻘﻂ از اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ "ھﺮ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﺪام ﻋﻀﻮ از طﺒﻘﮫ ﺣﺎﮐﻤﮫ ﻗﺪرت را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﺮدم را ﺗﺤﺖ ظﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻗﺮار دھﺪ" ٬ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﮫ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﭘﺎی آﻧﺮا اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻘﻖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ ٬Sören Holmberg ٬ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ وﺳﯿﻊ ﮐﺎرﮔﺮان در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎھﻠﯽ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕﯽ آﻧﮭﺎ ٬ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﮐ ﺮا راه ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﻰ دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﮫ ﺟﺎی راى دادن ﺑﮫ اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان وﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﮭﻨﺪ ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﮫ
رای ﻧﺪھﻨﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻖ رای ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﮭﻤﺎن ﻣﯿﺰان از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﯾﻨﮑﮫ
راه را ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ھﻤﻮار ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ٬اﯾﻦ ﯾﮏ روﯾﺎﺳﺖ ٬ﺑﻠﮑﮫ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ را در
ﺗﺸﮑﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯿﺶ ﯾﺎری ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﯿﺎﻟﭙﺮدازان ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﺼﻮرﺷﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ از طﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزات ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ٬از طﺮﯾﻖ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ آﻧﺮا "ﻣﺒﺎرزه
اﺑﺪی ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری" ﻧﺎﻣﯿﺪ ٬اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺰﻟﺰﻟﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺤﻨﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ٬طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار را ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ٬دراز ﻣﺪت و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ٬در ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه طﻠﺒﯿﺪه ٬و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ آن ﺑﺮزﻣﺪ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﺣﻖ
رای ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻧﺮا ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﻧﻤﯿﺘﻮان از طﺮﯾﻖ دادن رای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده
ﺗﺮی را ٬از ﺟﻤﻠﮫ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ٬ﺗﻈﺎھﺮات ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺷﻮرش ٬ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺋﺪ ٬ﺑﺎ
ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮫ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ٬ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪون دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﻧﺎﺑﻮدى ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ٬اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺧﺎرج از
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﻠﮑﮫ دو ﺳﻮی ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﻰ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺧﺎرج از ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن
دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎی ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﻋﺎدی ﺑﮫ
ﺳﺎدﮔﯽ از اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎره ای را در ﭘﺎﮐﺖ ﻧﺎﻣﮫ ای ﻗﺮار دھﻨﺪ.
اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﻧﻤﻮد· ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﮫ آﻧﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﻢ ﻣﻨﺴﺠﻤﺘﺮ و دﯾﻮاﻧﮫ
وارﺗﺮ از ھﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮى ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﮫ ھﺮ ﺗﺠﺎوزی ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ھﺮ ﭼﮫ ﺿﻌﯿﻔﺘﺮ ﺷﺪن
ﺟﺎﯾﮕﺎه طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺪون ﭼﺎﻧﮫ زﻧﯽ اﺳﺘﻮارﺗﺮﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ در ﺳﻮﺋﺪ ھﺴﺘﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺟﺎری را ﮐﺎﻣﻞ داﻧﺴﺘﮫ وﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ
ﺗﻨﮭﺎ راه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ادﻋﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ٬ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯿﻤﮫ ﮐﺎره و ﻧﺎﮐﺎﻓﯿﺴﺖ.
از ﺟﻨﺒﮫ ای اﯾﻦ ﻧﯿﻤﮫ ﮐﺎر ﺑﻮدن ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ٬اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻻﯾﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﯾﮏ دﻣﮑﺮات
ﭘﯿﮕﯿﺮ ٬ﺑﺮای آﻧﮑﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﻔﺎل ﻗﺪرت ﺑﺪﺳﺖ ﺗﻮده ھﺎﺳﺖ ٬روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژوازی ھﻤﮫ ﺑﺪﯾﮭﯿﺎت ﺑﺪﯾﮭﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﮭﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﮭﺎﻣﺖ
ﻧﺸﺎن داده و ﺧﻮد را "ﺗﻐﺪﯾﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﮫ" ﻣﯿﻨﻤﺎﻣﻨﺪ ﻣﻄﯿﻌﺎﻧﮫ ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮود ﻣﯿﺎورﻧﺪ ٬آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻮدن از طﺮﯾﻖ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﺎ ٬ﻣﺎ "دون ﻣﺎﯾﮕﺎن" ٬ﺑﺮای آﻧﮭﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﯿﻢ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭼﮫ ﮐﺴﯽ واﻟﻨﺒﺮى را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد؟ ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال را از روی ﻓﺼﺎﺣﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﮐﮫ اﺷﺎره ای ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﻮﺋﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ داراى ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺘﻤﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ٬ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻣﻨﺸﺎﻧﮫ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺪھﺎ

ھﺰار زﻧﺪﮔﯽ و در ﭘﺎﯾﺎن در ﻣﻮرد ھﻤﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ
ﺷﺪ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ.
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺒﺎرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻨﺎﯾﮫ آﻣﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .آﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻌﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻧﺪ؟
ﺑﻠﮫ ٬ﮐﺎﻣﻼ .آﻧﮭﺎ ﻣﻌﺮف ﺳﺘﻤﮕﺮی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ روی ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻖ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻋﻼﺋﻖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﻨﺪ ٬ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﮐﺴﺐ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﻮد ﮐﺎر را ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوى ﮐﺎر ارزان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ·
"ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺪارم" ٬اﯾﻦ را  ٬PG Hedströmﻣﺪﯾﺮ اﻣﭙﺮاطﻮری
واﻟﻨﺒﺮى ٬زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﮐﺮﮐﺮه ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اﻟﮑﺘﺮوﻟﻮﮐﺲ را در ﺷﮭﺮ  Alingsåsﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪ و ﮐﺎر را ﺑﮫ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد ٬اﻋﺘﺮاﻓﻰ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻗﺘﺼﺎدی ٬دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرى ﮐﮫ ﺑﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺷﺮح داده ﺷﺪه در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺟﺎرﯾﺴﺖ .آﯾﺎ ﻓﺮدى ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺮان اﻟﮑﺘﺮوﻟﻮﮐﺲ در  Alingsåsﺣﻖ رای داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﮫ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ رای ﻣ ﺒﺖ ﻣﯿﺪادﻧﺪ؟ اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ ﻧﮫ .زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﺪﯾﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﮭﺎم ﺑﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﮭﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ٬ھﯿﭻ ﮐﺎرﮔﺮی و ھﯿﭻ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ای اﺟﺎزه ﺑﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد را ﻧﺪارد.
ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ اﺳﺘﺒﺪاد دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ .ﺗﺼﻤﯿﻤﻰ ﮐﮫ
ﺑﺼﻮرﺗﻰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ روی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ٬ﮐﺎرﻣﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ روی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎ ﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد٬
ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺪﯾﺮان در ﭘﺸﺖ درھﺎی ﺑﺴﺘﮫ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺗﺨﺎذ ﻣﯿﺸﻮد ٬ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل
اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ای را ﻣ ﺎل ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪام ﺣﻖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﮭﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ اﻧﺒﺎرھﺎی
ﺧﻮد را ٬ﮐﮫ ﻧﻤﺎدى ھﺴﺘﻨﺪ از ﺑﻤﺒﮭﺎی دود زای در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ٬ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر آن ﺑﺮای
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ٬و در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای اداﻣﮫ زﯾﺴﺖ ھﻤﮫ ﺳﯿﺎره ٬در ﺑﺰرگ راھﮭﺎی ﻣﺎ ﺟﺎی ﺑﺪھﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﺎ
ﻣﻨﻄﻘﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﺪون ﺷﺮﮐﺖ ارﮔﺎﻧﮭﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ٬زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪان ﺣﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺼﻮﺻﯽ
را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد ٬ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮات ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯿﺸﻮد .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ٬ﻧﮫ! در دﻧﯿﺎی زﯾﺒﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎی
ﻣﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺮ
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮود ﻣﯿﺎورد ٬ﺑﻠﮑﮫ از آن ﯾﮏ ﺗﺌﻮری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﺎزد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ھﺮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه
ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﮭﺪﯾﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎﯾﺪ.
 Gert Gelotteﺳﺮدﺑﯿﺮ روزﻧﺎﻣﮫ  Göteborg postenاز ﺟﻤﻠﮫ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻗﻮرﺑﺎﻏﮫ ﻣﻨﺸﺎﻧﮫ
اى اﺳﺖ .او در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠٠٤/١٠/١٨ﮐﮫ ﻧﻮک ﺣﻤﻠﮫ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﮫ رھﺒﺮ ﺣﺰب ﭼﭗ Lars
) Ohlyﺣﺰﺑﯽ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﻮاﻓﻖ ھﻤﮑﺎری طﺒﻘﺎﺗﯿﺴﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻞ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ ﮐﮫ  Lars Ohlyﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﮐﻠﮫ ﻣﯿﺰﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ او ﺧﻮد را ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﻨﺎﻣﺪ ٬ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﻘﺎﺑﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ٬ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ او ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮرد
اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﻧﻤﯿﺪھﺪ .از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻣﺮ واﺿﺤﯿﺴﺖ ٬ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﮫ  Gert Gelotteآﻧﺮا
"ﻗﺎﻧﻮن طﺒﻌﯿﺖ" ﻣﯿﻨﺎﻣﺪ ٬ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
 Gelttoﺑﮫ ﺧﺎطﺮ روﺷﻨﺘﺮ ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﺎم ﺧﻮد ﺑﮫ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺷﺎره
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺟﺎزه ﻧﺪارد آﻧﮭﺎ را ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار دھﺪ .ﻓﺮدى آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﮫ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ طﺒﯿﻌﺖ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ٬ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮ
اﺳﺎس  ٬Gelttoﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺎر و ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻘﺮر ﻣﯿﺪارد .اﻣﺎ
ﺑﺮای ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎی ﻣﺒﺎرز ﻣﺎ اﯾﻦ زر و زﯾﻮرھﺎ اﻣﻮر ﻣﮭﻤﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ﮐﮫ او ﺑﺮ روی آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ طﺒﯿﻌﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﮫ زﯾﺮ ﺳﻮال

ﺑﺮدن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ﻧﻈﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ" :ﺑﺪون اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ھﯿﭻ دﻣﮑﺮاﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
و ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﮏ ﺣﻖ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﯿﺴﺖ".
درک اﯾﻨﮑﮫ آﻟﮑﺴﻰ دو ﺗﻮﮐﻮﯾﻞ* در ﻣﻮرد ﻓﺮدى ﻣﺎﻧﻨﺪ  Gert Gelotteﭼﮫ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ
ﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺲ ازﻣﺮگ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارﯾﻢ ٬ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺘﺼﺎب او ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ دﻟﻘﮏ زود ﺑﺎور
ﻟﯿﺒﺮال ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯿﺴﺎزﯾﻢ·
* ﯾﮑﻰ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﻓﺮاﻧﺴﮫ – ﻣﺘﺮﺟﻢ

ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ و
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯿﺮود .ﻣﺎ در ﺿﻤﻦ ادﻋﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در
ﻣﻮرد ھﻤﮫ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯿﺸﻮد ٬اﮔﺮ ﭼﮫ در ظﺎھﺮ ھﻤﮫ دارای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﮑﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
"در ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺴﺎوات ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ٬ﺧﻮاﺑﯿﺪن زﯾﺮ ﭘﻠﮭﺎی ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮای
ﺮوﺗﻤﻨﺪان ھﻤﺎﻧﻘﺪر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻓﻘﯿﺮان" اﯾﻦ را ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ آﻧﺎﺗﻮل ﻓﺮاﻧﺲ در آﻏﺎز ﺻﺪ ﺳﺎل
ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺖ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ اﺳﺖ از ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ٬اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ظﺎھﺮی ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺑﯿﮏ اﻧﺪازه ارزش ﻧﺪارد.
ﯾﮏ ﻣ ﺎل ﺑﺮای روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺌﻠﮫ.
در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ٢٠٠٥ﺷﺮﮐﺖ  Hjörneروزﻧﺎﻣﮫ ) Centerpartiﺣﺰب ﻣﺮﮐﺰی ٬ﯾﮑﯽ از اﺣﺰاب ﺑﺸﺪت دﺳﺖ
راﺳﺘﯽ در ﺳﻮﺋﺪ-ﻣﺘﺮﺟﻢ( را ﺧﺮﯾﺪ .ﻗﯿﻤﺖ  ١/٧ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺮون .ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﮫ
ﺗﻨﮭﺎ در ﻏﺮب ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻠﮑﮫ در واﻗﻊ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ھﻤﮫ ﺳﻄﺢ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﺪ ٬اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻗﺪرت را
در دﺳﺘﺎن ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری از ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ٬ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزار روزﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮﺋﺪ را اداره
و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده  Bonnierرھﺒﺮى ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ٬ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮد.
در ﺳﻮﺋﺪ آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت وﺟﻮد دارد .ﭘﺘﺮﺳﻮن ٬و ﻟﻮﻧﺪاﺳﺘﺮوم ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 Peter Hjörneروزﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺨﺮﻧﺪ و آﻧﺮا ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ آزادی ظﺎھﺮﯾﺴﺖ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺑﮫ ﻓﻘﯿﺮان و ﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺣﻖ ﻣﺴﺎوی ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ  ١/٧ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺮون ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و روزﻧﺎﻣﮫ Centerpartرا
ﺑﺨﺮﻧﺪ·
ﺣﺮف ﻣﺎ را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﻔﮭﻤﯿﺪ .ﺣﻘﻮق ظﺎھﺮی ﻣﮭﻢ ھﺴﺘﻨﺪ .آزادی ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺣﺰاب اﯾﻦ را ﺑﺮای ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﺴﺎزد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﻠﻨﯽ ظﺎھﺮ ﺷﻮد ٬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﻣﺮی ﮐﮫ در ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .آزادی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﺴﺎزد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮده ھﺎ را ﺑﮫ ﺟﻠﺴﺎت
آزاداﻧﮫ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﮫ  Proletärenرا ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﺎورد.
ﺣﻘﻮق دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ظﺎھﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ و ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻋﺬاب آور طﺒﻘﮫ ﺣﺎﮐﻤﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ
از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ظﺎھﺮی ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﺮوﺗﻤﻨﺪان آزادی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در
ھﻤﮫ ﺣﺎل ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .آزادی واﻗﻌﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺧﺮج دارد ٬آزادی ﺑﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎى اطﻼﻋﺎﺗﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺣﺪاﻗﻞ اﻗﺪاﻣﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺣﺰب ﺑﺰرﮔﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ
ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺠﺎم آن اﺳﺖ· اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺘﻰ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد· اﻣﺮی ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ
اﻧﺠﺎم آن ﺑﻮدﻧﺪ ٬اﻟﺒﺘﮫ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد دارد.
ھﻤﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ درآﻣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻠﮫ ای ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﺑﻘﯿﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺒﺎر
دارد ٬ﺑﺠﺰ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﭘﺮواﻧﮫ دار ﻣﺎﻧﻨﺪ ) SVTﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﻮﺋﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( و رادﯾﻮی ﺳﻮﺋﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﮫ
ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد راﺑﻄﮫ ای واﺑﺴﺘﮫ ﮔﻮﻧﮫ را ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ٬ﮐﮫ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺠﺎم

ﻣﯿﺸﻮد .روزﻧﺎﻣﮫ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ٬
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮاﻗﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ از دﻟﺨﻮر ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﻣﯿﺸﻮد ٬ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﺨﻦ آزاد ﺧﺮﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ٬ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﯿﺮ
ﺧﻮاھﯽ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﮫ ﻣﯿﮕﺮدد .ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻀﺎﻋﻒ.
ﯾﮏ ﻣ ﺎل دﯾﮕﺮ.
ھﺪاﯾﺖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﻮﺋﺪ آزاد اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﮫ ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ" و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮاى ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن اﻓﮑﺎر ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﺳﻮﺋﺪ در آن داراى ﺣﻘﻰ ﯾﮑﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻟﯽ از ھﻤﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ
در ﺟﺮﯾﺎن رای ﮔﯿﺮی ﺳﺎل  ٬ ١٩٩٤ﺑﮫ ﺟﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬارى ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺳﻮﺋﺪ  SAFو اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان  ٩٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺮون ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺑﻠﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﮔﺬاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ھﻤﺰﻣﺎن ھﻤﮫ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻤﺘﺮ از  ٥٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺮون ﻓﺮاھﻢ آوردﻧﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ
ﻣﯿﺘﻮان دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻖ ﻣﺴﺎوی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺴﺎوی ﻧﯿﺴﺖ.
*
ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آورد .داوود* ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻟﻮت را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪھﺪ ٬ﻣﺎﻧﻨﺪ رای
ﮔﯿﺮی ﺳﺎل  ٢٠٠٣در ﻣﻮرد ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﮫ ﯾﻮرو .ﻣﺮدم را ﻧﻤﯿﺸﻮد ھﺮ ﺑﺎر و ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﺐ داد .اﻣﺎ ﺑﺎ
اﯾﻨﺤﺎل ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ در رای ﮔﯿﺮی ﻣﻮاﻓﻘﺎن ٬ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﻮﺋﺪ در اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ را ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .ﻋﻀﻮﯾﺖ در
اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
*
* http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AA

ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻐﺎن دﻧﯿﺎی آﺧﺮت ﺑﺎﯾﺪ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺧﺒﺮی را اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺳﻮﺋﺪ را در ﺟﺮﯾﺎن رای ﮔﯿﺮی در
ﻣﻮرد اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﻣﯿﺪادﻧﺪ .در ﺻﻮرت دادن رای ﻣﻨﻔﯽ ٬در ﻏﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد·
"ﭘﺸﺖ ﮔﺮدن ھﻤﮫ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در رای ﮔﯿﺮی ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ٬اﺳﻠﺤﮫ ای اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار داﺷﺖ"٬
ﯾﮑﯽ از ﺳﺮدﺑﯿﺮان روزﻧﺎﻣﮫ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﻋﻈﮫ ھﺎی ﻋﻨﺎن ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ را اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮد .اﻣﺮی
ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻣﺎھﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ھﺪاﯾﺖ آزاد اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ اﺳﻠﺤﮫ اﻗﺘﺼﺎدی را در دﺳﺖ
داﺷﺖ؟
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺪاﯾﺖ آزاد اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری آزاد ﻧﯿﺴﺖ ٬آن ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻣﺴﺎوى ھﺴﺖ
اﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل در ﺟﺮﯾﺎن رای ﮔﯿﺮی ھﻤﮫ دارای ﺣﻘﯽ ﻣﺴﺎوی ھﺴﺘﻨﺪ؟ اﻟﺒﺘﮫ .در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺣﻖ رای دارﻧﺪ ﮐﺎرت رای را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﮔﮫ رای ﮔﯿﺮى را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ
در آن ﺑﮫ ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮار ﺑﺪھﻨﺪ ٬ﻣﺴﺎوات ﺑﺮای ھﻤﮫ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل رای ﻣﺎ دارای ارزﺷﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ٬آرای داده ﺷﺪه ﺑﮫ اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﮫ
از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ٤درﺻﺪ از رای دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ارزﺷﻨﺪ ٬اﮔﺮ ﭼﮫ ھﺮ واﺣﺪ درﺻﺪی از
ﺣﻤﺎﯾﺖ رای دھﻨﺪﮔﺎن ٬ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ  ٣٬٤٩ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﺪ .و ﺗﻮﺟﯿﺢ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد اﺣﺰاب ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و
دﺷﻮارﯾﮭﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺮھﺎن ﺗﮑﻨﯿﮑﻰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﮫ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ.
اﯾﻦ اﻧﺴﺪاد ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺎزش ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
در ﺳﻮﺋﺪ ٬ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٬ھﻤﮫ از ﺣﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ· اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ
دراﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮج دارد ٬ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮدر ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

از ) Ian Wachtmeisterﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺳﻰ ﺟﺪﯾﺪ ٬ﯾﮏ ﺣﺰب دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺳﻮﺋﺪى–
ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ٬او ﻣﯿﺪاﻧﺪ.
"ھﻤﮫ آﻧﭽﯿﺰی ﮐﮫ ﺗﻮ اﺣﺘﯿﺎج داری  ٥٠ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ و  ٥٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺮون ﭘﻮل اﺳﺖ ٬ﺑﮫ اﻋﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ٬آﻧﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺳﺎزﻧﺪ Ian Wachtmeister ".اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ٬زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻋﻠﻞ ﺻﻌﻮد
و ﺳﻘﻮط ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﺟﺪﯾﺪ را در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺮای رھﺒﺮ ﺣﺰب "ﻟﯿﺴﺖ ژوﺋﻦ" ٬ﻧﯿﻠﺲ ﻟﻮﻧﺪﮔﺮن٬
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪاد.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ اﺳﺖ و اﯾﻦ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ روﺷﻨﯽ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد .در آﻧﺠﺎ ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر در ﻋﺎﻟﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ای ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ٬ﺑﺠﺰ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ٬ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ای ﺷﺨﺼﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﻤﮏ دھﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ھﻤﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ٬وﻓﺎداری ﺑﮫ ﮐﻤﮏ دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ
وﻓﺎداری ﺑﮫ رای دھﻨﺪﮔﺎن و ﯾﺎ آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ارﺟﺤﯿﺖ ﻣﯿﺎﺑﺪ.
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ ٬ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ در رای ﮔﯿﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺗﮭﯿﺪﺳﺘﺎن ﺑﺮاى دادن راى ﻓﻘﻂ داراى ﭼﻨﺪ
ﻧﺎﻣﺰد ﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺴﺘﻨﺪ·
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎى ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﻧﯿﺰ ﺗﻮھﯿﻦ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ ٬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻮﺋﺪ
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ از دوﻟﺖ و ﺷﮭﺮدارﯾﮭﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﻤﮑﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ "آزادی
ﺣﺰﺑﯽ" اﻋﻄﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﮫ اﺣﺰاب ﻧﯿﺎزى ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار را ﺟﮭﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺤﺪود ﻣﯿﺴﺎزد.
* اﯾﻦ ادﻋﺎى ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻤﻰ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ· در ﺳﻮﺋﺪ  ٧ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ٬ھﻨﮕﺎم ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب  ٧ﺣﺰب وﻟﻰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ٨ﺣﺰب٬
وﺟﻮد دارﻧﺪ· دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ ھﺴﺘﻨﺪ از ﺣﺰب ﻣﯿﺎﻧﮫ روھﺎ ٬ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ٬ﺣﺰب ﻣﺮدم ٬ﺣﺰب ﻣﺮﮐﺰ ٬دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎى ﺟﺪﯾﺪ
و ﺳﮫ ﺣﺰب ﺑﮫ اﺻﻄﻼح دﺳﺖ ﭼﭙﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺣﺰب طﺒﯿﻌﺖ ٬ﺣﺰب ﭼﭗ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ· ﮐﻠﯿﮫ اﺣﺰاب از ﺷﮭﺮدارﯾﮭﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ· اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﮐﻤﮑﮭﺎ ٬ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ از اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺣﺰب اﺳﺖ و دﯾﮕﺮان و ﻣﯿﺎﻧﮫ
روھﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ ﮐﮫ ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ھﺮﮔﺰ اﻓﺸﺎء ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﻰ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺧﻮدﺷﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری از ﭼﮫ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ در ﺳﻮﺋﺪ
ﮐﮫ آوازه دﻣﮑﺮات ﺑﻮدﻧﺶ ﮔﻮش ﻓﻠﮏ را ﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ھﯿﭻ ﺣﺰﺑﯽ ٬ﺣﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ٬ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ وﺿﻊ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ٬ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺑﮫ اﻓﺸﺎى اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .از ﺳﺎل  ٢٠٠٦دو ﺑﻠﻮک ﺳﯿﺎﺳﯽ ٬ﺑﻠﻮک ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و "دﺳﺖ ﭼﭙﯿﮭﺎ" ﻋﺮﺻﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮﺋﺪ
را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺰب ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﭼﭗ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را اﻓﺸﺎء و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ادﻋﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎ
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ روی ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاردن ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺻﺮار ﻣﯿﻮرزﻧﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ·

اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد دارد .ﭼﺮا ﮐﮫ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﺴﺋﻮﻟﯿﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ· اﺣﺰاب ﺑﮫ رای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ٬اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ و ﻓﺪاﮐﺎری
آﻧﮭﺎ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ اش ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰﺑﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﮫ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ٬ﺗﻨﮭﺎ وﺳﯿﻠﮫ اﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
درآﻣﺪ و ﺗﻀﻤﯿﻦ آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن آن.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .اﺣﺰاب ﻧﮫ ﻣﺮدم٬
ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘﻂ ﺧﻮد و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯽ از آن ھﺴﺘﻨﺪ·
ﺳﺎزﺷﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﮐ ﺮ ﻣﺮدم راﺟﻊ ﺑﮫ ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺨﻦ
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﻟﺒﺘﮫ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ٬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ طﺒﻘﺎت
ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﮭﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎﻧﺸﺎن ٬ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ دﺳﺖ و
ﭘﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ٬ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﻗﺪرت ﻣﺮدم ﺑﻐﺎﯾﺖ دﺷﻮار ﻣﯿﺸﻮد·

در ﺿﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎورد ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﺣﺰاب ﺟﺪﯾﺪى ﮐﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮاى ﻧﺸﺎن دادن ﻟﯿﺎﻗﺘﮭﺎى ﺧﻮد ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺖ ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﻨﺪ .در ﺳﻮﺋﺪ
اﺣﺰاب ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﮫ ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺨﺮﻧﺪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣ ﺎل
ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را از داﻧﻤﺎرک ﺟﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻐﻰ ﮐﮫ ﺻﺮف ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ· در ﺳﺎل  ٢٠٠٦ﮐﻤﮏ دوﻟﺘﯽ  ٣٩٨ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﺮون ﺑﻮد .ﺑﮫ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮق  ١٨٨ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺮون ﮐﮫ ﺳﮭﻤﯿﮫ اداره ﺑﮭﺪاری و  ٣٣٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺮون ﮐﮫ ﺳﮭﻤﯿﮫ
ﺷﮭﺮدارﯾﮭﺎﺳﺖ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻻﻧﮫ  ٩١٩ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺮون ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺻﺮف ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺣﺰاب
ﻣﯿﺸﻮد.
اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ھﻨﻮز ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﮫ و دﺳﺘﻤﺰدھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪارن ﺣﺴﺎب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻣﺎری ﮐﮫ
ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺟﻤﻊ اﯾﻦ ﻣﺨﺎرج ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ٬اﮔﺮ اﺻﻮﻻ دﻓﺘﺮ و دﺳﺘﮑﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ –
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ ﻣﺨﺎرج را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﮐﺮده و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺪھﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎل
 ١٩٩٢ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دوﻟﺘﯽ اﺟﺮت و دﺳﺘﻤﺰد ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪارن در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  ١٣٣٢ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﺮون ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن ٬ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ھﻤﮫ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺸﺪت
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .دﺳﺘﻤﺰد ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ در ﺳﺎل  ١٩٩١از  ٢٢٣٣٠ﮐﺮون دو ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﮫ ٥١٢٠٠
ﮐﺮون در ﻣﺎه در ﺳﺎل  ٢٠٠٧اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﮐﺮون ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﻰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٣ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﮐﺮون ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﯿﺎد ﻣﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺬﮐﺮ اﻧﮕﻠﺲ را در ﻣﻮرد ﮔﺮوھﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ٬ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ای
ﻋﻤﻮﻣﯿﺴﺖ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﺧﺎص ٬ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران ﺧﺎص و
ﺑﺮﺗﺮی را اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ دوﻟﺖ و ﺷﮭﺮدارﯾﮭﺎ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ٬ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﺷﺒﺎھﺘﯽ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ادﻋﺎی ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﯽ آﻧﮭﺎ را دارﻧﺪ ﻧﺪارد.
ﻧﻈﺎرت اﻣﺮ ﺑﯽ اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ وﺳﯿﻠﮫ ای ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش و ﻧﮫ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ٬ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻌﮭﺪات ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎورد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻧﮫ رای دھﻨﺪﮔﺎﻧﻨﺪ ٬ﮐﮫ رﯾﺎﺳﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﮐﮫ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد دﯾﮕﺮ
اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﮫ ﺳﺎزش ﻧﺪارد ٬از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم آن ﻧﯿﺎز دارد.
ھﻤﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ ﺑﺴﺘﮫ ای ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺗﺸﺒﯿﮫ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺧﻮد ﭘﺎدوﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻨﻄﻮر ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ
ﺳﯿﺎﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ٬اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﻧﺪﮐﯽ در ﺳﻮﺋﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ آن ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮده و از اﻓﺮاد ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ رﺷﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ .از ﺟﺎﻧﺒﯽ
دﯾﮕﺮ ٬اﯾﻨﮑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻋﺘﯿﻘﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺮوت ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ اﻣﺮﯾﺴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ.
* در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روزى ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺳﻮﺋﺪ از ﻓﺴﺎد دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﻰ ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻨﺪ· در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮاى ﺑﯿﺎن دزدﯾﮭﺎ ٬ﻋﻤﻮﻣﺎ ٬ﻧﮫ از ﻋﺒﺎرت
ﻓﺴﺎد ﺑﻠﮑﮫ از ﻋﺒﺎرت اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد و ﺗﺒﮭﮑﺎرى اﺳﺎﺳﺎ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ارﺗﺒﺎطﻰ ﻧﺪارد· ﻓﺴﺎد در ﺳﻮﺋﺪ ﺿﻤﻦ ﻧﮫ اﻣﺮ ﺟﺪﯾﺪﯾﺴﺖ و ﻧﮫ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ آﻣﺎرى وﺟﻮد دارد· در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺳﻮﺋﺪ ﻓﺴﺎد ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ· در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻘﻠﺐ ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﻰ
ﻧﻤﻮدن آن ٬ﺑﺮ روى آن ﺳﺮﭘﻮش ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ·

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﮑﮭﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺧﻔﺎ ﻓﺴﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ھﺎی
اداری ﻧﺎن و آﺑﺪار را ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رای دھﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .وظﯿﻔﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﻮدﺟﮫ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ در ﻋﺼﺮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﺨﺎرج را در ﺑﻮدﺟﮫ ﺑﺸﺪت
ﻣﺤﺪود ﻧﮕﮫ دارﻧﺪ.

اﻣﺎ ﮐﺎر رای دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮﺳﺪ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ؟ اﻟﺒﺘﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯿﮫ
راﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .از درﺟﮫ اھﻤﯿﺖ آﻧﮭﺎ ﮐﺎﺳﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد و ﯾﺎ اھﻤﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﯾﻦ٬
ﺧﻮاﺳﺖ رای دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ٬از طﺮﯾﻖ ﻓﺮﯾﺐ آﻧﮭﺎ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﮐﻨﺎر
آﻧﮭﺎ ٬ﺑﮫ اﻣﺮ ﻣﮭﻤﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﯾﮏ ﻣ ﺎل ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺋﺪ درآﻏﺎز دھﮫ ھﺎی  ١٩٦٠ﺑﺎ ) ATPﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ( ٬ﭘﺲ از ده ﺳﺎل ﻣﺒﺎﺣ ﺎت ﺷﺪﯾﺪ و
ﻣﺒﺎرزه ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ راﺳﺘﮕﺮاﯾﺎن ٬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزﺷﯽ را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎدﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎرﮔﺮان
ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﺑﯿﻢ و ھﺮاس ﺑﮫ دوران ﮐﮭﻮﻟﺖ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎی آﻧﺰﻣﺎن ﺑﮫ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﺗﺎج ﺟﻮاھﺮات ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺮدم" ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺖ ﭘﺎﺳﺪاری از اﯾﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ٬ظﺎھﺮا ﺑﺎ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻧﮕﺎه
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ٬ﭼﺮا ﮐﮫ از ھﻤﺎن اواﺳﻂ دھﮫ ھﺎی  ١٩٩٠ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺤﻼل اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ
راﺳﺘﮕﺮاﯾﺎن ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ· آن ﻗﺼﺎﺑﺎن آﺑﯽ )دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎ( و ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻮش )ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ راﺳﺘﮕﺮان رادﯾﮑﺎل ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ( ادﻋﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدﻣﯽ
ﮐﮫ ھﺮ روز ﭘﯿﺮﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻗﺎدر ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ·
اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﻠﮏ ﺑﻮد .در واﻗﻊ اﮔﺮ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ را ﮐﻤﻰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺣﻞ ﻣﯿﺸﺪ .اﻣﺎ ﻣﺬاﮐﺮه
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﮫ ای ﺑﮫ اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ٬ﺑﻮﺟﻮد آوردن
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزاﻧﺘﺮ ﺑﻮد.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻤﺎ ھﺪﯾﮫ داده ﺷﺪ ٬ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﮔﺮان در ھﻨﮕﺎم
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی و ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﮫ
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ در ﺟﻠﺴﮫ ای داﺧﻠﯽ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ٬اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺤ  ٬زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﮫ اﮐ ﺮ اﻋﻀﺎء ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ٬ﺑﮫ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﮭﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن  Svea ٦٨ﺑﺮاى
اﯾﻨﮑﮫ ھﺮﮔﺰ ﭘﺪﯾﺪار ﻧﺸﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .ھﯿﭻ ﻋﻀﻮ ﯾﮑﺪﻧﺪه ای اﺟﺎزه ﻧﯿﺎﻓﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد.
"ﻣﺮدم در ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪن از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ آﻧﮭﺎ ﭼﮫ ﮐﺮدﯾﻢ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ" .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ آﻧﺰﻣﺎن ﺳﻮﺋﺪ ﯾﻮران ﭘﺮﺳﻮن وﻗﺘﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ
ﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﮫ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎز ﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﮫ رای دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﭘﯽ ﻧﻤﯿﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﭼﺮا
ﮐﮫ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ.
آﻧﺎ ھﺪﺑﻮرى وزﯾﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات در ﺳﺎل  ٢٠٠٤در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﮫ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﻮﺋﺪ٬
در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ "ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ٬ﮐﻨﺪ و ﮐﺎو" ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ٬در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺮوﺷﻨﻰ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺳﻮال ﮐﺮد ﮐﮫ ﭼﺮا ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪارن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪﯾﻢ ) (ATPﺑﮫ ﻣﻌﺮض ﺑﺤ
و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎ ھﺪﺑﻮرى در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻗﯿﺎﻓﮫ ﻣﺘﻌﺠﺒﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ٬و ظﺎھﺮا ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد
ﮐﮫ از طﺮح اﺣﻤﻘﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ:
"اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﺪ ٬ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اوﻧﻮ ﺑﮫ اﺟﺮا ﺑﺬارﯾﻢ"
ﺑﮭﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮐ ﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﻐﻤﮫ ای ھﻤﺎھﻨﮓ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ در ﺳﻮﺋﺪ ﯾﮏ رای ﮔﯿﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد
ﺳﻮال ﻧﯿﺴﺖ .دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺘﮫ ﻧﺸﺪه اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ اﮐ ﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾﮏ آﮔﺎھﯽ ﻣﺤﺪود اﺣﺘﻤﺎﻻ رای ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ داد ٬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ اﮐ ﺮﯾﺖ ﺑﮫ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﮫ واﺣﺪ ﭘﻮل اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ رای ﻣﻨﻔﯽ دادﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺑﮭﺘﺮ و ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ٬ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺳﺘﺘﺮ اﺳﺖ ٬ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رای ﻣ ﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﻔﺴﮭﺎی ادﻣﻮﻧﺪ ﺑﺮوﮐﺰ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ دھﮫ ھﺎی  ٢٠٠٠در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ.
اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﻣﺮوزی در ﻣﻮرد "ﺗﻮده ھﺎی ﺧﻮک ﺻﻔﺖ" و ﯾﺎ "ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻧﻌﺮه ھﺎ از
ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮﺑﺮھﺎی وﺣﺸﯽ" ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ٬اﯾﻦ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ای ﮐﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻗﺮار ﻣﺬھﺒﻰ ﺷﺒﺎھﺖ دارد ﻣﺒﺪل ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮده ھﺎی ﺧﻮک ﺻﻔﺖ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل آﻧﺠﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺸﮑﻞ اﮐ ﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻧﺎدان ﮐﮫ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر را درک ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ
ﺳﻮال ﻧﮑﺮد .ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﮭﺮدارﯾﮭﺎ ٬ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﻣﯿﮕﺮدد.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ "ھﻤﺎھﻨﮓ" از آب درآﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﮫ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺎﯾﻠﺘﺮ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺗﻮدھﺎ ﮔﻮش ﻓﺮا دھﻨﺪ ٬اﮔﺮ ﭼﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ ﺗﻮده ھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎی دﻣﮑﺮات اﯾﻦ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺠﺎﺳﺖ .ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﻣﻮﻗﺮاﻧﮫ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی رای دھﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﻨﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻮظﻔﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻮدھﺎ را از ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﻧﺪ .در
ﻋﻮض دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ٬ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺨﺎرج ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ٬
ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﮭﺪی در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ رای دھﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ٬ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ھﻤﺎن
رای دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺸﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﮫ رای دھﻨﺪﮔﺎن وظﯿﻔﮫ ھﺮ ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ ﯾﮑﺒﺎر ﺧﻮد را در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ )در
ﺳﻮﺋﺪ ھﺮ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر و در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎی رای ﻣﯿﺮوﻧﺪ( اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ٬ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﺳﺖ ٬ﻓﻘﻂ آﻧﮭﺎ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ٬ﺑﺪون
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاردى ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻋﺪه آﻧﺮا داده اﻧﺪ ٬آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ وﻋﺪه ھﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ٬
آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ٬آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪھﻨﺪ ٬آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ٬آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ وﻗﻌﯽ
ﺑﮫ ﻧﻈﺮات ﻣﺮدم ﻧﮕﺬارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را دارﯾﻢ.
ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻮﻗﻌﺎﻧﮫ ﺗﺮی از دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری دارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻧﮫ
اﺣﻤﻘﯿﻢ و ﻧﮫ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺖ .ھﯿﭻ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻧﺸﺎن داده و ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﺎھﻰ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی
ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ای وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮاردی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﯾﮏ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮده ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ٬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ .و ﯾﺎ ﺑﺎ ھﺪﻓﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ آن ﺧﻮاﺳﺘﮫ ای ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ادﻋﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آﻧﺮا ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ٬ﺑﺮای
ﻣ ﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺒﻮده و ﺗﻮدھﺎ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﯾﮏ ﻣ ﺎل در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ وظﺎﯾﻒ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﺗﻮده ھﺎی وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺮدم در ﺳﻮﺋﺪ از ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ھﺮ ﭼﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮ ٬ﺑﮭﺘﺮ .ﺑﺮ طﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯿﮭﺎ اﮐ ﺮ آﻧﮭﺎ آﻣﺎده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ٬اﻟﺒﺘﮫ اﮔﺮ
ﺻﺮف رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﻮد.
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﺮف ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ اﺣﺘﺮام ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد
ﻣﺪرﺳﮫ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ای ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮫ ﺣﺰﺑﯽ اداره دوﻟﺖ را در دﺳﺖ دارد
ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﻮﺋﺪ ﺻﺮف رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺸﻮد.
طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ .ادﻋﺎ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺳﻮﺋﺪ ٬ﮐﮫ ﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ٬ﺗﻮان اﯾﻦ را
ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ دھﮫ ھﺎی  ٨٠ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ادﻋﺎی ﭘﻮﭼﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﯾﮏ ﺳﻮﺋﺪ

ﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﻮﺋﺪى ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ
ادﻋﺎ ﺑﺤ ﻧﮑﺮده و ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﻣﺎھﯿﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آﻧﺮا ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ .آﯾﺎ اﺻﻮﻻ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدﻣﯽ را ﻣﺮدود اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ اﻣﺮی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﻋﻤﻞ٬
آﻧﺰﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد ٬اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﻨﺪ.
در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﯿﭽﯿﮏ از اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﮫ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺪارس و از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
ﺑﮑﺎھﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ٬ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ وﻋﺪه ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﮑﺴﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻤﮫ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺪرﺳﮫ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﮐﻤﺒﻮد ﭘﻮل ﻣﺮاﺟﻌﮫ دھﯿﻢ ٬اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺮھﺎن دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ
ﺷﮭﺮدارﯾﮭﺎ و دوﻟﺖ واﻗﻌﺎ از ﮐﻤﺒﻮد ﭘﻮل رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﻈﻢ در ﺳﻮﺋﺪ رخ داده و ﻣﺪاوﻣﺎ
رﻓﺮﻣﮭﺎی ﻣﺸﺘﺮک را ﻣﺴﺘ ﻨﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ٬وظﯿﻔﮫ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪران اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم را ﻓﺮاھﻢ
آورﻧﺪ .ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﺑﺮای آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ ٬ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ در آﻣﺪ و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﮫ
از ﺳﮭﺎم را اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ ٬از ﻣﯿﺰان ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺑﮑﺎھﻨﺪ ٬و ﺑﺎﻻﺧﺮه از ھﺮ ﮐﺎری ﮐﮫ از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮﻣﯿﺎﯾﺪ ﻓﺮو
ﮔﺬار ﻧﮑﻨﻨﺪ ٬اﻣﺎ اﻣﻨﯿﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﯾﮏ ﺑﺎزﻧﮕﺮی رادﯾﮑﺎﻟﺘﺮ ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ٬اﻣﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﺷﯿﻮه ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﻣﻤﮑﻦ ﺑﮫ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ٬اﻟﺒﺘﮫ اﮔﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرى ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ از اﻧﺪازه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯿﺮود ٬و از اﯾﻦ ھﻢ
ﻣﮭﻤﺘﺮ ٬اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺗﻮدھﺎ ﺑﺨﻮاھﺪ در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ در ﺳﻮﺋﺪ ﮐﺎھﺶ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٬ﮐﮫ ﭘﺲ از دھﮫ ھﺎی  ١٩٨٠آﻏﺎز ﺷﺪ ٬در اﺳﺎس ﻏﯿﺮ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ رای دھﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﮭﯿﭽﻮﺟﮫ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ
ھﯿﭻ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ رای ﮐﻤﺘﺮی
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺎورد .ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎھﺶ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد
ﺧﻮاھﺎﻧﮫ و طﻤﻊ ﮐﺎراﻧﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داراﻧﻰ ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮی از ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﻣﺮی ﮐﮫ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎص ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ و از آن ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ٬اﮔﺮ ﭼﮫ ﻧﯿﻤﮫ ﮐﺎره و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ
آﮔﺎھﯿﻢ ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎ ﭘﻮل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺸﻮد ﺣﻖ ﻣﺴﺎوی ھﺮﮔﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺴﺎوی
ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﻤﯿﺪھﯿﻢ ﮐﮫ ﻓﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ داده ﺷﺪه را ﺑﺨﻮرﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی آن
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ در ﺳﻮﺋﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯿﺠﻨﮕﯿﻢ .اﻟﺒﺘﮫ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق رﺳﻤﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ٬
اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ داده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ ﻣﺮدم ٬ﻣﺮدﻣﻰ ﮐﮫ ادﻋﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آﻧﺮا
دارد ٬ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺪھﺪ .ﻣﺎ ھﻤﻮاره و ﺑﺼﻮرﺗﯽ اﺻﻮﻟﯽ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ.

دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮات ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ٬زوزه ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ
ﮐﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ از
ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺘﻨﻔﺮﯾﻢ .ﻣﺎ روﯾﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ و ظﻠﻢ را در ﺳﺮ دارﯾﻢ.
اﻣﺎ ﺧﻮاب و روﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و واﻗﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ· ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ واﻗﻌﯽ
ﺟﮭﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻧﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاﺑﮭﺎ و روﯾﺎھﺎی ﻣﺎ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺴﺌﻠﮫ از ﭘﺎﯾﺎن ٬ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮان دﯾﺪ ﮐﮫ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ را در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﯿﻢ .اﯾﻨﮭﺎ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﺣﻤﻠﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻋﺮاق ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺳﻮﺋﺪ را ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزﻧﺪ؟ ﺑﻠﮫ ٬دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎ ٬ﺑﮫ رھﺒﺮی ﺑﯿﻮرک ﻟﻮﻧﺪ) ٬رھﺒﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﺰب ﻣﺮدم ٬ﯾﮏ ﺣﺰب دﺳﺖ راﺳﺘﯽ
ﺑﺎ اﻓﮑﺎری ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﮫ( ٬آﻧﺰﻣﺎن ﻣﻌﺎون رھﺒﺮ در ﺣﺰب ﻣﺮدم .ﺗﺼﻤﯿﻢ ارﺳﺎل ﮔﺮداﻧﻰ از ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﻮﺋﺪى٬

ﮔﺮداﻧﻰ ﮐﮫ ھﺪﻓﺶ ﺳﺒﮏ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎر دوﻟﺖ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ٬ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺗﺨﺎذ
ﺷﺪ· ﺑﻠﮫ ٬ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﻤﮫ اﺣﺰاب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در آن.
ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺣﺰب ﭼﭗ )ھﻮادار ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﻢ ﮐﮫ رھﺒﺮش ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯿﺸﻮد – ﻣﺘﺮﺟﻢ( از
ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻮﺋﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ آﻧﺰﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺣﺰب ﭼﭗ در ﮐﻤﯿﺘﮫ دﻓﺎع ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑﻮد .ﺑﺮﯾﺖ ﯾﻮھﺎﻧﺴﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﻰ از طﺮﻓﺪاران واﻗﻌﯽ ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ
ھﻤﮫ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻮﺋﺪ وظﯿﻔﮫ دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﻧﺪارﻧﺪ٬
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح "ﻧﯿﺮوی ﭘﺎﺳﺦ دﻓﺎﻋﯽ" ھﺪﯾﮫ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻼغ دﻣﮑﺮاﺳﻰ و ﺻﻠﺢ
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺰد ﺑﮕﯿﺮ ﺑﮫ دور دﻧﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ· )در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ-
ﻣﺘﺮﺟﻢ( اﻧﺤﺮاﻓﻰ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﺰاب در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﺎ ھﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺸﻨﻮﻧﺖ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد· ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ
ﻣﺠﺎز و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﮫ ﻗﺒﻮل آﻧﭽﯿﺰی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻧﺮا
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﯿﻨﺎﻣﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﮐﺎر ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﻮﺋﺪی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی دور دﺳﺖ درﺧﺖ ﺑﮑﺎرﻧﺪ!
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎده اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮﺋﺪی در ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﭼﮭﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آﻧﮭﺎﺳﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ
دﻓﺎع ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﮫ اﺳﺘ ﻨﺎی ﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ آﺷﮑﺎر ٬دﻓﺎع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﻮاﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﺣﺰاب را از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭽﻮﺟﮫ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
"ﺟﻨﮓ اداﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ دﯾﮕﺮ" ٬اﯾﻨﺮا ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺲ آﻟﻤﺎﻧﯽ Carl von
 Clausewitzﮔﻔﺖ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﺎن اﻋﺘﺒﺎر دارد .در ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺳﺖ.
اﻣﺎ درﺟﮭﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﻧﯿﺰ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻣﺎ از ﺷﻮرش ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن و ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت واﻗﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻟﯿﺒﺮال ﻣﺎﺳﺖ .آﻧﮭﺎ از ھﺮ ﻋﻤﻞ
وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ آﻣﺎده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺘﮭﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ ٬ھﻤﭽﻨﯿﻦ
زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ اﯾﻦ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ٬آﻧﮭﺎ از اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﮫ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺘﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ ﺑﭙﺎ ﻣﯿﺨﯿﺰﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ
زوزه ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺳﺮ ﻣﯿﺪھﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد اﮔﺮﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺸﻮت ﺑﺨﺸﯽ
از آﻧﺴﺖ ٬اﯾﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ روﯾﺎھﺎی ﺧﻮد از واﻗﻌﯿﺘﮭﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﻢ .دﻓﺎع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﯾﺎ دﻓﺎع
از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن .ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ و ﻧﻤﯿﺸﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ را ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺬاﺷﺖ .وﻓﻖ دادن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺗﺮ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﮫ دور اﻓﺘﺎدﯾﻢ .اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان آﻧﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﮭﺎ در ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ٬ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﮭﺎ در اﻟﺠﺰاﯾﺮ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﮭﺎ در وﯾﺘﻨﺎم ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ.
آﻟﻤﺎﻧﯿﮭﺎ ھﻢ در ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم از اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﮭﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﺎزﯾﮭﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
داﻧﻤﺎرک و ﻧﺮوژ و ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻤﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی ھﻢ ﺗﺮورﯾﺴﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ – اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺗﺮورﯾﺴﻢ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوزی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن اھﻞ  ٬Telmarkآن
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺷﺠﺎﻋﯽ ﮐﮫ راﮐﺘﻮر آب ﺳﻨﮕﯿﻦ آﻟﻤﺎﻧﯿﮭﺎ را در  Rjukanﻣﻨﻔﺠﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ طﺮﺣﮭﺎی
ھﯿﺘﻠﺮ را در ﻓﻨﺎوری ﺑﻤﺐ اﺗﻢ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ٬ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎی اﻣﺮوزی ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ اﻓﮑﻨﺪن ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣ ﺎل ﺑﻤﺐ ﮔﺬران اﻧﺘﺤﺎری را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﭼﻨﺪان ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﺒﺎرزان زﻧﺪه زن و ﻣﺮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﭙﺴﻨﺪﯾﻢ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮕﮭﺎی ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪھﯿﻢ .اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺲ از آن ﺑﮫ
ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

اﻣﺎ ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری اﻧﺘﺤﺎری را ٬ﮐﮫ رﯾﺸﮫ ای ﻣﺮﻣﻮز درارﺗﺠﺎع ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﻼﻣﯽ دارد ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .ﺟﺎن ﺧﻮد را
ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺪا ﮐﺮدن ﺗﻨﮭﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺮوژی ھﻢ ھﺴﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ راﻧﻨﺪه اﺗﻮﺑﻮس.
ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل ﻧﺮوژ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻤﺎن ٬در آورﯾﻞ  ٬ ١٩٤٠ﺧﺒﺮ ﺑﺰرگ راﻧﻨﺪه اﺗﻮﺑﻮس ﻗﮭﺮﻣﺎن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ آﻟﻤﺎﻧﯿﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ راﻧﻨﺪه اﺗﻮﺑﻮس ﻧﺮوژی ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﺮوھﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان
آﻟﻤﺎﻧﯽ را از اﺳﻠﻮ ﺑﮫ  Höneforsﺑﺒﺮد .او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ٬ﭼﺮا ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔﻠﻮﻟﮫ
در ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ او ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺸﺪ .او در اﺗﻮﺑﻮس ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ در ﺟﺎده ای ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ آﻧﺮا
ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺖ .اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﮐﻤﯽ از ﮐﻮه ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ٬ﺳﭙﺲ دور ﮔﺮﻓﺖ و از ﺟﺎده ﺧﺎرج ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﮫ
راﻧﻨﺪه اﺗﻮﺑﻮس ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ٬اﻣﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ  ٦٠ﺳﺮﺑﺎز آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺮد٬
اﻣﺮی ﮐﮫ او را در ﻧﺰد ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺮوژی ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﮔﺮﻣﯽ از آن ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ٬ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻗﮭﺮﻣﺎن اﻓﺴﺎﻧﮫ ای ﻣﺒﺪل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ او طﻠﺴﻤﯽ ﮐﮫ ﻧﺮوژ را ﭘﺲ از
اﺷﻐﺎﻟﺶ ﺳﺮ در ﮔﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﺎطﻞ ﻧﻤﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﻣﺒﺎرزه ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ ای ﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﻏﺮب
ﮐﺸﻮر ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮد.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ٣٠ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ٬دﻗﯿﻘﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺧﻨ ﻰ ﻧﻤﻮدن ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻧﺮوژ را در آﻏﺎز اﺷﻐﺎل ﻓﻠﺞ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ٬ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﮐﮫ داﺳﺘﺎن آن ﺣﺮﮐﺖ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ راﻧﻨﺪه اﺗﻮﺑﻮس ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻮد· ﺑﺮاداران ﻧﺮوژی ﻣﺎ
داﺳﺘﺎن ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﺮد را ﺳﺮ ھﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻧﺎروﺷﻨﺘﺮﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻨﮑﮫ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺑﺪﺳﺖ آوردن آزادی ﻓﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﻧﮫ اﺳﻼﻣﯿﺴﺖ و ﻧﮫ ﻣﺬھﺒﯽ .از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ھﻤﯿﺸﮫ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزات آزادﯾﺨﻮاھﺎﻧﮫ ﻣﺮدم ﺑﻮده و ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺑﮫ ﻣﺒﺤ ﺧﺸﻮﻧﺖ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﺪﻋﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﺧﻮاھﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﻮدن ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ھﯿﭽﮑﺲ
از ﻣﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﺘﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮد اﮔﺮ ﻣﺎرﮐﻮس واﻟﻨﺒﺮى و ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﯾﺶ )دو ﺗﻦ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﺰرگ ﺳﻮﺋﺪ –
ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺑﮫ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺘﮫ ٬ﺗﻤﺎم اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮد را واﮔﺬار ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از آن ﻗﺒﻮل
دﻋﻮت ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺮاﯾﺪار دم در ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﻮﺋﺪی ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﮫ دارﻧﺪ ﻣﺤﺮوم
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﻦ دردھﻨﺪ ﺑﮫ اﻋﻤﺎل ﺟﺒﺮ و زور ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﺑﯽ اﻣﺎن ﺗﻮدھﺎ ﮐﮫ ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺮط ﻻزم
ﺑﺮای ﯾﮏ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺎزى ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﮫ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ
ﺧﻮی و ﺳﺮﺷﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار اطﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارﯾﻢ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣ ﺎﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دال ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ طﺒﻘﮫ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺪون ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ٬ﺣﺘﯽ از ﻧﻮﻋﯽ ﮐﮫ
از دﯾﺪﮔﺎه دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
 ﺑﮫ ﺷﯿﻠﯽ  ١٩٧٣ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎﻟﻮادور آﻟﻨﺪه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﭘﯿﺮوز و رھﺒﺮی ﯾﮏ دوﻟﺖاﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ژﻧﺮال ﭘﯿﻨﻮﺷﮫ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯿﺶ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ از ﺟﺎﻧﺐ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺷﯿﻠﯽ آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺮدم ﺷﯿﻠﯽ را ﻏﺮق در ﺧﻮن ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 ﺑﮫ ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﮫ  ١٩٨٤ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ .داﻧﯿﻞ اورﺗﮕﺎ ﯾﮏ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﺑﻮد و ﺳﺎزﻣﺎنﺳﺎﻧﺪﻧﯿﺴﺘﯽ او در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮای روﻧﺎﻟﺪ رﯾﮕﺎن٬
 United Fruitو ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺰرگ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺒﮭﮑﺎران ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺮور
ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﮫ اﻋﺰام ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 ﺑﮫ وﻧﺰوﺋﻼ  ٢٠٠٢ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ .ھﻮﮔﻮ ﭼﺎوز رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﻮد ﮐﮫ دو ﺑﺎر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوزﺷﺪه ﺑﻮد٬اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﺟﮭﺖ ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ او اﯾﺠﺎد ﻧﻨﻤﻮد .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ھﻠﮭﻠﮫ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ٬ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺳﻮﺋﺪﯾﮭﺎ.
ﺟﮭﺎن اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ .طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداراﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﮑﺎن
اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداراﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﮭﺎ ﺳﺮﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮود ﻣﯿﺎورد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎ را از ﮔﻠﯿﻢ

ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯿﻨﮭﺪ ٬زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ اﮐ ﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻗﺪرﺗﯽ را ﺑﮫ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺧﻮد درﻣﯿﺎورﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران آﻧﺮا ازآن
ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ٬ﺑﻠﮫ در آﻧﺰﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران دﻣﮑﺮات ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ٬ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺮورﯾﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار داده و اﺑﺮاز ﻧﺪاﻣﺖ ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ روی
آن ﺑﺴﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ :دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ
ﻓﺮود آورد ٬ﺧﻮاﺳﺖ اﮐ ﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد دﻓﺎع ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ٬اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ راه دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﮫ اﻧﻘﯿﺎد
ﮐﺸﯿﺪن اﺑﺪی ﺗﻮده ھﺎﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ راه دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻧﯿﻤﮫ
ﮐﺎره ﺑﻤﺎﻧﺪ.
دﻣﮑﺮاﺳﯽ – ﻗﺪرت ﺗﻮده ھﺎ – ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﮭﺎﯾﯽ آﻧﺮا ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻮﺿﻊ
ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﮫ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ.

دﻣﮑﺮاﺳﻰ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻰ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ "ﺧﺎﻟﺺ" ٬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺗﻮده ھﺎ ٬وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ دوﻟﺘﯿﺴﺖ و ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﮫ ﺳﻠﻄﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ھﻤﮫ دوﻟﺘﮭﺎﺳﺖ ٬ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﺑﺮ طﺒﻘﮫ دﯾﮕﺮ ٬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﻰ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را طﺮد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﺎھﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﮏ ﮔﺴﺘﺮش و
ﺗﻌﻤﯿﻖ دﻣﮑﺮاﺳﻰ اﺳﺖ ٬ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﻌﺮف ﺧﻮاﺳﺖ اﮐ ﺮﯾﺖ ﺗﻮده ھﺎﺳﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ٬ﮐﮫ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ظﺎھﺮ زرق و ﺑﺮق دارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎن را ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﻰ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ٬آﻧﮭﻢ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ  ٬ظﺎھﺮا ﻧﮫ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ٬ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺘﻤﮕﺮﻣﺤﮑﻮم ﻣﯿﺸﻮد .آن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ ٬ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﺳﺘ ﻨﺎﻋﺎت ٬ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ٬ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد ٬ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎھﯿﺘﺎ ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯿﺴﺖ و ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮده
ھﺎی ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﮫ ھﻤﺮاه دارد ٬ﺑﻠﮑﮫ در ﺿﻤﻦ ﺑﺪون دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ
اﮐ ﺮﯾﺖ ﻣﺮدم و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل آﻧﮭﺎ در ﭘﺮوﺳﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ اداره ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻣﺮﯾﺴﺖ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ٬ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺪون دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﮫ اﻧﺤﺮاف
ﺑﺮوﮐﺮاﺗﯿﺴﻢ ٬ﺑﮫ آن ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻓﺮم ﺑﯽ ﻟﯿﺎﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ٬ﮐﺸﯿﺪه
ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺮف ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﺗﺎرﯾﺨﻰ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﮏ ﻓﺮم ﻣﻨﺎﺳﺐ دوﻟﯿﺴﺖ ٬ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ در ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ رﺳﻤﯽ ٬ﺑﮫ ﻗﻮاره ﺳﻠﻄﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺎﺳﮑﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯿﺰﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ٬اﮔﺮ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎی اﻣﺮوزی ﺑﺮ روی ﻣﻌﺎﻣﻼت ا ﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ٬ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ٬و اﮔﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت را ٬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﻠﯽ در آﻏﺎز دھﮫ ھﺎی  ٬ ١٩٧٠ﻣﻮرد ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻗﺮار دھﺪ .ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻣﺮی اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﺷﺘﯿﺎق و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﮐ ﺮﯾﺖ ﺗﻮده ھﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را
ﺑﺮای اداﻣﮫ زﯾﺴﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﺎورد .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻣﺤﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪاﮐ ﺮ آزادی ﺑﺮای اﮐ ﺮﯾﺖ ﺗﻮدھﺎﺳﺖ.
اﻣﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ای ﺑﯽ اﻣﺎن را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘ ﻤﺎری را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده و از ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﮐﺎر دﯾﮕﺮان ارﺗﺰاق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺒﺮد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آن از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻧﻘﻼﺑﺎت
ﺑﺰرگ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﻮﯾﺾ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری طﺒﻘﮫ ای دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ – دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری طﺒﻘﮫ

ﺑﺮده داران ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری زﻣﯿﻨﺪاران ﻓﺌﻮدال ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯿﮭﺎ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺣﻮادٽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎری ھﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ در ﺳﺎل ٬ ١٧٨٩
ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن آن ﮔﺮدن ﭘﺎدﺷﺎه و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن را در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻣﺮدم از ﺷﺎدی در ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯿﮕﻨﺠﯿﺪﻧﺪ
ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت آراﻣﺘﺮی ھﻢ رخ داده ٬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺋﺪ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن آن ﮔﺮدن ﮔﻮﺳﺘﺎو آدوﻟﻒ ﭼﮭﺎرم ﻗﻄﻊ
ﻧﺸﺪ ٬ﻓﻘﻂ او را ﺑﮫ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﺮم ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯿﮭﺎ ٬اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺑﺰرگ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻈﯿﻤﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ .ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﺪﯾﺪ از دل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺪﯾﻢ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺎورد.
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﯿﻤﮭﺎی ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺎﺧﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ .اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ٬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺌﻮداﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ٬ﺟﺎی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘ ﻤﺎر ﮔﺮ را ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮی از
ھﻤﺎن دﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ٬ﺑﻠﮑﮫ اﺳﺘ ﻤﺎر را ﻧﺎﺑﻮد و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺼﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﻮدن آﻧﺮا دارد ٬اﻣﺮی ﮐﮫ آﻧﺮا
ﺑﺮای طﺒﻘﮫ ﺣﺎﮐﻤﮫ ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد را در اﻧﻘﻼب از دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﺪ ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪﺗﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮده داران ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﮫ آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺗﮭﺎی ﻓﺌﻮدال و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ
ﺑﺪھﻨﺪ ٬ﮐﺎری ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان ﺳﺎﺑﻖ آﯾﻨﺪه ای در ﭘﺲ ﺷﮑﺴﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ .اﻣﺎ
دراﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار آﯾﻨﺪه ای وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺪون ﺿﺪ اﻧﻘﻼب طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی
ﻋﻼج ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻌﻨﻮان طﺒﻘﮫ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﮐ ﯿﻔﺘﺮﯾﻦ ٬وﺣﺸﯿﺘﺮﯾﻦ و ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ در ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﮫ
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﭼﯿﺰی ﺑﺠﺰ طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ظﺎھﺮ ﺷﻮد.
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ٬ﮐﮫ ھﻤﺰﻣﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ٬ﺑﮫ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﻤﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری راﺑﻄﮫ ای دوﺳﺘﺎﻧﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ٬ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ دو آﺗﺸﮫ ﺑﺎﺷﺪ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ ﭼﭙﮭﺎی ﻗﻼﺑﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر آﻧﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق رﺳﻤﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از ﻣﺤﺘﻮا ﺗﮭﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺼﻮرﺗﻰ رﺳﻤﻰ ﺑﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ را اھﺪا ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﯾﻘﯿﻨﺎ درﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﮫ در آن ﺣﻘﻮق
واﻗﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮل ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﺸﻮد ﭼﻨﺪان ارزﺷﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﻘﻮق واﻗﻌﯽ
را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ ٬ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی دﻋﻮت ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮﯾﺴﺖ ﮐﮫ درک آن ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ .آزادی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺑﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
ﺑﻠﮫ ٬آزادی ﺑﺮای ﮐﺎرﺗﻠﮭﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻣﯿﺎﻣﯽ ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ و اﯾﺴﮕﺎه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را راه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ٬
اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دوﺳﺘﺎن در  ٬CIAﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎى آزادی اﺳﺖ ﺑﺮای ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮدم ٬ﻣﺮدﻣﻰ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ
از  ٤٠ﺳﺎل از ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺮاى آﻧﮭﺎ در ﺑﺮ داﺷﺘﮫ در
ﻋﺬاﺑﻨﺪ ٬ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده و دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎی ﻗﻼﺑﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ·

ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﻣﺪل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ و ﻟﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺧﻮد
آﻧﺮا ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﺘﯽ ھﺪف ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻋﻮض ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻌﺮف
ﻓﺎزى ﻣﻮﻗﺘﯿﺴﺖ ﮐﮫ طﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮭﻨﮫ ﺑﮫ ﻧﻮ ﻣﺒﺪل ﻣﯿﺸﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻨﮭﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ ٬ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯽ طﺒﻘﮫ ﻧﯿﺰ
ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ٬اﻣﺮﯾﺴﺖ ﺿﺮورى .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﻮر و ھﯿﺠﺎن ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اراﺋﮫ ﻣﯿﺪھﺪ.
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ٬ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻠﯿﮫ آﻧﺪوراﻧﯽ را ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طﺒﻘﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ٬از ﺑﺮده
داری ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ٬ﻣﺮدود اﻋﻼم ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.

اﯾﻨﮑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻌﺮف ﯾﮏ ﻓﺎز اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺴﺖ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿﺰى ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻣﯿﺪارد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﮫ
ﻣﺒﺎرزه ای دراز ﻣﺪت و دﺷﻮار ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮭﻨﮫ و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه طﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮭﻨﮫ
ﻧﯿﺎز دارد ٬ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﮫ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ طﻮﻻﻧﯿﺘﺮ و دﺷﻮارﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺎدﯾﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
راﺟﻊ ﺑﮫ آن ﻓﮑﺮ و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺎھﯿﺖ ﻓﺎز اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ  ٬ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ در ﮐﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد٬
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺨﻮد ﺑﮕﯿﺮد .در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ٬ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه
طﻮﻻﻧﯽ و دﺷﻮار ﻣﯿﺸﻮد ٬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺳﺎزﺷﮭﺎ ﺿﺮروت ﻣﯿﺎﺑﻨﺪ ٬و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺪﯾﻤﻰ٬
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻤﺎن ٬طﻮﻻﻧﯿﺘﺮ از آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ٬ﺑﮫ ﺿﺮورﺗﻰ ﻣﺒﺪل ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻧﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻓﻮری اﻧﻘﻼب ٬ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اھﻤﯿﺖ دارد .ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﮫ ای ﺳﺎده ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ ﮔﯿﺮی ﻗﺪرت ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ٬ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آن ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺳﮫ ای در ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﻮد ٬ﭘﺮو ﺳﮫ ای ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺪم ﺑﮫ ﻗﺪم ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را ﺑﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮭﻨﮫ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﺘﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﮫ ﺑﺎز ﻣﯿﺎﯾﺴﺘﺪ و ﯾﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ "ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ" ٬ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺎﯾﺪ
از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد.
ﻓﯿﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ " ٬ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﻮدﯾﻢ" .اﯾﻦ ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺎﻣﻠﯿﺴﺖ از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮات
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ.
اﯾﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ آرام ﻧﺸﺴﺘﮫ و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم را ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه ﺟﻠﻮه دھﯿﻢ .در ﻋﻮض اﻧﺘﻘﺎد ﺑﯽ اﻣﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﮐﻤﺒﻮدھﺎ و ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﯿﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮاﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎ ھﻤﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ از آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮭﻨﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ارٽ ﺑﺮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ
ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ را اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ اﺑﺰار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و در
اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد و اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﯿﻮه "ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺳﻮد" ٬ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ٬ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ دارد .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺑﮫ ﺳﻠﻄﮫ ﮐﺎر و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺎز دارد.

آﯾﺎ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .از طﺮﯾﻖ دوﻟﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺿﺪ
اﻧﻘﻼب ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮ آن ﭼﯿﺮه ﺷﻮﯾﻢ ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﯽ و ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل اﮐ ﺮﯾﺖ
ﻣﺮدم در ﭘﺮوﺳﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ روزاﻧﮫ از ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻻزم ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ در اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری آﻧﺮا آزار دھﻨﺪه ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ
ﺑﺤ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ.
از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻮﺋﺪی ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﮫ
ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺣﺰب اداره ﻣﯿﺸﻮد ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﻢ .اﮔﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﺣﺰب ﻣﺨﺘﻠﻒ
رای ﺑﺪھﯿﻢ ﭘﺲ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﻰ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن دﯾﺪ ﮔﺎه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮوﯾﻢ .اوﻟﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ  Julius Nyerereدر ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ در اﮐ ﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ
ﭘﺲ از آزادی ﺧﻮد از ﭼﻨﮕﺎل ﮐﻠﻨﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:

او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﻣﺮزھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮده و اﺣﺰاب را ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ داﺋﻤﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .او اﺧﻄﺎر داد ﮐﮫ ﮐ ﺮت اﺣﺰاب ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ و در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﮫ ﺟﻨﮕﮭﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ رھﻤﻨﻮن ﻣﯿﺸﻮد ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖlius Ju .
 Nyerereﺑﮫ ﻧﻮﻋﻰ ﯾﮏ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻓﺮدی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﺑﺸﺪت ﻣﺤﺠﻮب ﺑﻮد .اﻣﺎ او
رھﺒﺮی ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﻣﻠﺖ ﻣﺘﺤﺪى ﻧﺪاﺷﺖ ﺿﺮوری ﺑﻮد.
ﻣﯿﺘﻮان ﺟﺎﯾﮕﺎه دﻣﮑﺮاﺳﯽ را در آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻮد و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد اﻣﺎ از
ﻧﮫ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮاﻧﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ .ﮐﺸﻮرھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ دھﻨﺪ.
ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺸﺪت ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻟﺤﺎظ ظﺎھﺮی .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺠﺰ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﭘﺮوﺳﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ آن در ﺑﺮﺧﯽ
ازﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ ھﯿﭽﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﻟﯿﺒﺮال ﻣﺪﻋﯽ آﻧﻨﺪ در ھﯿﭽﯿﮏ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻧﮫ در ھﻤﮫ ﺟﺎ .ﺑﺮای ﻣ ﺎل ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ در ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﻰ – ه ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻠﻖ آن ﭼﮭﺎر ﺣﺰب وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺣﺰب
ﺑﻮداﯾﯽ و اﯾﻨﮑﮫ در وﯾﺘﻨﺎم ﺳﮫ ﺣﺰب وﺟﻮد دارد و در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﭼﮭﺎر ﺣﺰب وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﺣﺰﺑﯽ ٬اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎى ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ آن .ﭼﺮا ﮐﮫ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد
ﺣﺰب ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪه اﻧﻘﻼب ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ای را اﯾﻔﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ٬راﺑﻄﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ آن ﺑﺎز ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺸﺖ.
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎدر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯿﺴﺖ و ﻟﻨﯿﻦ ﻣﺎﻣﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻻاﻗﻞ اﮔﺮ ﺑﮫ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ در ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺎدی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﻟﻨﯿﻦ در ﺑﮭﺎر  ١٩١٨دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ را ﺑﺎ ﺣﺰب ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﻧﻘﻼب
ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮫ اﻧﻘﻼب اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی دوﻟﺘﯽ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
از اﺣﺰاب در روﺳﯿﮫ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮاى ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﺣﻘﻮق و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺴﺎوى ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .اﺣﺰاﺑﯽ
ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ از دل آﻧﮭﺎ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ زاﺋﯿﺪه ﺷﺪ.
ﻓﻘﻂ ﺣﺰب ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده ای ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ را
ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮔﺮ از  ١٤ﮐﺸﻮر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﮐﺎرﮔﺮان و دھﻘﺎﻧﺎن آﻏﺎز و رھﺒﺮی
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﮐﺪام دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﺮورﯾﺴﺘﮭﺎ را در ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﻟﯿﺴﺘﮭﺎ در آﻏﻮش ﻣﯿﮑﺸﺪ؟
ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﭘﺲ از دھﮫ ھﺎی  ١٩٢٠در روﺳﯿﮫ ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﺪی از اﺣﺰاب در ﮐﻨﺎر آن ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ آﻧﺰﻣﺎن ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی )ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮭﺎ( ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺰاب
ﯾﮑﯽ ﭘﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﮭﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺘ ﻨﺎﯾﯽ و
ﻓﻘﻂ آﻧﺰﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯿﺪاد ﮐﮫ آن ﺣﺰب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺗﺮورﯾﺴﺖ ھﻤﺮاه ﻣﯿﺸﺪ .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ آﻧﮭﺎ
ﺧﻮد را ﻣﻨﺤﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ درآﯾﻨﺪ .اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ
ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ١٩١٩ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﮭﺎ در ﺳﺎل  ١٩٢٠و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ در ﺳﺎل ١٩٢١
ﻧﯿﺰ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻟﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﺑﻠﮑﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﮫ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺳﯿﮫ ﺟﻮان ﻗﺮار داده ﺑﻮد و
از ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﮭﺖ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن اﻧﻘﻼب ﻧﺎﺷﻰ ﻣﯿﺸﺪ.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻮﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ از اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ .اﯾﻦ ﺣﺰب زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل  ١٩٥٩ﺑﮫ
وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ در ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻓﻌﻠﯿﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺰب اﻣﺮوزی در ﺳﺎل  ١٩٥٦ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫ
اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﺳﮫ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺰﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺎر اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ دوش ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ .در ﺳﺎل ١٩٥٩
ﻓﯿﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﺒﻮد و رھﺒﺮی ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را ﻧﻤﯿﮑﺮد .اﻣﺎ او ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و رھﺒﺮ ﯾﮏ ﺣﺰب

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺑﺎ ﺑﮫ اﺗﺤﺎد و ﻧﯿﺮوی رھﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎز داﺷﺖ وظﯿﻔﮫ ای ﮐﮫ اﮐﻨﻮن
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻮﺑﺎ ﺑﺮ دوش ﻣﯿﮑﺸﺪ.
در دھﮫ ھﺎی  ٢٠٠٠اﻧﻘﻼب ﺑﻮﻟﯿﻮاری وﻧﺰوﺋﻼ ﻧﯿﺎزی ﻣﺸﺎﺑﮫ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد .ﭼﺮا ھﻮﮔﻮ ﭼﺎوز ﺑﺮاى ﻣﺘﺤﺪ
ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﯾﮏ ﺣﺰب واﺣﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ؟ ﻣﺴﺌﻠﮫ از اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﻨﻮاﻧﺶ ﺣﺰب ﻣﺘﺤﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﺳﺖ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ھﻮﮔﻮو
ﭼﺎوز ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺎ در اﯾﻦ اﺷﺎره ﻣﺤﺪود ﻧﮫ ﻧﺎم و ﻧﮫ ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮی ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎ
ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﮭﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب و ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻧﮫ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﺌﻮرﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﺘﺤﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ .در اﯾﻨﺼﻮرت ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ ﻧﮫ .اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ ﻧﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ آزادی و وﺟﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺰب را ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دھﯿﻢ و اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ورای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺳﻮﺋﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﻣﺴﺌﻠﮫ را ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﮐﻨﯿﻢ :آﯾﺎ ﺳﻠﻄﮫ ﺗﻮده ھﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ واﺳﻄﮫ و ﺑﺪون ﺳﺮ ﻓﺮود آوردن
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ و از طﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﻮد؟
ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﻣ ﺒﺖ ﻣﯿﺪھﯿﻢ .و اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺣﺰﺑﯽ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ وﺟﻮد دارد ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون واﺳﻄﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﻓﺮدرﯾﮏ اﻧﮕﺲ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﮫ در دوران ﮐﮭﻮﻟﺘﺶ ﺳﻮاﻟﻰ را ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در اﺻﻞ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺸﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد· او ﺑﺎ ﮐﻤﯽ اﮐﺮاه
ﭘﺎﺳﺦ داد ٬ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯿﺴﺖ و
ﻧﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ ٬ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ روﺷﮭﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ اﻧﮕﻠﺲ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﺬارد .او ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺟﻮاب
داد" :ﺧﻮب ٬ﺳﺮوران ﻣﻦ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﮫ ﭼﮫ ﺣﯿﺰی ﺷﺒﯿﮫ اﺳﺖ؟ ﺑﮫ ﮐﻤﻮن
ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ!آن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻮد".
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ از ﻣﺎ ﺳﻮال ﻣﯿﮑﻨﺪ ٬دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺎ اﮐﺮاه از ﻣﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ· ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﻣﺎ درﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺳﻮﺋﺪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎ
ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮش دﻣﮑﺮاﺳﯽ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺪون اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺮای ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ٬و اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻨﺘﺨﺎﺑﺎﻧﯽ را درﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯿﺪھﻨﺪ ٬در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﻓﺮم دﻗﯿﻖ آﻧﺮا ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ ٬ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﯿﺪواری ٬در ﯾﮏ آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺋﺪی را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮد .آﻧﮭﺎ آزاد ﺷﺪه از ﻣﺎﺳﮑﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮ روی
ﭼﺸﻤﺎن آﻧﮭﺎ ﻧﮭﺎده اﺳﺖ ٬دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ در دوران ﺧﻮدﺷﺎن ٬راه ﮐﺎرھﺎی ﺑﮫ ھﻤﺘﺎﯾﯽ را
ﮐﺸﻒ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد ٬راه ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ورای ﺷﯿﻮه ﺗﻔﮑﺮ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .آﯾﻨﺪه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ!
اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯿﺨﻮاھﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﻣﺎ ٬ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ را اراﺋﮫ ﻧﻤﻮده
ﺑﺎﺷﯿﻢ ٬ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ :آھﺎ ٬دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ٬ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﮫ اﺳﺖ؟
ﺑﮫ ﮐﻮﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ! آن ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻰ اﺳﺖ.
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﻠﻄﮫ ﺧﻠﻖ در ﮐﻮﺑﺎ اﻣﺮﯾﺴﺖ ﺧﺎص و ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﻮﺋﺪی ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﺎ ارزش وﻟﯽ ﮐﻮﭼﮏ· اﻟﺒﺘﮫ
از ﺟﻨﺒﮫ ﻣ ﺒﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﺗﺎه از ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ طﻮﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ
ﺟﺰوه ﭘﺲ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﮫ ﮐﻮﺑﺎ در ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﻧﻮﺷﺖ از ﮐﻮﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻌﻤﻞ آورﯾﻢ.

ﺳﻠﻄﮫ ﺗﻮدھﺎ در ﺷﮭﺮ ﺟﺎﻧﮭﺎی ﻣﻘﺪس
آﻧﺠﻼ ﮐﻤﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و ﺷﮕﻔﺖ زده ﺑﻤﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﺪ" .دﺳﺘﻤﺰد؟ ﻧﮫ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻧﮫ .اﯾﻨﺠﺎ در ﮐﻮﺑﺎ ﻣﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﯾﻢ
ﮐﮫ رای دھﻨﺪﮔﺎن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ".
ﻣﺎ در ﮐﻮﺑﺎ " ﺷﮭﺮ ﺟﺎﻧﮭﺎی ﻣﻘﺪس" در ﺧﺎﻧﮫ ﺳﻠﻄﮫ ﻣﺮدم واﻗﻊ در ﺷﮭﺮ  Sancti Spiritusﻧﺸﺴﺘﮫ اﯾﻢ .ﺑﺮ
روی ﺳﮑﻮ رﺋﯿﺲ ﻋﻤﺮ ﮔﻮﻧﺰاﻟﺲ و ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮ روی ﻧﯿﻤﮑﺖ دھﮭﺎ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﻣﺮد و زن در
ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺴﺘﮫ اﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﻮرد دﻣﮑﺮاﺳﻰ ﺑﮫ
اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ .ﮐﻮﺑﺎﯾﯽ و ﺳﻮﺋﺪی.
آﻧﺠﻼ اوﻟﯿﻦ دوره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در  Sancti Spiritusﻣﯿﮕﺬراﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺷﮭﺮداری در ﺳﻮﺋﺪ اﻣﺎ ﺗﺸﺎﺑﮫ اش در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯿﺸﻮد.
"ﻣﻦ ھﺮ ﻣﺎه ﺟﻠﺴﮫ ای رو ﺑﺎ رای دھﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺪم" آﻧﺠﻼ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ" .ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﮫ
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﮫ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﺎی ﺧﻮدﺷﻮ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﮫ ﺳﻮال ﮐﻨﮫ ﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ
ای اﺷﺎره ﮐﻨﮫ ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاد ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﮫ اون ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ".
"ھﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮫ ﺑﺎر ﺗﻮ ﺟﻠﺴﮫ ای ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺮای رای دھﻨﺪه ھﺎی ﺧﻮدم ﺑﺪم .طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﻣﻮظﻔﻢ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ رو ﮐﮫ اﻧﺠﺎم دادم ﺑﮫ اوﻧﺎ ﮔﺰارش ﮐﻨﻢ .اﮔﺮ رای دھﻨﺪه ھﺎ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻦ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ
اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻣﻨﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻦ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻨﻮ از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﻦ .رای دھﻨﺪه ھﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺎ ﭼﮫ در ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﭼﮫ ﺗﻮ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺪرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮ دﺳﺖ اوﻧﺎس".
ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آﻧﺠﻼ ﮐﻤﺘﺮ از  ١٠٠٠رای دھﻨﺪه دارد .او ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ در ﺣﻮزه او ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎھﺪات ﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی  Sancti Spiritusوﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮭﺘﺮ از ﺧﺎﻧﮫ
ھﺎی واﻗﻊ در ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮﮐﺰی ھﺎواﻧﺎ را دارﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﺠﻼ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯿﺘﻮان اﻧﺠﺎم داد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ او ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺟﺎﻟﺒﯿﺴﺖ .ﺑﺮﮐﻨﺎری ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در دوران ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﺶ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ رای دھﻨﺪﮔﺎن اﻓﺰوده و از ﺗﻮﺟﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺠﺰ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی رای
دھﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ ﺑﮑﺎھﺪ .ﻣﺎ ﺧﻮاھﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع را روﺷﻨﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪھﺪ.
ﻣﻨﺸﯽ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺳﻠﻄﮫ ﻣﺮدم ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﺮا ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﮐﮫ طﯽ دوران ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد از اﻋﺘﻤﺎد رای دھﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﻮد .و اﯾﻦ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﮫ
 ١٠درﺻﺪ از رای دھﻨﺪﮔﺎن زﯾﺮ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ را اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادی ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﮔﺬار ﺷﻮد.
آﯾﺎ اﯾﻨﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﭘﭻ و ﭘﭻ
آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد" .طﯽ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﺑﻮدن ﮐﮫ در  Sancti Spiritusاز ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪن"
ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪھﺪ" .اﻣﺎ اﯾﻨﮭﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎ داره اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ھﺎ ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ھﺪﻓﻤﻮن دور ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ و ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ رای دھﻨﺪه ھﺎی ﺧﻮدﻣﻮن ﮔﻮش ﺑﺪﯾﻢ
و از ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻣﻮن ﺑﺮای ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی اوﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺎ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺳﺎﺧﺘﮫ
ﺷﺪه .رای دھﻨﺪه ھﺎ ھﻤﮫ ﺟﺎ در ﺑﺤ ﮭﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ".
آن ده ﻧﻔﺮی ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ھﻤﮫ ﻣﺮدم  Sancti Spiritusرا ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣﺘﺤﯿﺮﯾﻢ از اﯾﻨﮑﮫ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺸﺪت ﺟﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﮭﺎ اوﻟﯿﻦ دوران ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ.
ﺣﺎﺿﺮان در ﺟﻠﺴﮫ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﯾﮏ زن ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎھﻢ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻧﺎم او
ﻣﺎرﯾﺎ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﺴﻨﺘﺮ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮان ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ او ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﺠﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ· آﻧﮭﺎ

ﺑﺎ اﺣﺘﺮام و ﺗﺤﺴﯿﻨﯽ واﺿﺢ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎرﯾﺎ "ﭼﮭﺎر ﺑﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه .دوﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﮐﺎر ﺳﺎده ای
ﻧﯿﺴﺖ.آدم ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﮫ ﮐﮫ ﺑﺘﻮﻧﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮕﯿﺮه در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﺲ دﯾﮕﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﮫ".
ﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ در ﻣﻮرد آﻧﺎ ھﺪﺑﻮرى )وزﯾﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﺑﯿﻤﮫ در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ
در ﺳﻮﺋﺪ -ﻣﺘﺮﺟﻢ( و ﯾﻮران ﭘﺮﺷﻮن )ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﻮﺋﺪ-ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﮔﻔﺘﯿﻢ .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﮫ ھﺪﺑﻮرى در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺑﺤ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻧﺸﺪ "ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ
ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ آن رای ﻣ ﺒﺖ داده ﻧﻤﯿﺸﺪ" .و اﯾﻨﮑﮫ ﯾﻮران ﭘﺮﺳﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯿﺪاﻧﺪ.
ﭘﭻ ﭘﭽﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﻣﻈﻨﻮن ﺑﺮ روی ﻧﻤﯿﮑﺖ آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﮫ؟ ﻧﮫ ﺗﻮ ﺳﻮﺋﺪ.
ﻧﮫ ﺗﻮ ﮐﺸﻮر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ ﻣ ﻞ ﺳﻮﺋﺪ.
 Dorban Caneganezﻣﯿﮕﮫ "اﯾﻨﺠﺎ در ﮐﻮﺑﺎ ھﻤﮫ ﺳﻮاﻻت ﺑﺮای ﺑﺤ و ﻣﺠﺎدﻟﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮده
ﻣﯿﺸﮫ .اﮔﺮ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﻠﯽ ﺳﻠﻄﮫ ﻣﺮدم ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺑﮑﻨﮫ ھﻤﮫ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﻮن و درﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺗﻮده ای در ﻣﻮرد اون ﺑﺤ ﻣﯿﮑﻨﻦ .زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﻗﺒﻮل ﻣﯿﺸﮫ و از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اوﻧﮭﺎ
ﺑﺮﺧﻮرداره اوﻧﻮﻗﺖ در ﻣﻮردش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸﮫ".
ﻣﺎ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در  Sancti Spiritusﺻﺤﺒﺖ و ﺳﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﻄﺮح ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺳﻮاﻻﺗﯽ
ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﯽ ادﺑﺎﻧﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺎ از ﮐﻤﺘﯿﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺎﻣﻞ و روﺷﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯿﺎورﯾﻢ
ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﺎ ﯿﺮ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺮ روى ﻣﺎ ﻣﯿﮕﺬارد:
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺼﻮرت طﺒﯿﻌﯽ در ﺳﻮﺋﺪ ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ از ﻧﻮع دﯾﮕﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ رای دھﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ و
اﯾﻦ اﻣﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺴﺸﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ·
ﯾﮏ ﮔﺮدش ﮐﻮﭼﮏ.
در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ھﺎواﻧﺎ ﻣﺎ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﻠﯽ ﺳﻠﻄﮫ ﻣﺮدم را ﮐﮫ در ﺳﻮﺋﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺎم دارد ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﯿﻢ.
ﻣﺎ راﻣﻮن ﭘﺰ ﻓﺮو رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﮐﻤﯿﺘﮫ داﺧﻠﯽ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .او در ﮔﺬﺷﺘﮫ اﯾﻦ را
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﻤﻮده و زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﺎ از او در ﻣﻮرد اﻣﺘﯿﺎزات و ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ ﺳﻮال ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻧﮫ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﯿﺸﻮد و
ﻧﮫ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ.
"ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﻮﺋﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﻮرد اﻣﺘﯿﺎزات از ﻣﻦ ﺳﻮال ﮐﺮد" او ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ" .ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم ﮐﮫ
ﻣﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﮫ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدم ﺧﻮدم ﺷﺮﯾﮑﻢ ﭼﮫ در ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﭼﮫ در ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﭘﯿﺶ
ﻣﺎ وﺿﻊ اﯾﻨﻄﻮرﯾﮫ .ﻣﺎ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارﯾﻢ".
راﻣﻮن ﭘﺰ ﻓﺮو ﺑﻌﻨﻮان رﺋﯿﺲ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎﻣﻊ ﮐﻤﺘﯿﮫ ﻣﻠﯽ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ طﻮل ﺳﺎل را در ھﺎواﻧﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ
اﮔﺮ ﭼﮫ از ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻮﺑﺎ ﻣﯿﺎﯾﺪ.
"ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﯽ ﻋﻀﻮ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻦ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﺠﺎ و
در ھﺎواﻧﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻦ" او ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ" .ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻤﺎن دﺳﺘﻤﺰدی را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯿﻢ .ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻨﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻠﺴﮫ داره اﯾﻦ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل و طﯽ
دو ھﻔﺘﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﻔﺘﮫ .ﺑﻘﯿﮫ ﺳﺎﻋﺎت رو اوﻧﺎ ﻣﯿﺮن ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮدﺷﻮن و ﯾﺎ در ﺣﻮزه ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺧﻮدﺷﻮن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻦ .ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﮭﻤﮫ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ اوﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻨﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﻮن ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ".
ﺑﮫ  Sancti Spiritusﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ.
آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ھﻤﮕﯽ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻮﺑﺎ PCC
ھﺴﺘﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﺎ ﺳﻮال ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ وﻣﻐﺮور ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﺑﻠﮫ .آﻧﮭﺎ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺨﺎطﺮ
ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ دﻋﻮت ﺷﺪه اﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺮی ﮐﮫ ﻣﺎ آﻧﺮا ﻋﺠﯿﺐ
ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ .ﻣﺎ ﯾﮏ ھﺋﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﺣﺰﺑﻰ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ  PCCدﻋﻮت ﺷﺪه اﯾﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺰب اﻋﻀﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﺪ·

اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل  Dorban Caneganezﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ ﺳﻌﯽ در رﻓﻊ ھﻤﮫ ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻤﺎت دارد.
"اﯾﻨﮑﮫ ﺧﯿﻠﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﺎ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ھﺴﺘﻦ ﻧﺸﻮن دھﻨﺪه اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﺣﺰب از ﭼﮫ اﻋﺘﻤﺎدی در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮرداره" او ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و دﯾﮕﺮان ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ" .اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﮫ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﻧﯿﺴﺘﻦ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺧﻮدت را ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ .اﯾﻦ ﻣﺮدم ھﺴﺘﻦ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺰدھﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﻦ و ﻧﮫ ﺣﺰب .ﺣﺰب در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﮫ و اﺟﺎزه ﻧﺪاره ﮐﮫ ﻧﮫ ﻧﺎﻣﺰدی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﮫ و ﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ و ﯾﺎ اون ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻨﮫ.
اﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﮫ".
اﻟﺒﺘﮫ درک اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﺳﻮﺋﺪﯾﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ را ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ واژه ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻓﺎﻗﺪ داﺷﺘﻦ ﻗﺮﯾﺤﮫ اى ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ورای
آن ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﺗﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﮏ را ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ در ﮐﻮﺑﺎ .آﻧﮭﺎ ﺑﺪون وﺟﻮد اﺣﺰاب ﺳﯿﺴﺘﻢ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ را ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺎده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺪون ﺣﺰب .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻮﺑﺎ ﺣﺘﯽ در رای ﮔﯿﺮی و
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و اﺳﺎﺳﺎ ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در آﻧﺮا ﻧﺪارد.
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻮﺑﺎﯾﯽ اﻟﺒﺘﮫ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﯿﺘﺎﺟﺎت ﮐﻮﺑﺎ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ.
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻠﻄﮫ ﻣﺮدم ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺪھﺪ و ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺳﻠﻄﮫ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽ درﻧﮓ ﺧﻮد را از طﺮﯾﻖ
اﺣﺰاب ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد؟ ﮐﻮﺑﺎ ﻣﺪل دﯾﮕﺮی را ﺗﮑﺎﻣﻞ داده اﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدم
ﻋﺎدی اداره ﻣﯿﺸﻮد و از آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اداره آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮای آﻧﮭﺎ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﺴﺎزد ﮐﮫ ﺑﺮ ﻋﻤﮑﺮد آن ﺗﺎ ﯿﺮ ﮔﺬراﻧﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺟﮭﺖ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎدن ﯾﮏ ﺳﻠﻄﮫ ﻣﺮدﻣﯽ
واﻗﻌﯽ راه ﺣﻠﮭﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﺑﺮﺧﻼف ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﮐﻮﺑﺎﯾﯿﮭﺎ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮭﺎ روﺷﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﺑﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﺳﻠﻄﮫ ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎم
ﺳﻄﻮح اﺣﺴﺎﺳﻰ ﻗﻮﯾﺘﺮ از ھﺮ اﺣﺴﺎس دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺎ ﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ :در اﯾﻨﺠﺎ اﻓﺮادی ﮔﺮد آﻣﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺎر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم را واﻗﻌﺎ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﮫ و راﺑﻄﮫ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ رای دھﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده
اﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر درک ﺟﻮھﺮ و ذات ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ھﺮ ﭼﮫ دﻗﯿﻘﺘﺮ آن
ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ· اﻣﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ واﻗﻌﯽ اﺳﺎس ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻠﻄﻠﮫ
ﻣﺮدم را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ ﭘﯿﺎم آور ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم اﺳﺖ و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎ از ﮐﻮﺑﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک آن ﺟﺰﯾﺮه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻮﺑﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺋﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻤﯽ ﺗﻌﺠﺐ آور اﺳﺖ و ھﯿﭻ
ﺷﺒﺎھﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﺮداﺷﺘﮭﺎی آﻧﮑﺴﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺳﻮﺋﺪی ﻣﺤﮏ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﻧﺪارد .اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ؟ ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ!
ﻣﺨﺘﺼﺮا ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻮﺑﺎ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮدى اﺳﺖ .اﺣﺰاب ﻧﮫ ﺧﻮد
را ﻧﺎﻣﺰد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻧﺎﻣﺰدھﺎ از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﮭﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻮﺑﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻼف
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﺑﺼﻮرﺗﻰ رﺳﻤﻰ از اﻣﮑﺎن ﮔﺬاردن ﺗﺎ ﯿﺮ ﺑﺮ روی ﭘﺮوﺳﮫ ﮔﺰﯾﻨﺸﮭﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﮭﺮدارﯾﮭﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ٬در واﺣﺪھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻮﺑﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ ٬اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻮﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از ﺣﺪاﮐ ﺮ  ٨ﻧﺎﺣﯿﮫ ﮐﮫ در
ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد ٬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ واﺣﺪھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺻﺪ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ
ﻧﻔﺮﯾﺴﺖ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ آﻧﮭﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ  ٧٥درﺻﺪ از رای دھﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﮫ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺮوﺳﮫ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از رای دھﻨﺪه ﮔﺎن ﻧﯿﺎز دارد .در
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﻮﺋﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻘﻂ ھﺮ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺣﻖ دارﯾﻢ ﮐﺎﻏﺬی را در ﯾﮏ ﭘﺎﮐﺖ
ﮔﺬارده و در ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ.

ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺣﺪاﮐ ﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﺰد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺮوﺳﮫ ﻧﺎﻣﺰد ﻧﻤﻮدن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺸﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﺎﻣﺰد را ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺸﻮد .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ھﺮ واﺣﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از ﺣﺪاﮐ ﺮ  ٨ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد ٬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  ٢و ﺣﺪاﮐ ﺮ  ٨ﻧﺎﻣﺰد در ﺧﻮده اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق ﺳﻮﺋﺪی در ﮐﻮﺑﺎ ﺑﺮﮔﺬار ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﻧﺎﻣﺰدھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻟﺠﻦ
ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ وﻋﺪه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺮا ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ از ﻋﮭﺪه ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدن
آﻧﮭﺎ ﺑﺮ آﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﻧﻤﯿﺪھﻨﺪ .در ﻋﻮض ﺗﺼﺎوﯾﺮ ٬ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﮐﺎری و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯿﮭﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﺮ روی
ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﺎطﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺠﺰ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ را ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ٬ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮی در ﮐﻮﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯿﺸﻮد.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺳﻠﻄﮫ ﻣﺮدم ھﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ٬ﯾﮏ ﺑﺎر در ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺑﮭﺎر ٬روی ﻣﯿﺪھﺪ .ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ٬ﯾﮏ ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮑﻢ  ٥٠درﺻﺪ از آرا را از آن ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ھﯿﭽﯿﮏ از ﻧﺎﻣﺰدھﺎ ﻧﯿﻤﯽ از
آرا را ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎورﻧﺪ ٬ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎن دو ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ رای آورده اﻧﺪ ٬ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯿﺸﻮد.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی ٬ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﮭﺮﺳﺘﺎﻧﮭﺎ/ﻣﻨﺎطﻖ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺳﻮﺋﺪ ﺷﺒﯿﮫ اﺳﺖ ٬ھﺮ ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﮭﺮداری اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮراھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای در ﭘﺮوﺳﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی ٬ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺗﺤﺎدﯾﮫ ای  CTCﺑﻌﻨﻮان رﺋﯿﺲ ٬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد .ﭘﺲ از
ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ١٩٩٢ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻮﺑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺟﻮاﻧﺎﻧﺶ در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.
در ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﭘﺮوﺳﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ٬ﮐﮫ اﮔﺮ اھﻤﯿﺘﺶ ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ آن اﺳﺖ ٬دھﮭﺎ ھﺰار ﺟﻠﺴﮫ
در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯿﺸﻮد .در آﻧﮭﺎ رای دھﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد ﻣﻄﺮح
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ١٩٩٨در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد  ٦٠٠٠٠ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﺒﺎﺣ ﮫ
ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻤﺘﯿﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺧﻮد را در ﺑﺮﮔﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ٬ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺰدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﺳﺘﮑﻢ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﮑﺎﻣﯿﺴﺖ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮭﺮدارﯾﮭﺎ ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ ٬اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮﮔﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﮕﺮدد .در اﯾﻦ ﺑﺮﮔﮫ ﺗﻌﺪاد
اﺣﮑﺎم ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﮭﺎ ٬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺗﺎﯾﯿﺪ آن ﭘﯿﺸﻨﮭﺎداﺗﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﭘﺮوﺳﮫ اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﺎﻣﺰدھﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ داده اﺳﺖ ٬و ﻧﮫ اﯾﻦ و ﯾﺎ آن ﻧﺎﻣﺰد .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻧﺎﻣﺰدی ﺣﺪاﻗﻞ  ٥٠درﺻﺪ از آراء
ﻣﺮدم را ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﺪ ٬دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.
در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻮﺑﺎ ٬اﮔﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﻰ از اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﯿﺸﻮد· درﺻﻮرت
اراﺋﮫ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ  ١٠درﺻﺪ از ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد·

ﺣﺰب و دوﻟﺖ
دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ .در ﮐﻮﺑﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣﺎ ادﻋﺎ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﻮﺑﺎ ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﻰ اﺳﺖ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻠﻄﮫ ﺗﻮده ھﺎ ﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﮫ از ﺗﻌﺪاد اﺣﺰاب ٬ﺑﻠﮑﮫ از درﺟﮫ ﻧﻔﻮذ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮده
ھﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس آﻧﮑﺴﯽ ﮐﮫ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺎز ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ٬ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﻮﺋﺪ ٬ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺣﺰاب ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻔﻮذ
ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ٬ﻣﺮدم ﮐﻮﺑﺎ از ﻧﻔﻮذ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ·

اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﮐﻮﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ٬وﻟﯽ از ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﯿﻢ از اﯾﻨﮑﮫ ﮐﻮﺑﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﺎن ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ را ﮐﮫ از ﺟﺎﻧﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ روى ﺗﺌﻮری ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎﺳﮑﯽ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه
و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ﮐﺸﻮری ﮐﮫ از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮد ٬اﻋﻤﺎل ھﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﮫ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻮﺑﺎﯾﯿﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ٬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﺎﯾﺎی رﻗﺖ ﺑﺎر دوران ﮔﺬﺷﺘﮫ ٬ﺑﮫ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﺑﺮاى ﺑﯿﺎن
ﻧﻈﺮات ﺧﻮد آزادى ﻋﻤﻞ ﺑﺪھﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﯾﻦ را ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻮﺑﺎ ﺧﻮد
ﭘﺎﺳﺪار ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ٬ﺑﺪون ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺪاﺧﻠﮫ از ﺧﺎرج .ﺗﮭﺪﯾﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن
آزادی ﺑﯿﺎن را ﺑﺮا ی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ اﺑﺰاری ﺑﺮای واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎ ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ
ﺿﺮورى ﻣﯿﺴﺎزد.
اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد ﺣﺰب و دوﻟﺖ ﭘﺎﯾﺎن دھﯿﻢ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻮﺑﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ارﮔﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻠﻄﮫ ﺗﻮدھﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮده ھﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺣﺰب ﯾﮏ ﻧﻘﺶ دﯾﮕﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺸﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
را اﯾﻔﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .وظﯿﻔﮫ دارد ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮوﺳﮫ اﻧﻘﻼب اﻓﺰوده و ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ راه ﮐﺎرھﺎی ﺿﺮوری ﺑﺮاى
دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺰب ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺴﺖ و ﻧﻘﺶ ﺧﺎص ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر ارﮔﺎﻧﮭﺎی
دوﻟﺘﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
در دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﯾﮏ اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺮورى اﺳﺖ ٬ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ اﮔﺮ ﺣﺰب ﺑﮫ ﺑﺨﺸﯽ
از دوﻟﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از دوﻟﺖ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ٬ﺳﻠﻄﮫ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﭘﻮﺳﺘﮫ ای ﺗﮭﯽ
ﻣﺒﺪل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺳﻠﻄﻠﮫ ﺣﺰب ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﻠﻄﮫ ﻣﺮدم ﻣﯿﺸﻮد·
روﺳﯿﮫ ﭼﮫ ٬ﻣﺮددى ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج از دوﻟﺖ ﻧﻘﺸﯨﻰ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ٬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﺳﯿﮫ
ﮐﺸﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺒﻮد؟
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﻮال ﺟﺎﻟﺐ و روﺷﻨﮕﺮاﻧﮫ اﺳﺖ.
ﯾﮑﺴﺎل ﻗﺒﻞ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﺤ ﺷﺪﯾﺪی درﺑﺎره ﭘﺎرﮔﺮاف  ٦در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻮروی
در ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎرﮔﺮاف ﺑﮫ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ٬ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و در ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺘﯽ ٬ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯿﺪاد .ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﮔﻮرﺑﺎﭼﻮف ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻐﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
را داد ٬ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﮫ او و ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ار ﯿﮫ اﯾﺴﺖ رﺳﯿﺪه ﺷﺪه از زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ·
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﻠﻮف ﺑﻮد .ﭘﺎرﮔﺮاف  ٦در ﺳﺎل  ١٩٧٧از طﺮﯾﻖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی وارد ﺷﺪ ٬ھﻤﺎﻧﯿﮑﮫ اﺻﻄﻼﺣﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﺑﺮژﻧﻒ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد
ﮐﮫ در ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻧﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ٬ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ  ٬ ١٩٣٧ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ٬اﻣﺎ آﻧﺰﻣﺎن
در ﭘﺎرﮔﺮاف  ٬ ١٢٦ھﻤﺎن ﭘﺎراﮔﺮاﻓﯽ ﮐﮫ آزادﯾﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮدم روﺳﯿﮫ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ٬و در
آﻧﺰﻣﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﻰ از طﯿﻔﮭﺎى وﺳﯿﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎى ﺟﺎﻣﻌﮫ ٬اﻟﺒﺘﮫ ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻠﻰ·
در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ واﻗﻌﯽ ﺣﺰب در زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺘﮕﻮﻧﻤﻮد ٬اﻣﺎ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﯽ ھﻤﺎن
ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪه و ﮐﺎوش ﮔﺮاﻧﮫ اى را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ ﮐﮫ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻮﺑﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارد ٬اﻟﺒﺘﮫ
ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﺟﺪا از ارﮔﺎﻧﮭﺎی اداره ﮐﻨﻨﺪه دوﻟﺘﯽ .
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﭘﺎرﮔﺮاف  ٦در ﺳﺎل  ١٩٧٧ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ٬اﻣﺎ از ھﻤﺎن آﻏﺎز دھﮫ ھﺎی  ١٩٦٠ﻧﯿﮑﯿﺘﺎ
ﺧﺮوﺷﭽﻒ ﭘﯿﺮ و داﻧﺎ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺖ ﺑﺮد و در آن ﻧﻘﺶ ﺣﺰب را در ھﻤﺎن ﺟﮭﺖ دوﺑﺎره ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد٬
ﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﯿﺮت ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎی روﺳﯿﮫ ﺷﻨﺎس آﻧﺰﻣﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .روﺳﯿﮫ ﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ ٬ﮐﺎرل ھﺎﯾﻨﺰ
ﭘﺮﻓﺮﯾﺐ ﻣﺎﻧﺰ ٬در ﺳﺎل  ١٩٦٨در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد "روﺳﯿﮫ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی" در ﻣﻮرد ﺗﺼﺮﯾﺢ دوﺑﺎره
ﺧﺮوﺷﭽﻒ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:

"ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی در اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ او ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران ﻟﻨﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﮫ ﺣﺰب
اﯾﻦ وظﯿﻔﮫ را ﻣﺤﻮل ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ ٬ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ٬ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی و
ﮐﺸﺎورزی ٬ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﻮری و داﺋﻤﯽ ﻧﻈﺎرت اداری دوﻟﺖ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ روﺷﻦ ﻧﻘﺾ
ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و از آﻧﺰﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺖ".
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ای ﺧﺮوﺷﭽﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ درآﻏﺎز دھﮫ ھﺎی  ١٩٦٠ﺑﮫ دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ٬ﺑﮫ دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و ﺟﺎه طﻠﺒﯿﮭﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدش ﮐﮫ
از اﮐ ﺮﯾﺖ ﺗﻮدھﺎ ﺟﺪا ﺑﻮد .ﺑﻮرﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ  ٣٠ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ داده ﺑﻮد ﻋﻨﺎن رھﺒﺮی ﺣﺰب را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و از آن در ﺟﮭﺖ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺧﻮد در دوﻟﺖ ﺑﮭﺮه
ﺑﺮدارى ﻧﻤﻮد .اﻣﺮی ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﻧﺪارد.
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ را ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮھﺎن ﺗﺮاﺷﯽ درک ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺴﺋﻠﮫ ﻧﻘﺶ ﺣﺰب اﻣﺮﯾﺴﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ٬ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺳﻠﻄﮫ
ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮏ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺣﺰب ﻣﺪاوﻣﺎ و ﺑﺮ طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻠﻄﮫ ﺧﻮد را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﻠﻄﮫ ﺗﻮده ھﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ٬ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آوردن ﺳﺨﻦ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﯾﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﺴﺖ ﺑﯿﮭﻮده·
ھﻢ ﺧﺮوﺷﭽﻒ و ھﻢ ﺑﺮژﻧﻒ ﺟﮭﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ آﻧﺮا ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
روﯾﺰوﻧﯿﺴﻢ ﻣﺪرن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ٬ﯾﮏ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﮐﮫ ھﻮادارن ﺧﻮد را در ﺳﻮﺋﺪ داﺷﺘﮫ و دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس
اﯾﻦ روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺪرن ﻗﺪرت ﺣﺰب در دوﻟﺖ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻣﺮوزی ﮐﮫ ﺧﻮد را ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯿﻨﺎﻣﺪ در دوﻟﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت اﺳﺖ ٬ﭘﺲ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺟﺎرﯾﺴﺖ .ﻧﻘﻄﮫ ﺗﻤﺎم.
اﯾﻦ طﺮز ﺗﻔﮑﺮﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ ﻣﺮدود ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ٬
آن ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن رواﺑﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارى ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻮﺷﺸﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ را ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺨﺼﻮص ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮده ھﺎ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ٬درﺧﻮاﺳﺖ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ اﮐ ﺮﯾﺖ ﺗﻮدھﺎ ٬ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﻮﺑﺎ ٬در ﭘﺮوﺳﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﺟﺬب آن ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﮫ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی
ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﮫ ای ھﻢ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺣﺎﺻﻠﮫ از اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ٬ﭼﺮا ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد دﻣﮑﺮاﺳﻰ٬
روﺳﯿﮫ اى ﮐﮫ در آن دﻣﮑﺮاﺳﻰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ داﺋﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرﮐﯽ ﻣ ﺎل زده ﻣﯿﺸﻮد.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در دھﮫ
ھﺎی  ١٩٢٠ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ اھﻤﯿﺖ دارد .ﻟﻨﯿﻦ و ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮭﺎی او ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ
را ﭼﺮاغ راه ﺧﻮد ﻗﺮار داده و آﻧﺮا دﻧﺒﺎل ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ٬ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺿﺮورت ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ ﺷﻤﺮدن و
ﻣﻘﮭﻮر ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﮭﻨﮫ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد .اﻣﺎ آن ﭘﺮوﺳﮫ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ در روﺳﯿﮫ رد ﭘﺎی ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ را دﻧﺒﺎل ﻧﻨﻤﻮد ٬ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﮫ اﻧﻘﻼب در ﻣﻘﺎﺑﻞ اوﻟﯿﻦ
ﻣﻮج ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻟﻨﯿﻦ و رﻓﻘﺎی او ﮔﺮﻓﺘﺎر در ﺗﻨﮕﻨﺎﯾﯽ ﻧﺎھﻤﻮار و ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺘﻦ راه
ﺣﻠﮭﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ آﻧﺰﻣﺎن ھﯿﭽﮑﺲ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﮑﺮده و ﯾﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آﻧﮭﺎ ﺑﮕﺮدد .اﯾﻨﮑﮫ در
آﻧﺰﻣﺎن ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪ ٬اﻣﺮی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ واﺿﺢ ﺑﻮد.
رﯾﺸﮫ ھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎدﻟﮫ اﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﮫ ﺳﻠﻄﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺷﺎره ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ٬دھﻘﺎﻧﺎن و ﺳﺮﺑﺎزان روﺳﯿﮫ اﻧﻘﻼب  ١٩١٧روﺳﯿﮫ را در ﮐﻨﺎر ﻣﻮﺳﺴﺎت
دوﻟﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی دﻣﮑﺮاﺗﺘﺮﯾﻦ ارﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ روﺳﯿﮫ ﺗﺎ آﻧﺰﻣﺎن
ﺑﺨﻮد دﯾﺪه ﺑﻮد و ﺷﻌﺎر ﻟﻨﯿﻦ "ھﻤﮫ ﻗﺪرت ﺑﮫ ﺷﻮراھﺎ" ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﻧﺒﻮد ٬ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻮد.

ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان زوزه ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ارﮔﺎن ﺳﻠﻄﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮐﻨﺎری ﻧﮭﺎد.
اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺒﻮد ٬ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه روﺳﯿﮫ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻧﮫ ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﮫ ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﺸﻮر ٬ﻣﻄﻠﻮب
ﻧﺒﻮد .ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯿﺘﻮان در ﮐﺸﻮری ﮐﮫ  ٧٠درﺻﺪ از ﻣﺮدم آن ﺗﻮان ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺗﻨﮭﺎ  ٥٠ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺑﺮدﮔﯽ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻣﯿﮕﺬرد ﺳﻠﻄﮫ ﺗﻮده ھﺎ را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎد؟
ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮭﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﺮﯾﺎن را از ﭘﺎﯾﺎن آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﮐﺸﻮری
آﻣﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .آﻧﮭﺎ اﯾﻦ وظﯿﻔﮫ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺑﮫ اﻣﯿﺪ
اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣ ﺎل روﺳﯿﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺮ
اﻣﻮاج اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﺼﻮص اروﭘﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ .در آﻏﺎز دھﮫ
ھﺎی  ١٩٢٠اﻣﻮاج اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﻤﻮد .روﺳﯿﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎﻧﺪ ٬ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻧﺰﻣﺎن ﺧﻮد را ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﮐﺸﻮری ﺑﻨﺎ ﻧﮭﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﻮدن در ﮐﺸﻮری ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮری ٬وظﯿﻔﮫ ای دﺷﻮار ﺑﻮد ٬ﺑﺨﺼﻮص از
دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺎه دﻣﮑﺮاﺳﯽ .دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻼف اﺻﻮل ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ از ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﻨﺼﺒﺎن رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﮫ طﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ ٬ﻧﮫ ﺑﺨﺎطﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻟﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ٬ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﺑﺮای
اداﻣﮫ ﺣﯿﺎت دوﻟﺖ ﺿﺮورت داﺷﺖ.
ﻟﻨﯿﻦ آن دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ را ﮐﮫ ﺧﻮد در ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎدن آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯿﺪاد .دوﻟﺖ روﺳﯿﮫ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﻟﻨﯿﻦ "ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﺎﺳﺪ ٬دوﻟﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﻋﻠﯿﻞ ﺑﻮد" .اﻧﺘﻘﺎدی
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا در ذھﻦ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ .ﺑﺎ ﻟﻨﯿﻦ ﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎﯾﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ٬ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ در اﺗﺤﺎدﯾﮫ
ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد و ﯾﺎ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﺷﻮار و ﯾﺎ دﺷﻮارﺗﺮ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮد و ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮاى دوﻟﺖ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﻰ ﻧﺎﻗﺼﻰ ﮐﮫ ﻟﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﺎ و طﯽ ده ﺳﺎﻟﮫ اول ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﺮای
ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻠﻄﮫ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﻧﺸﺪ .زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ در ﭘﺎﯾﺎن دھﮫ ھﺎی  ١٩٢٠ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗ ﺒﯿﺖ ﮔﺸﺖ ٬ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی٬
ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ راه ﮐﺎرھﺎی ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻮ ﺮ را ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﯿﻨﻤﻮد .ﻣﺴﺌﻠﮫ ای ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ٬ﺑﺎ ﺷﻮرای ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻌﻨﻮان ارﮔﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ٬ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺷﺪﻧﺪ ٬ﯾﮏ ﻓﺮم
اداری ﻣﻮ ﺮ و ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری.
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻮ ﺮ ﺑﻮد ٬اﻣﺮی ﮐﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی اوﻟﯿﻦ طﺮح ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺎن از آن
داﺷﺖ .اﻣﺎ در دراز ﻣﺪت راه را ﺑﺮی ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ و ﻓﺴﺎد ھﻤﻮار ﻧﻤﻮد .اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻣﺒﺪل
ﺷﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروى در ﻧﻮزدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺣﺰب در ﺳﺎل  ١٩٥٢ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ
را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ را ﺑﮫ "ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺷﺨﺼﯽ" ﺧﻮد ﻣﺒﺪل ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﻀﺎی ﺟﻨﮕﯽ از ﻣﺨﺘﺼﺎت اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی در دھﮫ ھﺎی  ١٩٣٠ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی٬
اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﮑﺎﻧﺪھﻨﺪه روﺣﯽ ﻓﺮاوان ٬ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺳﺮﮐﻮب دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺧﻮد آﻧﺮا ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زﯾﺎده روی ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮﺑﮭﺎ ﺑﺨﺸﺎ ﺿﺮورت داﺷﺖ ٬ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪات ﺿﺪ
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﺸﺪ .اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ زﯾﺎده روﯾﮭﺎی ﺧﻮد ٬ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎھﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ آن ﺧﻮد را ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯿﺴﺎزﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺑﺮوﺷﻮر ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮای ﺑﺤ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺸﺎرھﺎی روﺣﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺰ رخ داد .ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﻐﺮور در ﺳﺎل
 ١٩٣٧اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﮫ در اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﯿﺴﻮادی از رﯾﺸﮫ ﺑﺮﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻋﺮض  ٢٠ﺳﺎل

روﺳﯿﮫ ای ﮐﮫ  ٧٠درﺻﺪ از ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﯿﺴﻮاد ﺑﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ای ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدر
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺒﺎﺣ ﺳﯿﺎﺳﯽ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮده و درآن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺮ ﻣﺮدان و ﭘﯿﺮ زﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ در دور اﻓﺘﺎده
ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﮭﻮرﯾﮭﺎ ﺑﺮ روی ﻧﯿﻤﮑﺘﮭﺎی ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﺸﺴﺘﮫ و در آﻧﺰﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﭘﯿﻐﺎﻣﮭﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ روزﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﺟﮭﺎن در ﻧﻮع ﺧﻮد ٬ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ٬ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﺮف ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در
اﻣﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ورای آن ﺣﻘﻮق رﺳﻤﯽ ﺑﻮد ٬ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﺑﺮاى ﺑﺎ ﺧﺒﺮ
ﺷﺪن و ﺑﮭﺮه ﺑﺮدارى از ﺣﻘﻮق رﺳﻤﯽ ﺧﻮد از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﯿﺴﻮاد آزادی
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭼﮫ ارزﺷﯽ دارد؟
در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮری ﮐﮫ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ از روﺳﯿﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﻮد .در ھﯿﭻ ﮐﺸﻮری
دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﭼﻨﯿﻦ رﻗﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ٬روزﻧﺎﻣﮫ و ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ٬ﭼﺮا ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ٬اﻣﺎ دوﻟﺖ اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺒﻮد ٬ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ٬ﻓﺮھﻨﮕﯽ ٬ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﮕﺮ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .در ھﯿﭻ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﮐﺴﯽ ﺑﮫ
اﻧﺪازه روﺳﮭﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﻤﯿﮑﺮد .اﮔﺮ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻗﺪرت اﺳﺖ ٬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدم اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﮫ از ﻣﺮدم اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺮدﻣﯽ ﻗﻠﺪر ﻣﻨﺶ و ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﮫ ﺑﯿﺮون داده ﺷﺪه
در اﺻﻞ و ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﯽ روﯾﮫ اﻓﺮاطﻰ اﺳﺖ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻓﯿﻠﺴﻮف ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ ﭘﺲ از ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﺶ
ﺑﮫ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی در آﻏﺎز دھﮫ ھﺎی  ١٩٥٠در ﻣﻮرد آن ﺷﮭﺎدت ﻣﯿﺪھﺪ .او رادﯾﮑﺎل و در ﻣﯿﺎﻧﮫ دھﮫ
ھﺎی  ١٩٥٠ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﭼﻨﺪان وﻓﺎدار ﺑﮫ ﺣﺰب ﻧﺒﻮد٬
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﮭﺎدت او ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .او اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:
"درک ﻣﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﺮاى اراﺋﮫ اﻧﺘﻘﺎد از آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
اﻧﺘﻘﺎدات در ﻣﻮرد ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯿﮭﺎﺳﺖ و ﻧﮫ ﻣﺮدم.
ﺑﺎور اﯾﻨﮑﮫ ﯾﮏ روﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد در ﺳﯿﻨﮫ ﻣﺤﺒﻮس و آﻧﺮا ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺪارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .او از ﻣﺎ ﻣﻮ ﺮﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
"رﺋﯿﺲ ﻣﻦ ﯾﮫ آﺷﻐﺎﻟﮫ" ٬ﮐﺎرﮔﺮ روﺳﯽ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﺪ" :ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻦ ﯾﮫ آﺷﻐﺎﻟﮫ" .او ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ "اﯾﻦ ﮐﺎر ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﻄﻘﯿﮫ".
ﺗﻔﺎوت در اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﻓﺮد ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﯾﻦ را ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻗﮭﻮه ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ٬در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد روﺳﯽ آﺷﮑﺎرا
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎدت را در ﺟﻠﺴﮫ ای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﻣﯿﮕﯿﺮد ٬ﺑﺮای ﻣ ﺎل در ﯾﮏ راﺑﻄﮫ
ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﮫ او ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﮫ ﺣﺰﺑﯽ .اﻧﺘﻘﺎد او اﻏﻠﺐ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ٬
اﻣﺎ ھﻤﯿﺸﮫ دارای ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣ ﺒﺖ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﻮرد ھﻤﮫ اﻋﺘﺒﺎر دارد/..../.
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻤﺸﮭﺮی روﺳﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﮑﯿﻨﻢ ٬واﻗﻌﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ رژﯾﻢ آﻧﮭﺎ را در ھﻤﮫ
ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار دھﯿﻢ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ ﻣﺒﺤ ﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮد را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪه
اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ".
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺑﺎ ﺑﻮد ٬ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﻓﺮاد .ﻻاﻗﻞ
ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد .آﻣﺎر ﺳﺎل  ١٩٣٢ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ  ٥٠درﺻﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﮔﺎن در
ﺷﮭﺮھﺎی روﺳﯿﮫ و  ٨٠درﺻﺪ از ھﻤﮑﺎران آﻧﮭﺎ در ﺷﮭﺮھﺎی اطﺮاف اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺰب واﺑﺴﺘﮫ ﻧﺒﻮده
و ﮐﺎرﮔﺮان ٬دھﻘﺎﻧﺎن و دﯾﮕﺮ ھﻤﺸﮭﺮﯾﺎن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ اﺑﺪا ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﺑﺮ روی ارﮔﺎﻧﮭﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮده ھﺎ ﻧﺒﻮد .در اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺑﺮ ﻧﻤﻮدن ﻓﻮری اﻓﺮاد ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ ٬ﺳﻼﺣﻰ ﮐﮫ از آن ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﺸﺪ·

ﻧﺴﺨﮫ ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﺷﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ٬ ١٩٣٧آزادﯾﮭﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ و در ﭼﮭﺎر
ﭼﻮب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻣﺮدم اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد .ھﯿﭻ ﺷﺮﮐﺖ رﺳﺎﻧﮫ ای
ﺧﺼﻮﺻﯽ ٬اﻟﺒﺘﮫ در ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯿﺪاد ٬وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ٬اﻣﺎ آزادی ﺑﯿﺎن
رﺳﻤﯽ از طﺮﯾﻖ ﻣﻮﺟﯽ از روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ اراﺋﮫ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ٬
ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﻰ ﮐﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﻣﺮدم اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ در ﯾﮏ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ.
در آﻧﺰﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻟﯿﺒﺮال ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ١٩٣٧اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را ﻣﻮرد
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ ﻧﺒﻮد ٬ﻣﺴﺌﻠﮫ ای ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮان آﻧﺮا ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد٬
ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ھﻤﮫ اھﺎﻟﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ٬ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ٬ﻧﯿﺰاز ھﻤﺎن ارزش ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .آن ﻧﺘﯿﺠﮫ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﮫ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد ٬ﯾﮏ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ آﻧﺮا در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺒﺪل ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
در ﭘﻰ ٬ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﮫ اﺻﻄﻼح دﮔﺮ اﻧﺪﯾﺶ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻤ ﯿﻠﯽ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﮫ ﻧﻈﺮ
ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ .اﻣﺎ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ .دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را در ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ٬ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ٬ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ دﻣﮑﺮات ﻧﯿﺴﺖ· اﮔﺮ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺗﮭﺪﯾﺪ
ﻓﻮری ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ٬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺑﺎی اﻣﺮوزی ٬ﻣﺴﺌﻠﮫ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ آن
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎدر ٬ﺑﺮژﻧﻒ و ﺷﺮﮐﺎء ٬ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻌﺪاد ﮐ ﯿﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﮭﺪﯾﺪات ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﺟﺎی دﯾﮕﺮی
ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ٬از ارﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ اﻧﺘﻘﺎدات را در ﻣﻮرد ﻗﺪرت طﻠﺒﯽ و ﻓﺴﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻗﺮار ﻣﯿﺪاد.
ﺑﮫ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ٬آﻧﮭﺎﯾﻰ ﮐﮫ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﭼﻨﺪان اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﮫ آﻧﮭﺎ و ﯾﺎ اﻋﻤﺎل آﻧﮭﺎ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ٬ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻠﻄﮫ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﻮد را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﻠﻄﮫ ﺗﻮده ھﺎ ٬ﻧﻔﻮذ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﮭﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻤﻮد .ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮭﺖ
ﺳﯿﺎﺳﻰ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه در آﻏﺎز دھﮫ ھﺎی  ١٩٦٠ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮان از ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﮫ روﺳﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد .ﻣﺎ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﻧﺎدان ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .طﺒﻘﺎت از
ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺰاب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ٬و اﯾﻨﮑﮫ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروى دارای ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺮﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
روﺳﯿﮫ ﺑﻮد ﻧﮫ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ و ﻧﮫ اﺷﺘﺒﺎه .اﻣﺎ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد٬
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺤﺖ ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﮔﺮدد
ﮐﮫ ﺣﺰب و دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮕﻰ ﺑﺮای ﺑﺮوﮐﺮاﺗﮭﺎ و ﺟﺎه طﻠﺒﺎن ٬ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻖ و اھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﺘﻰ ﺷﺨﺼﯽ ٬ﻣﺒﺪل
ﮔﺮدد .اﯾﻦ ھﻤﺎن روﯾﺪادی ﺑﻮد ﮐﮫ دراﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی رخ داد .ﺳﻠﻄﮫ ﺗﻮدھﺎ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﻠﻄﮫ
ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﺷﺪ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﯿﺪ ٬ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
را .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺪون ﺳﻠﻄﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ٬ﺑﺪون دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ٬ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.

ﯾﮏ روﯾﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﮫ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺸﺨﺺ ٬ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﻰ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ· اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن در آﯾﻨﺪه راه ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را
ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ روﯾﺎی آﻧﺮا در ﺳﺮ ﺑﭙﺮوراﻧﯿﻢ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ آن در ورای ﻗﺮﯾﺤﮫ
آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی ﻣﺎ ﻗﺮار دارد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﮫ آرزو ﮐﻨﯿﻢ ٬اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ در ﻣﻮرد ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪات ﺧﺎرﺟﯽ آﻧﺮا ﻣﺤﺪود ﻣﯿﺴﺎزد و ﻧﮫ از ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮد.
ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺗﺤﺎد و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮده ھﺎﺳﺖ .اﻣﺮ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺮ آن
ﺗﺎﮐﯿﺪ ورزﯾﻢ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺗﻮده ھﺎ از طﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﯿﺴﺎزد٬

ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻮاﺳﺖ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻮده ھﺎ را ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺪاری از ارﮔﺎﻧﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮاى اﯾﻨﮑﮫ
درآﯾﻨﺪه ﺑﮫ آن ھﺪﻓﻰ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدش از ﺧﻮدش ٬ﺑﺪون اﺑﺰار ﺧﺎص ﮐﮫ دوﻟﺖ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آن
ھﺴﺘﻨﺪ ٬ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺪون طﺒﻘﮫ .اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮوﺷﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮان و ﮐﺎر
ﺧﻮد ﺑﮫ اداره ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎری ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺿﺎﻓﮫ را ﺑﺎ ھﻤﺎن روﺷﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﯿﺘﺎج ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ· ﯾﻘﯿﻨﺎ
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮردش ﺧﻮاب دﯾﺪ!
ﻟﻨﯿﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﺴﺘﺨﺎﻧﮫ ﺗﺸﺒﯿﮫ ﻧﻤﻮد .او ﺳﻮال ﻣﯿﮑﻨﺪ ٬ﭼﺮا ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ٬ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ
از ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن و رﺋﻮﺳﺎ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ٬ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﺴﺘﺨﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ .وظﺎﯾﻒ ﮐﺎری رﺋﻮﺳﺎ و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ھﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪی
ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ اداره ﺷﻮد.
اﻣﺎ آﻧﭽﻨﺎن آﺳﺎن ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﻟﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﻮد .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺷﻮارﯾﮭﺎ ٬روﯾﺎی آن ﯾﮏ ﺿﺮورت
اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺸﻮد.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻟﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ روﯾﺎ :ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺖ .ﺷﺮط ﻻزﻣﯽ
ﮐﮫ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ داﻧﺸﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ادﻏﺎم ﺷﻮد .ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮھﺎ اﻧﺠﺎم وظﺎﺋﻒ اداری را ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ دﯾﮕﺮی را ٬ﻣﮭﻢ ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﺷﺮط ﻻزم ٬ﻋﺮﺿﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺑﻤﻨﻈﻮر
اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﮫ ﺑﺮای اداره ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻠﺰات و ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺮوﻧﺪ ٬ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎھﺘﺮ ﺑﺸﻮد ٬ﻧﮫ ﺷﺲ ﺳﺎﻋﺖ در روز ٬ﺑﻠﮑﮫ ﭼﮭﺎر و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺖ .اﻣﺮی ﮐﮫ در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺋﺪ ﮐﺎﻣﻼ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ ٬ﺑﺨﺼﻮص ﮐﮫ اﮔﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﻋﺎت
ﮐﺎر ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺨﺎرج اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اداره ﻧﻤﻮدن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و در آﯾﻨﺪه از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮود.
ﯾﮏ روﯾﺎی دﻟﯿﺮاﻧﮫ ٬روﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ٬ﺣﺪاﻗﻞ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﻣﺎ .اﻣﺎ اﯾﻦ روﯾﺎ ﻧﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺑﻠﮑﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اى ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد ﮐﮫ ھﺪﻓﺶ
ﻧﺎﺑﻮدی طﺒﻘﺎت اﺳﺖ.
اﯾﻦ روﯾﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎﺳﺖ .ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺪون طﺒﻘﺎت و ﺑﺪون ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن .ﺑﺎ ﻣﺎ در اﯾﻨﻤﻮرد ٬در
اﺷﺘﺒﺎھﻨﺪ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ٬ھﻢ داﺳﺘﺎن ﺷﻮﯾﺪ.

از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ!
ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﮑﯽ از اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯿﺴﺖ ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ى ﻟﯿﺒﺮال  -ﻣﺴﻠﮏ اﮐﺴﭙﺮس درﺗﺎرﯾﺦ
 ١٩آﮔﻮﺳﺖ  ٢٠٠٧ﺑﺮ ھﻮﮔﻮ ﭼﺎوز ٬ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ وﻧﺰوﺋﻼ ٬وارد آورد و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد او
را ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﮑﺮدى ﺳﺮﮔﻮﺑﮕﺮاﻧﮫ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار دھﺪ · اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ﺑﮫ ﻧﻈﺮ روزﻧﺎﻣﮫ اﮐﺴﭙﺮس ﮔﺎﻣﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری.
در ﺟﮭﺎن ﺟﺪﯾﺪ و زﯾﺒﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎی ﻣﺎ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺟﺮان ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن ﺑﺎزار ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ٬ﺑﻠﮑﮫ در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ
ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺳﭙﺮده ﺷﻮد.
ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻋﺎدی ﺑﺮای ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ .آﻧﮭﺎ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ٬
ھﺮ ﭼﮫ ﮐﻤﺘﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ .در ھﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﮭﺎ ﮐﻨﺘﺮل ھﺮ ﭼﮫ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻮﺳﻂ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
اﺳﺖ·
اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮔﺎری ﺗﺎﭼﺮ و در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﻮﺳﻂ روﻧﺎﻟﺪ رﯾﮕﺎن ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﮭﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﻮﺋﺪ از

ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺸﺪت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪ ٬ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺋﻮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ ﺟﺎ در
اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺖ ٬ﻧﮫ ھﻨﻮز ٬ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دھﮫ ھﺎی  ١٩٨٠و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﻓﮑﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮاﺳﯽ دوﻟﺖ در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وزﻧﮫ ای ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﺪ" .دوﻟﺖ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ" ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺨﺸﮭﺎی دوﻟﺘﯽ ٬ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﺳﻠﻄﮫ ﺑﺎزار ٬ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰ از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ارزی و اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺎ رواﺑﻂ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻧﺘﯿﺠﮫ داد.
اﯾﻦ اﺑﺪا ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣ ﺎل ﻧﺎدرﯾﺴﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
وﺑﺨﺸﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﻣﺮﯾﺴﺖ ﻋﺎدی ﺑﺮای آﻧﺰﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﺟﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ٬ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ٬ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد .اﻣﺎ از ﺑﺮﺧﯽ ﺟﮭﺎت ﺳﻮﺋﺪ ﭘﺎ را از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ
ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮭﺎد ٬اﻣﺮی ﮐﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺌﻮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ را ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ دارد؟ اﻟﺒﺘﮫ ٬ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد .دوﻟﺖ ﻣﻘﺘﺪر ﻗﺪرت را از ﺑﺎزار ﺑﮫ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮای ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار داد .دوﻟﺖ
ﻣﻘﺘﺪر ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﻮد ٬اﻣﺎ ﺑﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داد ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﻮارد ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺒﺪل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎﺳﺖ .ﮐﻤﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮭﺘﺮ از ﻧﺒﻮد ﻣﻄﻠﻖ
آﻧﺴﺖ.
درک ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ .ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺑﺎزار ﻣﻌﺮف دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﻗﺪرت را ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .آﻧﮭﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ٬در ﺑﺎزار ھﻤﮫ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .از ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ ٬در
ﺑﺎزاری ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮل ﻣﺤﮏ زده ﻣﯿﺸﻮد ٬ھﻤﮫ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺑﮫ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﯾﺘﮏ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ در ﺳﻮﺋﺪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
در ھﻤﺎن دھﮫ ھﺎی  ٬ ١٩٨٠زﻣﺎﻧﯽ رخ داد ﮐﮫ وزﯾﺮ داراﯾﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ  llKjeﺷﻞ اوﻟﻮف ﻓﻠﺖ و
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن دﺳﺖ راﺳﺘﯽ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش ٬اﻋﺘﺒﺎر – و ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺰرگ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻤﺮاه ﺑﻮد ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺼﻮرﺗﻰ
داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﻗﺪرت را ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ٬ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارن
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ٬ﻗﺪرت ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻨﺪروی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺘﺎد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﯽ ﺿﺪ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﯾﺴﺖ از ﮐﺸﻮرھﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﻰ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ دور ﺑﺎطﻞ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع
آﻧﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ٬ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮان آوازه دﻣﮑﺮات
ﺑﻮدن آﻧﮭﺎ را در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار داد ٬اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﻮرﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ.
اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ .اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﺠﻠﺴﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﺪارد.
ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ اﮔﺮ ﭼﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎ ﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ٬اﻣﺎ ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺎن
ﺷﻮرای وزﯾﺮان و دادﮔﺎه اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ٬ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﮭﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد دھﻨﺪه ٬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻮﺳﺴﺎت آن از ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .رای دھﻨﺪﮔﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ دوﻟﺘﮭﺎی ﺧﻮد را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار
داده و از آﻧﮭﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎﯾﺸﺎن در اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ طﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ٬اﻟﺒﺘﮫ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ٬اﻣﺎ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﻣﺠﺰا از ﺟﺎﻧﺐ رای دھﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﯿﺮی ﺑﺮ روی ﺷﻮرای وزﯾﺮان ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻧﺪارد .ﺷﻮرای وزﯾﺮان ورای ﮐﻨﺘﺮل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ در ﻣﻮرد
ﺑﺮوﮐﺮاﺗﮭﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و دادﮔﺎه اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺒﺎر دارد.
اﺳﺎﺳﯿﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ٬ﮐﮫ ﺳﻠﻄﮫ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻧﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی آن ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻨﮑﮫ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪى ﺗﻮﺳﻂ راى دھﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺰل ﺑﺎﺷﺪ ٬در ﻣﻮرد اﺗﺤﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد .دﻗﯿﻘﺎ ﺑﮭﻤﺎن دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﻮﺋﺪی ھﺎرى ﺷﺎﯾﻦ در رواﯾﺘﮭﺎى ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮔﺬﺷﺘﮫ

ﻧﻘﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ· ﺳﻠﻄﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﮔﺮ ﺑﮫ ھﺮزﮔﯽ ﺑﺮای رای دھﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮى ﻣﺒﺪل ﻣﯿﮕﺮدد.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ را ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮد ٬اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ دوﻟﺘﯿﺴﺖ
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻓﻦ ﺳﺎﻻران و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن .اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن ٬ﺣﻘﻮق داﻧﺎن و ﺑﺮوﮐﺮاﺗﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ورای آﻧﭽﯿﺰی
ﮐﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮده ھﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک.
اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ھﻨﻮز ﯾﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ظﺎھﺮﯾﺴﺖ ﺑﺪون ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ دوﻟﺘﻰ
ﺑﺎﺷﺪ·
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮش ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ٬ﻣﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزاری و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺴﺎوی ﻗﺮار
ﻣﯿﺪھﺪ .ﺑﺮ طﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ اﮔﺮ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺣﯿﺎت
ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ ﭘﺸﺘﮏ ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﻧﻮع ﻣﺪرن آن .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎزار
دارد.
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ از طﺮﯾﻖ اﻟﺤﺎق ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ٬ﮐﮫ در ﭼﮭﺎرﭼﻮب اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزاری ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم آﻧﺴﺖ٬
ﻗﺪﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮭﺎده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎھﺪات اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﺘﺒﺎردارد ٬اﻣﺮی
ﮐﮫ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ٬ﻣﺴﺌﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ
واروﻧﮫ ﺟﻠﻮه داده ﻣﯿﺸﻮد ٬اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی
اﻟﺤﺎﻗﯽ دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﯿﺘﻮان آﻧﮭﺎ را ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ ھﻤﺰﻣﺎن ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﺎز ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد.
و اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ.
اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ رای دھﻨﺪﮔﺎن ٬ﭼﮫ در اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
در ﻣﺠﻤﻮع ٬و ﯾﺎ در ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ٬ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﺮ ﺣﺰﺑﯽ را ﮐﮫ
ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ رای ﮔﯿﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .در اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﻼھﺒﺮدار ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﻤﯽ را دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ.
اﻣﺮوزه ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺿﺮورى اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﮫ
ای ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر دﻟﺴﻮزاﻧﮫ ﺟﻠﻮه ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﺿﺎع ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ٬و ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ طﺮح ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺣﻞ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﯾﮏ دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺮدﻣﻰ ﺗﻌﻠﻖ دارد٬
ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎﺣ ﮫ ٬ھﺪاﯾﺖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮ
آن ﻧﮭﺎد ﻣﮭﯿﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .دﻣﮑﺮاﺳﻰ در ھﻨﮕﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ٬از ﺗﻮده ھﺎ ﺟﺪا و ﻣﺨﺘﺺ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﯿﺸﻮد٬
دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ .در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ اداره ﻣﯿﺸﻮد ٬ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰی
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺠﺰ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﮭﺎ و ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن· ﯾﺎ ھﺴﺖ ﮐﺴﻰ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر
ﻣﯿﮑﻨﺪ ٬ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آﻣﺎده اﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻗﺪرت را ﺑﮫ دوﻟﺘﮭﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﮭﺎن
ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ؟
اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ ﮐﮫ ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺘﮭﺎ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ٬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﻣﻠﺘﮭﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﻢ ﮐﮫ ﺧﻮدﺷﺎن در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ٬ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ٬ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ارزش ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺘﮭﺎ را ٬ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪازه و ﺳﻄﺢ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ
آﻧﮭﺎ ٬ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ "ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ٬ﯾﮏ رای" ٬ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﮫ ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺎﺑﮭﻨﺠﺎر ٬ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎ ﭼﮫ ﻧﻈﺮی در ﻣﻮرد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ دارﯾﻢ٬
ﻣﺒﺪل ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرى از ﻗﺪرﺗﮭﺎى ﺑﺰرگ ﻗﺪرﺗﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد را اﻋﻄﺎء
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ٬دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ·

دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﺳﺘﻘﻼل در ارﺗﺒﺎطﻰ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ٬ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای اﺣﯿﺎی
دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ اﺳﺘﻘﻼل در ﺟﮭﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻣﺮوزی روﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ
دﯾﮕﺮی و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﻧﮭﺎ ٬ﺑﺨﺼﻮص از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ٬واﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﮫ و ﺻﺪھﺎ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ
اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎزه ای ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻧﺪارد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ
آﯾﻨﺪه ﻣﺎ" ٬ﯾﮏ ﺳﻔﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﺮ روی اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎی ﺳﻠﻄﮫ ﺑﺎزار" اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺗﺌﻮری ﮐﮫ ﮐﺎرل
ﺑﯿﻠﺪ )وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ وﻗﺖ ﺳﻮﺋﺪ و از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﻣﻮدرات .ﻓﺮدی ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ –
ﻣﺘﺮﺟﻢ( در دھﮫ ھﺎی  ١٩٩٠ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﺗﻨﮭﺎ راه ﺳﯿﺎﺳﺖ" ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺤﺒﺖ از اﻧﺘﺨﺎب راه
ﺣﻠﮭﺎﯾﺴﺖ ﮐﮫ ازﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯿﮭﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ٬در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی در ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮫ
اﻧﺘﺨﺎب راه ﺣﻠﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮوژ ٬اﯾﺴﻠﻨﺪ )ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﮫ
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ورطﮫ ورﺳﺸﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ٬ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ را ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ· در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺧﻮد اﻧﺼﺮاف داده اﺳﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( و ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻧﺒﻮد.
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻧﺰوﺋﻼ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﻮھﻢ اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻨﮭﺎ روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .اﻣﺮی
ﮐﮫ ھﻤﮫ دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آن ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺎر دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎب
ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای ﮐﮫ از ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻓﻮق ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻨﺴﺘﮑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪی ﻣﻀﺎﻋﻒ
را ﺑﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ واﮔﺬار ﺷﻮد ٬ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﻮرد ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﯿﺸﻮد اﮔﺮ ﻗﺪرت را ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎﯾﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﮫ
ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺸﺪت ﻣﺤﺪود ﺷﺪه از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر
دوﻟﺘﯿﺶ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری از ﻓﻦ ﺳﺎﻻراﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ را ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺪل ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
ھﻮادارن اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﮔﺎھﻰ ﺗﺎ ﺣﺪودى ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را در ﺗﻼش ﺟﮭﺖ ﭘﻨﮭﺎن ﻧﻤﻮدن اﯾﻨﮑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﺮای
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭼﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ دارد از دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣ ﺎل .در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ٢٠٠٦ﭘﺮوﻓﺴﻮر اوﻟﻮف
ﭘﺘﺮﺳﻮن از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﺳﻮﺋﺪ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪ .او ﮐﮫ در آﻧﺰﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻌﯽ را در ﻣﻮرد داﻧﺶ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮﺋﺪﯾﮭﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪاد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ
 SNSﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﮫ آﯾﺎ ھﺪف ا ﺒﺎت ﺗﺰ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﮫ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ٬
ﺗﺰی ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاى ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮭﻢ ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ٬اﻣﺎ ﺑﮫ ھﺮ
ﺣﺎل اوﻟﻮف ﭘﺘﺮﺳﻮن
ﺷﺪﯾﺪا ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدى ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ در ﺳﻮﺋﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
را ﺻﺎدر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺪھﻨﺪ.
اوﻟﻮف ﭘﺘﺮﺳﻮن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ ٬اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﻮﺋﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺻﺎدر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ اﻣﺮﯾﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ از
آن اطﻼع داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ· ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﯽ
داﻧﺸﯽ ﮔﺴﺘﺮده اى دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﮔﺮه در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ وﺟﻮد دارد .ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﻮﺋﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ٬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺳﻠﻄﮫ
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ" ٬ﺗﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری" ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺎ  ٨٠درﺻﺪ ﺻﺮف اﯾﻦ

ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﺎدره از ﺟﺎﻧﺐ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ اﻣﮑﺎن رد آﻧﮭﺎ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺟﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮﺋﺪ ٬ﺣﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﺋﺪ را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ ٬ﮐﻤﯿﺘﮫ ای ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد اﺳﺎس ھﻤﮫ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ .در ﻋﻮض ﻗﻮاﻧﯿﻦ از طﺮﯾﻖ ﭘﺮوﺳﮫ ھﺎی ﺑﺮوﮐﺮاﺗﯿﮏ و در ﺟﻠﺴﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ٬ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻣ ﺎﻟﯿﺴﺖ از ﻣﯿﺎن دھﮭﺎ ﻣ ﺎل.
اﻟﺒﺘﮫ اوﻟﻮف ﭘﺘﺮﺳﻮن از وﺟﻮد اﯾﻦ رواﺑﻂ آﮔﺎه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﺨﺎطﺮ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﻮھﻢ در
اذھﺎن ﮐﮫ ﺳﻮﺋﺪ ھﻨﻮز ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرﺗﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﻨﮭﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .او ﻧﺎﺗﻮان ﻧﯿﺴﺖ٬
او و در ﻣﺠﻤﻮع ھﻤﮫ ﺻﺎﺣﺒﻤﻨﺼﺒﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ٬ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﯽ آﮔﺎه ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻮﺟﮫ
ﮐﻨﯿﺪ!
ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮﺋﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ درﺧﻮاﺳﺘﮭﺎى ﻣﺤﺪود ﺷﺪه
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ را ٬ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ٬
ﺑﺮ آن ﻣﯿﺪارد ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺮوج از اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮاى اﯾﻨﮑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ
ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎدر ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺤﯿﺤﯽ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ٬ﮐﮫ دﺳﺘﮑﻢ ﺧﻮاھﺎن ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ظﺎھﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ٬ﺑﺎﺷﺪ.
رو در رو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ٬دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
اﻋﺘﺮاف ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ داﺷﺘﮫ و اﯾﻨﮑﮫ از ﮐﺴﺮ ﺑﻮدﺟﮫ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮد.
اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ اش طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ را رھﺎ ﮐﻨﺪ .در ﻋﻮض ادﻋﺎ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ
اﻣﺮ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮی را ﺑﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﯾﮏ ﺳﻮﺋﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺼﻮرت ﻓﺰاﯾﻨﺪه اى ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺎ در ﻋﻮض
ﺑﺮای ﺗﺮک اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اروﭘﺎى ﻣﺘﺤﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺷﺎره ﺷﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺮھﺎن دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻠﯿﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎ ﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ
ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ٬ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻮﭼﮏ .ﺳﻮﺋﺪ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ
ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎ ﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ٬اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺗﺎ ﯿﺮات اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﺣﺎﮐﻢ ٬ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯿﻢ .ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﮫ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ.
اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮ ﺷﻮر و ھﯿﺠﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﺸﺪت ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﻢ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ
ﺣﺎل ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮫ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ٬ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﺑﺮاز
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮدن ﻧﺸﺎﻧﮫ اﺑﻠﮫ ﺑﻮدن ﺗﺎ ﻣﺮز دﯾﻮاﻧﮕﯿﺴﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﯾﮏ ﺳﮭﻞ اﻧﮕﺎری
ﻧﯿﺴﺖ ٬ﻣﻌﺮف ﺳﺎﻧﺤﮫ ای در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ٬ﺑﻠﮑﮫ راھﯿﺴﺖ ﮐﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .وظﯿﻔﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﮭﺎی ﺑﺰرگ ﮐﮫ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺮا دﯾﮑﺘﮫ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ٬
ﭘﺎﺳﺪاری از ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ در اروﭘﺎﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آن ﺑﺎ وظﯿﻔﮫ اش و ﻣﻮﮐﻠﺶ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮭﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ٬ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ
ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮده ھﺎ و در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺑﺮ ﺿﺪ اراده ﺗﻮدھﺎ ٬ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﺰرگ
اروﭘﺎ اﯾﻦ را ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ٬ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺒﺎرزه رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری آﻧﺮا ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .در ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﻣﺮى ﻣﻼل آور و ﺑﻄﯽء ﻣﺒﺪل ﻣﯿﮕﺮدد .اﯾﻦ وظﺎﯾﻒ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﻣﻮ ﺮ ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺗﮭﺎ را ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻤﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎﺷﺪ!.

دﻗﯿﻘﺎ اﺳﺘﺪﻻل داﺷﺘﻦ ﮐﺎراﯾﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎرزﯾﺴﺖ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ ﺧﻮدش ٬ﺧﻮدش را در
ﯾﮏ ﺳﺮازﯾﺮى ﻟﻐﺰﻧﺪه اى ﺟﺎی ﻣﯿﺪھﺪ .اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺟﺪﯾﺖ داﺷﺘﮫ و ﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻣ ﺎل .ﻧﺌﻮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﮫ از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺗ ﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان ھﺪف اوﻟﯿﮫ ﺧﻮد در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﮭﺮه ﺑﺮدارى ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ٬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮭﺮه را
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ از دﺳﺘﺸﺎن ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد .ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﻧﮭﺎدى ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺟﺰﻣﯽ
ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﺑﻠﮫ ٬ﻧﮫ ﻧﮭﺎدى ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﺎﯾﺪ
دﺳﺘﮑﻢ در ﺣﺮف ﺧﻮاھﺎن ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﻤﻮدن ﺑﯿﮑﺎرى ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ
ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ درآﻣﺪﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﻮد آﻧﮭﺎﺳﺖ ﻣﺎﻧﻌﻰ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺪرت ﺑﮫ دﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ٬ﺑﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪار ﺑﺎ ﺳﻠﻄﮫ ای دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﺎﺑﺎﻧﮫ ﻣﺤﻮل ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺑﮭﺮه ھﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و
ﺑﮫ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﻮﺑﻰ از اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺴﺘﻘﻞ دارﯾﻢ ٬اﻣﺮی ﮐﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه
ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آزاداﻧﮫ
ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯿﺰﻧﺪ .ﺑﮫ ﺟﺎی ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺪه اﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎی
ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﮭﺎی ﺑﺰرگ اداره ﻣﯿﺸﻮد.
ﺷﺎﺷﺘﯿﻦ ﯾﺎﮐﻮﺑﺴﻮن – ه ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎس در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺧﻮد "ﻋﻤﻼ دﻣﮑﺮاﺳﯽ" ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ٬ﺑﺎزدھﯽ
ﺑﺎزار ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮاﺳﯽ ٬در ﺣﺎل راﻧﺪن ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻮی ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﭘﺴﺘﯽ ﺷﺒﺎھﺖ
دارد .در اﯾﻦ ادﻋﺎ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارزش ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺑﯿﻨﻰ وﺟﻮد دارد .ﭼﮭﺎر ﭼﻮب دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ھﻨﻮز
اﻋﺘﺒﺎر دارد ٬اﻣﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻣﺤﺘﻮا ﺗﮭﯽ ﺷﺪه و داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺗﺮک
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .و واﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﯿﺎر – ﺑﺴﯿﺎر ﻣ ﺎﻟﮭﺎﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻮرن اﻟﻤﺒﺮاﻧﺖ – ه روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎر آﻧﭽﻨﺎن ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ آن ﺑﻌﻨﻮان ﺑﯽ اﺷﺘﮭﺎﯾﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ٬دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯿﺪھﺪ٬
اﺷﺎره ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
"ﺑﺎزار ﺑﯿﺸﺘﺮ ٬ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ" ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻰ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ دادن ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ اﺳﺖ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﻧﻔﻊ ﺑﺎزار ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ٬ﺑﺎزارى ﮐﮫ در ﻟﻔﻆ ﺑﮫ آﯾﻨﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺒﺪل ﻣﯿﺸﻮد.
ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺑﺎزار دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ٬ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺴﺎوی .ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪه اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﺗﮭﯿﺪﺳﺘﺎن در ﺑﺎزاری ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﺤﮏ زده ﻣﯿﺸﻮد
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺣﻘﯽ ﻣﺴﺎوی اﺳﺎﺳﺎ در ﻣﻐﺰ ﻧﻤﯿﮕﻨﺠﺪ ٬ﭼﺮا
ﮐﮫ اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ھﻤﮫ ﻣﺮدم از ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ٬اﻣﺮﯾﮑﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ٬ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ در اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ
اﺳﺖ .ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻣﺠﺮد ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺠﺮد ﺟﻮان اﺳﺖ .ﻣﺴﺎوات واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺘﻔﺎوت ٬و ﻧﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزاری ٬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ٬را ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﮫ آن ﺳﻠﻄﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﯿﺪ ٬ﺳﻠﻄﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻰ در ﺑﺎزار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﻮده و
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﭼﯿﺰھﺎﯾﻰ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ھﺰار و ﯾﮏ اﻣﮑﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارد ٬و
اﯾﻦ ادﻋﺎ" ٬ﺑﺎزار دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ" ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﮫ ای ﻣﻘﻮاﯾﯽ از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﺸﻮد· ﺑﺎزار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ از ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﮫ از ﺳﻠﻄﮫ ﺑﺎزار ﻣﯿﮑﺎھﺪ .ﻣﺎ از ﺑﺨﺸﮭﺎى
رﻓﺎھﻰ ﻣﺸﺘﺮک ٬ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﮫ دوﻟﺘﻰ ٬ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ٬ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻓﺎھﻰ ﮐﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺎوی را ﺑﺮای ھﺮ
دو ٬ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ ٬در ﻧﻈﺮ دارد – ﻣﺎ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﮭﺎی دوﻟﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻌﻘﻮل ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮاى ﻧﻔﻰ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ٬ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ و ﻧﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ٬ﻓﺮاھﻢ

ﻣﯿﺎورﻧﺪ· ﻣﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ و ﻣﺸﺘﺮک ھﺴﺘﯿﻢ ٬ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺎ ﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯿﺴﺎزد .ﻣﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ھﺮ راه ﺣﻠﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ از ﺳﻠﻄﮫ ﺑﺎزار
ﻣﯿﮑﺎھﺪ ٬ﭼﺮا ﮐﮫ اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮى ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮاى اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﺴﺎزد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ و واﻗﻌﯽ· ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻔﻮذ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و
از ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯿﺮود.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان دﺷﻤﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻼف ﺟﮭﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﯿﺴﺎزﻧﺪ ٬آﻧﮭﺎ در ﺿﻤﻦ ﺧﻮاھﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت
ﺑﮫ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮوﻓﺴﻮر اﻗﺘﺼﺎد ٬ﻻرس ﮐﺎﻟﻤﻔﻮرس ٬اﯾﺠﺎد ﺷﻮراى
اﻗﺘﺼﺎدى ٬اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﮫ رھﺒﺮی ﺧﻮد او ٬را ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ وظﯿﻔﮫ ارزﯾﺎﺑﻰ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اراﺋﮫ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﺪوش ﺑﮑﺸﺪ· ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی او "ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ"
ﺑﻮده و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮﺗﺎه:
ﻻرس ﮐﺎﻟﻤﻔﻮرس ﭘﺮوﻓﺴﻮر در اﻗﺘﺼﺎد و ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎوران دوﻟﺖ در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺼﻘﺮه اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﮔﺎھﯽ ﻧﻈﺮات
او را ﻣﺮدود ﻣﯿﺪاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻨﮑﮫ دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﮭﺎ را ﮐﺎھﺶ داده و ادﻋﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺗﺨﺎد اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﻋ روﻧﻖ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﺪه
اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ را از دﯾﺪﮔﺎه اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯿﺪارد ﮐﮫ از ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ را ﮐﺎھﺶ داده اﺳﺖ .ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ را ﮔﻮﺷﺰد
ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﺗﻮدھﺎ روﺷﻦ ﻣﯿﻨﻤﻮد وﻟﯽ وزﯾﺮ داراﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ طﻌﻨﮫ آﻣﯿﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮫ او
ارﺗﺒﺎطﯽ ﻧﺪارد – ﻣﺘﺮﺟﻢ.

ﻻرس ﮐﺎﻟﻤﻔﻮرس در ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺑﺮاى ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻄﻨﮫ دوﻟﺘﯽ ٬ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﺎرزارى را ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ارﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ٬ارﮔﺎﻧﻰ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻖ ﮐﮫ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﻣﺮدود اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯽ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ٬اﯾﻦ ارﮔﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ظﺎھﺮ ﻗﻀﯿﮫ اﺳﺖ .ھﺪف اﺻﻠﯽ
از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ارﮔﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﺳﻠﻄﮫ اﮐ ﺮﯾﺖ ﺗﻮدھﺎ در ﮔﺬاردن ﺗﺎ ﯿﺮ ﺑﺮ روی دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ٬ھﺪﻓﻰ ﮐﮫ
ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاردن ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ و "ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن" ﻓﺮﺿﯽ" دﻧﺒﺎل ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ·
ھﺪف اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎس  Rune Premforsدر ﮐﺘﺎب "دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻣﻘﺘﺪر" ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .او در ﻣﻮرد ھﻮادارن اﯾﻦ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:
"اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺠﺎى ﻣﺤﺮک اﺻﻠﻰ ٬آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﺋﺪی
ﺟﺪﯾﺪ ٬ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎﯾﻰ را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺼﻮص ٬و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﺑﺎزار اﻗﺘﺼﺎدی
آزاد  ٬ﺣﻮزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﺼﻮرت ﻓﺰاﯾﻨﺪه اى ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ".
ﻣﯿﺘﻮان ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد ﮐﮫ ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﮭﺎی ﺑﺰرگ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دارای اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ارﮔﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ٬ارﮔﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم دادﮔﺎه
اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎد ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺒﺶ ھﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﻮﺋﺪ را ﺑﯽ ارزش
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ٬اﮔﺮ ﭼﮫ دارﻧﺪ ٬وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﺴﺮﻋﺖ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺪارﮐﺎت ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﮭﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﮐ ﯿﻔﯽ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ ٬ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﻦ و ﯾﺎ آن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
دوﻟﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻣﺎ ھﻨﻮز ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ دوﻟﺖ ﺧﻮاھﺎن
روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن آن ﻧﯿﺴﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻤﻮع در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ٬ﺑﺎ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در راس آن در ﮔﺬﺷﺘﮫ و در ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ای ٬اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮع

اﻋﻼم ﺷﺪن ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل  ١٩٦٩ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ  Säpoﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ و
دﺳﺖ راﺳﺘﯿﮭﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺰب ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻧﺎم اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﻣﺎ را در ﻟﯿﺴﺖ
ﺳﯿﺎھﯽ وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﮐﺸﻮر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻘﯿﺐ و آزار ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮان رادﯾﮑﺎل ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﻧﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﮫ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ  Säpoدر اﯾﻨﮑﮫ
ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ آزار دھﻨﺪه ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد از اطﻼﻋﺎت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ  ٬Säpoﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﯿﺘﻮان آﻧﮭﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان از ﺧﻮد
در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﮭﺎ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮد ٬در دادﮔﺎھﮭﺎ و اﺧﺮاﺟﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد .ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد؟
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺟﮭﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و آزادی ﻋﻘﺎﯾﺪ ٬ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻗﺮار
ﻣﯿﺪھﺪ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ٬ھﻤﮫ ٬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﮭﺎ ٬ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻓﺮدى ﮔﻨﺎھﺶ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی
ﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﮕﻨﺎه ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد .ھﻤﮫ دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﻼق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﭙﺎﺧﯿﺰﻧﺪ ٬ﭼﺮا ﮐﮫ
اﮔﺮ اﮐﻨﻮن اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﻨﯿﻢ ﭼﮫ ﮐﺴﻰ ٬آﻧﺰﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﮫ دﺷﻤﻨﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ در ﺑﮫ اﺻﻄﻼح
ﺟﻨﮕﺸﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ٬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺎ ﺧﯿﺰد؟

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ
ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮد را ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﻢ .اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﮫ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ داده اﻧﺪ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ
دروﻏﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ٬ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ را ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ھﺴﺖ
ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﮭﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﺒﻮدھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﻮد و ھﺴﺖ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﺎ
دﻗﯿﻘﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺳﻠﻄﮫ ﺗﻮدھﺎ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻧﮫ در
ﺷﮑﻞ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺤﺪود و رﺳﻤﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ٬ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺮورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺷﺮﮐﺖ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮده ھﺎی ﻋﺎدی را در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ .اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻨﮭﺎ رای دھﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ٬ﺑﺨﺼﻮص
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر رای ﺑﺪھﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺲ از آن دھﺎن ﺧﻮد
را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ٬ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮده ھﺎﺳﺖ٬
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٬ﺣﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن را ٬ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ارﮔﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺘﯽ را
ﺑﺎ رای دھﻨﺪﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﺘﯽ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﮫ ﺑﻨﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .وﺟﻮد دارﻧﺪ اﻓﺮادى ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﭽﻨﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺘﮑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎﯾﺪ از وﺟﻮد آﻧﮭﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آﻧﮭﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻮان ﺗﻮده ھﺎ ﮐﮫ ﺧﻮد را از ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ
طﺒﻘﺎﺗﯽ آزاد ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎور دارﯾﻢ.
وﻓﺎداران ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺒﯿﻠﮫ ای ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﺧﯿﺎﻟﺒﺎف ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .اﻣﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ درک ﺧﺎﻟﺼﯽ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ
دارﯾﻢ.
در ﺳﻮﺋﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺎ ﺧﻮاھﺎن از ﻣﯿﺎن ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺳﻠﻄﮫ ﺟﺎﺑﺮاﻧﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ھﺴﺘﯿﻢ ٬ﺳﻠﻄﮫ اى ﮐﮫ
رواﺑﻂ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺟﺎرى در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ· دﻣﮑﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر

ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ· اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺠﺎﻟﻰ اﺳﺖ ٬اﻣﺎ آﻧﺮا ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺗﻘﺎﺿﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ٬ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺎ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ظﺎھﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ٬در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان و ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﯿﺶ از
ﺻﺎﺣﺒﻤﻨﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺤﺼﺎر دﻣﮑﺮاﺳﯽ را از آن ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﯿﺴﺎزﯾﻢ .ﻣﺎ در
ﺿﻤﻦ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺪرﺷﻮن ٬ﭘﺘﺮﺷﻮن و
ﻟﻮﻧﺪ اﺳﺘﺮوم )ﭼﻨﺪ ﻧﺎم راﯾﺞ ﺳﻮﺋﺪی – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ھﻤﺎن اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺪھﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ) Bonnierﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮭﻮدی
ﮐﮫ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت و روزﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮﺋﺪی را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارد – ﻣﺘﺮﺟﻢ(Stenbeck ٬
)ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ دار و ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔﺮوھﯽ در ﺳﻮﺋﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( و ) Hjörneاﻧﺤﺼﺎر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﮔﺮوھﯽ در ﻏﺮب ﺳﻮﺋﺪ را در دﺳﺖ دارد – ﻣﺘﺮﺟﻢ( داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ آزادی ﺑﯿﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ
ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪارﯾﺴﺖ آزادی ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﮑﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻼف اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ!
اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﮫ ٬آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺗﮭﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ٬ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ
اﻓﺘﺨﺎر ﺟﻨﮓ را ﺑﺪھﺪ ٬ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ھﺮ ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻠﻄﮫ ﺗﻮده
ھﺎ و ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﺑﯿﺸﺘﺮ ٬ﺑﮭﺘﺮ .اﻣﺎ ﻣﻮردى را ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دھﯿﻢ :ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
)م-ل( ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺣﻘﻮق دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﯾﮏ آن دﺳﺖ از ﻣﺒﺎرزه ﻧﺨﻮاھﺪ
ﮐﺸﯿﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻼﻣﯽ از اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺎدآور زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﺤ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﺪھﯿﻢ:
"ﯾﮏ دﻣﮑﺮات ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ"!".
دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺰ از آن دﻓﺎع ﻧﻤﻮد.
ﭘﯿﺎم ﭘﺮﺗﻮی
٢٠١۴٠٣٠٢

