ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد آﺘﺎب “ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﺮد” ﻟﻨﻴﻦ
ﻧﻜﺎت اﺻﻮﻟﯽ و درس هﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯼ اﻣﺮوز

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺿﺮورت ﺗﺒﻠﻴﻎ هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺑﻴﻦ هﻤﻪ اهﺎﻟﯽ
ﻟﻨﻴﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺁﻏﺎزﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ،ﻋﺎﺟﻠﺘﺮﯾﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮاﺗﻬﺎ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ دهﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻧﻪ ﯾﻚ آﺎر در ﺧﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ اﺑﺰارﯼ ﺑﺮاﯼ
ﯾﻚ هﺪف ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ :رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﻃﺒﻘﻪ آﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺁﮔﺎهﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻﻻت ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﺮد در ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺧﻂ اآﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﯽ آﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺁن
ﻣﻮاﺟﻪ هﺴﺘﻴﻢ در هﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ از آﺘﺎب ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﻟﻨﻴﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﺎآﻴﺪ
ﻣﯽ ﮔﺬارد آﻪ ﺁﮔﺎهﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آﺎرﮔﺮان را ﻧﻤﻴﺘﻮان از درون ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﺒﺎرزﻩ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺁﻧﺎن
ﺗﻜﺎﻣﻞ داد ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ آﻨﺪ آﻪ ﺁﮔﺎهﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻓﻘﻂ در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت هﻤﻪ
ﻃﺒﻘﺎت و ﻗﺸﺮهﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ،در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ هﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺁﯾﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﻪ ﺑﺮﺧﻼف دﯾﺪ اآﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺘﻬﺎ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮدن ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﻴﻦ ﺗﻮدﻩ آﺎرﮔﺮان ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮاﺗﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻴﻦ هﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت اهﺎﻟﯽ ﺑﺮوﻧﺪ و واﺣﺪهﺎﯼ ارﺗﺶ ﺧﻮد را در هﻤﻪ ﺟﻬﺎت
ﺑﺴﺎزﻧﺪ) .اﯾﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺧﻼف هﻤﻪ ﺗﺌﻮرﯼ هﺎ و ﭘﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺿﺪ ﭘﻮﭘﻮﻟﻴﺴﺘﯽ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮاﯼ دورﻩ اﯼ
در ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ اﯾﺮان ﺑﺎب ﺑﻮد و آﻤﺎآﺎن ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺁن هﺴﺘﻨﺪ(.
ﺑﻴﻦ هﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت اهﺎﻟﯽ رﻓﺘﻦ و ارﺗﺶ ﺧﻮد را در هﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﺳﺎﺧﺘﻦ ،از زﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎن ﺑﺎ
ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد اآﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺘﻬﺎﯼ "واﻗﻊ ﺑﻴﻦ" ﺷﺪﻩ ﺟﻨﺒﺶ اﯾﺮان در ﺳﺎل هﺎﯼ اﺧﻴﺮ ﺗﻔﺎوت دارد .اﯾﻨﺎن
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ اﻧﺪ آﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ هﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت و ﺟﻨﺒﺸﻬﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .وﻟﯽ ﯾﻜﻢ اﯾﻦ
آﺎر را ﺑﺎ ﯾﻚ روﯾﻜﺮد رﻓﺮﻣﻴﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻌﺎرهﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ را
ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﯾﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ رﻓﺮﻣﻴﺴﺘﯽ ﻗﺮار دهﻨﺪ .ﺛﺎﻧﻴﺎ دورﻧﻤﺎ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺪودﯼ را ﺑﺮاﯼ
ﻣﻨﺎﻓﻊ هﺮ ﻗﺸﺮ و ﻃﺒﻘﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ )ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ زن ﻧﮕﺎﻩ آﺮد(.
ﺛﺎﻟﺜﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﺤﺪان و دور و ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﻚ دورﻧﻤﺎﯼ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ روﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ
ﻗﺸﺮهﺎﯾﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ آﻪ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ ﺑﻮرژواﯾﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ آﻪ ﻟﻨﻴﻦ از ﻣﺤﺪود ﻧﮕﺮﯼ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮات در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽ
دهﺪ اﻧﮕﺎر از روﯼ ﺑﻴﻤﺎرﯾﻬﺎﯼ راﯾﺞ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ :ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ آﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
آﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ هﻤﺪﺳﺘﯽ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎ آﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﯾﺎ اﺧﺘﻨﺎق ﭘﻠﻴﺴﯽ در ﻣﺤﻴﻂ هﺎﯼ آﺎرﮔﺮﯼ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
در ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ هﺎﯼ آﺎرﮔﺮﯼ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﻩ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .در
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻜﻮﻣﺖ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدﯼ
آﺸﻮر و ﺟﻬﺎن ،ﻣﻮﺿﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﺧﻴﻠﯽ آﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺑﺤﺚ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﻧﮕﺮﯼ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺑﺒﺎر ﻣﯽ ﺁورد .هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ
روﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺁورد و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺁﮔﺎﻩ از ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮدﺑﺨﻮدﯼ ﺷﺪ .ﯾﺎ هﻤﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﯽ آﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﻚ دهﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اآﻮﻧﻮﻣﻴﺴﻢ در ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ اﯾﺮان ﺣﺎآﻢ اﺳﺖ.

ﺗﻔﺎوت ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻨﺴﺖ آﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﺨﻮاهﻴﻢ رهﺒﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮﯼ و ﺗﺮﯾﺒﻮن ﺗﻮدﻩ هﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﯾﺎ ﯾﻚ
ﻣﻨﺸﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻟﻴﺒﻜﻨﺨﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻧﺎﯾﺖ ﺗﺮﯾﺪﯾﻮﻧﻴﻮﻧﻴﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را ﺁﺷﻜﺎر ﻣﯽ آﻨﺪ.
ﻧﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻮرﯼ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و اراﺋﻪ اﺑﺰار ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .وﻟﯽ ﻟﻴﺒﻜﻨﺨﺖ ﻋﻼوﻩ
ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،اﯾﺪﻩ هﺎﯼ درﺧﺸﺎن و آﺎﻣﻞ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ آﺮد .ﻧﺸﺮﯾﻪ اش را ﺑﻪ ارﮔﺎن اﭘﻮزﯾﺴﻴﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ آﺮدﻩ ﺑﻮد و وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺸﻮر را از درﯾﭽﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺨﺸﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اهﺎﻟﯽ اﻓﺸﺎ ﻣﯽ آﺮد.

ﯾﻚ ﺳﻮال :ﺁﯾﺎ آﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺸﺮهﺎ و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﺿﺮورت
ﯾﺎ اﺟﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﺤﺪان اﻧﻘﻼب را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دهﻨﺪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﺿﺎ اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻴﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺟﺎﯾﯽ آﻪ زورﺷﺎن
ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ را از ﻗﺸﺮهﺎ و ﻃﺒﻘﺎت ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺮ ﺳﻠﺐ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ؟ ﻣﺎ در ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ
ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روﺑﺮو ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ .وﻟﯽ ﺳﺮﻧﺦ هﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﻟﻨﻴﻦ در اﯾﻦ اﺛﺮ و ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ
ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻴﻘﺘﺮ در ﺁﺛﺎر دوران اﻧﻘﻼب  ١٩٠٥و ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ) ١٩١٧ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﺴﺎﻟﻪ دهﻘﺎﻧﯽ و رﻓﺮم ارﺿﯽ( ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .در ﺑﻴﻦ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮاﺗﻬﺎﯼ روس ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ دو ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت وﺟﻮد داﺷﺖ .ﯾﻜﻢ ﺑﺮﺧﻮردﯼ آﻪ رﯾﺸﻪ در ﻧﮕﺮش اآﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺘﯽ داﺷﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ
آﺎرﮔﺮ را در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﻨﺎﻓﻊ آﺎرﮔﺮان در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ دهﻘﺎﻧﺎن ﯾﺎ
ﺧﺮدﻩ ﺑﻮرژوازﯼ ,ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﯽ آﺮد .و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اآﺘﺒﺮ هﻢ ﺑﻪ اﺳﻢ "ﺗﺎﺑﻊ آﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ" ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺒﺎر و زور را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺸﺮهﺎ و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﺤﺪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﯽ
آﺮد .ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد آﺎرﮔﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺰهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﺮدن ﺳﻨﺪﯾﻜﺎهﺎ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ آﺮدن ﺳﻨﺪﯾﻜﺎهﺎ
روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ آﻪ اداﻣﻪ هﻤﺎن ﻧﮕﺮش ﺑﻮد .دوم ,ﺑﺮﺧﻮرد ﻟﻨﻴﻦ آﻪ دورﻧﻤﺎﯼ آﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ و هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﺎ اﯾﻦ هﺪف ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻴﺪ و ﺟﻬﺖ ﻣﯽ داد .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ رهﺎﯾﯽ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﻃﺒﻘﻪ آﺎرﮔﺮ ﯾﺎ آﺎرﮔﺮان از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺎآﻢ .وﻗﺘﯽ آﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﮕﺎﻩ آﻨﻴﻢ،
ﻃﺒﻘﻪ آﺎرﮔﺮ را اﺑﺰار ﺣﻴﺎﺗﯽ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺁن هﺪف ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ و ﻧﻪ ﺧﻮد هﺪف .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش اﺳﺖ آﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﺪاوم اﺗﺤﺎدهﺎﯼ ﭘﺎﯾﻪ اﯼ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دوران ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و اﺗﺨﺎذ
ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ ﺻﺤﻴﺢ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺟﻮاب درﺳﺖ داد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش اﺳﺖ آﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻚ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﺗﺎآﺘﻴﻜﻬﺎﯼ ﻣﻘﻄﻌﯽ در رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻗﺸﺮهﺎ و ﻃﺒﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻧﻜﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻧﮕﺮش اﺳﺖ آﻪ ﻣﻴﺘﻮان از "اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﺑﺰارﯼ" از ﻃﺒﻘﺎت ﻏﻴﺮ آﺎرﮔﺮ و ﺣﺘﯽ ﺗﻮدﻩ آﺎرﮔﺮان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ ﺿﺮورت دﯾﻜﺘﺎﺗﻮرﯼ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ آﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻋﻨﺼﺮﯼ از ﺟﺒﺮ را در ﺳﺮاﺳﺮ دوران
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ دارد ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻀﻤﻮن و ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﯼ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮔﻔﺖ آﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻔﻬﻮم و داﻣﻨﻪ و ﭼﺎرﭼﻮب هﻤﻴﻦ ﺟﺒﺮ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ آﻪ ﻟﻨﻴﻦ در ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﺮد
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ "ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﺌﻮرﯾﺴﻴﻦ ،ﻣﺮوج ،ﻣﺒﻠﻎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻴﻦ هﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت اهﺎﻟﯽ ﺑﺮوﯾﻢ" ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﯾﻚ دﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻚ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎﻩ آﻨﻴﻢ آﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دوران ﻗﺒﻞ از آﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ

در ﺳﺮاﺳﺮ دوران ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ هﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﻴﻦ آﻨﻴﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺤﺚ در ﭼﺎرﭼﻮب ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﮔﻴﺮ آﺮدن
هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و آﻴﻔﻴﺘﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮدﻩ هﺎ در ادارﻩ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزﯼ اﻧﻘﻼب ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ رهﺒﺮﯼ ﯾﻚ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﯾﻚ هﺪف ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ را ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ
ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺣﺮآﺖ هﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت اهﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
ﻟﻨﻴﻦ در هﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮاﺗﻬﺎ در ﻗﺒﺎل آﺎرﮔﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺮ
ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﺎرﮔﺮاﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﯾﻚ ﺳﻮﺳﻴﺎل
دﻣﻜﺮات را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .و آﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮﯼ آﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ از دهﺎن ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮاﺗﻬﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﯾﻚ
دﻣﻜﺮات را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺷﺎرﻩ اﯼ اﺳﺖ ﺑﻪ دو رﺷﺘﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ آﻪ ﻟﻨﻴﻦ در ﺁﺛﺎر
ﺑﻌﺪﯼ ﺧﻮد ﺑﻪ وﯾﮋﻩ در ﻣﻘﻄﻊ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ  ١٩٠٥روﺳﻴﻪ ﺟﻠﻮ ﮔﺬاﺷﺖ .آﻞ ﺑﺤﺜﻬﺎﯼ ﻟﻨﻴﻦ در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﺗﺎآﻴﺪﯼ آﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻞ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ آﻨﺪ ﺣﺎآﯽ از
اﯾﻨﺴﺖ آﻪ او هﺪف را ﻣﺘﺤﻮل آﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار دادﻩ ﺑﻮد و ﻧﻪ رﻓﺮم در وﺿﻌﻴﺖ ﯾﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎص )ﻃﺒﻘﻪ
آﺎرﮔﺮ( .ﻟﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﻪ ﻣﺎ در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﻚ ﻟﺤﻈﻪ هﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻋﺘﻘﺎدات
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﻢ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش آﻨﻴﻢ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ هﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دورﻩ اﯼ اﺳﺖ آﻪ ﻟﻨﻴﻦ
هﻨﻮز ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼب  ١٩٠٥و ﺷﻜﺴﺘﺶ را ﻧﺪاﺷﺖ .در واﻗﻊ در ﺟﺮﯾﺎن ﺁن اﻧﻘﻼب و دﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺷﻜﺴﺖ ﺁن ﺑﻮد آﻪ ﺗﺰهﺎﯼ ﻟﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺿﺮورت رهﺒﺮﯼ ﻃﺒﻘﻪ آﺎرﮔﺮ در اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ
ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪ .و در اﻧﻘﻼب اآﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮط اوﻟﻴﻪ اﻣﺎ ﻣﻬﻤﯽ از راﺑﻄﻪ ﺗﺤﻮﻻت دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ آﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺤﺜﻬﺎﯼ ﻟﻨﻴﻦ ﺑﺎﯾﺪ از زاوﯾﻪ ﻧﮕﺮش ﺗﻜﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ آﻨﻮﻧﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻩ آﺮد .ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﻤﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آﺴﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ آﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻮاهﻨﺪ از دهﺎن ﻣﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎ و
ﺷﻌﺎرهﺎﯼ دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .و ﻣﺎ هﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎب دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ را ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﯼ و ﺟﻮاﻧﺐ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺁورﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ اﻧﻘﻼب و وﻇﺎﯾﻒ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺁن در
ﻋﺼﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻣﺤﺘﻮاﯼ هﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻻﯾﻨﻔﻜﯽ از ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻮﻻت دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ آﻪ آﻤﺎآﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ را
ﻃﻠﺐ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ ,ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﻄﻔﻪ هﺎ ,ﺟﻮاﻧﻪ هﺎ و ﺟﻨﺒﻪ هﺎﯼ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ از هﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻏﺎزﯾﻦ
اﻧﻘﻼب ﻋﺠﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﺮد ﺗﺎآﻴﺪ دارد آﻪ اﮔﺮ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮات هﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﻤﻪ ﻗﺸﺮهﺎ را رهﺒﺮﯼ ﻧﻜﻨﻨﺪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﺎهﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ آﺎرﮔﺮان ﺑﺮاﯼ اﯾﻨﺴﺖ آﻪ ﺑﻪ رهﺒﺮان
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ رهﺒﺮﯼ ﻣﺒﺎرزات ﻗﺸﺮهﺎ و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﻨﻴﻦ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر اآﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺘﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺤﺪود آﺮدن ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻔﻮذ )ﻣﺜﻼ ﺑﺎ زوم آﺮدن ﺑﻪ روﯼ
ﺟﻨﺒﺶ آﺎرﮔﺮﯼ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﺎرﮔﺮان( اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ را ﻋﻤﻴﻘﺘﺮ آﺮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ آﻪ ﻟﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺿﺮورت
اﻋﻤﺎل رهﺒﺮﯼ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎﯼ ﻗﺸﺮهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از زﻧﺎن ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ .ﺁﯾﺎ در ﺁن ﻣﻘﻄﻊ هﻨﻮز
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در روﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد؟ ﺁﯾﺎ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ زﻧﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮادﻩ
آﺎرﮔﺮﯼ و ﯾﺎ زﻧﺎن آﺎرﮔﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ هﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﯾﻚ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻟﻪ زن ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ﺁن روز اروﭘﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺖ و اﯾﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و
ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ﺑﺮاﯼ آﺴﺐ ﺑﺮاﺑﺮﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺮآﺖ زﻧﺎن ﺑﻮرژوا ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻴﺸﺪ) .ﯾﻌﻨﯽ
در هﻤﺎن ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ آﻪ ﺁن زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ (.ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎﯼ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻔﻮف ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮاﺗﻬﺎﯼ روس ﺑﺮوز آﺮد .اﻧﻘﻼب اآﺘﺒﺮ ﺑﺮﺧﻮردﯼ
ﭘﻴﺸﺮو ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ زن اﺗﺨﺎذ آﺮد وﻟﯽ ﻧﮕﺮش ﻣﺤﺪود و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آﺎرﮔﺮﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در
ﺻﻔﻮف آﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ آﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز هﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ اداﻣﻪ دارد.

ﻟﻨﻴﻦ در ﺑﺤﺚ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ اﻓﺸﺎﮔﺮﯼ ﺳﺮاﺳﺮﯼ از اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ آﻨﺪ آﻪ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺗﺒﻠﻴﻎ،
هﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﺎ روح ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻜﺮات ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دهﻴﻢ ﺑﺪون ﺑﺎج دهﯽ ﺑﻪ هﻴﭻ اﻧﺤﺮاف ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ
ﯾﺎ ﻧﺎﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ از ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ .ﻣﻬﻢ درك اﯾﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮﯼ هﺎ را ﺣﺰﺑﯽ رهﺒﺮﯼ ﻣﯽ آﻨﺪ آﻪ
هﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﻧﺎم آﻞ ﻣﺮدم ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺎﺳﯽ اش را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ آﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزﻩ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻃﺒﻘﻪ آﺎرﮔﺮ را رهﺒﺮﯼ ﻣﯽ آﻨﺪ .و از هﺮ
درﮔﻴﺮﯼ ﺧﻮدﺑﺨﻮدﯼ آﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﺑﺮاﯼ ﺁوردن ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ از ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ اردوﯼ ﻣﺎ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ آﻨﺪ .ﻧﻜﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ آﻪ اﯾﻦ آﺎرهﺎ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ هﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺿﺮورﯼ و ﻣﻜﻤﻞ
ﯾﻜﺪﯾﮕﺮﻧﺪ.
اآﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺘﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درك و ﻃﺮح ﻟﻨﻴﻦ از اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ آﺮدﻧﺪ آﻪ او ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯼ ﭘﺮ ﺑﻬﺎ
ﻣﯽ دهﺪ .و ﺑﺮاﯼ اﯾﻨﻜﻪ ﻓﻮرا ﺣﺰب را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺌﻮرﯾﻚ روﯼ
ﺁوردﻩ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ اﯾﻨﻜﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﻪ آﺎرﮔﺮ ،ﺧﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻴﻨﯽ را
ﺑﺮاﯼ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻓﺮاهﻢ آﻨﺪ ،ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺿﺮورﺗﯽ آﻪ در ذهﻦ ﺑﻪ ﺁن
رﺳﻴﺪﻩ ،وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺰب را ﻣﻌﻴﻦ آﺮدﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﻚ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯼ ﺑﺎ اآﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺘﻬﺎ اﺳﺖ آﻪ در
ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اآﺘﺒﺮ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻂ ﻟﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ .و هﻢ اﯾﻨﻚ ﻧﻴﺰ در ﺟﻤﻌﺒﻨﺪﯼ از اﻧﻘﻼب اآﺘﺒﺮ و
ﻧﻈﺮات ﻟﻨﻴﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺑﺮاز ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،واﻗﻌﻴﺘﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .واﻗﻌﻴﺘﯽ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﯾﺪﮔﺎﻩ ﻟﻨﻴﻨﻴﺴﺘﯽ و ﻧﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺁن .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯼ ,ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻴﻨﻴﺖ دارد .اﯾﻦ ﺑﻪ درك از
راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﻜﺘﻴﻜﯽ ﻋﻴﻦ و ذهﻦ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدد .ذهﻦ از ﻋﻴﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد وﻟﯽ ﯾﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﻌﻞ و
ﺣﺎﺷﻴﻪ اﯼ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﻚ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻣﺎدﯼ ﺑﺮ ﻋﻴﻨﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺁن را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ
دهﺪ .اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺤﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارﯼ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ .ﺟﻬﺎﻧﺒﻴﻨﯽ ،ﺗﺌﻮرﯼ و روش آﺎر آﻪ در ﯾﻚ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯼ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﺁﮔﺎﻩ )ﺣﺰب( را ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻀﺎدهﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و
راﻩ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ رهﻨﻤﻮن ﻣﯽ آﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﺌﻮرﯼ )ﻧﻈﺮات و راهﻜﺎر هﺎﯼ ﻣﺪون( ﻧﻘﺶ ﭘﻮﯾﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﭘﻴﺸﺒﺮد و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯼ ﺑﺎزﯼ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ آﻪ ﻟﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺪون ﺗﺌﻮرﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ،
ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻨﻨﺪﻩ ﻋﻨﺼﺮ ذهﻨﯽ در ﺟﻬﺖ دادن ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺸﻬﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪهﺎﯼ ﻋﻴﻨﯽ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎآﻴﺪ دارد .ﻧﻜﺘﻪ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ آﻪ اآﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺘﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﺧﻮد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯼ و ﺗﺌﻮرﯼ هﺎﯼ ﻣﻌﻴﻨﯽ را راهﻨﻤﺎﯼ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻩ اﻧﺪ .اﺷﻜﺎل ﺁﻧﺎن اﯾﻦ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ وﻇﺎﯾﻔﺸﺎن را ﻣﺴﺘﻘﻞ از هﺮﮔﻮﻧﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯼ و ﺗﺌﻮرﯼ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﻨﺪ .ﻣﺸﻜﻞ در ﻣﻀﻤﻮن ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯼ اﺳﺖ :اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯼ ﺑﻮرژواﯾﯽ .ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ
ﻣﺪوﻧﯽ آﻪ ﺁﻧﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻂ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﺮدﯼ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ در واﻗﻊ ﺗﺌﻮرﯼ هﺎﯼ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺁﻧﺎن اﺳﺖ .ﺁﻧﺎن هﻢ
ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺌﻮرﯾﻚ ،داﻣﻨﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺰب را ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ روﯼ از ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮدﺑﺨﻮدﯼ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ آﻨﻨﺪ آﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﯼ ﺟﺰ ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺪارد.

اداﻣﻪ دارد......
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