ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ

ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﻘﻼب

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻢ و ﯾﺎ آﻗﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﺎﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ھﻮادار ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮ از ﮔﺎھﯽ
ﻧﻮﺷﺘﺎرھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ! ارزﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﻦ و دﯾﮕﺮان اﯾﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎ از ﺳﺎﯾﺖ »ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و از ھﻤﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻧﯿﺰ از آﻗﺎی ﮐﻤﺎل ﺧﺴﺮوی ﺑﮫ دﺳﺘﻢ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻢ و ﯾﺎ آﻗﺎی ﻧﺎﺟﯽ ﭼﻮن ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﻧﻮﺷﺘﺎرھﺎی آﻗﺎی ﺧﺴﺮوی ﺑﺎزﺗﺎب دھﻨﺪه
ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ – ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ آن ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ!! اﻓﺮادی ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎرھﺎی آﻗﺎی ﮐﻤﺎل ﺧﺴﺮوی ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻢ ﻧﻘﺪی ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،اﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺑﺮاﯾﻢ دﺷﻮار و ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ آن ﮐﮫ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﮐﻮﺗﺎھﯽ از اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﺎﻧﻢ و ﯾﺎ آﻗﺎی ﻧﺎﺟﯽ ﺑﮫ دﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »درﺑﺎره اﻧﻘﻼب« .1ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن آن دﯾﺪم ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﮐﻮﺗﺎه را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ و
ﯾﺎ آﻗﺎی ﻧﺎﺟﯽ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﮫ آﻗﺎی ﺧﺴﺮوی در ﺣﻮزه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه ﺣﺮف ﺑﺮای زدن دارد.

ﮏ ﺧﻮدزاﯾﻨﺪهیِ ﺧﻮدزﯾﯿﻨﺪهی
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ» :اﻧﻘﻼب آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑِﻞ ﺗﺒﺎرز ﭘﺮاﺗﯿ ِ
ﺧﻮدﮔﺴﺘﺮ اﺳﺖ«.
ھﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،درﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاھﺪ ﻓﮭﻤﯿﺪ ،ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دارد ﺣﺮف ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﮐﮫ آﻗﺎی ﺧﺴﺮوی ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ اﻧﻘﻼب را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﮐﻨﺪ ،در ﭘﯽ ﻓﻀﻞ ﻓﺮوﺷﯽ و ﭘﻨﮭﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺧﻮد از ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺌﻮری »اﻧﻘﻼب« ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ واژه »ﺗﺒﺎرز« ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﺮھﻨﮓ دھﺨﺪا »ﺗﺒﺎرز« واژهای ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و در ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺒﯿﮫ
واژه ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی »ﺑﯿﺮون آﻣﺪن دو ﺣﺮﯾﻒ از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻨﮓ« اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﺗﻦ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دو
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ﺑﺎ ھﺪف ﭘﯿﺮوزی ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ »اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﮐﮫ »ﭘﺮاﺗﯿﮑﯽ« اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﮫ وﯾﮋهﮔﯽ »ﺧﻮد زاﯾﻨﺪه«» ،ﺧﻮدزﯾﺒﻨﺪه« و »ﺧﻮدﮔﺴﺘﺮ«
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﭼﮫ ﻧﯿﺮوﺋﯽ و ﺑﺎ ﭼﮫ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺠﻨﮕﺪ؟ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﮫﮐﺎرﮔﯿﺮی واژهھﺎی »ﺧﻮدزاﯾﻨﺪه«» ،ﺧﻮدزﯾﺒﻨﺪه« و
»ﺧﻮدﮔﺴﺘﺮ« ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺻﻔﺎت »اﻧﻘﻼب« را ﺑﺮاﯾﻤﺎن آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد .اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﺮازﻧﺪه »اﻧﻘﻼب« ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد
ﭘﺪﯾﺪهای ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ؟
ﻣﺎرﮐﺲ در »ﺗﺰھﺎﺋﯽ درﺑﺎره ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ« ﯾﺎدآور ﺷﺪ »ﭘﺮاﺗﯿﮏ« در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه »ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ« اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ آنﭼﮫ اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﺪ ،ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدھﺪ و از آنﺟﺎ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن در ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی ﻣﯽزﺋﯿﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ھﻤﯿﺸﮫ
ﺑﺎزﺗﺎب دھﻨﺪه ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و دارای ﺳﺮﺷﺘﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ و آﺷﮑﺎر ،آنھﻢ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻓﺮد و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎری )ﭘﺮاﺗﯿﮑﯽ( دﺳﺖ زده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮس و واﻗﻌﯽ و آﺷﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ داﻧﺶ ﻣﺪرن ﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژی ﺑﮫ ﻣﺎده و ﯾﺎ ﻣﺎده ﺑﮫ اﻧﺮژی ﺑﮫ
وﺟﻮد آﯾﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن طﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ و ﺗﺌﻮری اﻧﻘﻼب ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن طﺒﯿﻌﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه
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»اﻧﻘﻼب« ﭘﺪﯾﺪهای »ﺧﻮدزاﯾﻨﺪه« ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ھﻢزﻣﺎن ھﻢ ﻣﺎده و اﻧﺮژی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ »ﺧﻮدزا« ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ھﻢ ﻓﺎﻋﻞ و ھﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﺋﯽ ﺑﺪون ﻋﺮﺿﮫ ﺗﺌﻮری اﺳﺘﻮاری در ﻧﮭﺎﯾﺖ ادﻋﺎﺋﯽ ﭘﻮچ ﺑﯿﺶ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم »ﺧﻮدزﯾﺒﻨﺪه« ﻧﻤﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،زﯾﺮا »زﯾﺒﻨﺪه« ﺑﺎز ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﺮھﻨﮓ دھﺨﺪا ﺳﺰاوار و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺮازﻧﺪه .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ دﯾﮕﺮان ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ درﺑﺎره ﺧﺼﻠﺖھﺎی
ﺧﻮب و ﺑﺪ او داوری ﮐﻨﻨﺪ و آن ﺷﺨﺺ را ﺑﺎ ھﻨﺠﺎرھﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ،ﺑﺮازﻧﺪه و ﺳﺰاوار ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ادﻋﺎی »ﺧﻮدزﯾﺒﻨﺪه« ﺑﻮدن ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻋﺒﺎرتﭘﺮدازی اﺳﺖ ،زﯾﺮا ھﯿﭻ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎره ﺧﻮﯾﺶ داوری
ﮐﻨﺪ و ﺑﻠﮑﮫ در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺑﺎره ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮب و ﺑﺪ ﯾﮏ »اﻧﻘﻼب« ﺑﮫداوری ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و آن را
»زﯾﺒﻨﺪه« و ﯾﺎ »ﻧﺎزﯾﺒﻨﺪه« ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
واژه »ﺧﻮدﮔﺴﺘﺮ« ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرتﭘﺮدازی  2دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ »اﻧﻘﻼب« از آن ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ھﺮ ﭘﺪﯾﺪهای
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﮫ ﺳﻮد او ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺒﺴﺎط آن ﭘﺪﯾﺪه از ﻧﯿﺮوی اﻧﻘﺒﺎض
ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽاش ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ھﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺰ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﺮھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮرد و اﻧﺒﺴﺎط
ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ اﻧﻘﺒﺎض ﯾﺎ ﻓﺮوﭼﯿﻨﺶ ﺧﻮاھﺪ داد .اﻧﻘﻼبھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اھﺪاف ﺧﻮد ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﮫ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﻤﻠﮫ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :اﻧﻘﻼب »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻧﻘﻼب رﺳﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎِن اﻧﺘﺨﺎب در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
»اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ،اﻧﺘﺨﺎب را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
آﯾﺎ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﯿﺰی آﻣﻮﺧﺖ؟ در آﻏﺎز ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه »اﻧﻘﻼب« و »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« را ﮐﮫ دو ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫاﻧﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻢ
ﻧﮭﺎده و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺐ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﭙﺲ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ھﺮﮔﺎه »ﺷﺮاﯾﻄﯽ« در
ﺟﺎﻣﻌﮫای وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰی و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ را »اﻧﺘﺨﺎب« ﮐﻨﻨﺪ ،در
آن ﺻﻮرت »اﻧﻘﻼب« ﺑﯿﺎن آن »ﺷﺮاﯾﻂ« ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﯽداﻧﯿﻢ در ﮐﺸﻮرھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم داوطﻠﺒﺎﻧﮫ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺑﺎ رأی دادن ﺑﮫ اﯾﻦ و ﯾﺎ آن ﺣﺰب ،ﺑﮫ اﯾﻦ و ﯾﺎ آن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﻮد
ﺧﻮاﺳﺖھﺎی آﻧﺎن دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﮫ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ »اﻧﺘﺨﺎب« را »ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ« ﺳﺎزد ،از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﺮف ﭘﻮﭼﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴ ﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﻓﺮاد آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﯾﻦ و ﯾﺎ آن ﺣﺰب و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا را
»اﻧﺘﺨﺎب« ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮوز ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ،ﺑﻠﮑﮫ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮرژوا ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ
ﺧﻮﯾﺶ ھﺮ از ﭼﻨﺪی در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻧﮑﺸﺎف ﺑﻐﺮﻧﺞھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای
ﺑﺮونرﻓﺖ از آن وﺿﻌﯿﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫای را ﻓﺮاﮔﯿﺮد ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻮازن ﻗﺪرت ﺑﮫ ﺳﻮد ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ،
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ »اﻧﻘﻼب« ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﻮار ﮔﺮدد .در روﻧﺪ »اﻧﻘﻼب« ﻣﺮدم اﻣﮑﺎن »اﻧﺘﺨﺎب« ﻧﺪارﻧﺪ
و ﺑﻠﮑﮫ آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ» ،در دوراﻧﯽ ﮐﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﮑﻮﻓﺎ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﻮرژواﺋﯽ ،آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺒﻮهوار رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از اﻧﻘﻼﺑﯽ واﻗﻌﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺖ .ﯾﮏﭼﻨﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﻘﻂ در دورهای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه ﻣﺪرن و اﺷﮑﺎل
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﺎ ھﻢ در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻓﻘﻂ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﻮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد 3«.در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻓﻘﻂ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﻀﺎد ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﻞ و ﻣﺤﺘﻮای »اﻧﻘﻼب« ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ واﮐﻨﺶ ﺗﻮدهھﺎ در ھﻮاداری از
اﻧﻘﻼب و ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﺎزﺗﺎب دھﻨﺪه وزن واﻗﻌﯽ »ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه ﻣﺪرن« و »اﺷﮑﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮرژواﺋﯽ« ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

در اداﻣﮫ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :اﻧﻘﻼب ،ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺮﺧﻼف ﮐﻮدﺗﺎ ،ﻧﻘﺸﮫاش ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت )ﮔﺎه ﺧﺎمﺳﺮاﻧﮫ و ﺧﻮشدﻻﻧﮫ(
از ﭘﯿﺶ ﺑﻄﻮر ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ و ﺗﻮطﺌﮫﮔﺮاﻧﮫ رﯾﺨﺘﮫ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ .اﻧﻘﻼب ،از اﯾﻦرو ،ﻣﺎھﯿﺘًﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﻮدﺗﺎﺳﺖ«.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺟﺎی آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ »اﻧﻘﻼب« ﭼﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ »اﻧﻘﻼب« اﯾﻦ و ﯾﺎ آن ﭼﯿﺰ
ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ »اﻧﻘﻼب« ھﻤﺎن »ﮐﻮدﺗﺎ« ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دو واژه ﻣﺘﺮادف ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ
ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ »اﻧﻘﻼب« ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﮐﻮدﺗﺎ ھﻤﯿﺸﮫ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎ ھﺪف ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮای آن ﮐﮫ
ﯾﮏ طﺒﻘﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،در ﻟﺤﻈﮫ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد از اﺑﺰار
ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮد .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫای را ﻣﯽﺗﻮان در اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ دﯾﺪ .در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
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ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از »ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﮔﺎردھﺎی ﺳﺮخ« واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﺰب در ﭘﺘﺮوﮔﺮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺎ طﺮح اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﮐﮫ
»ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ رواﻧﯽ ﺗﻮدهای ﮐﮫ دﻣﺪﻣﯽ ﻣﺰاج اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮان روی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮدهای ﺣﺴﺎب ﮐﺮد«،4
ﺧﻮاﺳﺘﺎر »ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ« ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی روﺳﯿﮫ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺮار داد ﺑﺎ ھﺪف ﭘﺬﯾﺮش
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ »اﻧﻘﻼب« از ﺳﻮی آن ﮐﻨﮕﺮه .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ و »ﮔﺎردھﺎی ﺳﺮخ« ﺑﺎ اﺷﻐﺎل »ﮐﺎخ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ« ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ ﺑﻮد ،ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای آن ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺰب از طﺮﯾﻖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ از ﻗﺪرت راﻧﺪه
ﻧﺸﻮد ،ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و از آن ﺟﻤﻠﮫ »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« را ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوھﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﻟﺤﻈﮫ آﻏﺎز اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮭﺎدھﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ )ﻣﺠﻠﺲ دوﻣﺎ( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫای ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ »ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ« ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ در آن  ٪ ٨٠ﻣﺮدم در روﺳﺘﺎھﺎ و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﮫ در ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ھﻢﭼﻮن ﻣﺴﮑﻮ
و ﭘﺘﺮوﮔﺮاد از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ھﻨﻮز اﻗﻠﯿﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ،ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ در آﺧﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
ﻓﻘﻂ  ٪ ٢۴آرا را ﺑﮫ دﺳﺖ آوردﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ »اﻧﻘﻼب« و »ﮐﻮدﺗﺎ« ھﺮ ﭼﻨﺪ دو ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺘﻔﺎوت ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ دو اﺑﺰار
ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد ،ﮔﺎھﯽ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﺑﺰار ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف زودھﻨﮕﺎم ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﮭﺮه
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻮد.

و در اداﻣﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ» :اﻧﻘﻼب اﻣﺎ ﺷﻮرش ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮔﺬرا ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮫ ﺷﻮد و دوﺑﺎره
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮔﯿﺮد .ﺷﻮرش ،ﯾﮑﯽ از َاﺷﮑﺎِل ﺑﺮوز ،ﯾﮑﯽ از اﻓﺰارھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﺖ«.
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ »اﻧﻘﻼب« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ »ﺷﻮرش« ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ دو دارای اھﺪاف ھﻤﮕﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ھﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور
اﺳﺖ ﮐﮫ »ھﺪف ھﺮ ﺷﻮرﺷﯽ ﻓﻘﻂ رھﺎﺋﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺣﺎل آن ﮐﮫ ھﺪف ھﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯽرﯾﺰی آزادی اﺳﺖ«.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ ﺷﻮرش را »ھﻨﺮی ھﻢﭼﻮن ﺟﻨﮓ و ﯾﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ھﻨﺮ دﯾﮕﺮ« ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮل
ھﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ اﺣﺰاب و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﻮرش ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،دارای ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺮدﻣﯽ را ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺷﻮرش ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﮫ ھﺮ ﺷﻮرﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روزﻣﺮه ﺳﺒﺐ ﻋﺮﺿﮫ ارزشھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﻮرش،
ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺘﯿﺎزھﺎ و ﺑﮫ وﯾﮋه از اﻧﻀﺒﺎط ،ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ و رھﺒﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻮرش
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد دﺳﺖ ﺑﮫ ﺷﻮرش ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن
ﺷﻮرش ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ وارد ﻋﺮﺻﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮد» .دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ ،ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ
ﮐﻦ .ﺑﮑﻮش ھﺮ روز ﺑﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ،ھﻢﭼﻨﯿﻦ از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎی اوﻟﯿﮫ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺗﺮی
اﺧﻼﻗﯽ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﮑﻮش اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺰﻟﺰل را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯽ .ﭘﯿﺶ از
آن ﮐﮫ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺸﺎن را ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻮ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزﻧﺪ ،آنھﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻦ 6«.ﺑﻌﺪھﺎ اﻧﮕﻠﺲ ﯾﺎدآور ﺷﺪ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﻮرﺷﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﮫﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﺳﺮﮐﻮب
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ »ﻣﺒﺎرزات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﻂ دارای
7
اھﻤﯿﺘﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ« ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آنﭼﮫ از ﺳﻮی ھﺎﻧﺎ آرﻧﺖ و ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ طﺮح ﺷﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺷﻮرش ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ و ﺷﻮرش
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮫ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻧﮭﺎد .در دیﻣﺎه  ١٣٩۶ﺷﻮرش ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در ﺑﯿﺶ از  ١٠٠ﺷﮭﺮ اﯾﺮان رخ داد و ﭼﻮن ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮫ
ﻧﺒﻮد ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز اﻧﺮژی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺷﻮرش آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻤﮫﺟﺎﻧﺒﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻟﻨﯿﻦ اﺷﻐﺎل »ﮐﺎخ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ« در ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ
ﺗﻮﺳﻂ »ﮔﺎردھﺎی ﺳﺮخ« واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ را »ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .او ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﮫ آن »ﻗﯿﺎم« ﺳﺒﺐ آﻏﺎز
روﻧﺪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در روﺳﯿﮫ ﮔﺸﺖ .ﭘﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ادﻋﺎھﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺷﺎر از اﺷﮑﺎل و
ﺳﺎدهاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﮫ اﺳﺖ.
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و در اداﻣﮫ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :اﻧﻘﻼب ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻨﮓ ،ﺳﺘﺎِد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھِﯽ از ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﺪارد .اﻧﻘﻼب »ﺟﻨﮕﯽ«
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽاش را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺎزد ،ﺳﺘﺎدی ﮐﮫ ﺑﺎ آن زاده ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﻘﻼب ،آنﺟﺎ ﮐﮫ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ،ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ
ﺗﺪاﻓﻌﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ رژﯾﻤﯽ ﺗﺠﺎوزﮔﺮ«.
ھﻤﺎنطﻮر ﮐﮫ »ﺷﻮرش« و »اﻧﻘﻼب« ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ» ،ﺟﻨﮓ« و »اﻧﻘﻼب« ھﻢ ﺑﺎ ھﻢ راﺑﻄﮫای ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎھﺎﺋﯽ
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ زﯾﺎدهﮔﻮﺋﯽ  8ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ھﻤﮫ اﻧﻘﻼبھﺎ ﺷﺒﯿﮫ ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ دارﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﻨﮏ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻧﻮع اﻧﻘﻼب ﺳﺮ و ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﻠﮑﮫ اﻧﻘﻼب دارای ﭼﮭﺮهھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر اﻧﻘﻼبھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﮫ در آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ ،ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫای از ﮐﺎرل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺧﻮاھﺎن ﺗﺤﻘﻖ
»اﻧﻘﻼب زودرس« ﭘﺮوﻟﺘﺮی در روﺳﯿﮫ ﺷﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﮫ ﮐﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮرژوا دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮد،
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ دھﺪ و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻧﻘﻼﺑﯽ زودرس زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ
)ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ( ﻓﺮاھﻢ آورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﺎم ﺑﺮدارد.
اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ از »اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯽ«  9ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺪرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ھﺪف ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون راﻧﺪن روﺳﯿﮫ از اوﮐﺮاﯾﻦ دو ﺑﺎر در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر »اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯽ« راه اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﮫ آﺧﺮی آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﯿﻤﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﮫ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﮐﺸﻮر
ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﺑﮕﺮﯾﺰد .اﻣﺮوز ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﭘﺮوژه »ﺑﮭﺎر ﻋﺮﺑﯽ« ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از
»اﻧﻘﻼبھﺎی ﻣﺨﻤﻠﯽ« ﺑﻮد ﮐﮫ در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﺪ ﺑﺎ ھﺪف »دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه ﮐﺮدن« ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻋﺮﺑﯽ ﮐﮫ در آنھﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ دارای رﯾﺸﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﮭﻨﯽ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ از »اﻧﻘﻼب درﺑﺎری« ﻧﺎم ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ در آن ﻣﺮدم ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﮫ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺎه و ﯾﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﮔﯿﺮد و ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ را ﺑﮫ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از
ﭘﮋوھﺶﮔﺮان »اﻧﻘﻼب درﺑﺎری«  10را »ﮐﻮدﺗﺎ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎرﮐﺲ  ١٨۵٨در ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺗﺰار آﻟﮑﺴﺎﻧﺪر دوم را
ﺑﮫﺧﺎطﺮ ﻟﻐﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ارﺑﺎب و رﻋﯿﺘﯽ »ﻣﺒﺘﮑﺮ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﮫ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ھﻤﯿﺸﮫ دﺳﺘﺎورد
ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﮫ طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺋﯽھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﭘﺮوژهھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺳﻮد ﭘﺎﺋﯿﻨﯽھﺎ اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ھﻤﮫ اﻧﻘﻼبھﺎ ھﻢراه ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻠﮑﮫ در ﺑﺮﺧﯽ از »اﻧﻘﻼبھﺎ« ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪون »ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ« دﺳﺖ ﺑﮫدﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﮫ در آﻏﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺪون ﺧﻮنرﯾﺰی ﺑﻮد و ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
را ﺑﺪون ﻓﺸﺎر ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺷﯿﺢ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪن ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽﺷﺎه و آﻏﺎز اﺳﺘﺒﺪاد ﺻﻐﯿﺮ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن درﺑﺎر
و ﻣﺮدم ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﻓﺘﺢ ﺗﮭﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺐ ﮔﺮﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽﺷﺎه ﺑﮫ
روﺳﯿﮫ ﺗﺰاری ﮔﺸﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﻧﻘﻼب  ١٣۵٧ﻧﯿﺰ ﻓﺮآورده »ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ« ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا رھﺒﺮان ارﺗﺶ ﺑﺎ اﻋﻼن ﺑﯽطﺮﻓﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﻗﺪرت ھﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در ﻋﻮض رھﺒﺮان اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ دارای ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ھﺪﻓﻤﻨﺪ »ﮐﺎخ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ« را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ» .ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ« در روﺳﯿﮫ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﭘﺲ از ﺗﺴﺨﯿﺮ دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺷﺪ و »ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ« ﺳﺮاﺳﺮ روﺳﯿﮫ را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﻤﻠﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ »ﮐﺎخ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ« ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ ﺑﻮد و ﺑﮫ ھﯿﭻوﺟﮫ ﺟﻨﺒﮫ »ﺗﺪاﻓﻌﯽ« ﻧﺪاﺷﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻢ
ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻟﻤﺎن از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ روﺳﯿﮫ
دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﮫﺧﺎطﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻼحھﺎی ﺟﻨﮕﯽ و ﻗﺤﻄﯽ ﮐﮫ ﺳﺮاﺳﺮ روﺳﯿﮫ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد،
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ درﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﮔﺎردھﺎی ﺳﺮخ« واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ ھﻢﭼﻮن ﺧﺎﻧﮫای
ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ درھﻢ رﯾﺨﺖ و از ھﻢ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ »اﻧﻘﻼب« ﭼﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮرد ﮐﮫ »ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ھﯿﭻ ﻧﻘﺸﮫای ﻧﺪارد ،ﯾﺎ
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺶ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ،ﻧﻘﺸﮫ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ھﻤﮫی اﻓﺮادی ﮐﮫ در آن
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻧﺤﻮی آرزوﯾﯽ در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻨﺪ و از ﺧﻮﯾﺶ و دﯾﮕﺮان ،ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﺼﻮری در ﺧﯿﺎل دارﻧﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮز
ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ«.
در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ اﻧﻘﻼب را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ و در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ ﮐﮫ اﻧﻘﻼبھﺎی ﭘﯿﺸﺎﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﭘﺮوﻟﺘﺮی دارای ﭼﮫ
ﺧﺼﯿﺼﮫھﺎﺋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
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ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﮫ واژه ﻻﺗﯿﻨﯽ /ﻓﺮاﻧﺴﻮی »روﻟﻮﺳﯿﻮن« 11ﮐﮫ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ واژه »اﻧﻘﻼب« ﻣﻌﺎدل آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ ،دارای ﺑﺎری ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﮔﺎه ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﮭﻢ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻧﻈﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ را
»اﻧﻘﻼب« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﻧﯿﮑﻮﻟﻮ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻮﺷﺘﺎرھﺎی ﺧﻮد واژه اﻧﻘﻼب را در ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﮫﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﮫ در آن ﻣﺮدم ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد را از ﺑﻨﯿﺎد دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ
روﻧﺪ »اﻧﻘﻼب« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از آن ﭘﺲ ھﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ رادﯾﮑﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ )اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ( و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )اﻧﻘﻼب
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﻣﻮﺟﻮد »اﻧﻘﻼب« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫﺟﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻧﻈﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﭘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻈﻤﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ .از آن دوران ﺑﮫ
ﺑﻌﺪ »اﻧﻘﻼب« ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺪارد و ﺑﻠﮑﮫ در ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه ﻧﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﭼﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھﻤﮫ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻧﻘﻼبھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ھﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ از طﺒﻘﮫ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﮫ طﺒﻘﮫ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ اﻧﻘﻼب را رھﺒﺮی ﮐﺮد ،اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ھﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ طﺒﻘﮫای ﮐﮫ در
اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ ،ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﮫوﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ آورد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺎرﮐﺲ
اﻧﻘﻼبھﺎ را »ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ﺗﺎرﯾﺦ«  12ﻧﺎﻣﯿﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎرﮐﺲ در »ھﯿﺠﺪھﻢ ﺑﺮوﻣﺮ« ﯾﺎدآور ﺷﺪ »اﻧﺴﺎنھﺎ ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎرﯾ ﺦ
ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﮫ طﺒﻖ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد در اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﮫ از
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ارث رﺳﯿﺪه و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺄ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آرزوھﺎی ﻓﺮدی و ﮔﺮوھﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﻧﻘﻼب ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮭﻔﺘﮫاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮآورده ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮ از آن .در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻣﺎرﮐﺲ در ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﻧﻘﻼبھﺎی ﭘﯿﺸﺎﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ آﯾﻨﺪه را ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در روﻧﺪ اﯾﻦ رده از اﻧﻘﻼبھﺎ »ﺷﻌﺎﺋﺮ و ﺳﻨﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻞھﺎی ﻣﺮده ﭼﻮن ﮐﻮھﯽ ﺑﺮ ﻣﻐﺰ ﻣﺮدﮔﺎن ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد .از
اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ درﺳﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻓﺮاد ﮔﻮﺋﯽ ﺑﮫ ﻧﻮﺳﺎزی ﺧﻮﯾﺶ و ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف ﺧﻮﯾﺶ و اﯾﺠﺎد ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ
ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،درﺳﺖ در ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ادوار ﺑﺤﺮانھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ارواح دوران ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﺑﮫﯾﺎری ﻣﯽطﻠﺒﻨﺪ «.و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ در اﻧﻘﻼب
 ١٣۵٧اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺷﻌﺎﺋﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزد ،زﯾﺮا ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ در اﻧﻘﻼبھﺎی
ﭘﯿﺸﺎﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﻨﻮز ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﯾﺎ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﮐﺎذب ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ »ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻮﺷﯿﺪه دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ 13 «.ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ واﻗﻌﯿﺖ »اﻧﻘﻼب« ﺑﺴﯿﺎر زود ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاھﺪ داد ﮐﮫ ﮐﺪام ﺧﻮاﺳﺖھﺎ و آرزوھﺎی ﮔﺮوھﯽ و ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ از ﻣﻨﺸﺎء طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﻨﺪ
و ﮐﺪام ﺧﻮاﺳﺖھﺎ و آرزوھﺎ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ و ﺧﯿﺎلﺑﺎﻓﺎﻧﮫاﻧﺪ .طﺒﻘﮫای ﮐﮫ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،آرزوھﺎ
و ﺧﻮاﺳﺖھﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﮫای ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .طﺒﻘﮫای ﮐﮫ ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوی ﺗﺨﺮﯾﺐﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﮭﻦ را ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﻮﯾﻨﯽ
ﺑﺪل ﺳﺎزد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﺑﺨﺶ از آرزوھﺎ و ﺧﻮاﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﮐﮫ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺎدی دارﻧﺪ ،ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ.

و ﺑﺎز در اداﻣﮫ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :ھﻤﮫی اﺣﺰاب و ﮔﺮوهھﺎی ﺳﯿﺎﺳِﯽ رﯾﺰ و درﺷﺘﯽ ﮐﮫ در اﻧﻘﻼب ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺎرغ از وزﻧﮫ
و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دارﻧﺪ ،ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻧﻘﺸﮫ و طﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺪون و ﻣﮑﺘﻮب
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در اﻧﻘﻼب ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻧﻘﺸﮫ و طﺮﺣﯽ دارﻧﺪ و ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ اﻧﻘﻼب را ﺑﮫﺳﻮﯾﯽ ﺑﺮاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺟﻨﺎح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
ﺑﮭﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ«.
اﻧﮕﻠﺲ در ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎری ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﮫ »ھﯿﺠﺪھﻢ ﺑﺮوﻣﺮ« ﻧﻮﺷﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ »ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺘﺮگ
ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺦ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫﻣﻮﺟﺐ آن ھﺮ ﻣﺒﺎرزهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻋﻢ از ﻣﺒﺎرزه در ﻋﺮﺻﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﺎ در
ھﺮ ﻋﺮﺻﮫ دﯾﮕﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ﺟﺰ ﻧﻤﻮدار ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ روﺷﻦ ﻣﺒﺎرزهی طﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﻦ طﺒﻘﺎت و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﺎدم ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ درﺟﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺧﺼﻠﺖ و ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﻣﺒﺎدﻟﮫ )ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن را ھﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد 14 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻘﺸﮫھﺎ و طﺮحھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ
»اﻧﻘﻼب« ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽاﻧﺪ .اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻧﻘﺸﯽ ﮐﮫ طﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﻧﺪ ،زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺮوری ﺳﺎزد ،در آن
ﺻﻮرت ﻧﻘﺸﮫھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی اﺣﺰاب و ﮔﺮوهھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ھﻢﺳﻮ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺎدی و واﻗﻌﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ھﺮﮔﺎه
طﺒﻘﮫای ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺪرت راﻧﺪه ﺷﻮد ،ھﻨﻮز از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی طﺒﻘﮫ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ھﻮاداران آن طﺒﻘﮫ در ﻋﺮﺿﮫ ﻧﻘﺸﮫھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ و دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ دوﻟﺖھﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در روﻧﺪ اﻧﻘﻼب در ﮐﺸﻮری ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
5

ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺎرﮐﺲ و آنﭼﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﮫھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮔﺮوهھﺎی رﯾﺰ و درﺷﺖ و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن دوﻟﺖھﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻔﺎوت از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺎن »ﺑﮑﺮ« ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﮫ ﻣﯽدھﺪ» :.ھﻤﮫی اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻘﺸﮫای دارﻧﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ
ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ اﻧﺴﺎنھﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺟﻨﺒﺶ ،آنھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺒﺎن اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖھﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮ ﯾﺎﻓﺘِﻦ
ی« اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻞ ﺑﺪھﻨﺪ«.
اﻧﺘﺰاﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺷﻌﺎرھﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی آنھﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﮫ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژ ِ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺳﺮ و ﮐﻠﮫ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« ھﻮﯾﺪا ﻣﯽﺷﻮد و درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ »ﻧﻘﺸﮫھﺎی« ھﻤﮫ اﻓﺮاد و ﻋﻮاﻣﻞ
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ »ﺷﮑﻞ دادن« ﺑﮫ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺮوھﺎ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﮫ در اﻧﻘﻼب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ
»ﻧﻘﺸﮫ« ﺧﻮد را ﺑﮫ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻧﻘﻼب« ﺑﺪل ﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی ھﻮادار
اﻧﻘﻼب ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ در ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﮭﯿﻢاﻧﺪ و ﭘﯿﺮوزی و ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﺪرت
اﯾﻦ دو ﻧﯿﺮو اﺳﺖ .اﮔﺮ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه ﺿﺮورت ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی را درک ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻧﻘﻼب دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی دﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ .و اﮔﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺲ را درﺳﺖ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،در آن ﺻﻮرت طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری را در ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ رﺧﺪادھﺎ و ﭼﮭﺮهھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ از واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی واروﻧﮫ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در ﭘﯽ ﻓﺮاروی از ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻧﮕﺎه ﺑﮫ آﯾﻨﺪه دارد ،ﺧﻮد را از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« رھﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﺪام ﻧﻘﺸﮫ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎده ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻘﺶ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« را ﺑﺎﯾﺪ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ طﺒﻘﺎت ﺳﻨﺠﯿﺪ.

و در اداﻣﮫ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :.اﻣﺎ »ﺑﯽﻧﻘﺸﮫﮔِﯽ« اﻧﻘﻼب ،ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺗﻮﺟﯿﮫای ﺑﺮای ھﯿﺠﺎنزدﮔِﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﮑﺎر ﻧﻘﺶ و ﺿﺮورت
آﮔﺎھﯽ و ﺑﮫوﯾﮋه آﮔﺎھِﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ،آﮔﺎھﯽای ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻮدِن ﺧﻮد آﮔﺎه اﺳﺖ ،ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﻘﻼب ﺑﮫ آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ وﺟﮭﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ را ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ؛ اﻣﺎ از آنﭼﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻟﺰوﻣﺎ ،و ھﻨﻮز ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ ﻧﺪارد .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺪان
ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺎروﺷﻦاﻧﺪ؛ و ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺎزد و ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ھﻨﻮز ﻧﺴﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ«.
ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ »آﮔﺎھﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ،آﮔﺎھﯽای« اﺳﺖ ﮐﮫ »ﺑﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻮدن ﺧﻮد آﮔﺎه اﺳﺖ «.اﯾﻦ
ادﻋﺎ ﺣﺮف ﭘﻮﭼﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺎور ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آﮔﺎھﯽ ﮐﺎذب اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ واﻗﻌﯽ،
ﯾﻌﻨﯽ آﮔﺎھﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردھﺎی داﻧﺶ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارد .ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه داﻧﺶ را اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،در آنﺻﻮرت اﻧﺴﺎن
ﻗﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎذب ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪیھﺎی طﺒﯿﻌﺖ ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ« را ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﻋﯽ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎذب داﻧﺴﺖ و ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ را
ﻣﺮوﺟﯿﻦ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎذﺑﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد را »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺮ ادﻋﺎی ﻣﺎ
اﻟﻔﺒﺎی اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﻣﺎرﮐﺲ را ھﻢ ﻧﻔﮭﻤﯿﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ در ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﺧﻮد دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ اﻧﻘﻼبھﺎی ﭘﯿﺸﺎﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
»اﻧﻘﻼبھﺎی ﭘﺮوﻟﺘﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼبھﺎی ﺳﺪه ﻧﻮزدھﻢ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﺪام از ﯾﮏدﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﮫ آنﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﮫﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آن را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺧﺼﻠﺖ ﻧﯿﻢﺑﻨﺪ
و ﺟﻮاﻧﺐ ﺿﻌﻒ و ﻓﻘﺮ ﺗﻼشھﺎی اوﻟﯿﮫی ﺧﻮد را ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﮫ ﺑﮫﺑﺎد اﺳﺘﮭﺰاء ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﮔﻮﺋﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای آن ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ ﮐﮫ از زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﺗﺎزه ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻏﻮلآﺳﺎ ﻋﻠﯿﮫ آنھﺎ ﻗﺪ ﺑﺮاﻓﺮازد ،در ﺑﺮاﺑﺮ ھﯿﻮﻻی ﻣﺒﮭﻢ ھﺪفھﺎی
ﺧﻮﯾﺶ آنﻗﺪر ﭘﺲ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم وﺿﻌﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ آنھﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ 15«.ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ »ھﺪفھﺎی ﻣﺒﮭﻢ« ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﮫﻣﻌﻨﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زدﮔﯽ آن ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﮑﮫ ھﺮ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ
ھﺪف ھﻤﯿﺸﮫ در آﻏﺎز ﺳﺮﺷﺎر از اﺑﮭﺎم اﺳﺖ و ھﺮ ﭼﮫ ﺑﮫ داﻣﻨﮫ ﭘﮋوھﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
آن ھﺪف ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮔﺮدد» ،ھﯿﻮﻻی ﻣﺒﮭﻢ ھﺪفھﺎ« ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﻮدی واﻗﻌﯽ ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدد .ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی ﺣﺘﯽ در
ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﻮﺗﻮن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا ﺳﯿﺐ از ﺷﺎﺧﮫ
درﺧﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺒﮭﻢ و وھﻢآﻟﻮد ﺑﻮد .اﻣﺎ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﮫ ﭘﮋوھﺶ ﭘﺮداﺧﺖ،
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ راز ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻮه ﺟﺎذﺑﮫ اﺟﺮام را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ و آﮔﺎھﯽ ﺧﻮد را از ﭼﻨﺒﺮه »ھﯿﻮﻻی ﻣﺒﮭﻢ ھﺪف« ﺧﻮﯾﺶ رھﺎ
ﺳﺎزد .ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﯿﺸﺘﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﯿﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ
ﻧﯿﻮﺗﻮن ﺑﺮای ﻓﮭﻢ ﮐﮭﮑﺸﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ھﻨﻮز ﻧﯿﺰ در ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﮫ ﻣﺤﺪود ﺑﺮ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ھﻢﭼﻨﺎن
از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ اﻧﻘﻼبھﺎی ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺰاﻓﮫﮔﻮی ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ،
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ھﺪف اﻧﻘﻼبھﺎی ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻓﺮاروی از ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری و ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ /ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ھﺪف روﺷﻦ
اﺳﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺤﻘﻖ آن را دادهھﺎی ﻣﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ از ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﺼﻮﯾﺮی واﻗﻌﯽ داﺷﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ھﻢ ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب »ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺎزد و ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ھﻨﻮز ﻧﺴﺎﺧﺘﮫ
اﺳﺖ «.اﻟﺒﺘﮫ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﮫﮐﺎرﮔﯿﺮی واژه »ﺗﺼﻮﯾﺮ« ﭼﮫ ھﺪﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪهھﺎی
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﮫ آنھﺎ آﮔﺎه ﮔﺮدد ،در اﻧﺪﯾﺸﮫ اﻧﺴﺎن دو روﻧﺪ رخ ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را ﺑﺎزﺗﺎب دھﻨﺪه
واﻗﻌﯿﺖ»ﺣﺲﮔﺎﻧﯽ«  16و دوﻣﯽ را »ﺧﺮدﮔﺎﻧﯽ«  17ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪهھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿ ﺮ
ﻣﯽﻧﮭﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺮد ﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺲﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ درک ﺧﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﮫای از آن ﭘﺪﯾﺪه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎ
و ﯾﺎ »اﯾﺪهھﺎ« ﮐﮫ در ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﮫوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﺎب واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ از ﺣﻮزه »ﺣﺲﮔﺎﻧﯽ« ﺑﮫ ﺣﻮزه »ﺧﺮدﮔﺮاﺋﯽ« اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﯾﺎ »اﯾﺪهھﺎ« ﻧﺎﺷﻔﺎف و
ﻣﺒﮭﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ھﺮ اﻧﺪازه ﺑﮫ ﺣﻮزه »ﺧﺮدﮔﺮاﺋﯽ« اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﮫ داﻧﺶ ﺑﺪل ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺷﺪ ﮐﮫ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮭﺎده اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﮐﮫ اﮔﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎ ھﻤﺎن »اﯾﺪهھﺎ« ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﭘﺪﯾﺪ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺪه ﺑﮫ ﻣﺎده ،ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ دارﻧﺪه آن اﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺶﺷﺮطھﺎی
ﻣﺎدی ﺗﺤﻘﻖ آن اﯾﺪه ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﺑﺮ أﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺷﺮطﯽ اﯾﺪهای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺎده ﺑﺪل ﮔﺮدد.

ی ﺧﻮدﮔﺴﺘﺮ اﺳﺖ .اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻧﻘﺸﮫی »ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﯽ« ﮐﮫ ﺧﺮده
در اداﻣﮫ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :اﻧﻘﻼب ،ﭘﺮاﺗﯿ ِ
ﮏ ﺧﻮدزاﯾﻨﺪه ِ
ی ﺧﻮد زﯾﯿﻨﺪه ِ
ﻣﻮزاﺋﯿﮏھﺎی ﺗﺠﺮﺑﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺪان ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺶآﯾِﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎدھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻣﯽآﯾﺪ و در راه ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ .ﭘﺮاﺗﯿﮑﯽ ﮐﮫ ﻧﻘﻄﮫی ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﺗﺌﻮری اﺳﺖ«.
درﺑﺎره »ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮدزاﯾﻨﺪهی ﺧﻮدزﯾﺒﻨﺪهی ﺧﻮدﮔﺴﺘﺮ« در ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ و دوﺑﺎره ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ »ﺷﺎﻋﺮاﻧﮫ« ﭘﺮداﺧﺘﻦ ،ﺑﯽھﻮده
اﺳﺖ .در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎز ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺗﮑﺮارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن اﻧﻘﻼبھﺎی ﭘﯿﺸﺎﭘﺮوﻟﺘﺮی و اﻧﻘﻼبھﺎی ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻧﮭﺎد .ﻣﻮﺗﻮر
اﻧﻘﻼبھﺎی ﭘﯿﺸﺎﭘﺮوﻟﺘﺮی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﮐﺎذب و ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪه اﻧﻘﻼبھﺎی
ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﮕﺎه ﺑﮫ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ آﮔﺎھﯽ واﻗﻌﯽ .اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ
از آن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻧﻘﻼبھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ دارای ﺑﺎﻓﺖھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮناﻧﺪ ،ﺑﮫ ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮫ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ دوﺑﺎره
»ﺷﻌﺮ« ﺑﺴﺮاﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺮت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب »در راه ﺗﺤﻘﻖ  ...ﺗﺼﺎوﯾﺮی« ﮐﮫ در ﮐﻠﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن وﺟﻮد
دارﻧﺪ» ،ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ «.و ﺣﺮف ﺑﯽرﺑﻂ دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ »ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺑﮫ »ﻧﻘﻄﮫ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺗﺎزهای ﺑﺮای
ﺗﺌﻮری« ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ھﻢﭼﻮن ھﺮ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد ،ﯾﮏ ﮔﺮوه ،ﯾﮏ ﻗﺸﺮ ،ﯾﮏ طﺒﻘﮫ و ﯾﺎ
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،ﭘﺮاﺗﯿﮑﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ھﻨﻮز ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را اﺛﺒﺎت ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ و
ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮی و ﺷﮑﻞ اﯾﻦ و ﯾﺎ آن اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه ﺑﺎ واﻗﻌﯿﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻮده اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن )ﭼﮫ ﻓﺮدی و ﭼﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،ﺿﺮورﺗﺄ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ »ﻧﻘﻄﮫی ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺗﺎزهای
ﺑﺮای )ﮐﺪام( ﺗﺌﻮری« ﺑﺪل ﮔﺮدد .ﺗﺌﻮری ﺗﻼﺷﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ »واﻗﻌﯿﺖ« و ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﮫ از »واﻗﻌﯿﺖ« در
ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ وﺟﻮد دارد .ﮔﻮﺋﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻋﺎدت ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﺮفھﺎی ﮐﻠﯽ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ اﺛﺒﺎت ﭼﯿﺰی و
ﻧﻈﺮﯾﮫای ﻧﺒﺎﺷﺪ.

و در ﺑﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :.ﺗﻼش ﺑﺮای ھﺮﭼﮫ روﺷﻦﺗﺮﮐﺮدِن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫی آزاد و رھﺎ از ﺳﻠﻄﮫ دارﯾﻢ،
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ و ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﻋﻈﯿﻢ و ﺻﺒﻮراﻧﮫ .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻼش را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ
ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻄﻨﯽ و ﻋﻤ ً
ﻼ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫی ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﮕﺮان را ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﮫ اﻣﺮوز
در دﺳﺖ دارد ،در »ﺳﺘﺎد رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب« ﻧﺸﺴﺘﮫ اﺳﺖ ،دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﮫ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی« ﺑﯽاﻣﺖ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،دﺷﻨﺎمﮔﻮ ﺑﮫ
»ﺧﯿﻞ« ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﻨﺪ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﮫاش را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ«.
ﺳﭙﺎﺳﮕﺬار ﮐﺴﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻧﻮﺷﺘﮫ آﻗﺎی ﺧﺴﺮوی را ﺑﺮای ﻓﮭﻢ اﻓﺮاد ﮐﻢداﻧﺸﯽ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از »ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻄﻨﯽ« ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﮕﺮان ﭼﯿﺴﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ را ﺑﺎ
ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬارد ﮐﮫ از ﻓﮭﻢ آن ﻋﺎﺟﺰﯾﻢ .از آن ﮔﺬﺷﺘﮫ ،داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه در ﺳﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ آن ﭘﺪﯾﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻤﻦ در واﻗﻌﯿﺖ ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ذھﻨﯽ آﻣﺎده اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﮫ در ﺳﺮ دارﯾﻢ ،ھﺮﮔﺎه زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺎدی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮرﺳﯽھ ﺎ و ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ زﻣﯿﻨﮫای
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ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻮدهھﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دھﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺖ زدن ﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ
زودرس ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮی در ﺳﺮ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻮدهھﺎ )طﺒﻘﮫ ﺧﻮد( را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﮫ در ﺳﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﭘﺮوراﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺎدی ﺗﺤﻘﻖ آنھﺎ ھﻨﻮز ﻓﺮاھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻧﮭﺎﯾﺖ آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ اﻧﮕﻠﺲ در
»ﺟﻨﮓ دھﻘﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎن« ﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﻮﻧﺘﺴﺮ 18ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ دھﻘﺎﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی ،ﯾﻌﻨﯽ رﺷﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه ھﻨﻮز ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﺎن
ﺟﺎﻣﻌﮫای ﻓﺮاھﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ھﻢ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ارزش ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﺑﯽارزش اﺳﺖ.

و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺮ ﻣﺪﻋﺎی ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ» :.ﻧﻮﺷﺘﻦ درﺑﺎرهی ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ،ﺳﺮد و ﺗﻠﺦ اﺳﺖ؛ و دﺷﻮار اﺳﺖ ﺧﺸﻢ را
ﻟﺠﺎم زدن و ﺑﻐﺾ را ﻓﺮوﺧﻮردن و ﺧﺮد را ﻣﺠﺎﻟﯽ دادن .ﮔﺮم و ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ و ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ھﻢﭼﻮن ﺣﻀﻮر در اﯾﻦﺟﺎ و
اﮐﻨﻮِن ﺧﯿﺎﺑﺎن ،آنﺟﺎﮐﮫ ﺧﺸﻢ ﺑﮫ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻐﺾ ﺑﺎ ﺳﺮاﻓﺮازی در اﺷﮏھﺎی ﺷﻮق و ﺳﻮگ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺧﺮد،
ﻟﻨﮕﺎن ﻟﻨﮕﺎن و ﻏﺮوﻟﻨﺪ ُﮐﻨﺎن ،ﭘﺎیﮐِﺸﺎن ﺑﮫدﻧﺒﺎل ﻣﯽآﯾﺪ«.
ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﭙﻨﺪارد ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺑﻨﺪ »ﺷﻌﺮﮔﻮﻧﮫ« و ﺧﺎﻟﯽ از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره »اﻧﻘﻼب«
آﻣﻮﺧﺘﮫ اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن »ﺧﻮشﺑﺨﺘﯽ« اﺳﺖ.
ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﮐﮫ ﻣﺪﻋﯽ رازﮔﺸﺎﺋﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ
اﻧﻘﻼب را اوج ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ داﻧﺴﺘﮫ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب و ﺑﮫ وﯾﮋه اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﺧﻮاھﺪ داد
ﮐﮫ از ﯾﮏﺳﻮ ﺗﻀﺎد طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن طﺒﻘﮫای ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارد و طﺒﻘﮫای ﮐﮫ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻣﻮﻟﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺑﮫ اوج ﺧﻮد رﺳﺪ و ﺧﺼﻠﺖ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی آن ھﻮﯾﺪا ﮔﺮدد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺎدی
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﯾﻨﯽ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدد .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ »ﺗﻮﺳﻌﮫ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫای ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﮫ در آن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه و اﺑﺰار ﻣﺮاودهای ﮐﮫ ﺑﮫوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻘﻂ ﺳﺒﺐ ﻓﻼﮐﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺸﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫﺟﺎی آن ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﻟﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ...و در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن وﺿﻌﯿﺖ طﺒﻘﮫای ﺑﮫوﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﮐﮫ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﺘﯿﺎزات آن ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺮ دوش
ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رادﯾﮑﺎل ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﮫ ﭘﯿﺶﺷﺮطھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ؛ ﮐﮫ اﯾﻦ
آﺧﺮی ﭘﯿﺶﺷﺮط اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻓﻘﻂ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ھﻢﺳﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری
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در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﺧﻠﻖ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ«.
ﮔﺮﭼﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ درﺑﺎره ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎرﮐﺲ از »اﻧﻘﻼب« ﻧﻮﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ھﻮادار اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی
ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﺎ ﻣﯽزﻧﺪ و در ﻧﻮﺷﺘﮫاش اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدی »اﻧﻘﻼب« ﻣﺎرﮐﺲ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ھﺎﻣﺒﻮرگ ،آورﯾﻞ ٢٠١٨
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de

ﭘﺎﻧﻮﺷﺖھﺎ:
https://www.facebook.com/naghd.site/?hc_ref=ARR2gRr183fXjzA2VDGyUrszgGQEd2VwZPMlYUHbboz0_nYPMse_6WMdP1aqsL2n8jk
Phrasierung/ phrasing
3 Marx, Karl: „Klassenkämpfe in Frankreich“, MEW Band 7, Seite 98.
4 Koenen, Gerd: „Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus“, Beck Verlag, München 2017, Seite 752.
5 Arendt, Hannah: „Über die Revolution“, New York 1963. Piper, München 1994, Seite 184.
6 Engels, Friedrich: „Revolution und Konterrevolution in Deutschland“, MEW Band 8, Seite 95.
7 Engels, Friedrich: MEW Band 22, Seiten 509–527.
8 Tautology
9 Samte Revolution/ Velvet revolution
10 Palastrevolution/ Palace revolution
11 Revolution
12 Marx-Engels Werke, Band 7, Seite 85.
ﻣﺎرﮐﺲp ،ﺎرل» :ﻫtﺠﺪﻫﻢ ﺑﺮوﻣﺮ ﻟﻮ~} ﺑﻨﺎ€ﺎرت« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻫ ﺮﻣﺰان ،۱۳۴۷ ،ﺻﻔﺤﻪ .۲۳
ﻫﻤﺎنﺟﺎ ،ﺻﻔﺤﻪ .۲۱
ﻫﻤﺎنﺟﺎ ،ﺻﻔﺤﻪ .۲۶
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Sinnlichkeit/ sensibility
Rationalität/ rationality
18 Thomas Müntzer
19 Marx-Engels Werke, Band 18, Seite 633.
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