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بحث «نافرمانی» دریافتهای متفاوت داشتته است ساانی آنرا درست و بجا تلقی
سرده و عدهای نیز آنرا از جنبهی نفیِ اتوریته ،نادرست شمردهاند البته این دریافتهای
متفاوت قابل انتظار استتتت و از این نوشتتتته و نظایر آن نمیتوان انتظار تغییر سلی در نظر
عدهای سه یک عمر اتوریته را ضروری داناتهاند داشت شاید اگر این نوشتهها بارقهای
در اذهانی ایجاد سند میتواند مثبت تلقی شود توضیحات بیشتری میدهم ولی پیشاپیش
پوزش میطلبم اگر برخی از تأسیدات تکراری جلوه سند قصتتتد من ننین نیاتتتت ولی
گاهی ضروری است
اتوریته نیات؟ اتوریته نظر ،دستور یا فرمان از طرف مرجعی است سه برای عدهای
در امور فنی پتییرفتنِ نظرِ اتوریتتته طبیعی تلقی میشتتتود و در ابتتتدا ایرادی بته این
برخورد نیاتت گرنه در مورد تااد میان اتوریتهها ،فردِ اتوریتهپییر متحیر خواهد ماند
سته از ستدا یک پیروی سند ،و ضتتتمنات متوجه نیاتتتت سه اتکا ،و نه توجه و احترا  ،به
اتوریته جلوی باتیاری از دگرگونیها یا پیشترفتها را ستد سرده استتت در امور نظامی
بتهویژه در مواردی سته ورود بته ارتش «داوطلبتانته» (عمدتات از روی فقر و احتیاجِ افراد)
انجا میگیرد تبعیت از اوامرِ اتوریته نیز برای عمو طبیعی تلقی میشود در این امور نیز
مانند ساختارهایی سه شرط ورود به آنها پییرفتن اتوریته است یعنی فرد از ابتدا خواسته
استتت سه دییری ،از گیشتتته یا حار ،برای او تصتتمیم بییرد ،پییرفتن اتوریته (سیش،
آیین ،دین ،ایدهئولوژی ) جایی برای اعتراض یا نافرمانی باقی نمیگیارد همچنین در
علو دقیقته و نیز هنری و ادبی  ،فردی سه خود را مطلع نمیداند احتمالات در ابتدا و پیش
از تجربهی شتتیصتتی و تتاح نظر و رأی شتتدن ،ساتتانی را اتوریته تلقی میسند و در
موارد متعدد از دانش و تجربهی آنها بهره میبرد
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دانا و توانا و باتجربه تلقی میشود
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قطعات موارد دییری از اتوریته را میتوان برشتتمرد این نوشتتته یک رستتاله در مورد
اتوریته نیاتت و بههمین دلیل ادعای جامعیت و نظم رسالهای ندارد مثارها متعدد است
من رفات به پارهای از موارد اشاره میسنم سه گریبانییر نپ ایران نیز بوده است
ستابها و رستتالههای بیشتتماری در مورد اتوریته وجود دارد در وجود و مزایای
تکاملی و اناتتانشتتناستتانهی پیدایش اتوریته ،در مورد اتوریتهی خانوادگی و قبیلهای و
آموزشتتتی ،و نیز در مورد مبتانی رریزی ،روانشتتتنتاختی و جناتتتیتی اتوریته ،در مورد
تمهیتدات اتوریتهها و فرمانروایان برای تداو و تشتتتدید اتوریته ،جلوگیری از پیدایش
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اتوریته های دییر ،برانیییتن پیروان و فرمانبرداران به تعرض به میالفان این فهرست
از لحتا تتارییی و در ستتتطن جهانی آنقدر طولانی استتتت سه ادامهی آن اتلاف وقت
خواهد بود بهنظر من مطالعهی شتتتهریارِ ماسیاولی حداقلی استتتت سه میتواند به بحث
سمک سند نوشتههای متعدد دییری هم در دسترس است
در مواردی سه برشمرد شرط ورود به جمعیتی پییرفتن نظر اتوریته است در یک
سیش ممکن استت شتین نظری جز نظرِ تاح ِ اقتدار داشته باشد ولی از پیش بنا بر
باورِ خود معتقد استتت سه تتاح

اقتدار قطعات درستتت میگوید مثار خودسشتتیهای

جمعی پیروان این آیینها (حتی «نپها») را شتتنیدهایم جدلی در میان نیاتتت امکان یا
فر تت یا اجازهی جدلی نیات تصمیمگیری آسان است اطاعت جایی برای نافرمانی
نیات ا لات پییرفتهشدنی هم نیات

این نیز مورد بحث من تتت لاقل در اینجا تت نیات

آنچه اما به آن ایراد استتت اتوریتهای استتت سه عملات ماتتتلز ِ انفکاخِ شتتین از خرد
خویشتتن میشتود با توجه به اینسه ما نیز معتقدیم سه «هیچ فردی آنقدر فایلت ندارد
سه بدون رضایت فرد دییر بر او حکم براند »
بحث من در مورد اتوریتهی سیاسی در امور اناانی و اجتماعی است بحثِ پییرفتن
و تفوقِ خردِ ساتتتانی دییر بر خرد و باور خود استتتت بحث فرمانبری و فرمانبرداری
استت در امور اجتماعی و مبارزاتِ ستیاسی قطعات ساانی هاتند سه تجربه و دانش بیشتر
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دارند سه باید به آن توجه سافی داشت تتتتتت و نیز و البته به سوابف موفقیت یا شکات آن
تجارب هم توجه داشتتت اگر ماتتاله این استتت سه به این دانش یا تجربه توجه شتتود یا
احترا گیاشته شود سار پاندیدهای است ولی اگر قرار است از آن اطاعت شود ،فرمان
برده شتود ساری میمو

ورت گرفته است بهویژه اگر در تناقض با نظر و تجربه و باورِ

خود شتتین یاشتتد ،یعنی شتتین عقل وخرد خود را از خود منفک سند و به اتوریته
همچون اح سار و رهبر بنیرد
رهبری ژنتیتک و اریی نیاتتتت ننین ژنی وجود ندارد اناتتتان عمدتات در تعامل با
دییران تتت با جامعه تت ساخته میشود ،اناان میشود عدهای فرمانبر و عدهای فرمانروا
آنهایی سه نمیدانند و واقعات به برتری خود معتقدند فاجعهی اناتتتانی بهوجود میآورند
گفته شتده استت جنایتها و سشتارهای هیتلر سه سمتر در تاریخ بشریت سابقه داشته نه
تتترفتات از لحتا جنایت بلکه از این جنبه نیز مدهش بوده استتتت سه او واقعات به خود و
اعتقادات خود باور داشتتت ترامپ و تتدها ترامپِ نهان و آشتتکار دییر در همین عداد
هاتند ،سونکتر یا بزرگتر
در امور اناتتتانی و اجتماعی اما ،ممکن استتتت ساتتتانی در حرستها و جنبشهای
متعدد شرست داشته باشند ،تجربیاتی سا سرده باشند سه بتواند راهنماییهایی بهدست
دهد سه مفید هم باشد لااقل قابل توجه و احترا باشد و در نظر گرفته شود اما این توقع
سه بایاتی از نتایج این تجربیات پیروی سرد ،زیادروی ،زیادهخواهی ،و نوعی استفاده از
«اتوریته» استت سای متیصن «انقلاب» نیات (گرنه یک نفر خود را دسترای انقلاب
میخواند سه ستتترش بر باد رفته) هر حرست و هر جنبشتتتی میتصتتتات خود را دارد،
شرایط ویژهی خود را دارد تحلیلِ مشین از این شرایطِ ویژه است سه ممکن است راه
تحین را نشان دهد نه گوارا مبارز راستین انقلاب سوبا نتوانات مشابه انقلاب سوبا را
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میشتتتوند طنز تاریخ این استتتت سه رال

رهبران و اتوریتهها خود نیز این را میدانند
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در بولیوی بهوجود آورد شکات و مرگ او یکی از خارانهای بزرگ روزگار ماست
ولی واقعیت این است درس تلخ این است
شتتتیصتتتی سه خود را با اقدا علیه باور خود به ورطهی ستتتقوط انداخته زمانی سه
متوجه میشتود اتوریته اشتباه سرده است یا اگر در میان اتوریتهها اختلاف جدی بوجود
آمتده بتاشتتتد ،بتا عقتلِ منفتک شتتتدهی خود نته خواهتد سرد لتابد دنبار «اتوریته» ی
گردنسلفتتری میرود اور سمینترن بود ،بعد استتالین شتد ،تروتاتکی شد ،مائو ،انور
خوجه تازه در میان پیروان این اتوریتهها تت بیوانید اردوگاهها تت هم ننددستیی فراوان
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وجود دارد نون اتوریتهها هم با یکدییر نمیستازند در همین دوران اخیر سه مائوئیام
در اوج بود ،ننتدین گروه در ایران و ستتتایر نقتاط جهتان ،همته هوادار آن بودنتد و در
عینحار با هم میجنییدند «مارساتیام» اردوگاهی ،نپ سنتی ،باید پناهی برای خود
بیابد نون خرد را از خود منفک سرده استتت و نمیتواند متکی به خود باشتتد نمیتواند
آزاد باشد نمیتواند فرمانبرداری نکند ،نمیتواند نافرمانی سند از آزادی میگریزد
حار اگر این اتوریتههای جهانی و حزبی و محلی تا سنون گلی به ستتر اناانیت زده
بودند میشد ،آنهم مصلحتجویانه تتتتتت نه به پیروی از واقعیت و حقانیت تتتتتت برای آنها
«مجوزی» ادر سرد ولی آیا تجربهی یکی دو قرن اخیر نشان نمیدهد سه سرانجا این
راه نیات؟
این «اتوریته»ها البته تنها متکی به دانش و تجربهی خود نیاتتند از قاا دانشِ رال
آنهتا آنقتدرهتا هم سته مینمایانند نیاتتتت و بههمین دلیل به انواع تمهیدات برای حفظ
اتوریته متوستتل میشتتوند نقلقورهای مکرر و ریر ضتتروری و نابجا از سلاستتیکها ،از
بزرگان و از پیشقراولان جنبشها شما سمتر مطلبی را میتوانید بیوانید سه «مشحون» از
نقلقورهای گیشتتیان و نند شتیصتتیت معروف نباشتد حرفت را بزن و استتتدلار سن
نقدر نقلقور از این و آنه نقل قور گاه بهمثابه شتتتاهد و مثار آوردن استتتت سه عمدتات
برای شیرین سردن سلا است میتوان گفت همانطور سه سعدی گفته «نابرده رنج گنج
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میار نمیشود» و یا به گفتهی حافظ «نازپرورد تنعّم نبَرَد راه به دوست» ولی این نقلقور
از اتوریتهها به مثابه استناد است آیا باید سای را مرعوب سند و نون حرف من قانعش
نکرده باید اتوریتهی دییری را هم به رخش بکشم؟
اعتراض و تظاهرات روش های معقور و لاز و پاتندیده در تبلی و گاترش نظرها
هاتتتتند ولی گاه همینها هم ابزارِ ستتترسوب میشتتتوند فرد ناآزموده با دیدن جمعیت
مرعوب میشتتود ،مجیوب میشتتود ،ماتتحور میشتتود ،و این موج

«حرست گلهوار»

میشتتتود اتوریتتهی جمع بیش از انواع تمهیدات مؤیر میافتد اعتراض و تظاهرات سه
برای بیان نظرات باتتیار ضتتروری استتت وستتیلهای برای خودنمایی و ارعاب میشتتود به
من در اینجا روی ماتتائل جنبش نپ تأسید میگیار ولی این تأسید بهمنزلهی آن
نیاتتتت سه ریر نپها بهتر عمل سردهانده یا به نتایج بهتری رستتتیدهاند ابدات ه ماتتتالهی
اتوریتهپرستتی یک ماالهی اجتماعی است و عمو درگیر آن بوده و هاتند خطاب من
به نپ برای این است سه معتقد از لحا فهمِ اتوریته و درخ مبانی آن و لزو توجه به
آگاهی ،انتظار بیشتری از آنان است و اگر نوری هات در جبین آنهاست
جلار و جبروت ،هیمنه (و یا گاه برعکس تظاهر به درویشیه) ابزارِ شایع در دسترسِ
اتوریتهها بوده استتتت یک موجودِ قلدرماآب ،همانند فرمانروایان قدیم ،برای مرعوب
سردن مرد علاوه بر سرسوب ،به این تمهیدات نیز متوسل میشود این رسم تاریخ بوده
است ولی در میان نپها نی؟ استالین نندین بنای مجلل و عظیم در پارخ تکنولوژی
ماتتکو ستتاخت سه بازدیدسنندگان خارجی را مرعوب سندن این س یبرداری از ستتاخت
سرملین استتتت سه تزارها میستتتاختند به تزارها «ایرادی» نیاتتتت ،به استتتتالین «انقلابی»
نطور؟ه
در ایران نیز متاننتد ستتتایر نقتاط جهتان ،گاه از خودِ اتوریته نیز استتتتفادهی ابزاری
میشتتود اتوریته ،خود آلتدستتت میشتتود ساتتی در رشتتتههای خاص ستترآمد استتت
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بیخردی دامن میزند
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سوشتتش و استتتعداد و موقعیت ،ریره او را در زمینهی سارِ خاصِ خود بهنوعی اتوریته
سرده استتت اما عدهای زرنگتر از او و یا خودِ او ،اتوریته را در زمینهای دییر سه خود
میخواهند بکار میگیرنده نند ستار گیشته واتاون طرا مدر مارپیچی دی اِن اِی سه
جتتایزهی نوبتتل برده بود ااهتتار عقیتتده فرمود ستته بتهنظر او ستتتفیتتدپوستتتتهتتا برتر از
سیاهپوستها هاتند برای عدهای نژادپرست استفاده از اتوریتهی واتاون وحی آسمانی
شد (با اینهمه او از دانشیاه سالیفرنیا اخراج شد و ضمنات به شک قبلی در مورد اینکه آیا
او واقعتات طرا متدر متارپیچی دی اِن اِی بوده یتا نته و یتا آنرا از یک محقف انیلیاتتتی
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س یبرداری سرده استت دوباره دامن زده شتد) رئیس دانشتیاه هاروارد نیز ااهار فال
سردنتد سته مردان از نظر هوش برتر از زنتان هاتتتتنتد در جتانبتداری از او زنستتتتیزان
ستوااستتفادهی فراوانی سردند (گرنه او نیز بعدات معزور شد نون هیچ سندی نداشت و
تحقیقی نیز در این رشتته نکرده بود و رفات با استفاده از اتوریتهی خود به دروغ متوسل
شده بود) در محافل علمی آنقدر تقلّ

و ریاساری از طرف فالا و اتوریتهها شده است

سه واقعات حیرتانییز است متاسفانه ضربهی این تقل ها نه رفات متوجهِ سایر اندیشمندان
بلکه متوجه سلِّ علم میشود
ستطوری سه در بارهی اتوریته گفته شتده بههمان اندازه ناپاتتند است سه اتوریتهی
ایدهئولوژی ،حزب و رهبری
در ابتدا باید گفت سه آنچه در بارهی حزب هیرارشتیک (سلالهمراتبی) گفته شده
استت به همهی حزبها و سازمانها و جنبشها قابل تعمیم نیات اگر سای در فایده و
حتی ضرورتِ سار جمعی شک سند فردگرای بیعافیتی است سه انرژی و توان خود را
به سم ترین حد رستانده استت سار اجتماعی بدون تشکّل سرانجا ِ مطلوب ندارد بحث
این استت سه آیا اعاای تشکلها اح نظرند یا فرمانبردار آیا حف نافرمانی دارند یا
نه آیا «مرسزیت» ستتازمان باید ساری اضتتافه بر هماهنیی فعالیتها بکند (سه ضتتروری
استتت) یا مرسزِ تصتتمیمگیری یا فرماندهی شتتده استتت؟ آیا افرادِ این مرسزیت همواره
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همنظراند یا نه؟ آیا نظر مرسزیت برای اقلیتِ میالف لاز الاجرا است یا نه؟ اینها را پیش
از این نوشتتتها اگر ساتتانی فکر میسنند سه مرسزیت یا اسثریتِ آن همواره درستتت
میگویتد و نظرش هم لاز الاتباع استتتت خود دانند تا بهحار متاستتتفانه در رال

موارد

ننین بوده استت و نتایج آنرا هم دیدهایم شاید ساانی معتقد باشند نتیجه درخشان بوده
است من ننین نمیاندیشم
ماتتالهی تبعیت و فرمانبرداری البته میتن نپ نبوده استتت ،در ستتازمانهایی سه
مرسزیت به پشتتوانهی «ایدئولوژی» هم ماتتظهر استت ساتی حریف نیواهد شد اینجا
ستاربردِ اتوریتته بتهمعنتای تمتا و سمار در مقابلِ خرد و اندیشتتته و آزادگی و نافرمانی
شکارنیِ ماهر را مقصر بدانیم یا شکار را اینها اسنون میاط

ما نیاتند

در شرق بهویژه و علاوه بر مقولهی اتوریته ،با پدیدهی دییری هم مواجه بودهایم و
هاتتیم و آن ماالهی ساریزماست ،جیابیت است سه در همان طیف میگنجد من روی
سینم با نپها است اگر پییرفتن اتوریته انفکاخِ خرد از خویشتن است «مجیوبیت»،
تن س ردن به خواست افراد ساریزماتیک ،اساسات معادرِ نداشتنِ آن خرد است حرست بر
مبنتای عتاطفتهی تتترف و توهم ،تییتل من در میان برخی فرقههای جامعهی خودمان
ساتتتانی را دیدها سه هرنه را سه بوی قط
میبینند سه از انبیا نمیدیدند جال
را نمیبینید آنها طبعات میاط

میدهد مقدس میدانند معجزاتی از آنها

اینکه آنها حتی حیرت میسنند سه نطور شتما آنها

من نیاتتتتند ولی برایم این ستتتوار مطر میشتتتود سه آیا

برخی از نظرات و حرساتِ قلیلی از ما نپها هم منشاا ساریزماتیک ندارد؟
ستارِ جمعی عنصتتترِ لاز ِ فعالیتِ اجتماعی استتتت وجود جنبش ،شتتتورا ،اتحادیه،
سندیکا ،جمعیت ،حزب ،سازمان یا گروه ،و سَمَنها ،و تقّد و تاخّر آنها ،در اینجا مورد
بحث و منازعه نیات هر جامعه شرایط و ملزومات خود را دارد
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میایاتتتد البته ساتتانی ،و بهطور ماتتلم خود اتوریتهها ،جز این میاندیشتتند نمیدانیم
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گیشتتتتهی نپ در ایران و جهان مملو از فداساری و حرست و از جانگیشتتتتیی
بوده است نپ در ایران هرگز در قدرت نبوده است ،ولی عدهای نه نندان قلیل تتتتتت و
ازجمله بایاری از «لیبرار»ها تتتت ت دلیل شکاتهای قیا ها و انقلابهای گیشته را نفوذ و
بتدساری نپ میداننده اگر نپ در قدرت بود نه میسردند و نه میگفتند؟ مدعیانی
گفتهاند سه دلیل سقوطِ شاه نفوذ نپ از طریف فر دیبا در او و اقدامات او بوده استه
نپ ،به دلایل باتتتیار متعدد ،علیررم همهی سوشتتتشهایش در ستتتطن اجتماعی
هرگز آلترناتیو قدرتمندی در ایران نبوده است دستاوردهایی قابل اعتنا و درخشان داشته
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است ولی جریانِ رال

نبوده است و نیات نرا؟ و این نیز دلیلی دییر است سه نپها

علاوه بر تحلیل شرایط اجتماعی و نقشِ قدرتها بیود بنیرند و نقطهضعفهای خود را
هم ببینند حتی برجاتته سنند فکر نکنند اذعانِ به خطاها گزخ بهدست دشمنان میدهد
یکی از درسهای قرن این استت سه نپها هم در میان خود ،در ستازمان خود و نیز در
ستتطن جامعه در مورد دموسراستتی باتتیار سمساری سردهاند حتی در باتتیاری از موارد
علیه آن اقدا سردهاند به ساتتانی سه از نظر مرامی طرفدار دموسراستتی نیاتتتند ایرادی
نیاتتت ایراد به نپها بیشتتتر استتت ،آنها یکی از مبانی مرامی خود را به پیش نبردهاند و
گاه علیه آن اقدا سردهاند در این وضع نرا انتظار داریم سه تودهی مرد به عملکرد پر
ایرادِ نپ توجه نکند و تترفات راضتتی به «نیت» خیر آنها در دفاع از آزادییواهیباشتتد
امروز هم راه همان راهِ گیشتته ،تبعیت از مراسز قدرت جهانی و اتوریتههای خودساخته
یا دگرستاختهی داخلی ،استت و یا برعکس ،تأسید بر نیاز به دموسراسی و حف نافرمانی
شکاتن ساختارهای سرسوب و سوتاه نیامدن از ا ور آزادگی
حتداقتل انتظتار ،اما این استتتت سه طرفداران اتوریته بدانند آنچه گفته شتتتده یعنی
تشتکیل ستازمان ریر هیرارشتیک ،شتدنی است انجا شده است ،از پیش از انقلاب ،در
سوران انقلاب ،و تا نندین سار پس از آن ادامه داشته است
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در دفاع از اتوریته دلایلی عنوان میشتتتود سه واقعی و قابل دفاع نیاتتتت اتوریتهها
میگوینتد سته ترس از پیبردن نظتا ها به «استتترار» یا «رازهای» ستتتازمان ،وجود یک
مرسزیت را توجیه میسند این نیز واقعی نیات در سازمانی سه بر مبنای باور به ا ولی
معین و مشتتین ،با همکاری عدهای همنظر و همبینش و آرمانگرا بهوجود آمده باشتتد
استاستات نیازی به راز و ّستر در امور اعتقادی نیات در سراسر دوران فعالیت سازمانی سه
من عاتتو آنها بودها هیچ رازی وجود نداشتتته استتت هیچ نکتهای از اعاتتا و هوادارانِ
نزدیک پنهان نبوده است اما بلافا له این نکته را باید تعدیل سنمه «دو راز» وجود داشته
استتته آن «دو راز» نه مربوط به خود ما بلکه مربوط به ستتازمان نریکهای فدایی خلف
ام ریالیاتتم) ،و اعدا های درونی آنها ما این دو ماتتاله را نمیتواناتتتیم افشتتا سنیم نون
میترستیدیم سه ستازمان فدائیان ضربه بیورد میداناتیم سه مرسزیت آنها اعتقادات ما
را ندارند شدیدترین برخوردهای ممکن داخلی را با آنها سردیم سه خود مبنایی شد در
سنار ستایر ماتائل برای قطع پروستهی تجانس سه در بارهی آن جزوهها و مطالبی منتشر
شتده استت موارد مربوط به ماائل امنیتی جای طبیعی خود را دارد آنها راز نیاتند سّر
نیاتند نکات ایمنی هاتند و نه بهتر و ضروریتر سه حتی آنها هم در «مرسزیت» جمع
نشوند شاید
اگر وجود مرسزیت و فرماندهی با دلایل فوق هم توجیه نمیشتود ،در مورد ماایل
نظری دییر اساسات جاییاهی ندارد نظرات سازمان بر اساس همان ماایل مرامی مشین
شتده استت سه در نیارش و انتشتار و اعلا آن در نشتریه و اعلامیهها ایرادی نیات و یا
ماتالهی نظری جدیدی استت در مقابل ماتایل جدید هیچ نیز مانع از آن نیات سه به
نظر و توافف همهی اعاا برسد با شروع از توافقات اولیه ،بهاحتمار زیاد نظرات در مورد
امورِ جدید هم زیاد از هم دور نیواهد بود میتوان بحث و استتتدلار سرد میتوان قانع
شتد یا نشد در ورت اور مااله به ورت نظر سازمان درمیآید و در ورت دو هر
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بوده استت تماس سازمان فدائیان با شوروی (علیررم اعلا آنها به اعتقاد به تز سوسیار
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دو تتتتتتتت یا نند تتتتتتتت نظر منتشتر میشود آسمان هم به زمین نمیآید مرد هم «گیج»
نمیشتوند میر آنها سه برایشتان ترفا اسم سازمان مهم است و نه استدلالات آنها اینجا
مرسزیتی نیاتتت سه تصتتمیم بییرد یا دستتتوری بدهد حداسثر یک سمیتهی هماهنیی
میتوانتد فعتالیت سمیاتتتیونهای میتلف ستتتازمان را هماهنگ سند و به اطلاع همیان
برستاند سمیاتیونهایی سه ساملات بر استاس خواستت افراد تشتکیل میشود و انتصابی و
دائمی هم نیات
بالاخره باید خط فارقی با نپ ستتتنتی سشتتتید دستتتتاوردهای آنرا پاس داشتتتت و
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ضتعفها و دلایل شتکاتت آنها را بهطور مبنایی بررسی سرد نظریههای جدید بر مبنای
نظرات متفاوت ساخته میشود ،متفاوت از آنچه تا سنون «طبیعی» تلقی میشد و یا اساسات
اندیشیده نمیشد
سترمایه داری امروزین در استاس بر همان مبانی قدیم استتوار استتت انباشت ارزش
اضتافه ولی این مبنا در شتکل و فر ِ ارائه به مقتاای روز متحور شده است وگرنه باقی
نمیماند مبانی ا تتولی نپ نیز همواره آزادی و عدالت اجتماعی بوده استتت سه اینها
نیز باید بهروز شود سمبودهای آن تتتت ت بهویژه در ارتباط با آزادی و آزادگی تتتت ت جبران
شتتتود و ستتتاختارهایی ارائه شتتتود سه توانا و اناتتتانی باشتتتد مبانی باید پالوده شتتتوند و
ساختارهای منطبف برآن مبانی با واقعیات جهان امروز و اناان امروز تطبیف یابند
شتتتدّت و حتدّت اِعمتار قتدرتِ مرسزیت ،هماسنون نیز در ستتتازمانهای میتلف
متفاوت استت من این توهم را ندار سه سلالهمرات

ناگهان ناپدید میشود ولی به دو

نکته ی اساسی باور دار اور اینکه همین احااس آزادگی تتتت به درجات میتلف تت در
میان اعاتتای این ستتازمانها هم وجود دارد اگر ننین استتت بهتر استتت آنرا به زبان
آورند دو و بههمان اندازه مهم اینسه باتتتیاری از ساتتتانی هم سه در موضتتتع اتوریته
هاتند خود اناانهای فداسار ،آرمانگرا و آزادییواه هاتند آنها هم میدانند سه رهبر
زاده نشدهاند و در جریان فعالیتهای اجتماعی ننین موقعیتی یافتهاند و نون نپ سنتی
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تا سنون ننین ستتازماندهی شتتده به همان راه رفتهاند ،عدهای از آنها هم ممکن استتت از
ننین وضتتعیتی راضتتی نباشتتند بنابراین به گمان من زمانی سه آگاهی و واسنش اعاتتا
مشتهود شود احتمالات تصحیحاتی در روش خود میسنند فراموش نکنیم سه اتوریتهها نیز
نپ هاتتتتند گیشتتتتهها را دیدهاند جریان فعلی امور و برخی از نقاین آنرا میدانند
بنابراین آنقدرها هم سه بهنظر میرسد ممکن است ل

نباشند

و بتالتاخره آخرین دلیلی سته در ضتتترورتِ وجودِ یک مرسزیت لاز الاتباع و یک
اتوریتهی متعالی ارائه میشتود امکان و ضترورت سارآیی حداسثری و ستریع است این
بدترین استتدلار است هیچ تحولی ناگهان بهوجود نیواهد آمد آگاهی یافتن ،یا دادن،
آینده استت تکیهی رف بر «سارآیی» به هر قیمت ،سه مرسزیتها ااهرات آنرا توجیه
میسنند ،ستتقوط با َستتر استتت قدرت به هر قیمت مرا نپ نیاتتت آنها میدانند سه
میخواهند طرحی نو دراندازند برای پیروزی در مبارزه به هر اقدا شایاته و ناشایاتهای
نباید متوستتتل شتتتوند هدف وستتتیله را توجیه نمیسند ولو اینکه این گفته یا خلاف آن
منتا

به نه سای باشد (سه من خود ندیدها و فکر میسنم دروغ مکرری است سه از

فرط تکرار باور شده است ) راستهای افراطی سه بهجای خود ،لیبرارهای «نپ» ،حتی
مرد عادی هم ،نپ را به ننین باوری متهم میسنند و دیدها نپهایی را سه از روی
تعصت ِ دفاع از شتیصیتها آنرا توجیه میسنند میتوان دهها نمونه از سلاسیکها در
ردّ این سین آورد نه اینطور نیات هدف وسیله را توجیه نمیسند رفنظر از اینسه
نه سای آنرا گفته یا نیفته باشده
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یک پروسه است این ماتلز درس گرفتن از گیشته و نیز همهجانبه نیری در طر های

