اَﻟ َـﻦ ﺑ َـﺪﯾﻮ :در اﯾـﻦ اوﺿـﺎع
اﭘﯿــﺪﻣﯽ ،اﻋﺘﺒــﺎر دﻫﯿــﻢ ﺑــﻪ
ﭼﺸﻢاﻧـﺪازﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺳﯿﺎﺳـﺘﯽ
ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ

“در این اوضاع که باید در منزل بمانیم ،و بهویژه در این وضعیت،
تنها اعتبار دهیم به حقایقِ قابل کنترلِ علم و به چشماندازهایی
که بر سیاستی نوین با آزمونهایی محلی و هدفی استراتژیکی استوار
میباشند”.

ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻮﺷﺒﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻮﺷﺒﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﯿﺴﯽ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ

در  21ﻣﺎرس  ،2020اَﻟ َﻦ
درﺑﺎرهی اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ در

ﺑ َﺪﯾﻮ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻣﺘﻨﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ اﭘﯿﺪﻣﯽ ِ ﮐﻮﯾﺪ ،19-زﯾﺮ ﻋﻨﻮان

»درﺑﺎرهی اوضاع ناشی از اپیدمی« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در زﯾﺮ ،ﭼﮑﯿﺪهی
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از آن را ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﺘﻦ
ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ِ آن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،و ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪی آن ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ رﺟﻮع
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﺎرِ ﺟﺪﯾﺪ ﺑ َﺪﯾﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﯿﺪﻣﯽ ِ
ﮐﻮﯾﺪ 19-در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .روی ﺳﺨﻦ او اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻧﻈﺮی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .او ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻧﻮﺷﺘﻪاش،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص و ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت ،ﺑﺎ ﭘﻨﺪارﻫﺎی ﭘﻮچ و ﯾﺎوه ﮔﻮﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺑﺮﺧﯽ
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد.
از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ،ﺑ َﺪﯾﻮ ﻣﻮﺿﻊ وﯾﮋهی ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖِ اﭘﯿﺪﻣﯽ
روﺷــﻦ ﻣﯽﺳــﺎزد .از ﻧﻈــﺮ او » شرایط خارقالعادهای بهوجود نیامده
است « .اﭘﯿﺪﻣﯽ ِ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦﺑﺎر ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﺶ،
ﻣﺮگآور ﺗﺮ و ﺟﻬﺎنﮔﯿﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ،از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ِ وﯾﺮوﺳﯽ ،ﭘﺪﯾﺪاری اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ و ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮی از
اﭘﯿﺪﻣﯽ – ﭼﻮن اﯾﺪز ،وﯾﺮوس اِﺑﻮﻻ ،ﺳﺎرس و ﻏﯿﺮه – رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی او  » :ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎ استثنایی رو ﺑﻪ رو
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ«.
ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﮔﻔﺘﺎر او ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،ﺑ َﺪﯾﻮ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ِ ﮐﻠﯽ ِ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﯽزﻧﺪ .ﻣﺎﺟﺮای
اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ وﯾﺮوس از ﺣﯿﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن )از ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯽ
دﯾﮕﺮ( در اﺳﺘﺎن ووﻫﺎن ﭼﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد » :در بازارهای فروش انواع
حیوانات زندهِ تلنبار شده برای مصرف انسان ،با آلودگیهای
خطرناکِ این گونه اماکن« .اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑ َﺪﯾﻮ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎری را ﻧﺒﺎﯾﺪ از راه » افسانه پردازیهای
راسیستی« ) ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺪﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ( ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ را
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪه و ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ِ دﻧﯿﺎی
ﮐﻨﻮﻧﯽ ِ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد:
» ما در این جا دست روی یک تضاد عمدهی دنیای معاصر میگذاریم .از
یکسو ،تمام اقتصاد ،که فرایند تولید انبوهِ کالاهای کارخانهای را
در بر میگیرد ،از بازار جهانی برمیخیزد .اما از سوی دیگر،
رقابت
و
ماندهاند
باقی
ملی
عمده
بهطور
سیاسی
قدرتهای

امپریالیسمهای کهن )اروپا و ایالات متحده آمریکا( و جدید )چین و
ژاپن( مانع هر گونه فرایندِ شکلگیریِ یک دولت سرمایهداری جهانی
میشود«.
اﻣﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﺑ َﺪﯾﻮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋه از راه
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ اﮐﺎذﯾﺐ و “ﺗﺌﻮری”ﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺎس ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻬﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»در این میان ،با جسارت و آشکارا در سطح عموم ،باید نشان داد که
این به اصطلاح “شبکههای اجتماعی” – افزون بر این که بزرگترین
میلیاردرهای زمان را پروار میکنند – بار دیگر به اثبات میرسانند
که محل پروپاگاندِ پهلوانپنبهها ،شایعه پراکنیهای کنترل نشده و
میدانِ
نگوئیم
اگر
دَقیانوسی،
عهدِ
“نوآوریهای”
اختراع
تاریکاندیشی شبه فاشیستی ،میباشند«.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑ َﺪﯾﻮ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ
را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی را ﯾﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در زﯾﺮ
از ﻗﻮل ﺑ َﺪﯾﻮ ﻣﯽآورﯾﻢ .ﭼﻮن ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺮی ِ آن،
وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺑ َﺪﯾﻮ را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﻧﺘﻘﺎد و اﻓﺸﺎﮔﺮی او در
اﯾﻦ ﺟﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﻮب
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘﺪِ ﺑ َﺪﯾﻮ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ
داد.
»این روزها یک سلسله احکام بی چون و چرا ،فراخوانهای رقتانگیز و
اتهامهای پرطمطراق در انواع مختلف مطرح میشوند ،که همه در یک چیز
مشترک اند :خوارشمردن شگفتانگیز سادگیِ موضوع و فقدان تازگی و
نوآوری در برخورد با اوضاع اپیدمیِ کنونی.
– برخی بیهوده سرسپردهی قدرتها میشوند ،در حالی که اینان کاری جز
آن چه که بنا بر ماهیت این اپیدمی ملزم به اجرای آن هستند ،انجام
نمیدهند.
– برخی دیگر حکایت کرهی ارض و رازآمیزی آن را دوباره به میدان
میکشند ،بحثی که اکنون رَه به هیچ جا نمیبَرَد.
– تعدای افراد نیز همه جیز را به گردن ماکرون بیچاره میاندازند،
که به عنوان رئیس دولت در یک شرایط جنگی یا اپیدمی ،کاری چنان
بد تر از دیگران نمیکند.

– بعضیها
بنیانگذار
با ریشهکن
ما کمترین

نیز هر دم ،وقوع یک رخدادِ انقلابیِ فوق العاده و
را جار میزنند ،که معلوم نیست این موضوع چه رابطهای
ساختن ویروس کرونا دارد ،گذشته از این که »انقلابیون«
راه و شیوهی نوینی ندارند.

– سرانجام ،عدهای هم ،اندوهناک ،در بدبینیِ فاجعهی آخرالزمانی
فرو میغلطند و یا چنان از کوره درمیروند که به اصل زرین
ایدئولوژی معاصر یعنی »من خود در درجه اول« رویمیآورند .این
تکرویِ خودبینانه در شرایط کنونی نه تنها سودی نمیرساند بلکه
کمکی نیز نمیکند ،حتا میتواند شریک جرم فزونی و گسترش آلودگی
ویروسی در مقیاسی وسیعتر و بیپایان گردد«.
در اداﻣﻪ ،ﺑ َﺪﯾﻮ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ آن ﺗﺼﻮری ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮔـﻮﻧﻪ ﭘﺪﯾـﺪارﻫﺎ ،ﭼـﻮن اﭘﯿـﺪﻣﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ،در خود» ،راهِ سیاستی
نوآورانه« را ﺑﺎز ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ .او ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﻫﻢ و ﭘﻨﺪار ﻧﺪارد،
اﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻣﺮ
اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺑﺎرهی اﭘﯿﺪﻣﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و در ﺿﻤﻦ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ِ ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ اﻋﺘﻘﺎدات ﻧﻮﯾﻨﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ِ ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ
از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎ ،در ﺷﺮاﯾﻂ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ،
ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ رژﯾﻢﻫﺎی
اﻣﺮوزی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺟﻬﺎن را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
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ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ – ﭼﻮن ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ )ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ…(،
ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻏﯿﺮه – ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزهی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ در
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﭘﯿﺪﻣﯽ ،ﻫﻢ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎریاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖﻫﺎ در ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ… ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ،ﺣﺪاﻗﻞ از ﺳﯽ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑ َﺪﯾﻮ در ﺿﻤﻦ ﮔﻮﺷﺰد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ داﺷﻤﻨﺪ ﮐﺴﯽ واﻗﻌﻪی اﭘﯿﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ را
ﭘﯿﺶﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»چه کسی میتواند واقعاً به خود ببالد که این پدیده را “پیشبینی”
کرده بود؟ از جهاتی ،دولت وضعیت کنونی را پیشبینی نکرده بود و
این نکته درست است… اما در عین حال درست است که بگوییم هیچ کس
دیگری نیز در فرانسه چنین اپیدمیِ گستردهای را پیش بینی نکرده
بود ،به جز شاید چند دانشمند منفرد .بسیاری فکر میکردند که این

گونه اتفاقات تنها در آفریقای ظلمانی و یا در چینِ توتالیتر به
راستی میتوانند رخ دهند ،اما نه در اروپای دموکراتیک .و مسلماَ
این چپهای افراطی – یا جلیقهزردها و یا حتا سندیکالیستها –
نیستند که میتوانند در این باره از حق ویژهی انتقاد کردن
برخوردار باشند… آنها نیز مطلقاً چنین پدیدهای را پیشبینی نکرده
بودند.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،درﺳﯽ ﮐﻪ ﺑ َﺪﯾﻮ از اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻣﯽﮔﯿﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﭘﯿﺪﻣﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ به خودیِ خود ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ برجستهای در ﮐﺸﻮری
ﭼﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :حتا اگر فرض کنیم
که بورژوازی فرانسه خواستار خلاص کردن خود از ماکرون باشد،
کاندیداهایی که از هم اکنون در کمین قدرت نشستهاند ،مدافعان
پوسیدهترین اشکال »ناسیونالیسمی« هستند به همان اندازه منسوخ که
تهوعآور«.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮی – ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺴﺘﺎر
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ:
» و اما تا آن جا که به ما مربوط میشود ،ما که خواهان یک تغییر
واقعیِ سیاسی در این کشور ]ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ هستیم ،باید از این آنتراکتِ
ناشی از اپیدمی استفاده کنیم و حتا از ماندن در خانه و محدود
کردن خود – که کاملن ضروری است – بهره جوئیم ،و این از برای کار
کردن روی شکلهای نوین سیاسی ،روی پروژهی ایجاد مکانهای سیاسی
نوین و سرانجام روی امر توسعهی فرا -ملیِ ][trans-national
مرحلهی سوم کمونیسم ،پس از مرحلهی درخشان اولی که کمونیسم اختراع
شد ]ﻣﻨﻈﻮر دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ
ﻣــﯽرود[ و مرحلهی دومی که البته قابل توجه است اما سرآخر مغلوبِ
آزمایشگریِ دولتگراییِ خود میگردد ]ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻤﺮﺣﻠﻪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  1917ﺗﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در دﻫﻪی
 1980اﺳﺖ[…
در این هنگام که در خانه میمانیم ،و بهویژه در چنین وضعیتی ،باید
تنها به حقایقِ قابل کنترلِ علم اعتماد کنیم و به چشماندازهایی
اعتبار دهیم که بر سیاستی نوین با آزمونهایی محلی و هدفی
استراتژیکی مبتنی باشند«.
————————————————
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