ﮔﺰﻧﻴﺶ اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻫﻤﺎ ﻳﻮﺳﻔﻲ

ﺑﺎزيﻫﺎﻳﻲ دﺷﻮار و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎ واژهﻫﺎ
ﺒرﺨﯽ از اﻓراد ﺠﺎﻤﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨد ﮐﻪ در ﺼﺤﺒت و ﻨﺒﺸﺘﻪ ﻫﺎی ﺨود ،از واژﻩ ﻫﺎﻴﯽ از ﺠﻤﻠﻪ » ،دﻤﮑراﺴﻲ «».ﻤﺤﺎﻓظﻪ
ﮐﺎری«» ،ﻝﻴﺒراﻝﻴﺴم«» ،ﻤﺎرﮐﺴﻴﺴم«» ،ﺴوﺴﻴﺎﻝﻴﺴم«» ،آﻨﺎرﺸﻴﺴم«» ،ﻓﺎﺸﻴﺴم« و … زﻴﺎد اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﻤﯽ ﮐﻨﻨد .اﻴن اﻓراد ار ﻤﯽ
ﺘوان ﺒﻪ ﭽﻨد ﮔروﻩ ﺘﻘﺴﻴم ﮐرد؛ ﮔروﻩ اول ﮐﺎرﺸﻨﺎﺴﺎن ﻤﺴﺎﻴل ﺴﻴﺎﺴﯽ ،اﺠﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و… ﻫﺴﺘﻨد ﮐﻪ ﺒﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻤل از
ﻤﻌﻨﺎی اﻴن واژﻩ ﻫﺎ ،ﺴﺨن ﻤﯽ ﮔوﻴﻨد .ﮔروﻩ دوم اﻓرادی ﻫﺴﺘﻨد ﮐﻪ ﮐم و ﺒﻴش ﻤﯽ ﺘواﻨﻨد
در ﺤﺎﻝت ﮐﻠﯽ ،ﻤﻌﻨﺎی اﻴن واژﻩ ﻫﺎ ار ﺘﺸﺨﻴص دﻫﻨد اﻤﺎ ﻨﻤﯽ ﺘواﻨﻨد اﺼول و اﻴدﺌوﻝوژی
ﻫﺎی ﻫر ﻴﮏ از ﻤﮑﺎﺘب ﺒﺎﻻ ار ذﮐر ﮐﻨﻨد .ﮔروﻩ ﺴوﻤﯽ ﻨﻴز ﻫﺴﺘﻨد ﮐﻪ ﻫر ﭽﻨد ﺒﺎ
ﻤﻌﻨﺎی واژﻩ ﻫﺎی ﺒﺎﻻ ،ﻨﺎآﺸﻨﺎ ﺒودﻩ ،اﻤﺎ ﻓﮑر ﻤﯽ ﮐﻨﻨد ﮐﻪ ﺒﺎ ﺒﻪ ﮐﺎرﺒردن اﻴن واژﻩ ﻫﺎ در
ﺠﻤﻼت ﺨود ،اﻨﺴﺎن ﻤﺘﻤدن و ﺒﺎﻓﮑری ﺒﻪ ﻨظر ﺨواﻫﻨد آﻤد و زﻤﺎﻨﯽ ﮐﻪ طرف ﻤﻘﺎﺒل
اﻴن اﺸﺨﺎص ﻨﻴز از ﻤﻌﻨﺎی اﻴن واژﻩ ﻫﺎ ﮐﺎﻤﻼً ﺒﯽ اطﻼع ﺒﺎﺸد ،اﻴن ﮔروﻩ ﺴﻌﯽ ﻤﯽ
ﮐﻨﻨد ﺘﻤﺎم اﻴن واژﻩ ﻫﺎ ار در ﺠﻤﻼت ﺨود ﺒﻪ ﮐﺎر ﺒرﻨﻨد ،ﺤﺘﯽ ﺨود ار ﭙﻴرو ﻴﮑﯽ از
ﻤﮑﺎﺘب ﺒﺎﻻ ﻤﻌرﻓﯽ ﻤﯽ ﮐﻨﻨد و از اﻴن طرﻴق ﺴﻌﯽ دارﻨد ﺨود ار اﻨﺴﺎﻨﯽ ﻤدرن و ﺒﺎﻓﮑر
و اﻨدﻴﺸﻪ ﺴﻴﺎﺴﯽ ﻨﺸﺎن دﻫﻨد.در اﻴن ﻨوﺸﺘﺎر ﺴﻌﯽ دارﻴم ،در ﺤد ﺒﻀﺎﻋت ﺨوﻴش ﺒﻪ ﻤﻌﻨﺎی واژﻩ ﻫﺎﻴﯽ ﮐﻪ ذﮐر ﺸد ،اﺸﺎرﻩ
ای ﮐوﺘﺎﻩ داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻴم و از اﺼول و اﻴدﺌوﻝوژی ﻫﺎی ﻫر ﻴﮏ از ﻤﮑﺎﺘب ﺴﻴﺎﺴﯽ ﺒﺎﻻ ﺴﺨن ﺒﮕوﻴم .ﺘﺎ ﻨﺎآﮔﺎﻫﺎﻨﻪ اﻴن واژﻩ ﻫﺎ
ار ﺒﻪ ﮐﺎر ﻨﺒرﻴم و ﺨود ار ﭙﻴرو ﻤﮑﺎﺘﺒﯽ ﮐﻪ ﻨﻤﯽ ﺸﻨﺎﺴﻴم ،ﻗرار ﻨدﻫﻴم.
دﻤﮑراﺴﻲ
دﻤﮑراﺴﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺎﻤﻴن ﺤﻘوق اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺴﺎوي ﺒراي ﻫﻤﻪ اﻓراد ﺠﺎﻤﻌﻪ .ﻗﺎﻨون اﺴﺎﺴﻲ دﻤﮑراﺘﻴﮏ ﻴﻌﻨﻲ ﺴﻨد ﺘﻀﻤﻴن اﻴن
ﺤﻘوق ﻤﺴﺎوي .اﻴن ﺤﻘوق ﺸﺎﻤل ﺤﻘوق طﺒﻴﻌﻲ و ﻓردي اﻨﺴﺎن ﻫﺎ ﻤﻲ ﺸود و ﻫﻤﻪ ﺤﻘوق اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤرﺒوط ﺒﻪ
رواﺒط ﺒﻴن اﻓراد ﺠﺎﻤﻌﻪ و ﺸرﮐت اﻓراد در ادارﻩ اﻤور ﺠﺎﻤﻌﻪ ﻤﻨﺘﺞ از ﻫﻤﻴن ﺘﻀﻤﻴن ﺤﻘوق ﻤﺴﺎوي اﺴت .ﺒﻪ اﻴن ﺘرﺘﻴب،
ﻫﻤﻪ اﻓراد ﺠﺎﻤﻌﻪ ،ﺼرف ﻨظر از ﺨواﺴﺘﻪ ﻫﺎ و ﺘﻤﺎﻴﻼت و ﻤﻴزان ﺘﺤﺼﻴﻼت و آﮔﺎﻫﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ در اﻤر ادارﻩ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠﺎﻤﻌﻪ
ﺒﻪ ﻤﻴزان ﻤﺴﺎوي ﻓرﺼت ﻤﺸﺎرﮐت ﻤﻲ ﻴﺎﺒﻨد .دﻤﮑراﺴﻲ ﻴﮏ ﺴﻤت ﮔﻴري ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻨﻴﺴت .ﺒﻠﮑﻪ دﻤﮑراﺴﻲ ﭽﺎرﭽوﺒﻲ اﺴت
ﺒراي ﻓﻌﺎﻝﻴت ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻤﻪ اﻓراد ﺠﺎﻤﻌﻪ .طﺒﻴﻌﻲ اﺴت ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓراد ﺠﺎﻤﻌﻪ ﺒﻪ ﻴﮑﺴﺎن ﻨﻤﻲ اﻨدﻴﺸﻨد و ﻨﺘﻴﺠﻪ دﻤﮑراﺴﻲ اﻴن
اﺴت ﮐﻪ ﺒرآﻴﻨد ﻨظرات ﻫﻤﻪ ﻤردم ،و ﻨﻪ ﻨظرﮔﺎﻩ و دﻴدﮔﺎﻩ ﻴﮏ ﮔروﻩ ،ﺒر ادارﻩ ﺠﺎﻤﻌﻪ ﺤﺎﮐم اﺴت .اﮐﺜرﻴت اﻋﻤﺎل ﻨﻔوذ
ﺒﻴﺸﺘري ﭙﻴدا ﻤﻲ ﮐﻨد ،اﻤﺎ اﻗﻠﻴت ﺤذف ﻨﻤﻲ ﺸود و ﺒﻪ ﺴﻬم ﺨود ﺘﺎﺜﻴرﮔذار اﺴت .دﻤﮑراﺴﻲ زﻤﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴت ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻤﻪ اﻓراد

ﺠﺎﻤﻌﻪ ار – از راﺴت اﻓراطﻲ ﺘﺎ ﻤﻴﺎﻨﻪ و ﺘﺎ ﭽپ اﻓراطﻲ – ﺘﺎﻤﻴن ﻤﻲ ﮐﻨد و آزادي ﻓﻌﺎﻝﻴت آﻨﻬﺎ ار ﺒﻪ ﺸﮑل ﻤﺴﺎﻝﻤت آﻤﻴز
ﺘﻀﻤﻴن ﻤﻲ ﮐﻨد .اﻴن ﮐﻪ ﻴﮏ ﮔروﻩ از روﺸﻨﻔﮑران – ﺤﺘﻲ ﺒﺎ ﺸرﻴف ﺘرﻴن آرﻤﺎن ﻫﺎي ﺴﻴﺎﺴﻲ – ﺴﻌﻲ ﮐﻨﻨد ﮐﻪ ﺴﻤت ﮔﻴري
ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠﺎﻤﻌﻪ ار ﺘﻌﻴﻴن ﮐﻨﻨد ،ﻨﻔﻲ دﻤﮑراﺴﻲ اﺴت و از ﻨظر ﻫﻤﻪ ﻫواداران دﻤﮑراﺴﻲ ﻤﺤﮑوم اﺴت .اوﻝﻴن ﻤﺴﺌﻠﻪ در
ﺘﺤﮑﻴم ﺴﺎﺨﺘﺎر دﻤﮑراﺴﻲ ﭙوﻴﺎﺌﻲ و اﻨﻌطﺎف ﭙذﻴري ﻗواﻨﻴن اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎ ﻤرور زﻤﺎن و رﺸد ﺠﻤﻌﻴت و ﺘﻐﻴﻴر ﺨواﺴﺘﻪ ﻫﺎ و
ﺠﺎﺒﺠﺎﻴﻲ ﻨﺴل ﻫﺎﺴت .ﻗواﻨﻴن ﺠﺎﻤﻌﻪ ﻨﺒﺎﻴد ﺒﻪ آﺴﺎﻨﻲ ﺘﻐﻴﻴر ﭙذﻴر ﺒﺎﺸﻨد ﺘﺎ ﺜﺒﺎت ﺠﺎﻤﻌﻪ ﻤﺘزﻝزل ﻨﺸود و اﻤﻨﻴت اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
اﻗﺘﺼﺎدي ،و ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒطور ﻨﺴﺒﻲ ﺘﺎﻤﻴن ﺸود .در ﻋﻴن ﺤﺎل ﻗواﻨﻴن و ﺴﺎﺨﺘﺎر اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻴد ﺒﻪ ﺤد ﻻزم و ﮐﺎﻓﻲ اﻨﻌطﺎف
ﭙذﻴر ﺒﺎﺸد ﭽﻨﺎﻨﭽﻪ اﻤﮑﺎن اﻨﻌﮑﺎس ﺨواﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻤردم ار داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸد و ﺒﺘواﻨد ﺒراﺴﺎس ﻨﻴﺎزﻫﺎي ﻤردم و ﺸراﻴط ﻋﻴﻨﻲ و
ذﻫﻨﻲ آﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴر و ﺘﮑﺎﻤل ﭙذﻴرد .ﺒﻪ اﻴن ﺠﻬت ﻨﻤﺎﻴﻨدﮔﺎن ﻤردم ﻤﻲ ﺘواﻨﻨد ﻗﺎﻨون وﻀﻊ ﮐﻨﻨد و ﺤد ﻨﺼﺎب ﻤﻌﻴﻨﻲ از ﻤردم
ﻨﻴز ﻤﻲ ﺘواﻨﻨد وﻀﻊ ﻴﺎ ﺘﻐﻴﻴر ﻗﺎﻨوﻨﻲ ار ﭙﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨد .آﻨﭽﻪ در دﻤﮑراﺴﻲ ﻏﻴرﻗﺎﺒل ﺘﻐﻴﻴر اﺴت ﺤﻔظ و ﺘﺎﻤﻴن ﺤﻘوق و
آزادﻴﻬﺎي ﻓردي ﻤﺜل ﺤق زﻨدﮔﻲ ،آزادي وﺠدان ،آزادي ﺒﻴﺎن ،و اﻤﺜﺎل آن اﺴت .ﺒﻌﻼوﻩ ،ﺤﻘوق و آزادي ﻫﺎي اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﮐﻪ
از ﺒرآﻴﻨد آزادﻴﻬﺎي اﻓراد ﺤﺎﺼل ﻤﻲ ﺸود ﻤﺜل آزادي اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ،آزادي ﻤطﺒوﻋﺎت و اﻤﺜﺎل آن ﻨﻴز ﺘﻀﻤﻴن ﺸدﻩ و ﻏﻴر
ﻗﺎﺒل ﺘﻐﻴﻴر اﺴت .آﻨﭽﻪ ﻗﺎﺒل دﺴﺘﮑﺎري اﺴت ،ﻗواﻨﻴن ﻤرﺒوط ﺒﻪ رواﺒط اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓراد و ﺸﻴوﻩ ادارﻩ اﻤور ﺠﺎﻤﻌﻪ در ﺤﻴطﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي و ﺴﻴﺎﺴﻲ و ﻏﻴرﻩ ﻤﻲ ﺒﺎﺸد .اﻝﺒﺘﻪ آزادي ﻫﺎي ﻓردي ﻨﻴز آﻨﺠﺎﻴﻲ ﮐﻪ ﺒﻪ رواﺒط اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔرﻩ ﻤﻲ ﺨورد ،ﻗﺎﺒل ﺒﺤث
و ﺘﺎﻤل اﺴت ﻤﺜل آزادي اﻨﺘﺨﺎب ﻤرگ )ﺨودﮐﺸﻲ ﺒﻪ دﺴﺘﻴﺎري ﭙزﺸﮏ( و ﺤق ﺴﻘط ﺠﻨﻴن ﮐﻪ از ﺒدﻴﻬﻴﺎت ﻨﻴﺴت و ﻗﺎﺒل
ﺒﺤث اﺴت .ﻤﺴﺌﻠﻪ دوم در ﺘداوم ﺴﺎﺨﺘﺎر دﻤﮑراﺴﻲ ﺤﻔظ و ﺘﺎﻤﻴن ﺤق ﻨظﺎرت ﻤردم ﺒر ﮐم و ﮐﻴف ادارﻩ اﻤور ﺠﺎﻤﻌﻪ در
ﻫﻤﻪ ﺠواﻨب و ﮐﻨﺘرل ﻤردم ﺒر ﻫﻤﻪ ﻨﻬﺎدﻫﺎ – از ﻨﻤﺎﻴﻨدﮔﺎن ﻤﺴﺘﻘﻴم آﻨﻬﺎ ﮔرﻓﺘﻪ ﺘﺎ اﺠزاء ﻨﻬﺎدﻫﺎي اﺠراﻴﻲ و ﻗﻀﺎﻴﻲ – اﺴت.
ﻨظﺎرت و ﮐﻨﺘرل ﻤردم ﻤﻲ ﺘواﻨد ﻤﺴﺘﻘﻴم ﻴﺎ ﻏﻴرﻤﺴﺘﻘﻴم ﺒﺎﺸد و ﻤردم و ﻨﻤﺎﻴﻨدﮔﺎن ﻤردم ﺤق ﺒﺎزرﺴﻲ و اﺴﺘﻴﻀﺎح ﻫر ﻨﻬﺎد و
ﻤﻘﺎم دوﻝﺘﻲ ار دارﻨد .ﻨظﺎرت ﻤﺴﺘﻤر ﺒر ﮐﺎر ﻨﻬﺎدﻫﺎي ادارﻩ ﺠﺎﻤﻌﻪ ﺘوﺴط ﻤردم ﻻزم اﺴت ﺘﺎ ﻤردم ﺒداﻨﻨد ﮐﻪ ﻫر ﻨﻬﺎد دوﻝﺘﻲ
ﮐﺎر ﺨودش ار اﻨﺠﺎم ﻤﻲ دﻫد و اﺨﺘﻴﺎراﺘﻲ وراي آﻨﭽﻪ ﮐﻪ ﺒراي اﻨﺠﺎم وظﺎﻴف ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﺨودش ﻻزم اﺴت ،ﻨدارد .ﺒﻌﻼوﻩ ،ﻤردم
ﺒﺎﻴد ﻨظﺎرت داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻨد ﺒر اﻴﻨﮑﻪ آﻴﺎ ﻫر ﻨﻬﺎد دوﻝﺘﻲ از اﺨﺘﻴﺎرات ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﺨودش ﺤداﮐﺜر اﺴﺘﻔﺎدﻩ ار ﺒراي اﻨﺠﺎم وظﺎﻴﻔش
ﻤﻲ ﮐﻨد و ﮐﺎر ﺨود ار ﺒﻪ درﺴﺘﻲ اﻨﺠﺎم ﻤﻲ دﻫد و ﻨﻴز در اﻤور ﺴﺎﻴر ﻨﻬﺎدﻫﺎ دﺨﺎﻝت ﻨﻤﻲ ﮐﻨد .ﺒﻪ ﻋﺒﺎرت دﻴﮕر ،ﺴﺎﺨﺘﺎر
ﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺒﻪ دﻴﮑﺘﻪ ﻗﺎﻨون ،ﺒﻪ ﻋﻼوﻩ ي ﻨظﺎرت ﻤردم ،ﺸراﻴط ﻻزم و ﮐﺎﻓﻲ ار ﺒراي "ﺒﺎزرﺴﻲ و ﻤوازﻨﻪ" ﺴﻪ ﻗوﻩ ﻤﻘﻨﻨﻪ،
ﻗﻀﺎﺌﻴﻪ و ﻤﺠرﻴﻪ در ﺠﺎﻤﻌﻪ اﻴﺠﺎد ﻤﻲ ﮐﻨد .ﺤﺎﺼل اﻴن اﺴت ﮐﻪ ﺸﻔﺎﻓﻴت ﺴﻴﺎﺴﻲ و اﻤﮑﺎن ﺒﺎزرﺴﻲ ﻫﻤﻪ ﻨﻬﺎدﻫﺎي ادارﻩ
ﺠﺎﻤﻌﻪ ﺘوﺴط ﻤردم ﺤﺎﺼل ﺸود و ﺘوازن ﻗدرت ﭽﻨﺎن ﺒﺎﺸد ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻨﻬﺎد ﻴﺎ ﺸﺨﺼﻲ ﻨﺘواﻨد ﺒﻪ ﺘﻨﻬﺎﻴﻲ ،و ﺒدون ﺨواﺴت
ﻤردم ،در ﺠﻬت ادارﻩ اﻤور ﺠﺎﻤﻌﻪ ﺘﻐﻴﻴراﺴﺎﺴﻲ اﻴﺠﺎد ﮐﻨد .ﻴﮑﻲ ازﻤﺸﮑﻼت ﻋﻤدﻩ در راﻩ اﺴﺘﻘرار دﻤﮑراﺴﻲ ﻋدم اﻤﮑﺎن
ﻋﻤﻠﻲ ﻤﺸﺎرﮐت ﻓﻌﺎل ﻫﻤﻪ ﻤردم در ادارﻩ اﻤور ﺠﺎﻤﻌﻪ اﺴت .ﺒﻪ اﻴن دﻝﻴل اﺴت ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ادارﻩ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠﺎﻤﻌﻪ ،ﺤﺘﻲ در
ﺠﺎﻤﻌﻪ اي دﻤﮑراﺘﻴﮏ ﻤﺜل آﻤرﻴﮑﺎ ،ﺒﻪ دﺴت اﻗﻠﻴﺘﻲ ﺼورت ﻤﻲ ﮔﻴرد ﮐﻪ ﻴﺎ از ﻨظر ﺴﻴﺎﺴﻲ و ﻴﺎ اﻗﺘﺼﺎدي از ﻨﺨﺒﮕﺎن
ﺠﺎﻤﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨد .ﺒﻨﺎﺒراﻴن ﻤﻲ ﺘوان ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﻪ ﭽﻨﻴن دﻤﮑراﺴﻲ در واﻗﻊ دﻤﮑراﺴﻲ ﻨﻴﺴت و دﻤﮑراﺴﻲ ﺒدون "ﻋداﻝت
اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ" ﻓﻘط دﻤﮑراﺴﻲ ﻝﻴﺒرال اﺴت و ﻤﻔﻬوم واﻗﻌﻲ دﻤﮑراﺴﻲ ار ﺒﻪ ﻤﻌﻨﺎي ﻤﺸﺎرﮐت آﮔﺎﻫﺎﻨﻪ و ﻓﻌﺎل ﻤردم ﻨﻤﻲ ﺘواﻨد در
ﺠﺎﻤﻌﻪ ﭙﻴﺎدﻩ ﮐﻨد .از اﻴن رو ﭽپ ﺒطور ﺴﻨﺘﻲ ﺒر آن اﺴت ﮐﻪ دﻤﮑراﺴﻲ ﺒدون ﺘﺎﻤﻴن اﻤﮑﺎﻨﺎت ﻋﻤﻠﻲ ﺒراي ﻤﺸﺎرﮐت ﻓﻌﺎل
و آﮔﺎﻫﺎﻨﻪ ﻋﻤوم ﻤردم ،از طرﻴق ارﺘﻘﺎء ﺴطﺢ ﻋﻤوﻤﻲ زﻨدﮔﻲ و ﺒﺎﻻ ﺒردن ﺴطﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤوﻤﻲ و ﻏﻴرﻩ ،اﻤﮑﺎن ﭙذﻴر

ﻨﻴﺴت .ﭽپ ﺴﻨﺘﻲ ﺒر آن ﺒودﻩ اﺴت ﮐﻪ روﺸﻨﻔﮑران ﺒﺎﻴد ﻫم و ﻏم ﺨود ار ﻤﺼروف اﺴﺘﻘرار "ﻋداﻝت اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ" ﮐﻨﻨد و
ﺘﻤرﮐز روي دﻤﮑراﺴﻲ ﺒﻪ ﻋﻨوان ﻴﮏ ﻫدف ﻓﻘط ﻤﺴﻴر رﺴﻴدن ﺒﻪ دﻤﮑراﺴﻲ واﻗﻌﻲ ار طوﻻﻨﻲ ﺘر ﻤﻲ ﮐﻨد .آﻗﺎي
ﻓرﻴﺒرزرﺌﻴس داﻨﺎ** در ﻤﺼﺎﺤﺒﻪ ﺒﺎ اﺨﺒﺎر روزﭽﻨﻴن ﻤﻲ ﮔوﻴﻨد" .ﻴﮑﯽ از ﺒﺤﺜﻬﺎﺌﯽ ﮐﻪ ﻤﺎﻫﻴت اﺘﺤﺎد ار روﺸن ﻤﻴﮑﻨد،
ﺒرداﺸت و ﺘﻌرﻴﻔﯽ اﺴت ﮐﻪ از دﻤﮑراﺴﯽ دارﻴم .دﻤﮑراﺴﯽ ﻝﻴﺒرال ﺒﺎ دﻤﮑراﺴﯽ ﻤﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻤﺘﻔﺎوت اﺴت .دﻤﮑراﺴﯽ ﻝﻴﺒرال ﺒر
ﺘوزﻴﻊ درآﻤد اﺼراری ﻨدارد .دﻤﮑراﺴﯽ ﻝﻴﺒرال ﺴﺎﺨﺘﺎر ﻤوﺠود ﻤﺎﻝﮑﻴت و ﺒﻨﺎﺒر اﻴن ﺴﺎﺨﺘﺎر ﻤوﺠود ﻗدرت ار در واﻗﻊ دﺴت
ﻨﺨوردﻩ ﻤﻴﺨواﻫد .دﻤﮑراﺴﯽ ﻝﻴﺒرال ﺴطﺤﯽ اﺴت ،ﺒﻪ ﻋﻤق ﻤﺴﺎﺌل اﻗﺘﺼﺎدی ﻤﺜل ﺴﺎﺨﺘﺎر ﻗدرت و ﺘﻤﻠﮏ و در اﺨﺘﻴﺎر
داﺸﺘن ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﻤﻠﯽ ﺘوﺠﻬﯽ ﻨﻤﻲ ﮐﻨد .در ﺤﺎﻝﻴﮑﻪ دﻤﮑراﺴﯽ ﻤﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺒﻪ ﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻤدﻨﯽ واﺒﺴﺘﻪ اﺴت و ﺒﺨﺸﯽ از
اﻴن ﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻤدﻨﯽ ﻤﺘﻌﻠق ﺒﻪ زﺤﻤﺘﮑﺸﺎن اﺴت و ﺒﺎ ﺘوزﻴﻊ در آﻤد ﮐﺎر دارد .ﻤﺴﺌﻠﻪ اﺼﻠﻴش اﻴن اﺴت ﺘﺎ زﻤﺎﻨﯽ ﮐﻪ اﻴن
ﺘوزﻴﻊ درآﻤدﻫﺎ ﻋﺎدﻻﻨﻪ ﻨﺸود ﺒﺨش زﻴﺎدی از ﺠﺎﻤﻌﻪ ﺒﻪ ﺤداﻗل اﺠﺘﻤﺎﻋﯽ دﺴت ﭙﻴدا ﻨﻤﻲ ﮐﻨﻨد و آدﻤﯽ ﮐﻪ ﺒﻪ ﺤداﻗل ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی دﺴت ﭙﻴدا ﻨﮑﻨد ،اﻨﺴﺎن آزاد ﻨﻴﺴت و اﻨﺴﺎﻨﯽ ﮐﻪ آزاد ﻨﻴﺴت ،ﻨﻤﻴﺘواﻨد دﻤﮑراﺴﯽ ﺒﻨﺎ ﮐﻨد ".اﻴن ﮔﻔﺘﻪ اﻨواع
دﻤﮑراﺴﻲ ار ﺘﻌرﻴف ﻤﻴﮑﻨد .اﻤﺎ دﻤﮑراﺴﻲ ﺒﻪ ﻤﻌﻨﺎي ﻤﺸﺎرﮐت ﻫﻤﻪ ﻤردم در ادارﻩ ﺠﺎﻤﻌﻪ ﻴﮏ ﺘﻌرﻴف ﺒﻴﺸﺘر ﻨدارد و ﻴﮏ
واﻗﻌﻴت ﺒﻴﺸﺘر ﻨدارد .ﺸﺎﻴد ﺠزﺌﻴﺎت ﻤرﺒوط ﺒﻪ ﻨﺤوﻩ ﺸرﮐت ﻤردم در ﺠواﻤﻊ دﻤﮑراﺘﻴﮏ ﮔوﻨﺎﮔون ﺘﻔﺎوت داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸد ،اﻤﺎ
ﻤﺎﻫﻴت ﺘﻀﻤﻴن اﻤﮑﺎن ﻤﺸﺎرﮐت ﻫﻤﻪ ﻤردم در ﺴﻴﺎﺴت ادارﻩ ﮐﺸور و در ﻫﻤﻪ ﺠواﻨب اﻤور ﻴﮑﻲ اﺴت .آن ﭽﻪ در اﻴﻨﺠﺎ
ﻤﻨظور دﮐﺘر ﻓرﻴﺒرزرﺌﻴس داﻨﺎ اﺴت ،ﺴﻤت ﮔﻴري ﺤرﮐت ﺠﺎﻤﻌﻪ اﺴت ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺘوﺴط ﻨﻴروﻫﺎي ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﻌرﻴف ﻤﻲ ﺸود.
اﺴﺘﻘرار دﻤﮑراﺴﻲ ﺒﻪ ﻫﻤﻪ ﻨﻴروﻫﺎي ﺴﻴﺎﺴﻲ و روﺸﻨﻔﮑران ﻓرﺼت آن ار ﺨواﻫد داد ﮐﻪ ﺒﺎ وﺴواس ﻨﻴروﻫﺎي ﻤﺘﺤد ﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺨود ار ﺒراي ﺘوﺠﻪ ﺒﻪ ﻋﻤق ﻤﺴﺎﺌل اﻗﺘﺼﺎدي اﻨﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨد .اﻤﺎ ﺒراي ﺤﻀور دﻤﮑراﺴﻲ ﻨﻤﻲ ﺘوان ﻨﻴروﻴﻲ ار – ﺤﺘﻲ ﺤزب
اﻝﻠﻬﻲ ﻫﺎ ار -ازﺼﺤﻨﻪ ﻤﺸﺎرﮐت ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤذف ﮐرد .اﻝﺒﺘﻪ ﻤن ﺒﺎ اﻴﺸﺎن ﻤواﻓق ﻫﺴﺘم ﮐﻪ ﺜروت ﻫﺎي ﻤﻠﻲ و ﻤﻨﺎﺒﻊ ﮐﺸور
ﻤﺘﻌﻠق ﺒﻪ ﻫﻤﻪ ﻤردم ﻫﺴﺘﻨد و ﺒﺎﻴد ﻤﻠﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺒﻤﺎﻨﻨد و ﻤﻨﺎﻓﺎت اﻴن اﻤر ﺒﺎ ﻤﺸﺎرﮐت ﻤﺴﺎوي ﻫﻤﻪ ﻤردم و اﺴﺘﻘرار دﻤﮑراﺴﻲ
ﻝﻴﺒراﻝﻲ روﺸن ﻨﻴﺴت .ﺘوزﻴﻊ ﻋﺎدﻻﻨﻪ درآﻤدﻫﺎ ﻤﺴﺌﻠﻪ اي اﺴت ﮐﻪ ﺤﺎﺼل ﻓﻌﺎﻝﻴت ﺴﻴﺎﺴﻲ در ﺸراﻴط دﻤﮑراﺘﻴﮏ اﺴت و
ﺤﺎﺼل ﻤﺴﺘﻘﻴم اﺴﺘﻘرار دﻤﮑراﺴﻲ ﻨﻴﺴت .ﺸﺎﻴد ﻨﮕراﻨﻲ واﻗﻌﻲ اﻴﺸﺎن از ﻨﻴرو ﻴﺎﻓﺘن ﭽﻨﺎن ﻨﻴروﻫﺎي ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻴﺒرال در
ﭽﺎرﭽوب دﻤﮑراﺴﻲ اﺴت .ﻻزم ﺒﻪ ﻨظر ﻤﻲ رﺴد ﮐﻪ اﻴﺸﺎن ﻨظرات ﺨود ار ﻤﺸﺨص ﺘر ﺒﻴﺎن ﮐﻨﻨد" .دﻤﮑراﺴﻲ اﺸﺘراﮐﻲ" ﮐﻪ
ﻤﻨظور ﻨظر آﻗﺎي رﺌﻴس داﻨﺎ اﺴت ،ﻫﻤﺎن ﻋداﻝت اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﺴت ﮐﻪ ﺘﺤﻘق ﺨواﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻤوم ﻤردم از ﻨظر اﻤﮑﺎﻨﺎت
رﻓﺎﻫﻲ و ﺒﻬداﺸﺘﻲ و ﻓرﻫﻨﮕﻲ اﺴت و در ﻨﺘﻴﺠﻪ ﺘﻼش ﺴﻴﺎﺴﻲ در ﭽﺎرﭽوب دﻤﮑراﺴﻲ ﻗﺎﺒل ﺘﺤﻘق اﺴت .اﻤﺎ ﺘﺠرﺒﻪ ﺸوروي
و ﺒﻠوک ﺸرق ﺒﻪ ﻤﺎ ﻨﺸﺎن ﻤﻲ دﻫد ﮐﻪ ﻋﮑس آن درﺴت ﻨﻴﺴت و ﺒﺎ ﺘﻼش ﺒراي اﺴﺘﻘرار ﻋداﻝت اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻨﮑﺎر اﻫﻤﻴت
دﻤﮑراﺴﻲ ﻓﻘط و ﻓﻘط ﻤﻲ ﺘوان از ﻫر دو ﻫدف دﻤﮑراﺴﻲ و ﻋداﻝت اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ دور ﺸد .از آن ﺠﺎﻴﻲ ﮐﻪ دﻤﮑراﺴﻲ اﺤﺘرام
ﺒﻪ ﺨواﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﻤردم اﺴت ،وﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺘﺤﻘق ﺒﻴﺎﺒد آﻨﮕﺎﻩ ﺠﺎﻤﻌﻪ دﻤﮑراﺘﻴﮏ راﻩ ﺨودش ار ﺒﻪ ﺴوي ﻋداﻝت اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻲ
ﮔﺸﺎﻴد .آﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﺠﺎﻤﻌﻪ دﻤﮑراﺘﻴﮏ ﻤﻲ ﺘواﻨد راﻩ ﺨودش ار ﺒﻪ ﺴوي ﻋداﻝت اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﮕﺸﺎﻴد؟ ﺒراي آﻨﺎن ﮐﻪ ﺒﻪ دﻤﮑراﺴﻲ
اﻴﻤﺎن دارﻨد ،ﭙﺎﺴﺦ ﻤﺜﺒت اﺴت .اﮔر اﻋﺘﻘﺎد ﺒﻪ ﻋداﻝت اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻪ ﻤﻨظور ﺒﻬﺒود وﻀﻌﻴت اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻤﻪ
ﻤردم اﺴت ،ﺒﺎﻴد داﻨﺴت ﮐﻪ ﭽﻨﻴن ﺒﻬروزي اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺨواﺴﺘﻪ طﺒﻴﻌﻲ اﮐﺜرﻴت ﻤردم اﺴت .ﭙس ﺒﺎ ﺘﻀﻤﻴن اﻤﮑﺎن ﻤﺸﺎرﮐت
ﻋﺎﻤﻪ ﻤردم در اﻤور ﺴﻴﺎﺴﻲ ﮐﺸور ﺠﺎﻤﻌﻪ ﻋﻤﻼ ﺒﻪ ﺴوي ﺒﻬروزي اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤرﮐت ﺨواﻫد ﮐرد .در ﺘﻼش ﺒراي اﺴﺘﻘرار
دﻤﮑراﺴﻲ ،ﺒﺎﻴد اﻴن ﻨﮑﺘﻪ ار درﻨظر داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻴم ﮐﻪ دﻤﮑراﺴﻲ ﻤﻘطﻌﻲ ﻨﻴﺴت و ﺒﺎ ﻴﮏ ﻫﻤﻪ ﭙرﺴﻲ ﺘﻀﻤﻴن و ﺘﺜﺒﻴت ﻨﻤﻲ

ﺸود .دﻤﮑراﺴﻲ ﺘﻀﻤﻴن دﺨﺎﻝت ﻫﻤﻪ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﻤردم در روﻨد ادارﻩ اﻤور ﮐﺸور اﺴت و اﻝﺒﺘﻪ ﻴﮏ ﺸﺒﻪ ﺘﺤﻘق ﭙﻴدا ﻨﻤﻲ ﮐﻨد ،و
ﻋداﻝت اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫم ﻴﮏ ﺸﺒﻪ ﺒر ﭙﺎ ﻨﻤﻲ ﺸود .ﺤداﮐﺜر ﺨواﺴﺘﻪ واﻗﻊ ﺒﻴﻨﺎﻨﻪ ﻤﺎ در ﻤﻘطﻊ ﻓﻌﻠﻲ ﻤﻲ ﺘواﻨد آﻏﺎز ﻤﺸﺎرﮐت
ﻫﻤﻪ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﻤردم در ﺤﮑوﻤت ﮐﺸور ﺒﺎﺸد .ﻴﮏ ﻨﻴروي ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻲ ﺘواﻨد در اﺘﺤﺎد ﺨوﻴش ﺒﺎ ﻨﻴروﻫﺎي ﺴﻴﺎﺴﻲ دﻴﮕر
ﻫرﮔوﻨﻪ ﺸرط و ﺸروطﻲ ار ﺒﻪ ﻫر دﻝﻴﻠﻲ ﻗﻴد ﮐﻨد .اﻤﺎ وﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺼﺤﺒت از دﻤﮑراﺴﻲ و اﺘﺤﺎد ﺒراي اﺴﺘﻘرار دﻤﮑراﺴﻲ ﻤﻲ
ﺸود ،ﭽﻨﻴن اﺘﺤﺎدي ﻨﻤﻲ ﺘواﻨد ﺘﺎﺒﻊ ﺴﻤت ﮔﻴري ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻴﭻ ﻴﮏ از ﻤوﻝﻔﻪ ﻫﺎي اﺘﺤﺎد ﺒﺎﺸد .دﻤﮑراﺴﻲ ﻨﺒﺎﻴد ﻓداي ﺘﻼش
ﺒراي اﺴﺘﻘرار ﻋداﻝت اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺸود .ﻨﻴروﻫﺎي ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻲ ﺘواﻨﻨد ﺒر اﺴﺎس ﻤواﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺨود ﺒراي اﻓزاﻴش ﻨﻴروي ﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻴﺎ ﮐﺴب ﻗدرت ﺒﺎ ﻫم اﺌﺘﻼف ﮐﻨﻨد .اﻤﺎ ﭽﻨﻴن اﺌﺘﻼﻓﻲ ﺒراي اﺴﺘﻘرار دﻤﮑراﺴﻲ ﻓﻘط و ﻓﻘط ﻤﻲ ﺘواﻨد ﺒراي ﻤﻘﺎﺒﻠﻪ ﺒﺎ اﺴﺘﺒداد
و اﻓزاﻴش ﻨﻴروي دﻤﮑراﺴﻲ ﺨواﻫﺎن ﺒﺎﺸد ،ﻨﻪ ﺴﻤت ﮔﻴري ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠﺎﻤﻌﻪ ﭙس از اﻓول اﺴﺘﺒداد .اﻝﺒﺘﻪ ﭽﻨﻴن اﺌﺘﻼف ﻫﺎﻴﻲ در
ﺸﮑل ﮔﻴري ﻨظرات ﻤردم ﻤوﺜر اﺴت و در ﺠﻠب آراء آﻨﺎن در ﻤرﺤﻠﻪ ﺒﻌد از اﻓول اﺴﺘﺒداد ﮐﻤﮏ ﻤﻲ ﮐﻨد .ﻴﻌﻨﻲ ﮐﻪ اﺌﺘﻼف
ﻨﻴروﻫﺎي ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒطور ﻏﻴرﻤﺴﺘﻘﻴم در ﺴﻤت ﮔﻴري ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠﺎﻤﻌﻪ ﻤوﺜر اﺴت .اﻤﺎ وﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺼﺤﺒت از دﻤﮑراﺴﻲ اﺴت،
ﻫدف ﻤﺸﺎرﮐت دادن ﻫﻤﻪ ﻤردم ﺒﺎ ﻫر اﻋﺘﻘﺎد ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻪ ﺸرﮐت در ادارﻩ ﺠﺎﻤﻌﻪ اﺴت .اﻴﻤﺎن ﺒﻪ دﻤﮑراﺴﻲ اﻴﻤﺎن ﺒﻪ
ﺘواﻨﺎﻴﻲ ﺨرد ﺠﻤﻌﻲ اﺴت .اﮔر ﻗﺎﻨون اﺴﺎﺴﻲ ﺒﻪ اﻨدازﻩ ﮐﺎﻓﻲ دﻤﮑراﺘﻴﮏ ﺒﺎﺸد ،و ﻨﻴز اﻨﻌطﺎف ﭙذﻴري ﺒراي دﻤﮑراﺘﻴﮏ ﻤﺎﻨدن
در طول زﻤﺎن ﻫم داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸد ،روﺸﻨﻔﮑران و ﻓﻌﺎﻻن ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻲ ﺘواﻨﻨد در ﭽﺎرﭽوب ﭽﻨﻴن دﻤﮑراﺴﻲ ﻫﻤﻪ ﺘﻼش ﺨود ار
ﺼرف ﺴﻤت ﮔﻴري ﺤرﮐت ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠﺎﻤﻌﻪ ﺒﻪ ﺴوي ﻋداﻝت اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﮐﻨﻨد .اﻤﺎ اﮔر از اول ﺸرط اﺴﺘﻘرار دﻤﮑراﺴﻲ ار ﺴﻤت
ﮔﻴري ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠﺎﻤﻌﻪ ﺘﻌﻴﻴن ﮐﻨﻴم ،از ﻫﻤﺎن اﺒﺘدا ﻤﻬر ﺒﺎطل ار ﺒر دﻤﮑراﺴﻲ زدﻩ اﻴم .ﺴﻤت ﮔﻴري ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠﺎﻤﻌﻪ ار ﺒﺎﻴد
ﻫﻤﻪ ﻤردم ﺒﺎ ﻫم اﻨﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨد ،ﺤﺘﻲ اﮔر ﺒﺎز ﻫم ﺘﺼﻤﻴم ﺒﮕﻴرﻨد ﮐﻪ ﺠﻤﻬوري اﺴﻼﻤﻲ ار اﻨﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨد .دﻤﮑراﺴﻲ ﻴﻌﻨﻲ ادارﻩ
ﺠﺎﻤﻌﻪ ﺒﻪ وﺴﻴﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﻤردم ،و ﻨﻪ ادارﻩ ﺠﺎﻤﻌﻪ ﺤﺘﻲ ﺒﻪ وﺴﻴﻠﻪ ﺒﻬﺘرﻴن و اﻨﺴﺎﻨدوﺴت ﺘرﻴن ﻨﺨﺒﻪ ﻫﺎي ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠﺎﻤﻌﻪ.
ﺒﺎﻴد ﺒﻪ ﺘواﻨﺎﻴﻲ ﻫﺎي ﺨرد ﺠﻤﻌﻲ اﻴﻤﺎن ﺒﻴﺎورﻴم و اطﻤﻴﻨﺎن داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻴم ﮐﻪ ﻤردم وﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﻤﻴدان ﭙﻴدا ﮐﻨﻨد ،راﻩ ﺨودﺸﺎن ار
ﭙﻴدا ﺨواﻫﻨد ﮐرد و ﺒﻪ دﻤﮑراﺴﻲ در ﻋﻤل ﺨواﻫﻨد رﺴﻴد و ﮐم ﮐم ﮐﺸور ار ﺒﺴوي اﺴﺘﻘرار ﻋداﻝت اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴوق ﺨواﻫﻨد
داد.
ﻤﺤﺎﻓظﻪ ﮐﺎری
اﻴن ﻤﮑﺘب ﺒر ﻗداﺴت ﺴﻨﺘﻬﺎ ،ﻤﺎﻝﮑﻴت ،ﺨﺎﻨوادﻩ ،ﻤذﻫب ،دوﻝت و دﻴﮕر ﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺠﺎاﻓﺘﺎدﻩ و ﻗدﻴﻤﯽ ﺘﺎﮐﻴد دارد و ﺒﺎ ﻫر
ﮔوﻨﻪ طرح و اﻨدﻴﺸﻪ ﺨﻴﺎﻝﯽ و اﻨﻘﻼﺒﯽ ﺒرای اﻴﺠﺎد دﮔرﮔوﻨﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻴق در آﻨﻬﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔت ﻤﯽ ﮐﻨد.
ﭙﻴروان اﻴن ﻤﮑﺘب )ﻤﺤﺎﻓظﻪ ﮐﺎران( از آﻏﺎز ﺒﺎ اﻨدﻴﺸﻪ ﻫﺎی اﺼﻠﯽ ﺘﺠدد ﻏرﺒﯽ ﻴﻌﻨﯽ ﻓردﮔراﻴﯽ ،آزادی ،ﺒراﺒری ،ﻋﻘل ﮔراﻴﯽ
و ﺠداﻴﯽ دﻴن از ﺴﻴﺎﺴت و دوﻝت ﻤﺨﺎﻝﻔت ﻤﯽ ورزﻴدﻨد و از ﺤﻔظ ﺴﻠﺴﻠﻪ ﻤراﺘب و اﻤﺘﻴﺎزات ﺴﻨﺘﯽ دﻓﺎع ﻤﯽ ﮐردﻨد.
ﭙﻴروان ﻤﮑﺘب ﻤﺤﺎﻓظﻪ ﮐﺎری ﺒر دﻓﺎع از ﻤذﻫب و ﻀرورت ﭙﺎﺴداری از ﺴﻨﺘﻬﺎ و ﺴﻠﺴﻠﻪ ﻤراﺘب اﻗﺘدار ﺘﺎﮐﻴد دارﻨد .ﻫﻤﭽﻨﻴن
ﻤﺤﺎﻓظﻪ ﮐﺎران ﻤﺎﻝﮑﻴت ار ﻫﻤﭽون ﺨﺎﻨوادﻩ و ﻤذﻫب ﻨﻬﺎدی ﻤﻘدس ﻤﯽ ﺸﻤﺎرﻨد .ﻤﺤﺎﻓظﻪ ﮐﺎران ﻗدﻴم ﺒوﻴژﻩ ﻤﺎﻝﮑﻴت ارﻀﯽ ار
ﻤﻘدس ﻤﯽ ﺸﻤردﻨد و ﻤﺎﻝﮑﻴت ﺘﺠﺎری و ﺼﻨﻌﺘﯽ ار ﺨوش ﻨﻤﯽ داﺸﺘﻨد ،اﻤﺎ ﻤﺤﺎﻓظﻪ ﮐﺎران ﺠدﻴد اﻤروزﻩ ﻤداﻓﻊ ﺒﺎزار آزاد و
اﻨواع ﻤﺎﻝﮑﻴت ﺨﺼوﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨد.
از ﻨظر ﻤﺤﺎﻓظﻪ ﮐﺎران ﻨﺎﺒراﺒرﻴﻬﺎی اﺠﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭙدﻴدﻩ ای طﺒﻴﻌﯽ اﺴت و ﻫر ﮐوﺸﺸﯽ ﺒرای از ﻤﻴﺎن ﺒرداﺸﺘن

آﻨﻬﺎ از طرﻴق ﺴﻴﺎﺴﯽ ﺒﻪ ﺸﮑﺴت ﻤﯽ اﻨﺠﺎﻤد .ﻤﺤﺎﻓظﻪ ﮐﺎران ﻫﻤﭽﻨﻴن ﻨﮕرش ﭙدرﺴﺎﻻراﻨﻪ ﺒﻪ اﺠﺘﻤﺎع و ﺴﻴﺎﺴت داﺸﺘﻪ اﻨد و
در ﻨﮕرش ﭙدرﺴﺎﻻراﻨﻪ آﻨﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤت ﮐل ﺠﺎﻤﻌﻪ و دوﻝت در ﻨظر ﮔرﻓﺘﻪ ﻤﯽ ﺸود .ﭽون اﻨﺴﺎن ﻫﺎ ﺒﻪ ﻴﮏ ﻤﻴ ازن ﺨردﻤﻨد
ﻨﻴﺴﺘﻨد و ﺘﻔﺎوت ﻤﻴﺎن آﻨﻬﺎ طﺒﻴﻌﯽ اﺴت و ﺒرﮔزﻴدﮔﺎن ﺒﺎﻴد ﻋﻤوم ﻤردم ار ارﺸﺎد و ﻫداﻴت ﮐﻨﻨد.
ﺤﺎل اﮔر ﺒﺨواﻫﻴم ﺒﻪ ﻴﮏ ﺠﻤﻌﺒﻨدی در ﻤورد اﺼول ﻤﺤﺎﻓظﻪ ﮐﺎری اﺸﺎرﻩ داﺸﺘﻪ ﺒﺎﺸﻴم ،ﺒﻪ طور ﺨﻼﺼﻪ ﻤﯽ ﺘوان ﮔﻔت ﮐﻪ
ﻤﺤﺎﻓظﻪ ﮐﺎران از رﺴوم و ﺴﻨت ﻫﺎ و ﺴﻠﺴﻪ ﻤراﺘب اﺠﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘرل ﻤذﻫب ﺒر ﺠﺎﻤﻌﻪ و دوﻝت ،ﻓﻀﺎﻴل و اﺨﻼق
ﺴﻨﺘﯽ ،ﭙدرﺴﺎﻻری اﺠﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺴﻴﺎﺴﯽ و ﻨﺨﺒﻪ ﮔراﻴﯽ دﻓﺎع ﻤﯽ ﮐﻨﻨد.
ﻨﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ذﮐر آن در اﻴﻨﺠﺎ ﻤﻬم ﺒﻪ ﻨظر ﻤﯽ آﻴد ،اﻴن اﺴت ﮐﻪ ﻤﺤﺎﻓظﻪ ﮐﺎری در ﻀدﻴت ﺒﺎ ﻤﮑﺘب ﻝﻴﺒراﻝﻴﺴم ﭙدﻴدار ﺸد،
ﺒﻨﺎﺒراﻴن در اداﻤﻪ ﺒﻪ ﻤﮑﺘب ﻝﻴﺒراﻝﻴﺴم ﻤﯽ ﭙردازﻴم.
ﻝﻴﺒراﻝﻴﺴم
ﻤﻔﻬوم اﺼﻠﯽ ﻤﮑﺘب ﻝﻴﺒراﻝﻴﺴم ،آزادی ﺸﻬروﻨدان در ﺴﺎﻴﻪ ﺤﮑوﻤت ﻤﺤدود ﺒﻪ ﻗﺎﻨون اﺴت و ﻫدف اﺼﻠﯽ اﻴن ﻤﮑﺘب از
آﻏﺎز ﭙﻴداﻴش ،ﻤﺒﺎرزﻩ ﺒﺎ ﻗدرت ﻤطﻠﻘﻪ و ﺨودﮐﺎﻤﻪ و ﺨودﺴر ﺒودﻩ اﺴت.ﻝﻴﺒراﻝﻴﺴم ﺨواﻫﺎن ﺘﺎﻤﻴن و رﻋﺎﻴت ﺤﻘوق ﺒراﺒر ﺒرای
ﻫﻤﻪ ﺸﻬروﻨدان ﻗطﻊ ﻨظر از ﻤذﻫب ،ﻗوﻤﻴت ،ﻨژاد ،طﺒﻘﻪ ،ﺠﻨﺴﻴت و ﻏﻴرﻩ ﺒودﻩ اﺴت .در ﻤﮑﺘب ﻝﻴﺒراﻝﻴﺴم ﻫﻤﮕﺎن در ﺒراﺒر
ﻗﺎﻨون ﺒراﺒرﻨد و ﺤﻘوق اﺴﺎﺴﯽ ﺸﻬروﻨدان از دﻴدﮔﺎﻩ اﻴن ﻤﮑﺘب ،آزادی ﻋﻘﻴدﻩ و اﻨدﻴﺸﻪ ،آزادی ﺒﻴﺎن ،آزادی اﺠﺘﻤﺎع ،آزادی
ﻴﺎ ﺤق ﻤﺎﻝﮑﻴت ،آزادی ﻤﺸﺎرﮐت در ﺤﻴﺎت ﺴﻴﺎﺴﯽ اﻋم از رای دادن و ﮐﺴب ﻤﻨﺼب و … اﺴت.
ﻤﮑﺘب ﻝﻴﺒراﻝﻴﺴم ﺒرای آﻨﮑﻪ ﺒﻪ اﻫداﻓﯽ ﮐﻪ ﺒرﺸﻤردﻴم ،ﻨﺎﻴل ﺸود ،اﺼول و ﻋﻨﺎﺼری ار ﺒرای ﺨود ﺘﻌرﻴف ﮐردﻩ اﺴت؛
 -۱اﺼل اﺴﺎﺴﯽ ﻝﻴﺒراﻝﻴﺴم» ،ﺤﮑوﻤت ﻤﺤدود و ﻤﺸروط از طرﻴق ﺘﺠزﻴﻪ و ﺘﻔﮑﻴﮏ ﻗوا« اﺴت و اﻴن ﻤﮑﺘب ﺒﻪ ﺤﮑوﻤت
ﻤﺤدود و ﻤﺸروط از طرﻴق ﺘﺠزﻴﻪ و ﺘﻔﮑﻴﮏ ﻗوا ﺒرای ﺤﻔظ آزادی ﺘﺎﮐﻴد دارد.
 -۲ﻤﮑﺘب ﻝﻴﺒراﻝﻴﺴم ﺒرای آﻨﮑﻪ ﺒﻪ اﺼل اﺴﺎﺴﯽ ﺨوﻴش )ﺤﮑوﻤت ﻤﺤدود و ﻤﺸروط از طرﻴق ﺘﺠزﻴﻪ و ﺘﻔﮑﻴﮏ ﻗوا( ﻨﺎﻴل
ﺸود ،ﺒر »ﺘﮑﺜر ﮔروﻫﻬﺎی ﺠﺎﻤﻌﻪ ﻤدﻨﯽ« ﺘﺎﮐﻴد دارد .از ﻨظر ﻝﻴﺒراﻝﻴﺴم زﻤﺎﻨﯽ ﮐﻪ ﺘﮑﺜر ﮔروﻫﻬﺎی ﺠﺎﻤﻌﻪ ﻤدﻨﯽ ار در
ﻋرﺼﻪ ﺴﻴﺎﺴت و ﻗدرت ﺸﺎﻫد ﺒﺎﺸﻴم ،آﻨﮕﺎﻩ ﺒﻪ واﺴطﻪ رﻗﺎﺒت ﻤﻴﺎن آﻨﻬﺎ ،ﺤﮑوﻤت ﻴﮑﭙﺎرﭽﻪ و اﺴﺘﺒدادی از ﺠﺎﻨب ﻫر ﻴﮏ
از آﻨﻬﺎ ﺒر ﻀد دﻴﮕران ﺘﺸﮑﻴل ﻨﺨواﻫد ﺸد.
 -۳از اﺼول دﻴﮕر ﻝﻴﺒراﻝﻴﺴم ،ﻨظﺎرت ﻤردم ﺒر ﺤﮑﺎم و اﻋﻤﺎل و ﺴﻴﺎﺴت ﻫﺎی اﻴﺸﺎن اﺴت .ﻝﻴﺒراﻝﻴﺴم ﺒﻪ ﺤﮑوﻤت ﺒﻪ
ﻋﻨوان ﻴﮏ ﺸر اﺠﺘﻨﺎب ﻨﺎﭙذﻴر ﻤﯽ ﻨﮕرد و ﻋﻘﻴدﻩ دارد ﮐﻪ ﺴﻴﺎﺴﺘﻤداران از ﮐﺎرﺒرد ﺨودﺴراﻨﻪ ﻗدرت در ﺠﻬت ﻤﻨﺎﻓﻊ
ﺨﺼوﺼﯽ ﺨوﻴش اﺒﺎﻴﯽ ﻨدارﻨد ،ﭙس ﺒﺎﻴد ﺒر اﻋﻤﺎل آﻨﻬﺎ ﻨظﺎرت ﮐرد.
 -۴ﻝﻴﺒراﻝﻴﺴم ﺒر اوﻝوﻴت آزادی ﻨﺴﺒت ﺒﻪ ﺒراﺒری و ﻋداﻝت اﺠﺘﻤﺎﻋﯽ ﺘﺎﮐﻴد دارد؛ ﻴﻌﻨﯽ آزادی ار ﻫدف اﺼﻠﯽ و ﺒراﺒر و
ﻋداﻝت ار وﺴﻴﻠﻪ دﺴﺘﻴﺎﺒﯽ ﺒﻪ آن ﻫدف ﻤﯽ داﻨد .ﺒﻪ ﺒﻴﺎن دﻴﮕر ﻨﻤﯽ ﺘوان ﺒﻪ ﺒﻬﺎﻨﻪ ﺒراﺒری و ﻋداﻝت ،آزادی ﻫﺎی اﺼﻠﯽ ار
از ﺒﻴن ﺒرد و ﻴﺎ ﻤﺤدود ﮐرد.
 -۵ﻝﻴﺒراﻝﻴﺴم ﻫﻤوارﻩ ﻤﻴﺎن ﺤوزﻩ ﻫﺎی ﻋﻤوﻤﯽ و ﺨﺼوﺼﯽ ﺘﻤﺎﻴز ﻗﺎﻴل اﺴت و ﺤوزﻩ ﺨﺼوﺼﯽ ار ﻤﺤﺘرم و ﻤﻘدس و
ﻤﺼﻤون از دﺨﺎﻝت ﻗدرت ﺴﻴﺎﺴﯽ ﻤﯽ داﻨد.
 -۶ﻝﻴﺒراﻝﻴﺴم ﻨﻪ ﺘﻨﻬﺎ ﻨﺴﺒت ﺒﻪ ﻋﻘﺎﻴد دﻴﻨﯽ ،ﺒﻠﮑﻪ ﻨﺴﺒت ﺒﻪ ﻋﻘﺎﻴد ﺴﻴﺎﺴﯽ دﻴﮕران ﻨﻴز ﺘﺴﺎﻫل دارد.

 -۷ﻝﻴﺒراﻝﻴﺴم ﻋﻘﻴدﻩ دارد ﮐﻪ ﺒﺎﻴد در ﻤﻘﺎﺒل ﻗدرت ،ﻤﻘﺎوﻤت ﮐرد .ﺒﻪ ﻨظر ﻻک ﺒزرگ ﻤداﻓﻊ ﻝﻴﺒراﻝﻴﺴم ،وﻗﺘﯽ ﺤﮑﺎم ﺒدون
داﺸﺘن ﺤق ،اﻋﻤﺎل ﻗدرت ﮐﻨﻨد ﺨود ار در ﺤﺎﻝت ﺠﻨﮓ ﺒﺎ ﻤردم ﻗرار ﻤﯽ دﻫﻨد ،ﺒﻨﺎﺒراﻴن ﻤردم ﺤق ﻤﻘﺎوﻤت و ﺸورش در
ﺒراﺒر ﻗدرﺘﻤﻨدان ار دارﻨد.
 -۸ﻤﮑﺘب ﻝﻴﺒراﻝﻴﺴم» ،ﻤﺎﻝﮑﻴت ﺨﺼوﺼﯽ« ار ﻴﮑﯽ از اﺒزارﻫﺎی اﺼﻠﯽ ﺤﻔظ و اﺴﺘﻤرار آزادی ﺴﻴﺎﺴﯽ داﻨﺴﺘﻪ و ﺒر ﺤﻔظ
ﺤق ﻤﺎﻝﮑﻴت ﺨﺼوﺼﯽ ﺘﺎﮐﻴد دارد.
ﻤﺎرﮐﺴﻴﺴم
ﮐﺎرل ﻤﺎرﮐس ،ﭙﺎﻴﻪ ﮔذار ﻤﮑﺘب ﻤﺎرﮐﺴﻴﺴم اﺴت .وی از ﻝﺤﺎظ ﻓﮑری ﺘﺤت ﺘﺎﺜﻴر ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻴدﻩ آﻝﻴﺴﺘﯽ آﻝﻤﺎن ،ﺴوﺴﻴﺎﻝﻴﺴم
ﻓراﻨﺴوی و ﻋﻠم اﻗﺘﺼﺎد ﺴﻴﺎﺴﯽ اﻨﮕﻠﻴﺴﯽ ﻗرار داﺸت .ﮐﺎرل ﻤﺎرﮐس ﻓﻴﻠﺴوف ،ﺠﺎﻤﻌﻪ ﺸﻨﺎس ،اﻗﺘﺼﺎددان ،و ﻤﺒﺎرز و ﻓﻌﺎل
ﺴﻴﺎﺴﯽ ﮐﻤوﻨﻴﺴت آﻝﻤﺎﻨﯽ ﺘﺌورﻴﺴﻴن ﺴوﺴﻴﺎﻝﻴﺴم ﻋﻠﻤﯽ و ﻤﮑﺘب ﻤﺎرﮐﺴﻴﺴم ﺒود .وی ﺒﻪ ﻫﻤراﻩ دوﺴت و ﻫﻤﮑﺎر ﺨود ﻓردرﻴش
اﻨﮕﻠس ﺒﺎ اﻝﻬﺎم از ﮐﻤون ﭙﺎرﻴس و اﻨﻘﻼب ﺼﻨﻌﺘﯽ و ﺘﺤوﻻﺘﯽ ﮐﻪ اﻴن اﻨﻘﻼب در اروﭙﺎ ﮔذاﺸﺘﻪ ﺒود ﺒرﺨﻼف ﺘﻤﺎﻤﯽ ﻓﻼﺴﻔﻪ
ﭙﻴش از ﺨود ﮐﻪ ﺒﻪ ﺘﻔﺴﻴر ﺠﻬﺎن ﻤﯽﭙرداﺨﺘﻨد درﺼدد ﺘﻐﻴﻴر آن ﺒرآﻤد .وی ﺒﻪ ﻫﻤراﻩ اﻨﮕﻠس »ﻤﺎﻨﻴﻔﺴت ﮐﻤوﻨﻴﺴت« ار ﺒﻪ
ﺴﻠطﻪ
رﺸﺘﻪ ﺘﺤرﻴر در آورد و ﺒﺎ ﺸﻌﺎر »ﮐﺎرﮔران ﺠﻬﺎن ﻤﺘﺤد ﺸوﻴد!« درﺼدد اﻴﺠﺎد اﺘﺤﺎد ﻤﻴﺎن ﮐﺎرﮔران ﺒر ﻋﻠﻴﻪ
ٔ
ٔ
ﺴرﻤﺎﻴﻪداری ﺒرآﻤد .ﻤﺎرﮐس ﺒﺨﺸﯽ از اﻨدﻴﺸﻪ ﺨود ار از دﻴﮕر ﻓﻴﻠﺴوف آﻝﻤﺎﻨﯽ ﻴﻌﻨﯽ ﻫﮕل وام ﮔرﻓﺘﻪ ﺒود و در واﻗﻊ
دﻴﺎﻝﮑﺘﻴﮏ )ﺠدل( ﺨودش ار ﺒر ﭙﺎﻴﻪ آﻨﭽﻪ ﻫﮕل ﭙﻴش از او ﮔﻔﺘﻪ ﺒود ﺒرﻗرار ﮐرد و ﻤﺎدیﮔراﻴﯽ ﺠدﻝﯽ )ﻤﺎﺘرﻴﺎﻝﻴﺴم
دﻴﺎﻝﮑﺘﻴﮏ( ار ﭙﺎﻴﮕذار ﺸد .ﺒﻪ زﻋم ﻋدﻩای ،ﻤﺎرﮐس ﺒﺎ ﺘﺤﻠﻴل طﺒﻘﺎﺘﯽ ﺘﺎرﻴﺦ در ﭙﯽ آن ﺒود ﮐﻪ ﻓروﭙﺎﺸﯽ ﺤﺘﻤﯽ ﺴرﻤﺎﻴﻪداری
ار ﺜﺎﺒت ﮐﻨد و ﻓرارﺴﻴدن ﺴوﺴﻴﺎﻝﻴﺴم ار ﻨﺎﮔزﻴر ﻨﺸﺎن دﻫد.
در ﻨظر ﻤﺎرﮐس ،دﻴن از اﻫﻤﻴت ﺜﺎﻨوی ﺒرﺨوردار اﺴت؛ زﻴ ار اﻴدﺌوﻝوژی رو ﺒﻨﺎﺴت و در ﻤﮑﺘب ﻤﺎرﮐﺴﻴﺴم ،ﻫﻤﻪ ﭽﻴز ﺒر
اﺴﺎس وﻀﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺸﮑل ﻤﯽﮔﻴرد و ﻋﺎﻤل ﺘﺤرک ﻫﻤﻪ ﭽﻴز وﻀﻌﻴت اﻗﺘﺼﺎدی اﺴت .ﻋﺎﻤل ﺘﺤرک وﻀﻊ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻨﻴز اﺒزار ﺘوﻝﻴد اﺴت ،ﺒﻪ ﮔوﻨﻪای ﮐﻪ ﺤﺘﯽ ﻓﮑر و ﻤذﻫب اﻨﺴﺎن ﻨﻴز ﺘﺎﺒﻊ و ﻤﻌﻠول وﻀﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺠﺎﻤﻌﻪ ﻤﯽﺒﺎﺸد .در
ﻨظر ﻤﺎرﮐس ،اﻴدﺌوﻝوژی و ﻤذﻫب ﺘﺼور ﻴﺎ آﮔﺎﻫﯽ دروﻏﻴﻨﯽ اﺴت ﮐﻪ طﺒﻘﻪ ﺤﺎﮐم ﺒﻪ دﻝﻴل ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺨود از واﻗﻌﻴتﻫﺎ دارد.
ﻤﺎرﮐس ﻋﻠت اﺴﺎﺴﯽ ﭙﻴداﻴش دﻴن ار وﻀﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺠﺎﻤﻌﻪ ﻤﯽداﻨد و ﺒدﻴن ﺘرﺘﻴب ،اﺴﺎﺴﺎ آن ار ﺴﺎﺨﺘﻪ دﺴت ﺒﺸر
ﻤﯽداﻨد .در ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻬﺎﻴﯽ ﻤﺎرﮐس ،دﻴن اﺴﺎﺴﺎ ﻫم ﻤﺤﺼول از ﺨودﺒﻴﮕﺎﻨﮕﯽ و ﻫم ﺒﻴﺎﻨﮕر ﻤﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﺎﺘﯽ اﺴت .دﻴن ﻫم
اﺒزار ﻓرﻴﺒﮑﺎری و ﺴﺘﻤﮕری ﺒﻪ طﺒﻘﻪزﻴردﺴت ﺠﺎﻤﻌﻪ اﺴت و ﻫم ﺒﻴﺎﻨﮕر اﻋﺘ ارض ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺘﻤﮕری ﻤﯽﺒﺎﺸد و ﻨﻴز ﻨوﻋﯽ ﺘﺴﻠﻴم
و ﻤﺎﻴﻪ ﺘﺴﻠﯽ در ﺒراﺒر ﺴﺘﻤﮕری اﺴت.
ﺴوﺴﻴﺎﻝﻴﺴم
ﺴوﺴﻴﺎﻝﻴﺴم اﻨدﻴﺸﻪای ﺴﻴﺎﺴﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺠﺘﻤﺎﻋﯽ اﺴت ﮐﻪ ﻫدف آن ﻝﻐو ﻤﺎﻝﮑﻴت ﺨﺼوﺼﯽ اﺒزارﻫﺎی ﺘوﻝﻴد و ﺒرﻗراری
ﻤﺎﻝﮑﻴت اﺠﺘﻤﺎﻋﯽ ﺒر اﺒزارﻫﺎی ﺘوﻝﻴد اﺴت .اﻴن »ﻤﺎﻝﮑﻴت اﺠﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻤﻤﮑن اﺴت ﻤﺴﺘﻘﻴم ﺒﺎﺸد،ﻤﺎﻨﻨد ﻤﺎﻝﮑﻴت و ادارﻩ
ﺼﻨﺎﻴﻊ ﺘوﺴط ﺸوراﻫﺎی ﮐﺎرﮔری ،ﻴﺎ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘﻴم ﺒﺎﺸد ،از طرﻴق ﻤﺎﻝﮑﻴت و ادارﻩ دوﻝﺘﯽ ﺼﻨﺎﻴﻊ.
اﮔر ﭽﻪ اﻨدﻴﺸﻪﻫﺎی ﻤﺒﺘﻨﯽ ﺒر ﻝﻐو ﻤﺎﻝﮑﻴت ﺨﺼوﺼﯽ ﭙﻴﺸﻴﻨﻪ زﻴﺎدی در ﺘﺎرﻴﺦ دارد وﻝﯽ ﺠﻨﺒش ﺴوﺴﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﺒﻴﺸﺘر ﭙس از
ﺸﮑلﮔﻴری ﺠﻨﺒش ﮐﺎرﮔری در ﻗرن ﻨوزدﻫم ﻤﻴﻼدی اﻫﻤﻴت ﺴﻴﺎﺴﯽ ﭙﻴدا ﮐرد .در آن ﻗرن ﺤزبﻫﺎی ﮔوﻨﺎﮔون ﮐﻪ ﺨود ار

ﺴوﺴﻴﺎﻝﻴﺴت ،ﺴوﺴﻴﺎل دﻤوﮐرات و ﮐﻤوﻨﻴﺴت ﻤﯽﻨﺎﻤﻴدﻨد ﺒﺎ ﻫدف ﻝﻐو ﻤﺎﻝﮑﻴت ﺨﺼوﺼﯽ در اروﭙﺎ و آﻤرﻴﮑﺎ ﺸﮑل ﮔرﻓت.
ﭙﻴروزی ﺸﺎﺨﻪ ﺒﻠﺸوﻴﮏ ﺤزب ﺴوﺴﻴﺎل دﻤوﮐرات روﺴﻴﻪ در اﻨﻘﻼب اﮐﺘﺒر روﺴﻴﻪ ﻤوﺠب اﻨﺸﻌﺎﺒﯽ ﺒزرگ در ﺠﻨﺒش
ﺴوﺴﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﺠﻬﺎن ﺸد و ﺤزبﻫﺎﻴﯽ ﮐﻪ ﺒﺎ روش ﺒﻠﺸوﻴﮏﻫﺎ ﻤواﻓق ﻨﺒودﻨد )اﻏﻠب ﺒﺎ ﻨﺎم ﺤزب ﺴوﺴﻴﺎل دﻤوﮐرات( ﻤداﻓﻊ
ﺤﻘوق ﮐﺎرﮔران ﺸدﻨد در ﺤﺎﻝﯽ ﮐﻪ ﺒﺎ روش ﺤﮑوﻤت ﺸوروی ﻤﺨﺎﻝﻔت ﻤﯽﮐردﻨد .ﺒرﮔزاری ﺘظﺎﻫرات و راﻫﭙﻴﻤﺎﻴﯽ اول ﻤﺎﻩ ﻤﻪ
در دﻓﺎع از ﺤﻘوق ﮐﺎرﮔران از ﻓﻌﺎﻝﻴتﻫﺎی ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ ﺤزبﻫﺎی ﺴوﺴﻴﺎﻝﻴﺴت در ﺒﻴﺸﺘر ﮐﺸورﻫﺎی ﺠﻬﺎن اﺴت.
»ﺴوﺴﻴﺎﻝﻴﺴم« ﻫﺎ در ﻴﮏ اﻴدﻩ اﺼﻠﯽ اﺘﻔﺎق ﻨظر داﺸﺘﻨد :ﺘﻤرﮐز ﻤﺎﻝﮑﻴت و ﮐﻨﺘرل اﺒزار ﺘوﻝﻴد .در ﻨظر ﺴوﺴﻴﺎﻝﻴﺴت ﻫﺎ
ﻤﺎﻝﮑﻴت ﻤﺘﻤرﮐز ،ﮐﺎرآﻤدﺘر و ﻴﺎ اﺨﻼﻗﯽ ﺘر ﺸﻤردﻩ ﻤﯽ ﺸود و ﺴوﺴﻴﺎﻝﻴﺴت ﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺘواﻓق دارﻨد ﮐﻪ ﮐﺎﭙﻴﺘﺎﻝﻴﺴم )ﺒﺎزار آزاد
ﻤطﻠوب ﻤﺤﺎﻓظﻪ ﮐﺎران ﻴﺎ ﻝﻴﺒرال ﻫﺎ( اﺨﻼﻗﺎً ﻨﺎدرﺴت و ﻝذا از ﻝﺤﺎظ ﺴﻴﺎﺴﯽ ﻨﺎﻗص اﺴت .ﺒرﺨﯽ ﺴوﺴﻴﺎﻝﻴﺴت ﻫﺎی دارای
ﮔراﻴش ﻤﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ )ﻴﻌﻨﯽ واﺠد ﻨﮕرش »ﺘﺎرﻴﺨﯽ ﻨﮕر«( ﻨﻴز ﻤﯽ ﮔوﻴﻨد ﮐﻪ ﺴوﺴﻴﺎﻝﻴﺴم دوران ﭙﺎﻴﺎﻨﯽ ﺘﺎرﻴﺨﯽ اﺴت ﮐﻪ در
آن ﮐﺎﭙﻴﺘﺎﻝﻴﺴم ﻤﻐﻠوب ﻤﯽ ﺸود و زﻤﻴﻨﻪ ﭙﻴداﻴش ﮐﻤوﻨﻴﺴم ﻓ ارﻫم ﻤﯽ آﻴد.
آﻨﺎرﺸﻴﺴم
آﻨﺎرﺸﯽ ﻤﺸﺘق از واژﻩ ی ﻴوﻨﺎﻨﯽ  anarkosﺒﻪ ﻤﻌﻨﺎی »ﺒدون رﺌﻴس« اﺴت .در زﺒﺎن ﺴﻴﺎﺴﯽ آﻨﺎرﺸﻴﺴم ﺒﻪ ﻤﻌﻨﺎی ﻨظﺎﻤﯽ
اﺠﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺴﻴﺎﺴﯽ ﺒدون دوﻝت ،ﻴﺎ ﺒﻪ طور ﮐﻠﯽ ﺠﺎﻤﻌﻪ ای ﻓﺎﻗد ﻫرﮔوﻨﻪ ﺴﺎﺨﺘﺎر طﺒﻘﺎﺘﯽ ﻴﺎ ﺤﮑوﻤﺘﯽ اﺴت .روﻴﮑرد ﻋﺎم
آﻨﺎرﺸﻴﺴت ﻫﺎ ﺘﺄﮐﻴد ﺒر اﻴن ﻨﮑﺘﻪ اﺴت ﮐﻪ ﻤﯽ ﺘوان ﺒدون ﺴﺎﺨﺘﺎرﻫﺎی ﻤﻘﻴدﮐﻨﻨدﻩ ﻴﺎ ﻤﺤدودﻴت از زﻨدﮔﯽ ﻨﻴﮑوﻴﯽ داﺸت .ﻫر
ﺴﺎزﻤﺎن ﻴﺎ اﺨﻼﻗﻴﺎﺘﯽ ﮐﻪ ﺒﺎ آزادی اﻨﺘﺨﺎب ﺸﻴوﻩ زﻨدﮔﯽ در ﺘﻌﺎرض ﺒﺎﺸد ،ﺒﺎﻴد ﻤورد ﺤﻤﻠﻪ ،اﻨﺘﻘﺎد و ﻨﻔﯽ ﻗرار ﮔﻴرد .ﭙس
ﻤﺴﺌﻠﻪ ﻤﻬم آﻨﺎرﺸﻴﺴت ﻫﺎ ﺘﻌرﻴف ﻤواﻨﻊ و ﺴﺎﺨﺘﺎرﻫﺎی ﺘﺼﻨﻌﯽ و ﺘﻤﺎﻴز دادن آﻨﻬﺎ از ﺴﺎﺨﺘﺎرﻫﺎی طﺒﻴﻌﯽ ﻴﺎ ﻓﻌﺎﻝﻴت ﻫﺎی
اﺨﺘﻴﺎری اﺴت.
از ﻤﺘﻘدﻤﺎن و ﻨﺎﻤدارﺘرﻴن آﻨﺎرﺸﻴﺴت ﻫﺎ ﻤﯽ ﺘوان ،زﻨون ﻓﻴﻠﺴوف ﻴوﻨﺎﻨﯽ ،ﺒﻨﻠﻪ و ﻓﻨﻠون ﻓراﻨﺴوی ،ﻝﺌوﺘوﻝﺴﺘوی ﻨوﻴﺴﻨدﻩ
روﺴﯽ ،ﺒﺎﮐوﻨﻴن ،رﻫﺒر آﻨﺎرﺸﻴﺴت ﮐﻤوﻨﻴﺴﺘﯽ و اﻨﻘﻼﺒﯽ روﺴﻴﻪ و ﮔدوﻴن ار ﻨﺎم ﺒرد.
آﻨﺎرﺸﻴﺴت ﻫﺎ ﻨﺴﺒت ﺒﻪ ﻨﻬﺎد دوﻝت و ﻗدرت دوﻝﺘﯽ ﺒدﺒﻴن ﺒودﻩ و ﻫر ﮔوﻨﻪ ﻤوﺴﺴﻪ ﻤﺒﺘﻨﯽ ﺒر زور و اﺠﺒﺎر ار ﻋﺎﻤل ﺘﺒﺎﻫﯽ
زﻨدﮔﯽ اﺨﻼﻗﯽ و اﺠﺘﻤﺎﻋﯽ اﻨﺴﺎن ﻗﻠﻤداد ﮐردﻩ اﻨد .آﻨﺎرﺸﻴﺴﺘﻬﺎ ﺒﺎ ﺤﮑوﻤت ﻤﺒﺘﻨﯽ ﺒر زور ﻤﺨﺎﻝﻔت ورزﻴدﻩ اﻨد ،اﻤﺎ ﻫرﮔز
ﺨواﺴﺘﺎر از ﻤﻴﺎن ﺒرداﺸﺘن ﻨﻬﺎد ﺤﮑوﻤت ﺒﻪ طور ﮐﻠﯽ ﻨﺒودﻩ اﻨد .آﻨﺎرﺸﻴﺴﺘﻬﺎ دوﻝﺘﻬﺎی ﻓﻌﻠﯽ ار ﺒﻪ ﻋﻨوان ﺘﺠﺴﺴم زور و
ﺴﻠطﻪ ﻤﺤﮑوم ﻤﯽ ﮐﻨﻨد ،اﻤﺎ ﺒﻪ ﻫر ﺤﺎل ﻨﻬﺎد ﺤﮑوﻤت در ﺠواﻤﻊ ﺒﺸری ار ﻤﻔﻴد ﻤﯽ داﻨﻨد .ﺒﺎ اﻴن ﺤﺎل ﺤﮑوﻤت ﻤورد ﻨظر
آﻨﻬﺎ ﺒﺎﻴد ﻤطﻠﻘﺎً داوطﻠﺒﺎﻨﻪ و ﻓﺎﻗد ﻫر ﮔوﻨﻪ ﻗدرت ﮐﺎرﺒرد زور و ﺴﻠطﻪ ﺒر ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻬروﻨدان ﺒﺎﺸد .ﺒﻪ ﻨظر آﻨﻬﺎ اﻓراد ﺴرﮐش
ار ﻤﯽ ﺘوان در ﻤﻌرض ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤوﻤﯽ ﻗرار داد و ﻴﺎ از ﺠﺎﻤﻌﻪ اﺨراج ﮐرد ،وﻝﯽ اﻋﻤﺎل زور ﺒﻴش از اﻴن ﻤﺠﺎز
ﻨﻴﺴت.
آﻨﺎرﺸﻴﺴﺘﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﻨد ﮐﻪ اﻨﺴﺎن ذاﺘﺎً ﭙﺎک و ﺠﺎﻤﻌﻪ ﭙذﻴر اﺴت ،ﻝﻴﮑن ﺴﻠطﻪ و اﺴﺘﻴﻼی دوﻝﺘﯽ وی ار ﻓﺎﺴد و ﻫﻨﺠﺎرﮔرﻴز
ﻤﯽ ﺴﺎزد .از ﻨظر آﻨﺎرﺸﻴﺴﺘﻬﺎ دوﻝت ﻫﺎ ﺨود ،ﺒﺎ راﻩ اﻨداﺨﺘن ﺠﻨﮓ ﻫﺎ و اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻓراد ﺒدﺘرﻴن ﺘﺒﻬﮑﺎری ﻫﺎ ار ﻤرﺘﮑب ﻤﯽ
ﺸوﻨد ،ﻝذا ﺒﺎ از ﻤﻴﺎن ﺒرداﺸﺘن دوﻝت ﻤﺒﺘﻨﯽ ﺒر زور و ﺴﻠطﻪ ﻤﯽ ﺘوان ﺠﻨﺎﻴت ار ﮐﺎﻫش داد.
آﻨﺎرﺸﻴﺴﺘﻬﺎ از ﻝﺤﺎظ روش اﺠراﺌﯽ ﺒﻪ دو ﮔروﻩ ﺘﻘﺴﻴم ﻤﯽ ﺸوﻨد؛ ﺒﻌﻀﻴﻬﺎ آراﻤش ﺨواﻩ و ﺼﻠﺢ طﻠب ﻫﺴﺘﻨد ﻴﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻨﯽ ﮐﻪ

ﻤﺎﻴﻠﻨد ﻓﻌﺎﻝﻴت ﺨود ار ﺒﻪ ﺼورت ﻤﻘﺎوﻤت ﺒدون ﺨﺸوﻨت ﻴﺎ ﺤﺘﯽ ﻤﻘﺎوﻤت ﻤﻨﻔﯽ ﺒﻪ ﭙﻴش ﺒﺒرﻨد و ﻋدﻩ دﻴﮕری ﻤﺎﻴﻠﻨد ﮐﻪ ﺒﻪ
ﺼورت ﺨﺸوﻨت آﻤﻴز ﺒﻪ اﻫداف ﺨوﻴش دﺴت ﻴﺎﺒﻨد.
ﻋدﻩ ﻤﺤدودی از آﻨﺎرﺸﻴﺴﺘﻬﺎ ﻨﻴز از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﺴﺘﻘﻴم ﻤﺎﻨﻨد ﺴوء ﻗﺼد ،ﺘرور ،آﺸوﺒﮕری ،اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻠﻴﻪ دوﻝت و ﻴﺎ
ﻨﻤﺎﻴﻨدﮔﺎن آﻨﻬﺎ اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﻴﺎ ﺤﻤﺎﻴت ﮐردﻩ اﻨد .اﻴن ﺸراﻴط ﺨﺸوﻨت آﻤﻴز از ﻤﺤروﻤﻴت ﺒﯽ ﺤد اﺠﺘﻤﺎﻋﯽ ﻴﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻴﺎس از
راﻫﻬﺎی ﻤﺴﺎﻝﻤت آﻤﻴز ،ﺘﺤرﻴﮏ و ﺘرس از اﻨﺘﻘﺎم و ﺘﻨﻔر از ﺒﻴرﺤﻤﯽ ﺴﺎﺨﺘﺎر ﻗدرت ﺴﻴﺎﺴﯽ ﻤﺘﺸﮑل ﻨﺸﺎت ﻤﯽ ﮔﻴرد.
ﻓﺎﺸﻴﺴت
ﻝﻐت »ﻓﺎﺸﻴﺴت« از ﮐﻠﻤﻪ »ﻓﺎﺴﻴز« ) (Fascistﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ای ﻻﺘﻴن اﺴت ،ﮔرﻓﺘﻪ ﺸدﻩ اﺴت ﮐﻪ ﻨﺎم ﻨوارﻫﺎی ﺒﺴﺘﻪ ﺸدﻩ ﺒدور
ﻴﮏ ﺘﻴر اﺴت ﮐﻪ در روم ﺒﺎﺴﺘﺎن ﻨﺸﺎن ﻗدرت ﺒودﻩ اﺴت .ﭙﻴروان دﻴﮑﺘﺎﺘور اﻴﺘﺎﻝﻴﺎﻴﯽ ،ﺒﻨﻴﺘوﻤوﺴوﻝﻴﻨﯽ ) ۱۹۴۵ـ ۱۸۸۳م(
ﺨود ار ﻓﺎﺸﻴﺴت ﻤﯽ ﻨﺎﻤﻴدﻨد .آﻨﻬﺎ ﻤﺨﺎﻝف دﻤوﮐراﺴﯽ و آزادی ﻓردی ﺒودﻨد .ﻝﻐت ﻓﺎﺸﻴﺴت ﻫﻨوز ﻫم ﺒرای ﺘوﺼﻴف ﻤﻠﯽ
ﮔراﻴﺎن ﻴﺎ ﻨژاد ﭙرﺴﺘﺎن اﻓراط ﮔ ار ﺒﻪ ﮐﺎر ﺒردﻩ ﻤﯽ ﺸود.
ﺒﺴﻴﺎری از ﻤﺘﻔﮑرﻴن ﺴﻴﺎﺴﯽ ﻤﺴﺌول اﻴﺠﺎد اﻨدﻴﺸﻪ ﻓﺎﺸﻴﺴﺘﯽ ﻗﻠﻤداد ﺸدﻩ اﻨد .اﻓﻼطون ،ﻤﺎﮐﻴﺎوﻝﯽ ،ﻫﺎﺒز ،ﻓﻴﺨﺘﻪ ،روﺴو،
ﻫﮕل ،ﮐﻨت دوﮔوﺒﻴﻨو ،ﻨﻴﭽﻪ ،ﺴورل ،ﭙﺎرﺘو و دﻴﮕران از ﺠﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨد ﮐﻪ ﺒﻨﻴﺎدﮔذاری اﻨدﻴﺸﻪ ﻓﺎﺸﻴﺴم ﺒﻪ آﻨﻬﺎ ﻨﺴﺒت
دادﻩ ﺸدﻩ اﺴت.
ﻓﺎﺸﻴﺴم ار ﻤﯽ ﺘوان از دو دﻴدﮔﺎﻩ ﺒررﺴﯽ ﮐرد :ﻴﮑﯽ ﻤﻌﻨﯽ ﻤﺤدود آن ﻴﻌﻨﯽ ﻨوﻋﯽ ﺴﻨدﻴﮑﺎﻝﻴﺴم دوﻝﺘﯽ اﺴت .از اﻴن دﻴدﮔﺎﻩ
ﻓﺎﺸﻴﺴم ﺒﻪ ﻋﻨوان ﻴﮏ ﻤﻔﻬوم ﺘﺎرﻴﺨﯽ ،ﻨوﻋﯽ ﻨظﺎم ﺤﮑوﻤﺘﯽ دﻴﮑﺘﺎﺘوری اﺴت ﮐﻪ ﺒﻴن ﺴﺎﻝﻬﺎی  ۱۹۲۲ﺘﺎ  ۱۹۴۳در اﻴﺘﺎﻝﻴﺎ و
ﺒﻪ وﺴﻴﻠﻪ »ﻤوﺴوﻝﻴﻨﯽ« رﻫﺒری ﺸد .اﻴن ﻨوع ﺴﻨدﻴﮑﺎﻝﻴﺴم ﺒﻪ ﻤﻌﻨﯽ ﺴﺎزﻤﺎﻨدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺠﺎﻤﻌﻪ از ﺒﺎﻻ ﺒﻪ وﺴﻴﻠﻪ دوﻝت ﺒود
و در آن اﻨﺤﺼﺎرات ﺨﺼوﺼﯽ ﺘﺤت ﺤﻤﺎﻴت دوﻝت ﻗرار داﺸت و ﻨﻴروی ﮐﺎر ﺸدﻴداً از ﻨظر ﺴﻴﺎﺴﯽ ﮐﻨﺘرل ﻤﯽ ﺸد .از
دﻴدﮔﺎﻩ دوم ،ﻓﺎﺸﻴﺴم ﻤﻌﻨﺎی ﮔﺴﺘردﻩ ﺘری دارد و ﺸﺎﻤل ﺒﻨﻴﺎدﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺘﺎرﻴﺨﯽ ﺠﻨﺒش ﻓﺎﺸﻴﺴم و ﭙﻴداﻴش ﺠﺎﻤﻌﻪ و دوﻝت
ﺘوﺘﺎﻝﻴﺘری ﻤﯽ ﺸود ﮐﻪ ﺒﻬﺘرﻴن ﻨﻤوﻨﻪ آن آﻝﻤﺎن ﻫﻴﺘﻠری ) (۱۹۳۳ -۴۵و اﻴﺘﺎﻝﻴﺎی ﻓﺎﺸﻴﺴﺘﯽ ) (۱۹۲۲ -۴۵ﺒودﻨد.
از ﻨظر ﺠﺎﻤﻌﻪ ﺸﻨﺎﺴﯽ ،ﻓﺎﺸﻴﺴم در واﮐﻨش ﺒﻪ ﺒﺤران ﻫﺎی اﺠﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﻴﻘﯽ ﭙدﻴدار ﻤﯽ ﮔردد و ﺒﻪ ﺨﺼوص ﻨﺎﺸﯽ از
اﺤﺴﺎس ﻀﻌف و ﻨﺎﮐﺎﻤﯽ طﺒﻘﺎت ﻤﺎﻗﺒل ﺴرﻤﺎﻴﻪ داری اﺴت .از ﻝﺤﺎظ ﭙﺎﻴﮕﺎﻩ اﺠﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎﺸﻴﺴم ﻋﻤدﺘﺎً ﺠﻨﺒش طﺒﻘﻪ ﻤﺘوﺴط
اﺴت ﮐﻪ اﻏﻠب ﺒﺎ ﺤﻤﺎﻴت ﺒﺨﺸﯽ از اﺸراﻓﻴت ﻗدﻴﻤﯽ و دﻫﻘﺎﻨﺎن ﺒر ﻋﻠﻴﻪ ﻤدرﻨﻴﺴم و ﺼﻨﻌت ﭙﻴدا ﻤﯽ ﺸود .طﺒﻘﺎت ﻤﺘوﺴط
و ﺨردﺸﻬری و دﻫﻘﺎﻨﺎن ﮐﻪ در ﻤﻌرض ﮔﺴﺘرش ﺴرﻤﺎﻴﻪ داری ﺒزرگ ﻗرار دارﻨد ،ﺒﻪ اﻴن ﺘﺤول واﮐﻨش ﻨﺸﺎن ﻤﯽ دﻫﻨد .در
ﻤﻘﺎﺒل ،رﻫﺒران ﻓﺎﺸﻴﺴم ﻫم ﻏﺎﻝﺒﺎً ﺒﻪ اﺤﺴﺎﺴﺎت ﻀدﺴرﻤﺎﻴﻪ داری در ﻤﻴﺎن اﻗﺸﺎر ﻤﺘوﺴل ﻤﯽ ﺸوﻨد.
ﻓﺎﺸﻴﺴم دﺸﻤن اﻨدﻴﺸﻪ ﻤﺴﺘﻘل و ﺠدا از ﻋﻤل ﺴﻴﺎﺴﯽ اﺴت .از ﻨظر ﻓﺎﺸﻴﺴم وظﻴﻔﻪ ﻓرد ﻨﻪ اﻨدﻴﺸﻪ ،ﺒﻠﮑﻪ وﻓﺎداری ﮐﻠﯽ و
ﻋﻤﻠﯽ ﺒﻪ دوﻝت اﺴت .ﺒﻌﻼوﻩ ﻓﺎﺸﻴﺴم ﻤﻌﺘﻘد ﺒﻪ ﺘداوم روح ﻤﻠﯽ اﺴت .ﻤﻠت ﻴﺎ ﻗوم ﻤوﺠودﻴﺘﯽ ﺘﺎرﻴﺨﯽ اﺴت ﮐﻪ رﻴﺸﻪ در
ﺒرﺒرﻴﺘﯽ ﻗﻬرﻤﺎن ﮔوﻨﻪ دارد .وظﻴﻔﻪ ﻓرد ادای ﺴﻬم ﺨود ﻨﺴﺒت ﺒﻪ روح ﻗوﻤﯽ اﺴت .روح ﻗوﻤﯽ ﺘﻌﻴﻴن ﮐﻨﻨدﻩ ﺴرﻨوﺸت ﻤﻠت
اﺴت و ﻋﻠم ﻨﺴﺒت ﺒﻪ اﻴن روح ﺘﻨﻬﺎ ﺒرای اﻗﻠﻴﺘﯽ ﺨﺎص ﻤﻤﮑن اﺴت .رﻫﺒر ﻓﺎﺸﻴﺴﺘﯽ از ﻤﻴﺎن اﻴن اﻗﻠﻴت ﭙﻴدا ﻤﯽ ﺸود و
روح ﻤﻠﯽ ار ﻨﻤﺎﻴﻨدﮔﯽ ﻤﯽ ﮐﻨد .اﻝﺒﺘﻪ ﭽﻨﻴن ﺘﺼوﻴری از رﻫﺒر ﻓﺎﺸﻴﺴﺘﯽ ﻤﻌﻤوﻻً در ﻤﻴﺎن ﺘودﻩ ﻤردم راﻴﺞ ﺒود؛ در ﻤﻴﺎن
ﻨزدﻴﮑﺎن و اطراﻓﻴﺎن رﻫﺒر ﻏﺎﻝﺒﺎً ﻤﻨﺎزﻋﻪ ﻗدرت و ﻋدم اﻋﺘﻘﺎد ﺒﻪ رﻫﺒران ﻓ اروان دﻴدﻩ ﻤﯽ ﺸد .ﻫﻤﭽﻨﻴن رﻫﺒران ﻓﺎﺸﻴﺴﺘﯽ اﻝﺒﺘﻪ

ﺒﺎ ﻴﮑدﻴﮕر اﺨﺘﻼف ﺒﺴﻴﺎر در ﺸﺨﺼﻴت داﺸﺘﻨد .ﺒﻌﻀﯽ ﻤﺎﻨﻨد ﻫﻴﺘﻠر دﺴﺘﺨوش اﺤﺴﺎﺴﺎت ﻏﻴرﻋﺎدی و ﺒﻌﻀﯽ دﻴﮕر ﻤﺜل
ﻤوﺴوﻝﻴﻨﯽ و ژﻨرال ﻓراﻨﮑو ﻤﻌﻘول ﺘر ﺒودﻨد .ارﻴﮏ ﻓروم در ﮐﺘﺎب »ﮔرﻴز از آزادی« ،ﻓﺎﺸﻴﺴم ار ﻨوﻋﯽ ﺒﻴﻤﺎری اﺠﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻤﯽ داﻨد ﮐﻪ در آن ﺨوآزاری )ﻤﺎزوﺨﻴﺴم( و دﻴﮕرآزاری )ﺴﺎدﻴﺴم( در ﻫم ﻤﯽ آﻤﻴزﻨد و در رﻫﺒران و ﭙﻴروان ﻫر دو ﺠﻠوﻩ ﮔر
ﻤﯽ ﺸوﻨد.
رﻓﻘﺎ ،دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰﺗﺎرﻧﻤﺎي وﻃﻨﺪار ! ﻟﻄﻔﺎً ﻧﻈﺮات ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ،اﻧﺘﻘﺎدات ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ و
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ ﺑﻪ ادرس ﭘﻮﺳﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ
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ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﻮول  :دﻳﭙﻠﻮم اﻧﺠﻨﻴﺮﻋﻤﺮ ﻣﺤﺴﻦ زاده
ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز  :اﻧﺠﻨﻴﺮﻧﺠﻴﺐ ﻳﻮﺳﻔﻲ
ﻛﻠﻴﻪ ي ﺣﻘﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﭙﻲ راﻳﺖ ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ »وﻃﻨﺪار« ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

