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تر از ضدامپریالیسمجوهري
مهدي گرایلو

باورِ من فصل مشترکی هست میان آن بخش به:ي ناهمسانِ تجرید جوهر استبر سرِ دو شیوهسخنهمچنان 
کاهـد و  فرومـی در منطقـه  ورزيِ ایـران سیاسـت را به یک ابـزارِ مقاومتیافته به ي نامکه تکانهاپوزیسیون از 

سـان جنبشـی ضدامپریالیسـتی    آن را بـه ،نیسـتی لنیـکیشـیِ مارکسیسـتی  راستجور پیامد یکبخشی که به
ي یکُـم  دسـته خیـزد. پردازي به هـواداري از آن برمـی  ي مفهومي همین شیوهگاه در دنبالهحتا شناسد و می

ویژه بـا کـار   بزنند، عادتی که در ایران بهخلقیچپیا ضدامپریالیستیچپرا به نام هایعادت دارند که دوم
؛ ه اسـت نیرو نهادینه شـد بس بهپس از انقالبوهفتی، در میان چپِجهتدار حکمت در نقد مارکسیسم پنجاه

، در عمـل  اریخ چهل سـاله ن تدر درازاي ایرقیبانِ کوچک اواست چون وکم تکینهباره بیشنام حکمت درین
بیفزاینـد. » نقـد چـپ ضدامپریالیسـتی   «او بر ادبیات ایرانیِ هايداشتهپذیر با سنجشمبلَغینتوانستند هرگز 
و ضدامپریالیستیچپمیان چیز، چهمقاومتي ي ویژهدر برخورد با تکانههمه پرسش من این است که بااین

ایـن بحـث   بتـه  ال؟کندایجاد میي همپوشانِ روشی و شناختیحکمت یک ناحیهيِدرفشدارمنتقدان آن به 
رفته است؛ تا این اندازه اطمینان داریـم کـه تـا    هاهم دارد که پیرامون آن سخنايفراایرانیي تاریخیِجنبه

آینـدي نشانِ چشمپردازيِ دیگر، پیش از انقالب اکتبر از ضدامپریالیستیگري، با همین نامگذاري یا هر مفهوم
هـاي  خـوانش نبایـد سـهمِ   گمانکمینترن بیشتر پرورش یافت و بیاین مفهوم با زدوخوردهاي درونیِست.نی

اتفـاقْ بـه کمـابیش و سـاده .از دیده انداختبحث راهاي سیاسی و گاه نظريِ لنین در آن گوناگون از دخالت
یورش ي این انقالب باسویهرویی همهبا رویاهمزمانافتد،میي امپریالیسم آنکه یک انقالب پیروز در محاصره

هـایی عمومـاً   ارگري و بـا داعیـه  کـ نه الزاماًهاییهایی با خاستگاهتکانشنیز کشورهاي رشدنیافته در جهانی،
ي جهانیِ کمونیسم با ارزیـابیِ  ، و جبههندریگمیطلبانه در برابر همان امپریالیسم شکل گرایانه و استقاللملی

يِ گـر مداخلـه مشـروط بـه   ولـو ویش ضدامپریالیسـتی، به پشتیبانی از هـر پـ  امپریالیسم چونان خطر عمده، 
، ایـن مفهـوم نوظهـور    پس از تثبیت قدرت انقالبسرانجام؛ نهدمیروي ،براي باالبرد ذهنیت آنهاکمونیستی 

انقالبـی یافتـه بـه  هاي نامدولتي ابزارِ ي گفتمانی و در جعبهن عاملیتی خودبنیاد در همان سامانهنیز همچو
هـاي  دهد. در این رویکرد اگرچه جنبشبه زیست خود ادامه میشانجغرافیاییسیاسیبراي پیشبرد نبردهاي 

در تدرج تـاریخیِ مراحـل   بیرونازها ي دخالت کمونیستدرنتیجهشوند، اما انگاشته نمیکارگريگفته پیش
گفتـه دسـتگاه دولـت، خاسـتگاه طبقـاتیِ بـه     میـانجیِ تصـرف انقالبـیِ   دمکراتیک و سوسیالیستیِ انقالب بـه 



2

اي که در آن مناسـبات  جامعهداريِ نوعی، یعنینظام سرمایهبورژواییِ آنها به تثبیت یکبورژوایی یا ملیخرده
تولیدداران است، نخواهد انجامید.طورعمده در دست سرمایهقدرت سیاسی نیز بهوستداریسرمایهغالب

راستی موجـود، یـک ابـزارِ    پردازي اردوگاه سوسیالیسمِ بهي نگرهان بخشی از سامانهساین روش کاوش به
ي نـدازه تاا،انگاشـتنِ موجودیـت آن اردوگـاه   دلیل است که با پـیش همیندفاعیست، اما بیش از همه بهبنْـاز
برآمده از این دیدگاه سرانجام با ارزیـابی  ضدامپریالیستیِگفتهي بهسنجش منظومهنی جاي درنگ دارد: یعم

برونـدادهاي بـه تفـاوت   براي فهـمِ مصـداقیِ ایـن داللـت    ؛پذیر استهاي تاریخی و اجتماعیِ آن امکانداللت
ــال  ضدامپریالیســتیسیاســیِ ــوده و چــپ رادیک ــريِ حــزب ت ــت)57گ ــار و اقلی ــابیِ (پیک بیندیشــید؛ ارزی

از ایـن حکومـت را   ش دفاع،ي منطق تبیین باالعنوان دنبالهبهنوینتوده از سرشت حکومتضدامپریالیستیِ 
ي درنهایـت و پـس از همـه   57تـوده انقـالب   حـزب  کنـد؛ بـراي   توجیه میتناقض خوبی و بیبهنزد خودش 
هـاي سپسـین آن بـه    بخشـی بـه گـام   است که تعیندمکراتیک ـخلقیانقالب یک ،تحلیلیهاي زیروباالکردن

جهت با خود سازگار اسـت کـه بـه یـک     ها در آن بستگی دارد. این تحلیل بدیني دخالتگري کمونیستشیوه
ي وارده بـر ایـن   قیدوشرط پایبند است؛ به همین دلیل ضربهپرده و بی، بیاردوگاهواقعیت اجتماعی نیرومند، 

هـاي خـود   تـوان در کاسـتی  ي نظري حکمت، نمـی لبی چپ رادیکال و منظومهسازمان را، برخالف داوري غا
ست: تا زمانیکه شوروي وجود داشت، این تبیین در مورد تکانشویِگفتمان سهاي مبـارزاتی بسـیاري   تیسم ج

درسـتی کـار   جغرافیایی این اردوگاه بـه ورزي و منافع اقتصادي و سیاسیدر جهان در چهارچوب افق سیاست
پـذیر  هاي مجردترِ مارکسیسـتی امکـان  نگارهرد؛ درنتیجه ارزیابیِ آن تنها با سنجش همین افق برمبناي اکمی

تجریـد  هـاي بسـیاري از نـوع    گفته شـد، مسـتعد لغـزش   دولت جوهر ناممکن است، موضوعی که چنانکه در 
فرامـوش  هـا ضدامپریالیسـت "شود: ایست که در نقادي خود حکمت از چپ ضدامپریالیستی دیده میافراطی

تر از آن قرار دارد کـه نقـد   ، و امپریالیسم در ترازي انضمامید که تضاد اصلی میان کار و سرمایه استنکنمی
حال آنکه پرسش نه انکار تضادي در چنـین تـرازي از انتـزاع،    "بشود؛و کلیت تجرید از آن متوجه این درجه

تضاد نیست.بنیادین اینست که مسئله یا خواست آن هرگز حل نشییابیِ این تضاد در تکابلکه شکل میانجی
اش در ایران بیش از هر جریانی حزب توده بود) سنتیِ اردوگاه (ادبیاتی که نمایندههايضدامپریالیستتالش 

، اگرچـه بخشـی از کارکردهـاي    دمکراتیـک ـي انقالب خلقـی براي این میانجیمندسازي از رهگذر طرح انگاره
انتزاعـیِ ـحـاد وحـدیث بـود، امـا از نقـاديِ    راستیِ موجود پرحـرف پاییِ یک سوسیالیسمِ بهي خویشتنهسامان

ورزيِ همان در قالب سیاستاش،ون این میانجی را، با هر درجه از نارساییتر بود، چحکمت به واقعیت نزدیک
ي خواسـت  فرایند فراروي جنبش از مرتبهلحاظ ذهنی و عینی ها بهکمونیست"جست: وسیالیسمِ واقعی میس

شرطی ممکن است سازند و این بهپذیر میغیرپرولتريِ کنونی به خودآشکارگی تضاد طبقاتیِ بنیادین را امکان
کنم که ارزیابی آنچه در واقعیت از تکرار می"ي جهانی سوسیالیسم حرکت کند.که دولت انقالبی در منظومه
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موجود است، اما خود گفتمان راستیبهنقد بنیادهاي روشیِ آن سوسیالیسمِ نیازمنداین فراروي مشاهده شد،
از درون ناسازگار نیست.

بینـیم کـه   مـی چـون پیکـار و اقلیـت را    هـایی به پرچمداريِ سازمان57ي روبرو، چپ رادیکال در نقطه
ي عملیِ به نتیجهحزبوارونِبهاما فهمند،ضدامپریالیستیگريِ خود را درنهایت با همین ادبیات اردوگاهی می

ـ  کمونیستمیانجیگريِ: آنها آن پایبند نیستند ي مرحلـه اصـطالح جنـبش انقالبـی بـه آن بـه    دها بـراي فراشُ
نـاممکن  ضدامپریالیسـتی بخشی از یک اردوگاه جهـانی  سانِبهرا با فرضِ پذیرشِ این حکومت سوسیالیستی

ي سرشـت حکومـت نوپدیـد اسـت کـه در آنهـا بایـد        دربـاره وپالگـویی انبـوهی از پـرت  حاصـلْ انگارنـد؛ می
ها با رویکرد حکمـت در ایـن   ي این گروهاین حکومت تبیین شود. تفاوت نگرش آشفتهنبودنِضدامپریالیستی

کوشـند  یجاي آن مکنند، بلکه بهاست که آنها اهمیت کانونیِ ضدامپریالیستیگريِ جنبش انقالبی را نفی نمی
در برابر، حکمت این ویژگی حکومـت  ؛سرشت ضدامپریالیستی نشان دهندبهره ازبیحکومت برآمده را اصوالً 

شـود  عنوان یک برآمد ارتجاعیِ حرکت که سبب میضدامپریالیستیگري را بهاین کند، بلکه صرف را انکار نمی
کند. اینجا مجال ورود به جزئیات بیشتر نیسـت و  یتضاد اصلی (کار و سرمایه) از دیده پنهان بماند، محکوم م

امتنـاع چـپ   ناگزیرِينتیجهاما ، فراهم آورمبیشتر تاریخیِ امیدوارم در فرصتی نزدیک این موضوع را با شرح 
و درنتیجـه  درقبـال انقـالب ایـران،   ضدامپریالیسـتیگري الگـوي روسـی   عملـیِ رادیکال از پذیرش پیامدهاي 

مقـدر بـود   بـود کـه  مسـیري  گیـريِ  درپـیش سـرانجام  ،حکومت برآمده از انقالبحل معمايدرسردرگمی
ش گروه رجوي باشد. پیشاهنگ

پـاداش ها و حکمت در یک موضع همدید شـدند و آن اینکـه حـزب    ي حزب توده، رادیکالپس از ضربه
بـودنِ آن را در  هـا ارتجـاعی  ؛ دقت کنید که رادیکـال با مرگ خود گرفترا جنبش ارتجاعی اعتمادش به یک 

تر که او سپسايمؤلفهدیدند و حکمت دقیقاً در ضدامپریالیستیگريِ صرف آن، نبودنِ آن میضدامپریالیستی
و تجـدد  میـان بربریـت خـاورزمین   تمـدنی رویـاروییِ یکجورصورت بهآن را ادبیاتش فرجامینِ در بازپردازيِ 

ایـن تحلیـل  نکتـه آنکـه   (کنـد ریخت، تبیینی که هنوز در اقمـار گونـاگون سـنت او کـار مـی     قالب باختري
هاست: قمار روي یک جنبش ارتجاعی سازانه بسیار یادآور نقد سلطانزاده به رویکرد حیدرخان به جنگلیساده

هد؛ قتل حیدرخان سرِ قمارکننده را به باد دبساچهبا توهم نسبت به خصلت دمکراتیک و ضدامپریالیستیِ آن 
ها در آن توطئه فوراً به این گَزِشِ سیاسی اعتبـار داد، اعتبـاري کـه تـا     داشتن جنگلیو داستان احتمال دست

ي کوچک باره دو نکتهدرینهمهبااین)؛جاي خود باقی مانده استبدون نیاز به هیچ نقدي بهگویاهمین امروز
و بازسازي سازمان مخفی خود براي حفظ تودهه به تالش حزب کوچک اینکه با توج؛گزارشَندشایانو بزرگ 
آنکـه حتـا اگـر اعتمـاد صددرصـد هـم بـود،        ؛ و بـزرگ این اعتماد صددرصد بوده باشدکه رسد نمیبه پندار

مشـکل ایـن بـود کـه گفتمـانی کـه حـزب آن را        ترجمه کرد: دیدگیتوان موضوع را به خیانترو نمیهیچبه
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را در قالب یک تکـانش  57کوشید تا خود از رهگذر نظام مقوالت و مفاهیم خود میکرد، خودبهنمایندگی می
يکنندهتثبیتي بخشی از سوبژکتیویته» محدودسازي«این ؛ کندمحدوددمکراتیک یا ضدامپریالیستیِ صرف 

ناخواسته ترمز آن یک انقالب خواستهي تحلیلی سویِتیسم است که در دفاعِ عملی ازفرایند انقالب در سامانه
یـا ها، جنـبش اسـتقالل الجزایـر   خواهی بعثیشورش استقاللدر ردیف57در این نگرش انقالب کشد؛ را می

انقـالب  در معنـاي دقیـقِ واژه   تـوان  را نمـی یـک  د که البته هیچوشپردازي میبخش ویتنام مقولهنبرد رهایی
و اصـوالً داراي سرشـتی   ،دامپریالیسـتی و ضداسـتعماري  جنبش یا پـویشِ ض ؛ آنها برآمد پیروزي یک دانست

ي خـارجی و ...)  و خود را تنها با ارجاعِ سلبی به یک انگیزشِ بیرونی (استعمار، امپریالیسم، حملهاَندواکنشی
اصـالت و مشـروعیت   خودگستر و خودمبین بیِنگاریم که کنشِاگر انقالب را یک آنکه حالند؛هدتوضیح می
ي که چونان یک مابعدالطبیعهسازد مسجل میبازبرد به حقیقتی تنها با ي یک دینِ نودمنده مانندهخویش را 

را سه انقالب رويتاریخ تجدد تنها ، آنگاه باید بپذیریم که شودزاده میکنندهوضعنشِکُاز خالل همین نوین 
توان به واکنشـی صـرف   ها را نمیفرانسه، انقالب روسیه و انقالب ایران؛ این انقالب: انقالب ه استبه خود دید

حقیقـت مسـلّم،   ادعاي یک آشکاراندنِهاي زایش یا در برابر یک فشار یا تهدید بیرونی فروکاست؛ آنها دقیقه
وضعیت تـدافعی در  ي قرارگرفتن دریکُمی در واترلو سرکوب شد، دومی درنتیجهخودپیدا و خودمبین بودند؛

پایـان بـا هـاي آن بازماندهخود را سانسور کرد و آخرین زود خیلیي ضدانقالب جهانی جانبهبرابر تهاجم همه
رده بـه هاي جانبخشسومی هنوزاماجنگ دوم از میان رفت،  ياي از میـراث تـاریخی خـود را بـا تکانـه     دربـ

آید، یک واکنشِ دفـاعی محـض از نـوع    آنچه از نامش برمیوارونِ، بهمقاومتکند؛ مقاومت به جهان صادر می
ي داعیهموذيِ بیرونی نیست، بلکه زایش یا صدورِ خودبنیاد انگیزشِهاي ضدامپریالیستی در برابر یک جنبش
.سازدپیداکوشد خود را که از بدو پیدایش بشر میستیحقیقت

دارند و هر حرکتی براي فهمِ کنشیروح، سرشتی آگاهیِ در تحقق مرگاخیرباري، این سه گامِ تاریخیِ 
بـه  گیرد، حتا اگر خود انقـالب ضدانقالب قرار میمفهومیِسان رویدادي واکنشی، درعمل در چارچوب هآنها ب

من هاي امنیتی، در سنجش دالیل پاکسازيبرآورد ضدانقالبی از آن نداشته باشد.نیت آن اعتماد کند و حسن
اش در یمرکـز فرمانـده  مـثالً  جریانی که حضورانقالب از خطرات یک ایمنیِ دستگاههاي ارزیابیسهمِ منکر 

ي حزب توده دانم که اگر از بعدي دیگر به موضوع بنگریم، ضربهنیستم و میستپایتخت یک ابرقدرت جهانی
هـاي  از تحلیـل هـم بسـنده کنـیم، نگـرش     نباشد؛ البته اگـر بـه ایـن سـطح    بیرونتواند از این قاعده نیز می

ي شوند، اما مـن اصـوالً ایـن قاعـده    آن ضربه بالموضوع میها و سنت حکمت به پدیدارِي رادیکالسازانهساده
شکسـتنِ هرنـوع   چیزي بیش از شکلِ پدیداريِ درهـم هم را هاي انقالبیدولتامنیتی رفتارشناسیِ مربوط به 

اکنون باید گامی به پیش برداشـت و محدودسـازي مفهـومیِ    دانم.انقالبی نمیحصرِ مفهومی علیه یک زایش 
ي ضدانقالب براي نابود کردن آن تکانه انگاشت، اقدامی که حتا پیش از تکمیل توطئهنخستینیک انقالب را 
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ایـن  .پذیرد که در خود این فرایند حضور عملـی دارنـد  فرایند انقالب و گاه به کارگزاري نیروهایی صورت می
از رهگـذر طـرح نظـامی کـه     که جنـبش انقالبـی را   دهدرخ میاي ي مفهومیمیانجی سامانهمحدودسازي به

بـراي فهـم بهتـر قیـاس     کنـد؛ عنوان بدیل نظام کنونی شکل دهد، پیشاپیش اخته میبایست در آینده بهمی
در مـواردي  نظـامِ آینـده  ي دارنـده مناسبات اجتماعیِ برپايپیشاپیشِ جوهرِ طبقاتی یا اندازيِطرح:کنیممی

ي خـود جنـبش   دهنـده تنها معنادار است، بلکـه توضـیح  خواهانه نههاي ضداستعماري یا استقاللچون انقالب
است: جنبش استقالل الجزایر بدون تصویر حکومتی که بنیادش بر خودفرمانیِ سیاسی این سرزمین نسبت به 

یز این واقعیت پذیرفته شـده اسـت   ؛ حتا در ادبیات مارکسیستی نگیرداستعمار فرانسه است، هرگز شکل نمی
تواند بر خواست عمومیِ استقالل پیشی بگیـرد و  جنبش نمیهاي طبقاتیِهایی جهتگیريکه در چنین نمونه

آینده، بیش از نبرد رقابـت طبقـات یـا    ي نتیجـه رویاروي طبقاتی، بـه  درنتیجه تعیین سرشت طبقاتی دولت
ي دیگرسـخن همـه  ؛ بـه شـود وابسـته مـی  طبقات رقیب بر سرِ نمایندگیِ همین خواست عمـومی پیشاهنگان 

اند. اینجا یکجور پذیرفتهاستقاللي شدهدولت آینده را در امرِ مسلّمنمایندگان طبقاتی پیشاپیش تعین اصلیِ
شود دولت انقالبی بیانِ پذیريِ دوسویه میان جنبش و نظام برقرار است که سبب میاینهمانی، آشتی یا تأویل

با تحویلِ قدرت خود به دولـت  حالت با تحقق دولت مستقل، جنبش عمالً روشنِ خواست جنبش باشد؛ درین
جنبشی که از درون بخشیِخودپایاني دهد و نظام نوین درست درنتیجهموضوعیت خود را از دست میجدید 

هاي اجتماعی کند. اما درمورد انقالبام جهانی پیدا میبه آن مشروعیت بخشیده بود، مشروعیت بیرونی در نظ
پـردازيِ نظـامِ آینـده پیشـاپیش     ي مفهـوم موضوع یکسره دیگرگونه است: در آنها جنبش برپایهي باالگانهسه

شـدن در سـامان   ختـه از اَکـه  همـواره داراي مـازادي نسـبت بـه نظـامِ نـوین اسـت        ، بلکه تعین نیافته است
دیگرگفتـار  ؛ بـه گریزدمی»ي گفتمانیسامانه«از محدودشدن در هر تعبیري یا بهدولت نوین، وپردازيِمفهوم

ي روابط قدرت نوین باشد، اش براي آنکه بیان بسندههاي مفهومیي پیوستبا همهدولتشکلي اینجا مقوله
خـود،  ي قدرت جنـبش برسـازنده  يهمهگرفتنبه جاي تحویلخواهیاستقاللهایی چون وارونِ نمونهبهباید 

از رهگذر زداین کوشش از پیش از انقالب و نمونهچنانکه گفته شد.اي از آن را اصوالً انکار کندبخش کلیدي
هاي تالشهاي سیاسیِو داللتدگردنامند آغاز میمیسرشت انقالب ها بحث بر سر تعیین آنچه مارکسیست

تـر  یک انقالب بالفعل (دمکراتیک یا سوسیالیستی) گاه از این دیـدگاه روشـن  براي تعیین گامِ تاریخیِنظري
ند.شومی

اي پروارتر با بازبرد بـه کارهـاي   باید زمانی درخور و در نوشتهاکنون پیش خواهم کشید راکه همادعایی 
نظـري در تعیـین   جور انعطاف یا احتیاطتوان یکي من میبه دیدهدر گرماگرم انقالب روسیه بررسید:لنین

شان هاي اروپاییپیالهو همها بازجست که او را در این امر هم از منشویکي اوسرشت آن انقالب را در اندیشه
هـا کـه تـا آنجـا بـه      ؛ در برابـرِ منشـویک  سـاخت متفاوت میو مارکسیسمِ اروپا هاچپ بلشویککرانِو هم از 
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شـان را بـه   آمـده دستجاري انقالب باور داشتند که قدرت نقداً بهي گامِیافتهتعینـبودنِ پیشاپیشدمکراتیک
هاي چپگرایی که هرگونه امتیـازدهی تـاکتیکی بـه بـورژوازي و     دادند، و در برابر بلشویکها تحویل میکادت
ي در یـک مرحلـه  قدرت نوین براي تثبیتیا خود نپ)دهقانانبهزمینشعار زدبورژوازيِ روس (نمونهخرده

دانستند، او گذشته مییجنبش انقالبسوسیالیستیِگفتهبهرا خیانت به سرشت معین و گذراي فرایند انقالب 
باور به(بندي آن انقالب به دست ندادبندي دقیقی از مرحلههایی نامتعین و گاه ناهمساز هرگز صورتاز گزاره

ناپـذیري  ي ایـن تعـین  ردنشـانه را بایـد چشـمگیرترین د  مداومانقالب تالش تروتسکی براي طرح مفهوم من 
و داي نرسـی به انجامِ بسـنده این تالشچرا و چگونهتوضیح داد که باید نیز دانست که البته در همان نوشته 

چیـزِ  ). پنداري نزد لنین آنچـه از خـالل انقـالب در حـال زایـش اسـت      حتا از جهاتی به ضد خود تبدیل شد
معنی که این یندسوبژکتیو است، ببنْـست که تخصیص سرشتی ویژه به آن امري ازاصیلِ خودمبینیانتزاعیِ

نظـام نـوینِ  «گیري یک سیاسی در فرایند شکلاي مداخلهشناختی بلکه نه امري جامعهرا باید تعیین سرشت 
شـود: اینگونـه   انقالب وارونه میرویدادانقالب و سرشتي انگیزي رابطهطرز شگفتدانست؛ اینجا به»معنایی

سازد، را آشکار می» طبیعی«یا یک مدلول طبقاتیِ نیست که یک رویداد انقالبی یک سرشت معین اجتماعی
بـراي خـود فراینـد    »سرشـت انقـالب  تعیـینِ «داللـت  آنچه پیش از همه مطـرح اسـت   اکنون وارونْبلکه به
مشخص درقبال خود انقالب است؛ مـن در  گیريِیک موضعالبسرشت انقتعیینتر،زبان سادهست؛ بهانقالبی

این پرسـش را، البتـه پیرامـون موضـوعِ     )»نوشتنِ سوسیالیستیهايمحدودیت«(بخش دولت جوهر ناممکن
، در چـارچوب گـذار بـه    انقالبـی ـملـی یافته بـه  هاي نامدخالت لنین در بحث تعیین خاستگاه طبقاتیِ جنبش

یـک مـدلولِ طبقـاتی بـدیل بـراي مـدلولِ فرضـاً        یـافتنِ تنهام: دشوارهبرخالِ معنا تعبیر کردي باالترِ مرتبه
دانسـتنِ ایـن   ، بلکـه هـدف  دهند نیستمینسبت هاي انقالبی نادرستی که حیدرخان یا سلطانزاده به جنبش

») : خاستگاه طبقاتیدال: سازمان/جنبش ـ مدلول «ايِ نشانهداللت هر یک از آنها (یعنی کل ترکیبِاست که
اي خود به یک دالِ بسیط تبـدیل  ؛ اینجا آن ترکیب نشانهخودش چه داللتی براي تکانشِ انقالبیِ بالفعل دارد

بندي انقالب و موضـوع تعیـین   میانجی به مرحلهبیگیرد؛ همین بحثْو سطحِ نوین معنایی شکل میشودمی
ي خورد: پرسش فقط این نیست که میانِ داللت جنبش به گامِ دموکراتیـک (نشـانه  سرشت آن نیز پیوند می

اندیشـیدند، و داللـت جنـبش بـه گـام      ها مـی آنچنانکه منشویک») دمکراتیکـدال: جنبش ـ مدلول: بورژوا «
ها بر بخشی از جناح چپ بلشویککه آنگونه ») ل: جنبش ــ مدلول: سوسیالیستیدا«ي سوسیالیستی (نشانه

چیسـت؛  جنـبش دالکدام درست نیستند، پس مدلول راستین بـراي  آن بودند، کدام درست است و اگر هیچ
داللـت جنـبش بـه گـام     «یـا  » داللـت جنـبش بـه گـام دمکراتیـک     «تر این اسـت کـه خـود    پرسش کلیدي
هـاي داللـت در هـر دو مـورد   بارهـا  لنـین  روشـنا بـه دارنـد؛ انقـالب فراینـد لتی براي چه دال» سوسیالیستی

گام دمکراتیک سخن از فعلیتزبانْ؛ به همین دلیل است که با آنکه او خودش گاه بهیافته استايضدانقالبی
هـاي انقالبـی لنـین در    سـازيِ سیاسـت  تر در فرایند چیـزواره هاي عملی او که سپسگفت، اما آن استنتاجمی
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»دستگاههاي تحقـق ایـن گـام برشـمرده و توجیـه شـدند       چونان بایستهلنینیسمیافته به رسمیِ نام»معارف
معنـا درك  )، هرگـز نـزد خـود او دریـن    وشت ملـل تعیین سرنحق و زمین به دهقانان(بیش از همه سیاست 

بخشـیدن زمـین بـه    «بـه شـعار   » جمعی و اشتراکیکشاورزيِ«ها از شعار نشینی بلشویکشدند: او عقبنمی
پیشبرد خود براياي تاکتیکی ، بلکه چونان جابجاییسان برآمد ناگزیرِ گام دمکراتیک انقالبرا نه به» دهقانان

(این تبیین لوکاچ اگرچه به جستمی» تثبیت انقالب«در مفهوم لوکاچ آنچهنزدیک به دید،فرایند انقالب می
نزدیـک  بـاره  دریندیگر اندیشمندان مارکسیست هايزنیگمانهگذرد بیش از در این توصیف میموضوعی که 

انقالب ابزار یا فرایندي براي تحقـق یـک   اینجا؛ دو یکسره اینهمان نیستند)خوبی پیداست که ایناست، اما به
تحقـق آن خواسـته در خـدمت   وارونْبـه شده نیسـت؛ از پیش تعییني دمکراتیک (یا سوسیالیستی) خواسته

نشـانه یـا   نـه یـک   » انقـالب دمکراتیـک  «رویداد انقالب است: حـدوث یـک نظـام معنـایی نـوین کـه در آن       
ست که در موقوف به معناي نوینیکه ایست، بلکه دالِ گشودهیافتهشده و تمامیتالخطاب مفهومیِ بستهفصل

نظام حقیقت پیشین، یعنی همان در معنااکنون دیگر آورد؛دست مید فرایند انقالب بهبازبرد فرجامین به خو
اد، تحقـق  شناختیِ ناظر بر تحلیل سرشت دمکراتیک یـا سوسیالیسـتی رویـد   سامان مقوالت و مفاهیمِ جامعه

آمیزي ظاهريِ جور درهماست؛ در این تراز شاهد یکي تراز نوین حقیقت سر برآوردهیابد زیرا یک داعیهنمی
هاي اروپا نیز بـود. ایـن واقعیـت    ها و مارکسیستهاي انقالب هستیم، موضوعی که گاه مورد نقد منشویکگام
ط لنین با یاریگیري از رویکرد مـارکس بـه   وکم نامتعینی نمایان ساخت که خي بیشویژه خود را در انگارهبه

است؛ تبیـین ایـن مسـئله،    صادر کرد و آن پیشوایی پرولتاریا در انقالب دمکراتیک1849-1848هاي انقالب
فراتـر نرفـت، امـا همـین تبیـین نیـز      بـورژوازي ناپیگیريِبینیم، از سطحِ همچنانکه نزد خود مارکس نیز می

؛ پرسـش ایـن اسـت کـه آیـا      ي ابعاد نظام داللت در حال وقوع استتوسعهنوعی دهد که نشان مییوشنربه
است؟ براي اینکه این پرسش براي بورژوازياي که در تحققِ انقالبِ بورژوایی ناپیگیر است همچنان بورژوازي

ي کـارگري کـه در تحقـق انقـالبِ    ي گزاره را عوض کرد: آیا طبقـه توان سوژهها آشناتر شود میمارکسیست
شده میان دو مفهومِ وکم چیستاني آن تمایزِ بیشي کارگر است؟ ریشهکارگري ناپیگیر است، همچنان طبقه

معمـوالً اینگونـه تفسـیر شـده     جست؛را شاید بتوان در همین پرسش »پرولتاریا«و »ي کارگرطبقه«موازيِ 
ي ــ داللت دارد کـه بازبرنـده  خودبرايگفتهي خودآگاه ــ و بهبر یک سوبژکتیویتهپرولتاریااست که مفهوم 

کـارگر يطبقـه شناختی و اقتصاديِ حاکم بر تولیـد مفهـوم   بندي جامعهاي نسبت به تقسیمي معناییافزونه
ي کارگر هست اما پرولتاریا نیست، چون آن ي کارگري که در پیگیري انقالب ناپیگیر است، طبقهاست: طبقه

را از دسـت داده اسـت؛ در ایـن سـطح    پرشی به سوي تراز نوین برخال معناستي اي که تختهمازاد مفهومی
طبقاتیِ آن امري یکسره سوبژکتیو است، آنچنانکه خود فرایند انقالب داراي اعتبار خودبسنده است و سرشت

پیش از تحقق این، زیرا تا ناپیگیر است» دمکراتیکـبورژوا«توانیم بگوییم بورژوازي در انجام انقالبِدیگر نمی
وجود نـدارد؛ ایـن صـفت از انقـالب حـذف      ي اجتماعی و تاریخیعنوان یک سوبژکتیویتهبورژوازي بهانقالب
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تعیین سرشت یا صفت انقالب در سطح معنایی نوین، .ناپیگیر است» ---«بورژوازي در انجام انقالبِ شود: می
پیشـین نیسـت، بلکـه بـه یـک      و طبیعـی ي طبقاتیِ مستلزم پیگیري انقالب است و بورژوازي دیگر یک داده

بخشـد و  مـی ضـدامنیتی شود، واقعیتی کـه بـه آن کیفیتـی مقـدمتاً     تبدیل می» ي در انجام انقالبناپیگیر«
زند.پیرامون همین مکاشفه پرسه میوبیگاه گاهبینیم که لنین می

گُردهجاي بورژوازي بر را بهوظیفهپرولتاریا باید این 1917لنین و1848مارکس نکته آنکه به پیشنهاد
هـاي معنـایی   نیز داراي محـدودیت » وظیفه«البته تعبیر ؛ پیگیر است» ---«انجام انقالبِ درپرولتاریا:بگیرد

شود، حال آنکـه  یافته سوار میي پیشاپیش تعینخودش است، زیرا همچون باري اخالقی بر یک سوبژکتیویته
پیگیريِ انقالب نـه  ؛باشدي کارگرحتا اگر طبقه، تنیسپرولتاریانباشد، » ---«اگر پرولتاریا هم پیگیرِ انقالبِ 

را وضـع  یا زایشی ایجابیعملیاتی که ست شناختیهستیت تاریخی یا تکلیف اخالقی، بلکه موضعی یک رسال
جـاي خـالی   اما در صورت پیگیـريِ پرولتـريِ انقـالب،   تاریا مستلزم پیگیريِ انقالب است؛ پرولوجودکند: می

اي مفاهیم نپرداختـه معماي لنین است و طرح این درست همان؟را باید با چه پر کنیمانقالب /سرشتصفت
نمـايِ بـاال هـیچ    براي جاي خالیِ صفت در ترکیـبِ سرشـت  : گیرداز همینجا سرچشمه میانقالبیـملیچون 

اي در کار نیست، بلکه داللت طبقاتی را باید در سطحِ سپسینِ داللت جسـتجو کـرد؛ پرولتاریـا    مدلولِ طبیعی
هـر پرولتاریـا پیگیـري در تحقـق    نمط کند؛ بدیناروي در ترازِ معنا را فراهم میایست که امکان این فردقیقه

ي ي برخـال معناسـت کـه در آن ترکیب/نشـانه    نیست، بلکه زایشِ آن همانـا رویـداد افـزایش مرتبـه    انقالبی 
تـراز نـوین   بسـیط  ي گشـوده سان یـک دالِ بهاکنون » دمکراتیکـانقالب بورژوا«ي شدهانگاشتهـکاملـپیشتر

داشته باشد (دقت کنید کـه  »انقالب سوسیالیستی«دال تراز نوین یکسان باداللتیدر شرایط معین تواند می
تبـدیل شـده   ي بسـیط برخال معنا به یـک دال گشـوده  نیز تنها در ترازِ نوپدید» ب سوسیالیستیانقال«خود 

در ؛شـده بـود)  انگاشتهـي کاملک ترکیب/نشانهدرست مانند رقیبش ینیز آن است، درحالیکه در تراز پیشینْ
اي نیسـتند کـه دال   قطعـی و تـاریخیِ ، طبیعـی هاي مادياین سطح سوسیالیسم یا دمکراتیسم دیگر مدلول

انقالب به هر یک از آنهـا را بـا ارجـاع بـه یـک      داللتبه یکی از آنها داللت کند، بلکه اکنون باید خود انقالب
نوین ترجمه کرد؛ پنداري نزد لنین پرولتاریا سرانجام چیزي نیست جـز همـین ظرفیـت    لول استعالیی ترازمد

صـالحات ا«دهد تا در شـرایط معـین گـاه    ، ظرفیتی که امکان میترِ برخالِ ترجمانسوي ترازِ عالیگشوده به
ي به دقیقه، ...)کشاورزي اشتراکی(»انقالب سوسیالیستی«بیش از ، ...) زمین به دهقانان(»دمکراتیکـبورژوا

بـا  سـپ ربامداد بیومن در راغایت انتزاعی بهيدشوارهاین آگاهی پرولتاریا داللت داشته باشد. آشکارگی مرگ
و شـاید  )37ي ي رالن بـارت گـزارش کـرده بـودم (صـفحه     اسطورهـزبانبرخالِبازنویسی و گسترش نمودار

:ریستبه همان نوشته نگتر فراخباید ناگزیر ؛ براي شرح بیشتر بازآورد آن اینجا بد نباشد
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خطـی پـس از   کـه در یـک زمانمنـديِ   ي تاریخیادقیقهانقالبیسان یک خودآگاهیِبهایارپرولتحلولباري، 
ي ایست که گفتار بورژوازي را در مرتبهشود نیست، بلکه بازخوانی اسطورهرخداد انقالب دمکراتیک حادث می

تنهـا  » گامِ دمکراتیک ـ گامِ سوسیالیستی «خطیِ ـاي که تدرج زمانیپیشین برخال استوار داشته است، مرتبه
آورد خطی را در هیئت یک دال بسیط درمـی این داللتست کهدر آن برقرار است؛ خوانش پرولتاریا عملیاتی

رَ بـازمی استعالیی ترازنوین»مدلول«** یک ، آن را بهکلیت آنمعناي و براي  گویـد  وقتـی کسـی مـی   "د: بـ
(ایـن  ي او این گفته» نخست باید دگرگونیِ دمکراتیک روي دهد تا سپس نوبت گام سوسیالیستی فرا برسد«

توجه کنید که هرآنچـه در  "چه داللتی دارد؟به خود انقالب بازبردبا به چه معناست ودال بسیط او) اکنون 
ي بعـدي بـه یـک    ر مرتبـه شـود، د صورت یک تدریج یا زمانمنـدي خطـی تجربـه مـی    ي برخال بهیک مرتبه

هـاي دروغـین و   میانجی در پیوند است با بحث بیکـران گردد، موضوعی که بیيِ دوري تبدیل میخودداللتگر
،هاي تراز پیشینتراز نوین براي معنابخشی به اسطورهتالشِدر اینآمد؛ دولت جوهر ناممکن راستین که در 

ي پیشـین  مندشـده در مرتبـه  شود، آنچنانکه براي ذهن مقولـه ي زمان دگرگون میساختار یا هندسهنخست
چگونـه ممکـن اسـت اکنـون اصـالحات      "هـا قابـل فهـم نیسـت:     پریشـی هـا یـا زمـان   اسطوره، این جابجایی

و یـا بـا تسـاهلی بیشـتر در گفتـار:      "سوسیالیستی باشد؟تر از اصالحات ساختاريِپرولتريدمکراتیکـبورژوا
عمالً لنین "باشد؟!»انقالب سوسیالیستی«تر از سوسیالیستی»دمکراتیکـانقالب بورژوا«چطور ممکن است "

اي در نامنتظرهگاه ناخواسته دست به ابداع مفاهیمِ،خوانیبراي ایجاد تفاهم میان این دو ترازِ مترتّبِ اسطوره
در عصـر  لنینیسـم سـازي از  نظـام سپسـینِ سازيِ آنها در عملیـات لبته پس از چیزوارهزد که امارکسیسم می

یـا  ي مفـاهیم ي کامـل و بسـته  پاافتاده براي یـک سـامانه  تالین، امروز براي ما به مفروضاتی مسلّم و پیشاس
دمکراتیـک (!)  دیکتـاتوريِ  انـد؛ از ایـن جملـه اسـت     تبدیل شده»نظام معارف مارکسیستی«هاي یک بایسته

ي همـین  در ادامـه نیـز  ؛ که نه دیکتاتوريِ پرولتاریاست و نه دمکراسی انقالبـیِ بـورژوایی  کارگران و دهقانان
اي که بنا به مفـاهیم  یارضشود از اصالحات است که او ناچار میپریشانهزمانهاي غیرمترقبه و پردازيمفهوم
نـد)  اطبقـاتیِ بـورژوایی  جـوهرِ دارنـد (یعنـی داراي   اتیـک دمکرـبـورژوا شناسیِ مارکسیسـتی سرشـت   جامعه
دانـیم کـه   خوب می؛ »اصالحات دمکراتیک انقالبی«ف کند: حذرا آن » بورژواییِ«زدایی کرده و پیشوند طبقه

عنـایی نـدارد چـون    ي پیشـین برخـال) هـیچ م   شناسیِ مارکسیستی (مرتبهواژگان جامعهاین مفهوم در دایره
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شان اولویت این اصطالحات بر جوهرِ طبقاتیبودنِانقالبینزد لنینآن مشخص نیست؛ گویاخاستگاه طبقاتی 
ابـزاري در  همچـون  مهم این است که اصالحات ارضی در جهت انقالب باشد، نه اینکـه انقـالب   ": داردداللی
 ستی بورژوایی (زمین به دهقانان) یا سوسیالیخواهارضی ــاصالحات ماننددادهپیشطبقاتیِیک هدفجهت

هـاي  وقتی تاریخ انقالب روسیه و درگیري مواضع بر سر پرسش؛ "به کار افتدــ(کشاورزي جمعی/اشتراکی)
لنـین رویکـردي کـه ایـن تقـدم را وارونـه       نزد رسد که خوانیم، چنین به دیده میکلیدي آن انقالب را بازمی

کـم  انگـارد ـــ اگـر نـه رویکـردي ضـدانقالبی، دسـت       ابزار و اصالحات را هدف میکند ــ یعنی انقالب رامی
هـاي  دگرگـونی طبیعـیِ  هـا (نوبـت   توان فصل مشترکی میـان منشـویک  ي دید او میست؛ از زاویهغیرانقالبی

دگرگـونی  طبیعـیِ دمکراسی اروپـا (نوبـت   هایی از سوسیالها و بخشچپ بلشویککراندمکراتیک) و ـبورژوا
اسـت، و راسـت   آنهتراز داللت یکسانیِ برآمدطبقاتی نیست بلکه اشتراکی که در منافع سوسیالیستی) یافت، 

ي تکمیلی آنکـه  نکتهد. انغیرانقالبیاندازه یکگذرند، بهبرخال داللت میي یگانهآنکه چون هر دو در یک ترازِ
ي همین افزایش تراز برخالِ داللـت و  نیز در دنبالهانقالبیـملیلحاظ طبقاتی نامتعینِبهرح مفهومِپنداري ط

ي فراینـد نـه یـک زیریسـتاي     اینجـا گـوهره  بـاري،  اسـت. چیـزِ گوهرانـه  او از پنداشـت درنتیجه دگرگـونیِ  
ه یـک  بـ خواهـد انقـالب را   گر، بلکه گـویی انکـارِ مسـتمرِ هرچیزیسـت کـه مـی      طبقاتیِ خودآشکارهـطبیعی
ایـن پرسشـی بـس بجاسـت کـه در صـورت       اینـک طبقاتی فروکاهد؛ایجاب محض و قطعیِیا یافتگی تحقق

پرولتاریـا بـراي تکمیـل فراینـد     شـناختیِ بخشی به این انکارِ مستمر، خودویژگی سوبژکتیو و هستیجوهریت
همانـا  پاسـخِ مـن بـه ایـن پرسـش     البته شود؟ و شده است، چه میفهمیدهتاریخی، آنچنانکه در مارکسیسم 

اي کـه در  شناختیست: یگانه طبقـه ي هستی»اثبات یکسره«اینهمانیِ این دو چیز است: پرولتاریا انکار هرنوع 
رسـد؛  ی با این انقـالب بـه پایـان مـی    کند، بلکه کل هستی اجتماعي انقالبِ خود چیزي را ایجاب نمینتیجه
پرولتاریـاي انقالبـی   «د، هنـوز  نهـ پیش میناب مثبتچیزِیک سان ي کارگري که با انقالبش خود را بهطبقه

ي ممتنـع  نگرد و خویشتن را نه چونان یک رابطـه ، بلکه با یک آگاهی چیزواره به خودش مینیست» مارکس
و تمامیـت  کـه از رهگـذر انقـالب   یناتمامیِطبیعسان واقعیتاش همانا انحاللش است، بلکه بهکه آشکارگی

فراینـد انحـالل تـا    چیزي نیست جز آگاهی متنـاظر بـا پیگیـري    پرولتاریا حال آنکه ؛بیند، مییابدمیابدیت 
پرولتاریادیکتاتوريیا » ي گذاردوره«موضوعی که در ادبیات مارکسیستی در قالب مفهوم ، ي فرجامیندقیقه

گداري مانند هاي گاهنشینیاحتمالی ــ اعم از دمکراتیک، سوسیالیستی یا عقبایجابِشده است؛ هر پرداخته
.باشدفرایند انحاللدر ناپذیريایستگاه سیاسیِ بازگشتدارد که انقالبی تنها زمانی اعتبار نپ ــ

ي اکتبر این حقیقت که غایت فرایند انقالب در آن ي فکري و نظري تجربهدانیم که در پشتوانهمیالبته
پـا و بازگشـت سـوژه بـه     ي خویشتنانداموارهمعنایی که مارکس آن را توصیف کرده است، همانا انحالل یک 

نظیر با یک هستیِ اجتماعی بیان آگاهیِ نظیربهسان تحقق یک مرگبه،ي اختالف پتانسیل استسطح کمینه
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اي که ي آن است، امتیازِ نظرگاهیي ارزش او و بنیاد زمانمنديِ استوارندهشده است و این مهم مرهون نظریه
یِ دیگري وجود نداشته است؛ روشـن اسـت کـه نـزد مـارکس سوسیالیسـم، همچـون        ي انقالبدر هیچ تجربه

یافتـه در دسـتور کـار دارد،    سـازمان آگاهانـه و شـکلی اي که کاهشِ اختالف پتانسیل را بهي اجتماعیسامانه
پایـه فراینـد انقالبـی بـا هـر     ست و برینگريآگاهیِ خودآشکارهنیاز اجتماعی ضروريِ تحقق چنین مرگپیش
سـوي ایـن   اي در تثبیت و گسترش خود، سرانجام در افق کالنِ خود باید بـه نشینی و پیشرَوي تاکتیکیعقب

تأکید دارم که نزد مارکس سوسیالیسم هـدف نیسـت و درنتیجـه ارزش ذاتـی نـدارد، بلکـه       ؛الگو گام بردارد
نامد و البته خودش در اثرِ مییسمکمونآگاه که او آن را ي مرگابزاریست براي تحققِ ارزشِ ذاتیِ یک سامانه

لیبرالی، هاي شبهسازيباورانه و با آرمانیشکلی ایجابی، حیاتگاه آن را به،تعلق خاطرش به میراث روشنگري
؛ بااینهمـه  پنـدارد مـی انساني سان سپهرِ آفرینشگريِ آزاد بشر و سرآغاز تاریخِ زیست جمعی سعادتمندانهبه

گیـرد و همچـون   آگاهانه را مـی این تکانش مرگایست که تنديِهمیشه وزنهواقعیشرایط فعلیت تاریخی یا 
اسـت کـه   ابـژه کشد؛ این کششِ شـهوانی  سو آن را به تراز پیشین و فرودینِ برخال معنا بازمیگرانشی پایین

، طبیعـی چیـز ، رابطـه چونـان یـک    طبیعیچیزد: جوهر/سوژه چونان یک آورپدید میبنیاد چیزوارگی را نیز 
چیـز ، باور چونان تعهد به یک طبیعیِ بلندپایهچیزِغایت چونان یک ، هاي طبیعیچیزتوالی پیشرفت چونان 

ي سـامانه در برابـر   شـده پاییِ تحریـک بنديِ درخورِ خویشتناي که ساختار ذهنی یا مقولهچیزوارگی، طبیعی
به شرایط واقعل مادي و ذهنی معینی که از جانب به دالیباري، دهد؛ ي انحالل را شکل مینیروشدهفرایند به

پـردازيِ  آگاهی در میراث مارکسـیِ اکتبـر، کـه در مفهـوم    امتیاز نظرگاهیِ مرگشدند، رژیم اکتبر تحمیل می
ـ طبقه چونان انـدامواره ي بیکننده و برقراري جامعهسان یک دولت خودمنحلدیکتاتوريِ پرولتاریا به رده اي م

از سوسیالیسـم داد کـه در آن جـوهري    » رشـد «شکل یافته است، جاي خود را به رهیافتی مبتنی بر مفهوم 
بـار در تـاریخ   تمامی و پیراسته از هر تناقضی آشکاره خواهـد شـد تـا بـراي نخسـتین     خودایجابگر سرانجام به

گـردیم کـه   یبرالـیِ آرمانشـهر بـازمی   ي لآشتی باشیم؛ پس اینجا باز به اسطورهخودبهتماشاگر یک زیستاییِ با
این بازگشـت بـه تـراز    چنانکه گفته شد، ي بورژوایی را تضمین کند. تواند فراروي از نظام آگاهیِ چیزوارهنمی

ي سوژه، از فرایند انحالل خودآگاهانه»محدودسازيِ«، و همانا سازياختهسازي،سانِ چیزوارهت بهپیشین دالل
ورد و بـا تشـکیل دسـتگاه    کلیـد خـ  هاي سیاسی و نظـري او بـراي مهـار آن    م تالشرغو بههمان عصر لنین 

ویژه پس از جنگ دوم، گام قطعی خود را پیمود.، بهي تحلیلی استوار بر آنسویِتیسم و سامانهاندیشگانیِ

*                      *                     *

یـک دولـت بـا مختصـات مشـخصِ     طـرح ایجـابیِ  پیشـاپیش در  شبا انقالبی که سرشتبورژوازيمن نسبت 
بـا تـالش بـراي    شـکلی معماگونـه   جاي آن بـه بهتعین نیافته و هاي اقتصادي یا اصالحات ساختاريدگرگونی

تـراز متعـارف   سو براي بازگشت بهسان همین گرانش پایینرا بهشودنمودار میي معنا افزایش برخالی مرتبه
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ي معنا به وضعیتی که در آن بـراي هـر یـک از    ، یعنی اصرار بر بازگرداندنِ سامانهفهمممیمعنابنیاد) (فاهمه
قـرار بدین؛ بیرونی با اعتبار تاریخی مشخص وضع شده استطبیعیِ ي مفاهیمِ مربوط به خود انقالب یک ابژه

ضـدانقالبی  یباشد، اقـدام معینروابط تولیدي ي مجموعهبورژوازي بیش از آنکه یک ،در رویارویی با انقالب
ي آشـکارگیِ  به مرتبـه طبیعی،مدلولِیک ي ارجاع دال به مرتبهاز داللت گذاشتنِ امرِ فرازش ترازِبراي عقیم

ي دغدغـه عنـوان مثـالی از  بـه به یک حقیقت استعالییِ انکارشده اسـت.  » نظامِ کامل داللت«ارجاعِ خود این 
ي انقـالب در دقیقـه بـورژوازي  توان گفـت کـه  مدلول میطبیعیِعینیت یا چیزبودگیبورژوازي براي حفظ 

سلبِ ذاتیت یا اصالحات کشاورزي مشکل داشته باشد، از سوسیالیستیِگفتهبیش از آنکه با سرشت بهخیلی 
هـر  بودنِتاکتیکیصورت نگاه به، امري که درنخستینترسدارزش ذاتی این اصالحات نزد نیروهاي انقالبی می

سـوي  شده بـراي گـذار بـه   ي اینکه اصالحات قالبیِ شناخته: نگرانی دربارهدهدنوع اصالحات خود را نشان می
و بـدیهی سانِ چیـزي  ي کامل و خودمبین که معناي خویش را بهنشانهیک يپیکرهدر سوسیالیسم دیگر نه 

پسو گردددر فرایند انقالب معناکند، بلکه همچون دالی که قرار استپیشاپیش مفروض در خود حمل می
خـوریم: وحشـت   اي برمـی افتد؛ اینجا به یک هـراس طبقـاتیِ ریشـه   می، به کار شودمشروطبه همان فرایند 

جوید؛ توجه کنید گوید و میمیاوچه آنناپذیربودنِانگیزِ فهمگفتار طرف روبرو، حقیقت هولبودنِغیرطبیعی
ي نظام داللت برسازهطبیعتطورکلی خود و به» امرِ طبیعی«توان گفتمیکه درست در همین معناست که

عنـوان  بـه ي معـین برخـالِ داللـت،    هایی که در یک مرتبهي مدلولچیزي نیست جز مجموعهطبیعتاست: 
در شدهوضع»طبیعت«دهد، ؛ انقالبی که ترازِ برخال معنا را افزایش میشوندها انگاشته میدالبدیهیِمعناي 

نوینِترازطبیعتسانرا به» هاي بدیهیمدلول«ي ترازنوینی از مجموعهکند و ترازِ پیشین داللت را فسخ می
ي خود در گام سپسینِ افزایش ترازِ معنا جـاي خـود را   تر آن نیز به نوبهآورد تا سپسپدید مییشي خوویژه

بلکه انقالبرا ارتقا نبخشد، نه یک » چیزِ طبیعی«اي که شأنِ معناییِ ؛ دگرگونیتر بدهدبه طبیعتی باالمرتبه
است.خودشترازِیک انگیزش بیرونیِ همخواهانه علیه یا استقاللضدامپریالیستی واکنشیباال دست

ايگونـه بـه فالن اصالح یا دگرگشت سـاختاري  ها ي انقالبیدر سوبژکتیویتهکه ایننگرانی پیرامونباري،
،متعـارف نظام معـانیِ براي حفظ را ضدانقالبممکن است ،ري تاکتیکی و نه ارزشی درخود استامنامنتظره 

بسا چهوارون،به؛ هاي سوسیالیستیِ انقالب متعهد کندبه عینیت طبیعیِ داللتنیروهاي انقالبیاز خودبیش 
اش بـا رویـداد   ناهمترازيِ نظـامِ معـانی  سببِنیرویی که صادقانه خود را وقف تحقق این انقالب کرده است، به

اي ایران معاصـر تجربـه  براي ؛ حالت یکُم گرددسان جریانی ضدانقالبی ارزیابی انقالب، از سوي خود انقالب به
یـدنِ  که بـه بلع ایران،انقالب، و از جملهتاریخاصیلهايانقالبيهمهدمِ آشناست و حالت دوم براي سپیده

این تحلیـل کـه انقـالب    کنم: از این زاویه درك مینیزي حزب توده را؛ من ضربهاندفرزندان خود متهم شده
هماننـد  هـاي  تجربـه آن و از جنسمانندیا چیزي ضدامپریالیستی دمکراتیکـخلقیوهفت یک انقالبِ پنجاه
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بـا سرشـت   ،بـود بود، حتا اگر تبیینی براي دفاع از آن انقـالب مـی  جهان سوم یافته به کُنیهبرخی کشورهاي
تیسم فقط یک تهدید امنیتی، درمعناي دخالت ي سویِوهفت سامانه: براي انقالب پنجاهانقالب انطباق نداشت

خود پردازيمفهومبرايآن معنويِرقابتتر همانا بزرگي یک قدرت بیرونی نبود؛ تهدیدنظامی یا خرابکارانه
سوسیالیستیحتا گاهکه انقالب را در تثبیت برخی اصالحات دمکراتیک یا ي مفاهیمی بوددر سامانهانقالب 
کـرد، حـال   متوقف میو ...) ي آغاز انقالبهاسازيراستی موجود: دولتیبهکم در برداشت سوسیالیسمِ(دست
هـاي پیشـاپیش   فرایند انقالب همچون کوششی براي معنایابی براي خود داللـت نِودمبیِّتبیینِ ارزش خآنکه 

و دمکراتیکـخلقیهاي دگرگونیي اي دیگر از زنجیرهسان تجربهمراتب از فهم سویِتیستی از آن بهموجود، به
و صـریح وهفـت نخسـتین اعـالم    انقـالب پنجـاه  از جهتـی  : بودتر اصیلدست و دگرانی ازینضدامپریالیستی

انقـالب  «و » دمکراتیـک ـانقـالب خلقـی  «نیـز بـود کـه    ناپـذیر  ایـن حقیقـت انکـار   يوکـم خودآگاهانـه  بیش
، آنچنانکـه جاییکـه   ندانقالب نیسـت جوهرِنمود حرکت پردازيِ سویِتیسم ــ دیگر ــ در مفهوم» سوسیالیستی

خیزش ــ با هر ابزاري: »تغییر اردوگاه«یک در آن درواقع انقالبجاي یک بهشود،چنین نامیده میرخدادي
رخ و ... ـــ  ،ي نوعیِ ناصري و بعثیهابخش ملی و ضداستعماري، کودتاجنگ مسلحانه، جنگ رهاییاي، توده

اجتمـاعی و  اصالح ساختاريِاي ازمجموعهي آنیافتهپیشاپیش تعینانگاشته و طبیعیتسرشداده است که 
وهفت نشان داد که الزاماً با ذات این اصـالحات  ي حکومت برآمده از پنجاهتجربهست؛ توجه کنید که اقتصادی

؛ خواهد سرشت خود را با آنهـا تعریـف کنـد   ، اما نمیگیردو گاه خود برخی از آنها را به کار میدشمنی ندارد
هـر یـک   بنـد کـه   رهایی براي پیشبرد خود انقالتنها ابزامعین به چپ یا به راستاصالحات،براي این انقالب

عنـوان  جاي خود را به دیگري بدهند، وگرنه نفسِ اکتفا به این اصالحات بـه ویژهتاریخیِتوانند در شرایطمی
د، چیزي جـز بازگشـت بـه    آیپسینی که فرایند انقالب در آن فرود میسان منزلِ واهدف فرجامین انقالب، به

ایـن  وهفـت  پنجـاه ي سـوبژکتیویته گرچـه  انقالب علیه آن آغاز شده بـود؛  اصوالًکهنیست همان تراز داللتی 
پیشرفتسوسیالیستیِ ـي لیبرالاز انگارهي بورژواییي فاهمهچیزوارهي شناختبازگشت سویِتیسم به مرتبه

اي انقالبـی  ي ریشه، و تَرك عملیِ این برنهادهي آن به زمانمندي خطیِ مالزمِ این انگارهالتزام دوباره،تاریخی
چیـزي جـز   جـوهر تبـارزِ  تـاریخیِ پیشـرفت ي یک امرِ ممتنع است و اصوالً انگـاره تاریخیجوهرِ فرایند که 

ورت فصل صبهشکلی غریزي را بهبرآمده از انکار همین امتناع نیست، » بیکران بد«ي ایدئولوژیک یک زنجیره
یافــتمیبــاز» گرایــیمــاده«از اشســازانهســادهپنداشــتدر ،ارزشــیِ هــر دو اردوگــاهمشــترك شــناختی و

را در شـکلی دیگـر بـه جامعـه     لیبرالیسـم هاي ماديکنند، بلکه همان ارزشنمیها واقعاً انقالبکمونیست"(
هـا را عمـالً بـه    کـه کمونیسـت  اي آگاهیاي از مرگبسندهپردازيِتبیین یا مفهومخودش اما ) "گردانندبازمی
این تبیین جز در بنیاد منطـق یـا زمانمنـديِ   چنانکه گفته شد ؛ نداشتکرد میآن متهمدروغینِداريِ داعیه
منطقـاً  انکارشـونده اسـت کـه    ـپیوسـته یـک امتنـاعِ   جـوهرْ وجود ندارد، آنجا که ارزشينظریهخود يویژه

انحاللش است.اهمانفرجامین آنآشکارگیِ
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جـوهر هـاي تبییـنش از   کاسـتی ي بـا همـه  57ویژه پس از آن، بهالبته حتا پیش از فروپاشی اردوگاه و 
راسـتی موجـود بـراي تکـاپوي رانـشِ بنیـادین تـاریخ در جهـت         بـه احتمالِیا ظرفیت،امکانخویش، یگانه 

اش ارزشی مستقل بـه آن، و بـه میـراث اصـلی    این واقعیتي آگاهی بوده و هست.شدن به یک سامانهتبدیل
یافتـه بـه   هـاي نـام  هـا و انقـالب  جنـبش واکنشـیِ سرشـت از گـوهرین طـورِ که آن را بـه بخشدمی، مقاومت

کـه از طریـق   ايهاي دفاعی ضدامپریالیسـتی، و مارکسیسـمِ عوامانـه   یشپوسازد.متمایز میضدامپریالیستی 
در واکنشی منطقاً پس از شکست امپریالیسم در قلمرویی که آنها یابد، خود با آنها تعین میاینهمانیِ ماهیتیِ

آنهـا  يدهنـده دهند، چون علت موجبه و عامل توضیحاز دست میاند، موضوعیت خود رابرابر تهاجم آن بوده
ر    تکانشپذیر به هاي فروکاستیکسره از پدیدهمقاومتدیگر برطرف شده است. داسـهـاي ضدامپریالیسـتی ج

بخشـی از  در واپسـین تحلیـلْ  کنـد،  مشـمول ایـن فروکاسـت مـی    نیزتبیینی که آن را ي سامانهر هو است
؛ پر پیداست که این از آن دفاع کندبا همین تبیین بخواهد دم ضدانقالب جهانی علیه آن است، حتا اگر درین

گفتـه  ناپـذیريِ پـیش  هاي ضدامپریالیستی این تکانه نیست و غرض بیشتر تأکید بر تقلیلمعناي نفیِ جنبهبه
مقاومت را پویشی در جهت ي من چنانچه توان واکنشی تحلیل کرد؛ به دیدهاست، اما همین جنبه را نیز نمی

نگـاریم، نـاگزیریم اصـالت    بیِمیانجیمنـد آگـاهیِ یک سامانِي اجتماعی درداموارهآشکارگی جوهرِ ناممکن ان
امـرِ  منطقـیِ  کنشی را به آن بدهیم و درعوض امپریالیسم را واکنشی نسـبت بـه آن بـدانیم؛ از حیـث تقـدمِ      

؛ اسـت ضدمقاومتیگوهرین، پیش از آنکه مقاومت جریانی ضدامپریالیستی باشد، امپریالیسم است که نیرویی 
شـود، بلکـه امکـان گسـترش مفهـومی و      موضوع نمـی نشینی، شکست یا افول امپریالیسم بالعقبمقاومت با 

گردد؛ کنش انقالبیِ اصـیل هـیچ مـرز    ي آن بیشتر فراهم میانگارهمصداقی و نیز صدور سیاسی و جغرافیایی
شدنِ آگاهمرگرازِته ب،از جهانفاهمهي مقدمتاً فرازِشی از ساحت شناخت چیزوارهچرا کهاي ندارد، اهبردير

مـن  گذرد.میمفهومدر بطن سان رویدادي عالمگیر بهپویشی که است،ي عقل در هیئت دقیقههمین فاهمه 
آندرقبـال  مسـئولیت م بـه پرسـشِ   بااینهمه توجهکنم، اي پیشگویی نمیپویش هیچ فرجام قطعیبراي این 
، برآمـد  در برابـر امپریالیسـم  سـنگري مثالً براي انتخابِ عرفیِ که فراتر از یک تصمیم سیاسیشودجلب می

بـا  باره تردیدي نیست که درین: در آن استنشدهپردازيارزیابی از اصالت پیامی هرچند نامیانجیمند و مفهوم
سـنجش  مجالِو هرجاي دیگر گاهفعلیت آن، بیش از هرترِ کنندهمقاومت و سپس با درجات مشروطيانگاره

را داریم.شدهطبیعییِاجتماعي یک دال به یک مدلولِمعناي تاریخیِ داللت چیزواره

هـاي تثبیـت   کشد کـه در هـر یـک از آن ایسـتگاه    میکمابیش به رانش و ربایشی پرسشآنکهسرانجام 
به فراینـد وارد  ــ از دو سوها دستیا هرچه ازینانقالب ــ اصالحات دمکراتیک یا سوسیالیستی یک سیاسیِ

اجتمـاعی، و دیگـري همچـون    يممتنعِ انـدامواره يگوهرهسوي آشکارسازي وي بهشوند: یکی براي پیشرَمی
شود، ربایشی که انقالبی به جامعه ارزانی میدستاوردعنوان یک ها بهکه در این ایستگاهايي ماديکشند ابژه
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هرروي هر تثبیـت مـادي و   ند را در این یا آن ایستگاه بازایستانَد؛ بهرود تا فرایترِ داللت میاز سوي تراز پایین
گزینـیِ  سرشـت اسـتعداد بـا  مـادي  هايبهرهی از زه تاکتیکی و گذرا، به تشکیل سامان، هراندااقتصاديویژه به

رَ زیـان مـی  انحـالل فراینـد تداومانجامد که از میطبقاتی  ي بـه همـه  از چنـین دیدانـدازي  هنگـام کـه  د؛بـ
م که درست از همـین دو  یابیدو روند همستیز میهام، در آنینگرمیایراندوربردهاي اقتصاديِاندیشیعاقبت

گفتـه  سوي پـیش پاییناي فشارِر شارش مالی و اقتصاديگیرند: گرچه در هنیروي رانش و ربایش سرآغاز می
هـاي ي بورژوازي ایـران در گـردش  سالهناکامی چهلافتد، اما از تاریخ براي کُندکردنِ شتاب انقالب به کار می

بورژوازي ایـران را  وهفتکم تا امروز انقالب پنجاهسادگی گذشت؛ دستتوان بهباختر نمیور یاخابهاقتصادي 
، موجودیت آن را تنها مشروط به حفظ و پیشـبرد  نشناختهبازخود انقالب ي هسان عاملیتی مستقل از برنامبه

ي کـنش آن در  اي غریزي، همواره نسبت به گسترش دامنـه گونهکم بهتر، دستو از آن مهم، دیدهاین برنامه
هـا،  پرچمـداريِ لیبـرال  وبیگاه بـه هاي گاهراستبهسازِ گردشبرخورد با اضطرارهاي اقتصادي و اجتماعیِ سبب

هـا  راسـت بهري این گردشاطمینان یا شاید نگرانی امنیتی از خود نشان داده است، آنچنانکه پنداعدمجور یک
نه یک انتخاب طبقاتیِ سرشتین و قطعی، بلکه چیزي چون کاربست ابزاري در دسترس براي واکنشی فـوري  

ي که چرا این قدرت در طول چهار دهه هیچ برنامـه ایم شنیدهبسیار این خُرده را؛اندبه همان اضطرارها بوده
تضـمین یـک   تـا  گرفتـه بوماجتماعی ایران (از بهبود زیستي زیست در هیچ حوزهپایداري بلندمدت توسعه

کـه  ايهـاي عینـی و مـادي   ي نیازمنـدي ارائه نکرده است؛ گرچه این حقیقت از زاویـه )پایداررشد اقتصادي
و گاه بسیار ضعفی چشمگیر ي نقطهدهندهنشانکنندي یک انقالب را تأمین میي اجتماعیِ پاسدارندهشالوده
هنـوز کـه  ايشناسهسان بهمقاومتداشتنِ حقیقت مسلّمِ خودگستريِ جهانیِ ست، اما با دردیدهازننده آسیب

ن ایـن  دهـد، مـ  گـزاريِ مابعـدالطبیعیِ خـود پیونـد مـی     ي تأسیس یا پیمـان روشنی این قدرت را به دقیقهبه
ي آن انقـالب در تحقـق   جهانیِ انداموارگی را بیش از آنکه بیانگر شکست برنامـه هاي اینناپایبندي به بایسته

دانـم  اي میي پویشِ هنوزینِ آن انگاره، نشانهبشمارمي تأسیس دقیقهآن شده در وعده» یزمینخوشبختیِ «
هـرروي چنانکـه پیشـترها نیـز     ؛ بهستکه تثبیت در مختصات مادي یک وضعیت مشخص همانا شکست آن ا

امنیتیِ عملکرد سرمایه و موجودیت راسـتینِ لیبرالیسـم در ایـران    بنْـبارها در پافشاري بر شناخت سرشت از
سرمایه در کشـور  داري جهانی آنچه بیش از انباشتبراي سرمایهطورکلی بهگفته شد، براي بورژوازي ایران و 

خـوبی  است؛ این حقیقت در برداشت امپریالیسم از فرایند برجام بـه پیمانآن اموشیِاهمیت دارد، فسخ یا فر
ي انباشـت در ایـن کشـور،    غرض از برجام نه گشایش کاریزِ صدور سرمایه به ایران و تعمیر چرخه": پیداست

درقـدرت مقدم بـر هرچیـز ایجـاد گسسـت بـین فعلیـت      کارکردشاي که ، زنجیره"بلکه برجامِ بعدي است
از ي تأسـیس انقالبـش   و ضـمیر خودآگـاه دقیقـه   از یکسـو  ایـران  جغرافیـایی  ي عقیـدتی و سیاسـی  منظومه
گرچه ؛جاي تشدید بازار مستلزم تثبیت در اصالحات سوسیالیستی باشد، حتا اگر این گسست بهستدیگرسو

بـا  گـزار حقیقـت یـک انقـالبِ  آغازینِاین تنها پیوند همچنان پابرجا میان پیمانِي خاك در سراسر کرهفعالً 
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غیرریاضــیاتی، کــم تــاکنون نگذاشــته اســت کــه جــوهرِکــه دســتپیونــدياش اســت ــــیــت تــاریخیفعل
هاي طبقـاتیِ  ضدامپریالیستی و داللتصرفاً اکنشیِ امرِ وهستیِ به مقاومتگریزِمقولهو نگنجیدنی ـفاهمهـدر

همه در دقایقی چون روزگار بااینــفروکاسته شوداش یافتهشناخته و رسمیت،نپیشاپیش معی، شدهطبیعی
از ترازِ منسـوخِ داللـت نیـز    است، یه پرپیدبه ایستگاه سرماگسیختهلگامنشینیِعقبنکبت و تعفنِ یک ما که 
 شندبورژوازي پس از کهانقالبی » طبیعیِ«طبقاتیِیافتنِ مدلوللیبرالی براييوسوسهجور یکسويِپایینک

کشـد،  مـی را» دسـتاوردهاي انقـالب  «يشدهتعریفدر منزلِفرجامینِ آنانتظارِ تثبیت همچنان چهل سالْ
رکنش میـان  نـد اَخـوشِ چنـدان  ؛ و بازخوانی تاریخِ نهگذاردتر از همیشه بر گسست این پیوند نیرو میپرجان

شدند، مسلّم انگاشته می» مقطعی«هایی که نخستجوهر در ایستگاهیابی این فعلیتو هاجوهرِ بیقرارِ انقالب
اي در کننـده ي تعیـین ، مؤلفـه »مقطعـی «گمـانْ هـاي بـه  ارتجاعیِ این فعلیتتوانِ انگاشتنِ سهلکند کهمی

پردازشِ ذهنیت ضدانقالب است.
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