درﺑﺎرۀ اﻧﮕﯿﺰه و راﻫﮑﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ
)(۱
ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﭘﺲ از ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻫﯿﺘﻠﺮی دوﻣﯿﻦ رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ
را ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ »ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﯽ« درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﺻﻮل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎدی ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ) .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در دوران اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﮐﺮدن
ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺿﺪﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،ﺗﺮک ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد(.
ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺻﻮل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﭘﺸﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ »آرﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭗ« ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را در ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ،
اﻧﮕﯿﺰهﺷﺎن را ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮاﺳﻮی ﻣﯿﺪان ﻋﻘﻞ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
اﻧﮕﯿﺰۀ اﺻﻠﯽ و ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻮاداران ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﭗ »ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ« اﺳﺖ؛ ﮐﻨﺸﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ در اﻧﺴﺎن ،ﮐﻪ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن را ﺑﻪ دوران ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﯾﮑﺴﻮی »ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ،ﻣﺮﺟﻊ اﻗﺘﺪاری »ﻋﺪاﻟﺖ« را ﺑﺮﻗﺮار و »ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ« را ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﺎدﻟﯽ در
ﻣﺜﻠﺚ »ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﺠﺎزات و اﻗﺘﺪار« ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺑﺪی ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ
ﻧﺪارد.
ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ »ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ« در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﻘﺎم اﺳﺖ و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺪاری ﮐﻪ ﺑﺪان رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺰ ﻋﻠﺖ ﺛﺒﺎت ﺟﻮاﻣﻊ در ﻃﻮل ﻫﺰاران ﺳﺎل زﯾﺴﺖ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻣﺪرن ،از ﻣﺼﺮ ﺗﺎ ﭼﯿﻦ و از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮده
داری ﺗﺎ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر »ﭼﭗ«ﻫﺎ ،ﮐﻪ آن را وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻮﯾﻦ و واﻻﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ» ،ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ« در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ،اﺣﺴﺎس
ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮥ »ﺗﻮدهﻫﺎ« در ﻫﻤﮥ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﺮﺷﺖ »ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭼﭗ«
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ »ﻣﺜﻠﺚ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﺠﺎزات و اﻗﺘﺪار« واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن »ﺣﻤﺎﺳﮥ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺟﻨﺒﺶ« را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ »اﻗﺘﺪار دﯾﻨﯽ« ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﻗﺘﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ
»ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ« را ﻧﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ .وﮔﺮﻧﻪ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﮐﺎدرﻫﺎی اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ
آﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﮥ رﺷﺪ »ﭼﭗروی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ« ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢﺳﺮﺷﺘﯽ ﻫﻮاداران »ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ« ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺣﺎﮐﻢ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻤﻼت ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ ،ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ
ﻼ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد).ﻣﺜ َ
ﺑﺎ آن ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪارد(.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺗﻔﺎوت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرﻧﯽ اﺳﺖ،
ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺚ »ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﺠﺎزات و اﻗﺘﺪار« درﻫﻢﺷﮑﺴﺘﻪ و اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن ،در ﺟﺎﻣﻌﻪای دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ،
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ »ﻣﺮاﺟﻊ اﻗﺘﺪار« )ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ( ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻤﻌﯽ از اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد.
)ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻋﺪام(
درﺑﺎرۀ »ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ« ﻧﯿﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ،
اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮﯾﺶ را ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻎ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎ دﻫﺶ و ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،در راه ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﮑﻮﺷﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖﭘﺮوری ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﻓﺮد اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داﻧﺶ و ﮐﻮﺷﺶ
ﺑﻪ داراﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ آن از دﯾﮕﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺸﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای
ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ را در ﭘﻨﺞ ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ راﻧﺪه ،ﭘﺬﯾﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﺮﯾﺎن »ﭼﭗ« ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺸﺮی در ﺟﻮاﻣﻊ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﻧﻪ از ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ

از ﻣﯿﺎن اﻗﺸﺎر ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎه
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﻫﯽﻟﺸﮕﺮ را در ﮐﺎرزار ﺗﺸﻨﺞآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .اﻣﺎ
درک اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺘﺸﻨﺞ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ از راه
داﻣﻦ زدن ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﭼﻮن از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺪرن روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در آن »اﻗﺘﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪاری ﺷﻬﺮوﻧﺪی داده اﺳﺖ و ﺗﮏﺗﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ
وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﭘﺎﺳﺪاری و در راه ﺑﻬﺒﻮد آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻮﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﮥ ﻫﻤﯿﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ،
ﺑﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﮔﺬارد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻌﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ذاﺗﯽ »ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری« و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﺴﺎد و
اﺿﻤﺤﻼل آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺣﺴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر و
ﮐﻮﺷﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪار ،ﺑﻠﮑﻪ در ازای ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ اﻗﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﭗﻫﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﮐﺘﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ،ﻧﻪ ﭘﻮﻟﯽ در ﺟﯿﺐ و ﯾﺎ در ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ارزش ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ .واژۀ ﮐﻠﯿﺪی ﻧﺰد آﻧﺎن »ارزش
اﺿﺎﻓﯽ« اﺳﺖ و ﭼﻨﺎن ﺟﻠﻮه داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻄﻮر روزﻣﺮه از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽدزدﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
»ارزش اﺿﺎﻓﯽ« در ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺪن ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ و
ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮای واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺑﺪاع ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﺗﻮﻟﯿﺪ»ارزش اﺿﺎﻓﯽ« ،ﻫﯿﭻ واﺣﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ اﻫﺮم ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﻪ ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺒﺖﺑﺎر رﻋﯿﺘﯽ و ﺑﯿﮕﺎری ﺑﺮای
ارﺑﺎﺑﺎن ﺑﮕﺬرد و ﺑﻪ ﺳﺮاﻓﺮازی و ﻣﮑﻨﺖ اﻣﺮوز ﺑﺮﺳﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ »ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری« از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در درﺟﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻌﺪاد ،آﻣﻮزش و ﮐﻮﺷﺶ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﭘﺮ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎ
در ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای آن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ راه داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺑﺸﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﺪردی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
اﺳﺖ.
ﭼﭗﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮔﺮدآوری ﺛﺮوت ﺗﻨﻬﺎ از راه ﻫﺎی »ﻏﯿﺮﻣﺸﺮوع« و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻫﻮاداران ﺧﻮد از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﺟﺎ
ﺛﺮوﺗﯽ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﺴﺎدی در ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ! درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺶ و ﮐﻮﺷﺶ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪون دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﻋﺘﻤﺎد ،درﺳﺘﮑﺎری و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪاری ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
درﺑﺎرۀ اﻧﮕﯿﺰه و راﻫﮑﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ
)(۲
ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ در اروﭘﺎ در دو ﺳﻪ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺰادی ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از او رﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﺰاد ﺟﺮﯾﺎن دﻓﺎع از
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ )»ﺳﺒﺰﻫﺎ«( اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ
ﻣﺸﺨﺺ ﺣﻞ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﯿﺴﺘﺮﯾﮏ و ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
»ﺳﺒﺰﻫﺎ« در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻈﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻃﺒﻞ »ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺒﯽ و اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ« ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪّی ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﺣﺰب ﺳﺒﺰﻫﺎی
آﻟﻤﺎن ﻧﻮﺷﺖ|» »از ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻬﻮع ﻣﯽﮐﻨﻢ>«) (۱آﻧﺎن در دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﭼﭗ در ﺳﺪۀ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺑﺮ ﻃﺒﻞ زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﯽ و داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺗﺸﻨﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮای دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ ،آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﻣﻬﻢ اﻣﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺸﺘﺮک دو ﺟﺮﯾﺎن »ﭼﭗ« و »ﺳﺒﺰ« در دو دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﺶ
درﺑﺎره آن ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ:

ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻪ دﻫﮥ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ )دﻫﮥ واﭘﺴﯿﻦ ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ( در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ اروﭘﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن دوران اﺣﺰاب رادﯾﮑﺎل ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ و اﺣﺰاب
ﻣﯿﺎﻧﻪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮﻋﮑﺲ ،در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ اﺣﺰاب ﻣﯿﺎﻧﻪ
)ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات و ﻣﺴﯿﺤﯽ( رو ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت راﺳﺖ و ﭼﭗ اﻓﺮاﻃﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮوی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﭗﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ  AFDدر آﻟﻤﺎن و  FNدر ﻓﺮاﻧﺴﻪ  (..از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭼﭗﻫﺎ و ﺳﺒﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻧﺴﻨﺠﯿﺪهای دﺳﺖ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ آن
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺷﮑﺎف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﮥ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ »اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ« ﺑﺎ »اﻧﺮژی
ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ« در آﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ و از آن ﻣﻬﻤﺘﺮ ،ﺑﺎزﮐﺮدن ﻣﺮزﻫﺎی اروﭘﺎ ﺑﻪ روی ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺗﻦ از ﺟﻨﮓزدﮔﺎن
و ﻣﻬﺎﺟﺮان از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ.
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ در راﺳﺘﺎی ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
ﻧﯿﮑﯽ ﻧﺪارد و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽﺷﻮد! وﻇﯿﻔﮥ دوﻟﺖ در دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺳﻨﺠﯿﺪه و
ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮاﺳﺖ ﻟﺤﻈﻪای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ .وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران زﻣﺎﻣﺪاری »آﻧﮕﻼ ﻣﺮﮐﻞ« ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﮑﺎف ﺷﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ
داﻣﻦ زده اﺳﺖ.
ﭼﭗ ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮥ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻫﻤﮥ دﯾﮕﺮ ارزشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ر ّد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﺑﺮ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻠﯽ اﻧﮓ »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« و ﺣﺘﯽ »ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ« ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻓﻘﻂ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺴﺘﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ رﺷﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﯿﭽﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪی ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻫﺸﺪار داد ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﯿﺶ از ده درﺻﺪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان از رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺮﺑﺎز زﻧﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﻮد.
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن ﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری آﮔﺎﻫﺎﻧﮥ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺘﻮارﻧﺪ و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش و ﻫﻤﮑﺎری آﮔﺎﻫﺎﻧﮥ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ .واﻧﮕﻬﯽ »ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻔﺮت ورزﯾﺪن ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻬﺮ ورزﯾﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آنﻫﺎ اﺳﺖ (۲)«.و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺤﺮان وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد ،ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﻧﮕﺮدد ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﭗ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺸﻨﺞآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎرزان راﺳﺘﯿﻦ »ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺖ« ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی رادﯾﮑﺎل راﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد
را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ »راﺳﯿﺴﺖ« و »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ« ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻫﻮاداران ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را در ﭘﺮده
ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ،ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻓﺎع از دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ارزشﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ رﻗﯿﺐ ﺧﻮد در ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد .ﻫﯿﺘﻠﺮ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دو ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ و ﻫﺮ دو
دﺷﻤﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﭼﭗ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ آﻧﻬﺎ را اﻓﺸﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺒﺰﻫﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﺎرزار ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم  Fridays for Futureﺑﻪ رﻫﺒﺮی دﺧﺘﺮی ۱۴ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ ،ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎزﻣﯽدارد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ،دﯾﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ داﻣﺪاریﻫﺎ را
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮشﻫﺎ و ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ ،اﺷﻐﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .زﯾﺎن
ﺑﺰرگ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪاری را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده از »ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ« در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ» .ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ« واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮد اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ در ﻧﻈﺎﻣﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
در آﻟﻤﺎن ﺑﺴﺎل ۱۹۴۸م) .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه ﻫﺰاران ﯾﻬﻮدی ﻓﺮاری ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی( در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ و
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ژﻧﻮ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ »ﺟﻨﮓزدﮔﺎن ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺑﺴﺎل
۲۰۱۱م» .ﻣﻘﺮرات ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ«  subsidiary protectionرا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ

اﮔﺮ در ﺧﻄﺮ ﻧﻘﺾ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اروﭘﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه ،ﺑﺴﺘﮕﺎن
درﺟﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ او ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ )در درﺟﮥ اول آﻟﻤﺎن( ﺑﻪ ﺳﺎل ۲۰۱۵م .ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭼﭗ ،ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن از
اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻨﮓزده و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﻇﺎﻫﺮی اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪ دارد ،اﻣﺎ از ﭼﻨﺪ
ﺟﻬﺖ زﯾﺎن ﺑﺎر اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﺧﻮد دوﻟﺖ ﻫﺎ را واداﺷﺖ ،ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده از
ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻮدهای ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ورﻗﮥ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﺟﺎزۀ ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر داده و در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺻﺪﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﺑﯽروﯾﻪ ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﺷﮥ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ﯾﮏ
ﺳﻮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
»ﻣﻬﻤﺎن« ﻟﻄﻤﻪای ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪاری و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ وارد آورده اﺳﺖ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از آﻧﮑﻪ:
۱ـ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن از ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮدﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﺷﻮاریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن اﺳﺖ .دو ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺎرز ،اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻬﺎﺟﺮت  ۷ﺗﺎ  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪی دﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻠﺐ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ( ،ﺑﺎ ﻫﺠﻮم »ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن« ،ﻟﺸﮕﺮی از
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ،از رﺷﺪ دﺳﺘﻤﺰد زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺜﻼً در آﻟﻤﺎن ،ﺑﻌﻨﻮان
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ،در ﻃﻮل ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮن )از ۱۹۹۱ﺗﺎ ۲۰۱۵م (.رﺷﺪ درآﻣﺪ واﻗﻌﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﺰان
%۰٫۶ﻋﻤﻼً ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ .اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﻮﯾﮋه ﻗﺸﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ و در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،در ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺷﻤﺎر ﻓﻘﯿﺮان از ﻣﺮز  %۱۶ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
۳ـ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺼﻮر داﻣﻦ زده اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ زﺑﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻤﺎن را ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻧﯿﻢ ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻤﺎن ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن(
ﻋﻼﻗﻪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .واﻧﮕﻬﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻨﮓزدﮔﺎن ﺻﺮف ﺷﻮد.
۴ـ ﭼﭗﻫﺎ و ﺳﺒﺰﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )،Salad Bowls
 (Multiculturalﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻮاﻣﻊ آﯾﻨﺪۀ ﺑﺸﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن ﺗﻌﻠﻖ دارد
ﮐﻪ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮری زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮥ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﺒﺪادی ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮥ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺪرن ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ و در راه ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
رﻓﺮم در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪای ﻫﻤﯿﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ رﻓﺮمﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺮم در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ( ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ از
آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎدا و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﻫﺎی
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ارادۀ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط ﺑﻪ
ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ درﻫﺎی ﺑﺎز ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز دو ﮔﺮوه را ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ارزان ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮده ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ »ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ« و ﺑﺤﺮان
ﺧﺰﻧﺪه در دﻣﮑﺮاﺳﯽﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﺸﻨﺞﻓﺰاﯾﯽ ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ »ﺟﻬﺎن آزاد« ،ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺘﺮﻗﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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