آری ،ﻣﺎ ﺗﺨﯿﻞ ﮔﺮاﯾﯿﻢ!
ﺧﺴﺮو ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺮوﺟﻨﯽ

ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ و ﻧﻈﺎم دو ﻗﻄﺒﯽ ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن و زﻧﺪﮔﯽ در دھﮑﺪه ی ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺴﻠﻂ در ﻓﻀﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﻧﺪﮐﯽ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن را ﻣﺼﺎدره ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب اھﺪاف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮد ﮐﺮد و ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ،ﻧﻪ
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺸﺮی و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖھﺎ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪنِ اﺻﻮلِ
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺗﺤﺖ راھﺒﺮی ﺑﺎزار آزاد ﮔﺸﺖ.
ﺑﺎ ﺳﯿﻄﺮهی ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ و ھﺠﻮم آن ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در دوران ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ دوﻟﺖ
رﻓﺎه و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﯿﻨﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﮫﺎن در ﭘﯽ ﻣﺒﺎرزات ﭘﯿﮕﯿﺮ
ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﮫﺪﯾﺪ واﻗﻊ ﺷﺪ و ﻣﻔﮫﻮم اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺘﺮک و
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ذﯾﻞ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی از ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﮏ ﺷﺪه در اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺴﺎنھﺎ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﮏ ﺷﺪه از اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .در
ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﮏ ﺷﺪه از اﺟﺘﻤﺎع ،ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﻌﯿﺸﺖ اﻧﺴﺎنھﺎ را ﻧﮫﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ
اﻧﮕﯿﺰهھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎً اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﻨﻪﺳﺎزی ﻧﺮخ ﺳﻮد و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ھﻤﻪی ﻋﺮﺻﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻓﺮھﻨﮕﯽ را در ﻣﯽﻧﻮردد و اھﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺎﻓﻊ ھﻤﻪی اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،اھﺪاﻓﯽ ﭼﻮن
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ،رﻓﺎه ھﻤﮕﺎﻧﯽ و  ...ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﺎص ﻓﺪای اھﺪاف
ﮐﺎﻣﻼً اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻣﺮوز ،و در دوران ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺘﺄﺧﺮ ،در ﻋﺼﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺷﺮﮐﺘﯽ« را ﺑﺮ آن
ﻧﮫﺎد .ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزیھﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ،
اﻣﻨﯿﺖ ،اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ،و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و  ...ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻓﺮد از ﯾﮏ »ﺳﻮژهی ﺣﻖ ﺟﻮ« ﺑﺪل ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ »اﻧﺴﺎن
اﻗﺘﺼﺎدی« ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮ اﻣﺮی از اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽای روﺑﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻧﺮخ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدی را ھﺪف ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ،ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ از ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﮑﻦ ،ﮐﺎر ،ﺑﯿﻤﻪ ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،آﻣﻮزش و رﻓﺎه
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪی آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،از ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزھﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﺣﻖ« ﺑﻪ »اﻣﺘﯿﺎزی« ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از »ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ« ﻣﯽﺗﻮان ﺻﺎﺣﺐ
آن ﺷﺪ و اﻧﺴﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از آن را ﻧﺪارد.
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺴﺨﯿﺮ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ را ﻣﯽﺗﻮان واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ داﻧﺴﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﻮد و ﻧﻪ درﺻﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ،ھﺮ روز ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن آنھﺎ از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ و ﻧﮫﺎدھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم و ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﻪ دھﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ھﻮاداران ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ،از آزادی آنھﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﻋﺘﺮاض ﻧﻮﻋﯽ از آزادی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »آزادی ﻣﻨﻔﯽ« اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرداری از »اﻣﮑﺎن« و »ﻓﺮﺻﺖ« ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی
ﺑﺎﻟﻘﻮهی اﻧﺴﺎﻧﯽ و وﻇﯿﻔﻪی ﻧﮫﺎدھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در راه اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن و ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ از آزادی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزادیھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﭼﻨﯿﻦ آزادیھﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدهاﻧﺪ.
آﻧﺎن ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﺎزوﮐﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺧﺼﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻮدن اﻣﺮ زﯾﺮﺑﻨﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در آن ،ﻣﺮﮐﺰ
اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ در دوران اﺧﯿﺮ را ھﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ »وال اﺳﺘﺮﯾﺖ« و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران
ﻣﺎﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺳﺒﺐﺳﺎز ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.
رﺳﺎﻧﻪھﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ھﺮ روز ﺑﻪ ﻓﮑﺮ و ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺟﮫﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .آنھﺎ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺴﺨﯿﺮ وال
اﺳﺘﺮﯾﺖ را ﺟﻨﺒﺸﯽ اﻗﻠﯿﺘﯽ و درون ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﻨﺒﺸﯽ را ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﻋﻠﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی آن ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺤﺮانھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺤﺮانھﺎی ادواری ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،اﯾﻦ
ﺑﺤﺮانھﺎی ادواری رﯾﺸﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻗﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ،ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻮد.
ھﻤﻪی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﻢ روزی را ﮐﻪ ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ھﻤﻪی ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮهای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﻮدش
را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ در ﮐﺸﻮری ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری رﺳﯿﺪ ﮐﻪ روزﮔﺎری در آن ﺳﯿﺎھﺎن ﺑﺮدﮔﺎﻧﯽ
ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ روﯾﺎی ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮﮐﯿﻨﮓ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎری زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺻﻼح اﻣﻮر ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎزوﮐﺎر و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻀﺎدھﺎی روﺑﻨﺎﯾﯽای ﭼﻮن ﻧﮋاد ،ﻣﺬھﺐ و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻀﺎد ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽراﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﻓﺎرغ از رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ و
ﻣﺬھﺐاش ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺣﺎﮐﻢ و وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻣﺮوز در ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺘﺢﻧﺎﺷﺪهای را ﺳﺮاغ دارد و ﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ دوران ﺳﺎزی را ﭘﯿﺶ روی دارد .ھﺮ روز ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﺮزھﺎی ﻧﮫﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺪود ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺑﺎ ﺑﺤﺮانھﺎ و ﺗﻀﺎدھﺎی دروﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدی دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ.
رﻓﻊ اﯾﻦ ﺑﺤﺮانھﺎ و ﺗﻀﺎدھﺎ ،و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آنھﺎ آن ﭼﻨﺎن ﺧﻄﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ و ﻧﻔﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎرهی
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﭼﭗ ،ﺧﯿﺎل ﭘﺮداز و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ و ﺣﻮاﻟﻪ دادن آنھﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺳﺴﺖ و
ﺑﯽﻣﺎﯾﻪای ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻮﺑﺎ و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ و  ،...راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﺮد.
در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ ،ھﻤﻮاره ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻧﻘﺪ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺎﻣﻼً دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ و رﯾﺸﻪای ﻧﺎﮐﺎﺳﺘﯽھﺎی
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ھﻤﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎن
دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ اھﺪاف اﻧﺴﺎﻧﯽﺷﺎن در ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺪارد و

ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اھﺪاف ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﻗﺪر ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازی ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
آری .ﻣﺎ ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازﯾﻢ ،آری ،در ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف زدن از اﻣﮑﺎنِ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﯾﺴﺘﻦ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ،ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎ ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازﯾﻢ .ﺧﯿﺎل ﻣﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را در ﺣﺪ ﯾﮏ
ﺧﯿﺎل واھﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ داده اﺳﺖ .ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﻨﮓ ھﻤﻪ ﻋﻠﯿﻪ ھﻤﻪ ،ﺷﮑﻢ درآﻧﯽ و ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻮدﺧﻮاھﺎﻧﻪ،
ﻓﺮدﯾﺖ و ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖِ آزادی ﻓﺮدی ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺎ ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازﯾﻢ ،ﺧﯿﺎﻟﻤﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ آن ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ذﯾﻞِ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
آری ،ﻣﺎ ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازﯾﻢ و ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و اﻧﺴﺎﻧﯽ زﯾﺴﺘﻦ ،ﺧﯿﺎل ﻧﯿﺴﺖ .واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﺮ روز ﻟﺰوم ﺗﺤﻘﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻦ در روﯾﺎی ﺧﻮد دﻧﯿﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در آن ھﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن
دﯾﮕﺮ را ﺧﻮار ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد
زﻣﯿﻦ از ﻋﺸﻖ و دوﺳﺘﯽ ﺳﺮﺷﺎر اﺳﺖ
و ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ،ﮔﺬرﮔﺎهھﺎﯾﺶ را ﻣﯽآراﯾﺪ.
ﻣﻦ در روﯾﺎی ﺧﻮد دﻧﯿﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در آن
ھﻤﻪﮔﺎن راه ﮔﺮاﻣﯽِ آزادی را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ
ﺣﺴﺪ ﺟﺎن را ﻧﻤﯽﮔﺰد
و ﻃﻤﻊ روزﮔﺎر را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﯿﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ در روﯾﺎی ﺧﻮد دﻧﯿﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در آن
ﺳﯿﺎه ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ
ــ از ھﺮ ﻧﮋادی ﮐﻪ ھﺴﺘﯽ ــ
از ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﮔﺴﺘﺮهی زﻣﯿﻦ ﺳﮫﻢ ﻣﯽﺑﺮد.
ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ آزاد اﺳﺖ
ﺷﻮرﺑﺨﺘﯽ از ﺷﺮم ﺳﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ
و ﺷﺎدی ھﻤﭽﻮن ﻣﺮوارﯾﺪی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﯿﺎزھﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽِ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﺮﻣﯽآورد.
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ دﻧﯿﺎی روﯾﺎی ﻣﻦ!
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ دﻧﯿﺎی روﯾﺎی ﻣﺎ!

