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ارزیابی مقوله پیشِ رو معرفی و  جایگاه آن در جنبش    ی تازه  ی هدف جستار  و  انقالبی«، نقش  »قدرت 

می مقوله  این  پرتو  در  است.  سیاسی«  »قدرت  با  تمایزش  و  دقیقاجتماعی  تصویر  کارکرد  توان  از  تری 

  ی مقوله  توان به یاری ین میچندست داد. همبه  انقالبی، پیش و پس از انقالب،  فرآیند  نیروهای دخیل در

ابزار مفهومی با  انقالبی«  دقیقمناسب  »قدرت  و  تواناییتر  ارزیابی  به  انقالبیِ  تری  نیروی  امکانات  و  ها 

ه،  طاجتماعی استوار بر سل  ط برداشتن رواب  با پرچم و شعار چپ، از میانْهدفش،  بخشی پرداخت که  رهایی

. اما  ستیتازه ن  یریتعب  ،یادب  یفیعنوان توصبه  «ی اصطالح »قدرت انقالب  گمانیب  ستم و استثمار است.

 است.   یاتازه  یو نظر ی عنوان ابزار مفهومآن به ی اصطالح و معرف  نیاز ا ییزدا ییآشنا جانیهدف ما در ا

 قدرت سیاسی 

از   ایدئولوژیک اق  دستگاهی سیاسی،هر نظام حاکم عبارت  کوشد سازوکار زندگی  است که می  تصادی و 

که این سازوکار  ها تحمیل کند، به نحویعین تعریف، و به آنای ماجتماعی معینی را برای اعضای جامعه

ور اعم،  طهبقاتی معین بطبقه یا  طضمن تأمین منافع سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک    ،در تحلیل نهایی

بقات، از  طبقه یا طور اخص، باشد. منافع این بخش از ط هبقات، بطبقه یا  طهایی از این ضامن منافع بخش

  مرزها و هویتی چنان روشن و دقیق  بقات نیست، اما طبقه یا  طگمان در تضاد با منافع عام آن  سو بییک

به که  نظامی  مثابهدارد  از  معینی  حاکم  تمی نظام  قابل  دیگر  آنهای  است.  را  ز  هویت  و  مرزها  این  چه 

 است.   سیاسی قدرتکند و ضامن هستی، بقا و دوام نظام حاکم است، تعریف می

نیرو  بلکه قدرت سیاسی محدود و منحصر به  اجرایی نظام حاکم نیست،  ای گسترده، پیچیده و  شبکه  ی 

که هستی نظام حاکم  هایی است  ها، مقررات، قوانین و مجازاتها، دستورالعملطبافته از نهادها، ارتبا درهم

می تضمین  بیکرا  اِعمال  ند.  بازوهای  بر  متکی  و  نیازمند  قدرت  این  اِعمال  برای  سیاسی  قدرت  گمان 

ها و تحت عناوین گوناگون  خود، مانند پلیس، پلیس مخفی، ارتش و نیروهای مسلح در شکل  ه و زورطسل

نیز  اِعمال مجاززندان  و  نهادهای  و  ایفای  هاستاتها  به  توانا  را  قدرت سیاسی  فراگیری که  اما ظرف   .

  ،است، همانا ایدئولوژی خاصی که تنیده در ایدئولوژی عام جامعه  ایدئولوژی حاکم کند،  نقش خود می

است.] کنندهفراهم سیاسی  قدرت  مشروعیت  شیوه  [1ی  و  ابزارها  حقیقت  زوردر  اِعمال  ساحت    ،ی  در 

استوار    کراسی« ویا »دم  که ایدئولوژی حاکم خود را بر »حقوق بشر«شود. اینایدئولوژی حاکم تعریف می

آزاد اعضای جامعه را    وبداند   بناممبنای  رأی  بداند و  را    های استبدادی آند، یا در نظاممشروعیت خود 

م در تضمین قدرت سیاسی نظام حاکم  ملهم از سنن تاریخی قلمداد کند، تأثیری بر نقش ایدئولوژی حاک

ترین حالت وضعیتی است که ایدئولوژی حاکم با بازنمایی خود لوبطم  گمان برای هر نظام حاکمدارد. بین
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نحوی تأمین  آن، رفتار اجتماعی اعضای جامعه را به  طبخش مسل  طی کل ایدئولوژی عام، و نه فقمثابهبه

گسترش   و  »جرائم«  تنوع  اما  باشد.  نداشته  وجود  مجازات  و  زور  اِعمال  به  نیازی  که  کند  تضمین  و 

مجازاتفزاینده زندانی  و  دمها  بر  مبتنی  جوامع  در  حتی  آنوها،  در  که  حاکمکراسی،  ایدئولوژی    ها 

ی دورشدنی  ی کل ایدئولوژیِ جامعه را دارد، نشانهی نمایندهمثابهخود بهمعرفی و بازنمایی  بخت  باالترین

 های حاکم است. لوب نظامطفزاینده از این وضع م

های دیگر ندارد. ویژگی رژیم جمهوری  ترین تفاوتی با نظامرژیم جمهوری اسالمی از این زاویه کوچک

نظامی   هیچ  است.  ایدئولوژیک  نظامی  که  نیست  این  غیرِنمیاسالمی  باشد.   تواند  ایدئولوژیک 

نظامرناکطخ آنترین  غیرها  را  خود  که  هستند  می هایی  نظامایدئولوژیک  و  به  نامند  را  دیگر  های 

متهم می ایدئولوژیک  نظاماین  ی نمونه  رینتشاخص  کنند.بودن  نظامگونه  بها،  بر  مبتنی  الح  ط اصههای 

آنو»دم زیرا  است،  با  کراسی«  ایدئولوژیپنهانها  ب  کردن  و  عام  ایدئولوژی  پشت  پنهانحاکم  کردنِ  ا 

کوشند کنند و می ی کل جامعه معرفی میی مدنی، خود را نمایندهالح جامعهط اص هایدئولوژی عام پشت ب

های  خود بر بخش  ی بخشمنافع ویژه  یهطسلبر  و  ،ور اعمط هبقاتی خود ب طی  هطبقاتی و سلطبر ماهیت  

 پرده بیندازند.  ور اخص،ط، بهبقات دیگرط  بقه وطدیگر 

حاکم ارتقاء یافته  خاص آن، که به جایگاه ایدئولوژی    ویژگی جمهوری اسالمی در این است که ایدئولوژی

اجتماعی و ناسوتی،    یای مذهبی است و مشروعیت خود را در تحلیل نهایی نه از ساختار است، ایدئولوژی

کند. بدیهی است که ادعای »جمهوریت« این رژیم، مانند  بلکه از دستورات و قوانین الهوتی استنتاج می

هر رژیم دیگر، دستگاهی قضایی و ابزارهایی برای اِعمال قدرت سیاسی، مانند پلیس و نیروهای انتظامی  

ها را  آن  ی اجرا  و  انین خود و اِعمال زور در رعایتو ق   ظاهر،کم بهگذارد و دستو مسلح را در اختیار آن می

می انتخاباتی متکی  نظامی  آن  به  ایدئولوژی حاکم  نظام،  این  و حقیقیِ  دیگر  بُعدِ  ویژگی  بر  بنا  اما  داند. 

تنیده خاص  ایدئولوژی  این  در  که  باشد  متکی  دیگری  نیروهای  به  نظام  حفظ  برای  است  اند.  ناگزیر 

ها و  تکیه  های امامان جماعت، نهادهای بسیار متنوع و کثیر روحانیت، سپاه، شبکهنیروهایی مانند بسیج و  

سازمانهیئت مذهبی،ها،  مناسک  احیای  حتی  و  اجرا  حفظ،  و    تولیتهای  سازمان  های  امامان  مقابر 

امامامام تکثیر  و  تولید  حتی  تازه، زادهزادگان،  همه  های  در  مذهبی  تعلیم  سگسترش  آموزشی،  طی  وح 

ه و زور قدرت سیاسی با اتکا به ایدئولوژی حاکم است. وابستگی اهرم  طها، ملزومات اِعمال سلی اینهمه

های جدایی منابع  اِعمال زور به این بُعد ایدئولوژیک، از همان روز نخست حیات جمهوری اسالمی نشانه

از زور،  اِعمال  برای  مشروعیت  می  نهادهای   کسب  نشان  را  زور  اِعمال  اهرم  طبه  ،دهدمسئول  که  وری 
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ی  مثابهبقای قدرت سیاسی، بلکه به  و  ی عنصری »مشروع« برای حفظمثابهنظامی و انتظامی دیگر نه به

شود. خشونت دستگاه سرکوب رژیم  عنوان جزئی ساختاری از هویت رژیم آشکار میدستگاه سرکوب و به

ها و  قی و ساختاری همان خشونتی است که در اعدامطی مندر رویارویی با خیزش انقالبی جاری، ادامه

داند که  مرزی قائل بود، زیرا رژیم می و  گونه حدهیچ  توان کشتارهای پیشین وجود داشت و برای آن نمی

های آغازین حیات رژیم، قدرت سیاسی از این راه میسر است. در سال  طو فق  ط حفظ و بقای آن، اینک فق

ای که امروز حیاتش  با مواجهه  ، اماتوانست مشروعیت خود را از قوانین الهی و ایمان مذهبی منتج کندمی

شود از  ریق، حتی ناگزیر میطسرکوب عریان ندارد و از این  ای جز دهد، چارهرار میرا در معرض تهدید ق 

نظر کند  گذاشت، صرفهای »مشروع« و »قانونیِ« اِعمال زور، که بُعد »جمهوریت« در اختیارش میاهرم

 و ماهیت ساختاری دستگاه سرکوب را عیان سازد. 

 قدرت انقالبی 

ها  که قدرت سیاسی حاکم برای آنرا  قاعده و قرارهایی    هند و نتوانندکه اعضای جامعه دیگر نخوا یهنگام

بپذیرند و تحمل کنند و در جنبشتعریف و به آن از  توده  یها تحمیل کرده است،  وار، جوشیده و برآمده 

دست با  جامعه  درونی  شکژرفای  به  گوناگونلیازیدن  اعتراضمبارزه  های  از  پر،  کمابیش  های  و  اکنده 

تا شکل و تظاهرات خیابانی و   یهای آشکارپنهان گرفته  اعتصاب  ی مسلحانه و  مبارزه  چون تحصن و 

که نظام حاکم آخرین راه نجات و حفظ خود را در  و هنگامی   ،جنگ داخلی به نبرد با نظام حاکم برخیزند

دهد. انقالب پیروزمند، قدرت سیاسی بیند، انقالب رخ میی حیاتش بمبارزه تا آخرین لحظه  سرکوب این

از یک   بخشی  از دست  میطرا  همان  بقه  از  دیگر  بخشی  به  و  به  طگیرد  یا  واگذار  بقهطبقه،  دیگر  ای 

 کند.می

توان  در فرآیند انقالب، نیرویی زنده و جاری و شکلی وجودی از امر واقع است، که می  ی پیشرویسنجه

»آن انقالبی را  نیستقدرت  سیاسی  قدرت  هنوز  انقالبی،  قدرت  نامید.  سیاسیِ «  قدرت  حقیقت  در   ،

 ید پیدایش قدرت سیاسی جد  ط آوردنِ شرایآن قدرت سیاسی موجود و فراهمی  مبارزهاست که آماج    بالقوه

می انقالبی  قدرت  دراست.  معینمرتبه  تواند  آن طی  مبارزهاز    یی  که  یابد  دست  موقعیتی  به  را    بقاتی 

بقاتی  طی  نیروسنج فرآیند انقالب بر بستر مبارزه  ،قدرت انقالبی  نامند.»قدرت دوگانه« می

آناست فتح   گاه.  انقالبیون  سوی  از  خیابانی  یا  محله  خیابانی،  تظاهراتی  در  نیروهای  میکه  و  شود 

تار  را  می و سرکوب  زمانیمار  حتی  بعد کند،  صباحی  چند  محله  یا  خیابان  این  دست   ه ب  دوباره  که 

بیفتد؛سرکوب با استقامت خود کارفرماییآن  گران  اعتصابی  کنند، کارگری  را ناگزیر می  گاه که کارگران 
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اگر این  ، حتی  کنندی زندانی میزادی کارگر مجبور به آرا  را به کار بازگرداند یا دستگاه سرکوب    اخراجی

باشد؛ گذرا  و  موقت  آن  پیروزی  همهیا  رزمنده  دانشجویان  که  دارگاه  سرکوبدسته و  ی  )از  ی  را  گران 

آبان   25ریزند )مانند دانشجویان دانشگاه سنندج در  دانشگاه بیرون می  طبسیج و اوباش و حراست( از محی

درخشش قدرت  هایی از بروز و  ی این موارد، لحظههمه  پایدار نماند،  طکه این شرایامسال(، حتی زمانی

قدرت،انقالبی این  این کامیابی  اند.  پرتو  به    مبارزهغیان  ط یا    چون عروج آوردهای گذرا، همها و دستدر 

 گذارد.های انقالب را به نمایش میکه توان و ظرفیت است ای تازهشاخصهی مرتبه

کند که محتوای ایدئولوژیکش را  ای را اِعمال میقدرت انقالبی، خودِ نهاد یا رسانه نیست، بلکه هژمونی

ی نمایندگان  ی نیروهای سیاسی و همهرو همهاز همینسازند.  زمانْ موجود، میها و نهادهای تا آنرسانه

میطقدرت   انقالبی  قدرت  هستند.  آن  تصاحب  و  تصرف  تالش  در  میانجیِبقاتی  باید  و  ساختن    تواند 

نهادها  رسانه و  آوردنها  پدید  تازه   هاییسازمان  و  یا  شکل  آزموده  باشد،  در  پایدار  یا  سیال  گذرا،  های 

تواند  های تازه باشد، میی شکل زنده و جاری امر واقع، زادگاه گفتارها و شعارها و گفتمانمثابهتواند بهمی

شدن این یا آن  غالب  هتواند بهژمونی انقالبی بر هم بزند، می   کشاکشها را در  تعادل و توازن ایدئولوژی

بر دل و گفتمان  و میذهن  ها  رساند  یاری  نهادها  و  قدرت  ها  کند.  مرئی  را  تحول  یا  تغییر  امکان  تواند 

می لحظهانقالبی  هر  در  مشروعیتمشروعیت  یسنجه  ،تواند  و  حاکم  قدرت  از  بدیزدایی  به  ل  بخشی 

بر چشم و  باشد  تازه  اندازِانقالبی  نور  بتاباند.دگرگونی  می  ای  انقالبی  حتی    ،تواندقدرت  باید،  از  و  پیش 

انقالب، خود را در دسترسیدن به مرتبه پیروزی نهایی  آوردهای موقت به  ی قدرتی دوگانه، و پیش از 

 نشینی رژیم آشکارتر سازد. قدرت را در هر گام از عقب این نمایش گذارد و

لجام دستگیری  سرکوب،  با  رژیم  کنونی،  انقالبی  خیزش  دانشگسیختهدر  دانشجویان،  زنان،  ی  آموزان، 

فعاال هنرمندان،  روشنفکران،  کارگران،  با  معلمان،  اعدام،  و  قتل  و  شکنجه  با  مدنی،  کاربستن  بهن 

های خشونت، در حقیقت در تالشی مذبوحانه برای مقابله با قدرت انقالبی است، زیرا  ترین شکلسبعانه

  ایدئولوژیِ حاکم امکان مقابله با آن الح »مشروعِ« قدرت سیاسی و  طاصهها و ابزارهای اِعمال زور ب حربه

انقالبی قدرت  یاری  به  رژیم  به  سیاسی  زندانیان  آزادی  تحمیل  امروز  ندارد.  ا  ،را  در  عظیم  تقای  رگامی 

 همین قدرت انقالبی است. 

و   طامحای قدرت سیاسی حاکم فق  ی اساسی و محوری هر انقالب کماکان قدرت سیاسی است.مسئله

رویکردی    میسر است.  نوینیازی نهادهای تازه به قدرت سیاسی  از راه دست  ،در نخستین گام، و  طفق

گیرد، خواسته یا ناخواسته، قدرت  پردازانه اهمیت محوری و مرکزی قدرت سیاسی را نادیده میکه خیال
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کند که پس  هایی میسری خود تسلیم نیروها، نهادها و شبکهسیاسی برخاسته از انقالب را در سینی خام

گیری ایفا  یروزی انقالب آمادگی تصرف قدرت سیاسی را دارند، حتی اگر در خودِ انقالب نقش چشماز پ

نه تنها قدرت سیاسی را به چنین نهادها و نیروهایی  چنین گرایشی  تر از آن،  نکرده باشند. به مراتب مهم

را    آن  یجایگاه و آیندهارزیابیِ نقش و  به قدرت سیاسی و    ی رویکردشیوهکند، بلکه  واگذار می

نهادها می و  نیروها  این  آنبه  بر خواستهسپارد.  بنا  پایان و  به ضرورت    بخشای مشروع و رهاییها که 

تبدیل آن به امر روزمره  ی سپهری انتزاعی و مستقل و  مثابهامحای سیاست بهضرورت  زوال سیاست، به  

نادی با  دارند،  باور  جمعی  زندگی  پیشبردِ  واقعیِ  در دهو  سیاسی  قدرت  محوری  و  اساسی  جایگاه  گرفتنِ 

می خالی  نیروهایی  برای  را  میدان  به انقالب،  قاطعشان،  و  قطعی  هدف  که  جاودانه کنند  کردنِ  وارونه، 

رغم ویژگی  بهحتی در انقالبی سوسیالیستی،    ی سپهری انتزاعی و مستقل است.مثابهدولت، و سیاست به

که به فردی  نقاد  منحصر  پارادُکسگرایش  نقش  همانا  است،  قائل  قدرت سیاسی  برای  انقالبی  و  وارِ  انه 

است.   انکارناپذیر  سیاسی  قدرت  اهمیت  سیاست،  و  دولت  زوال  و  دولتی  ماشین  شکستنِ  درهم  و  فتح 

ی موتور محرک انقالب، پس از فتح قدرت سیاسی، مثابهیابد، بلکه بهقدرت انقالبی با انقالب پایان نمی

 ماند.  های انقالبی باقی میو آرمان هاسوی تحقق نهاییِ خواستهن بهعامل رانش آ

دیگر متمایز کرد.  ی تاریخ خیالی از یکی یک فلسفهتوان با معیار قدرگرایانهانقالب و ضدانقالب را نمی

بازیچه به  را  ضدانقالب  و  انقالب  مفاهیم  تمایزی  ایدئولوژیچنین  سایهی  در  حقیقت  تأویل  به  ی  ها، 

فرقه ادبیاتی  در  ناسزاگویی  زبان  به  یا  حاکم  کرد.  ایدئولوژی  خواهد  بدل  همینای  انقالبی،  از  قدرت  رو 

ه است، با  طمواره متضمن روابط اجتماعی سلایدئولوژی، ه  معیار حقیقی تمیز انقالب از ضدانقالب است.

ایدئولوژی حاکم، ممکن نیست این ایدئولوژی و بدون  نیز، بدون  هر    .حال هیچ دولتی، و دولت پرولتری 

جا، سرشت  ی »نادولت«، و از آنمثابهکاری است. ویژگی دولت پرولتری بهدروغ و فریب  ،ادعایی جز این

ه عمل  طسل ضدِ  ی رانشِمثابهلتری، به نیرویی و عنصری نیاز دارد که بهایدئولوژی دولت پرو  وارِپارادُکس

 کند. این نیرو قدرت انقالبی است. 

نمی که  به  نیروهایی  را  نوین  سیاسی  قدرت  آن،  سیاسی  قدرت  و  کنونی  رژیم  فروپاشی  از  پس  خواهند 

آماده و  حاضر  آننهادهای  کنند،  واگذار  فردا  »غاصب«  نهادهای  یا  امروز  نمی  های  از  که  پس  خواهند 

غاصب   و  سارق  نهادهای  سوی  از  انقالب  »مصادره«ی  و  »غصب«  و  »سرقت«  از  پیروزمند،  انقالبی 

به   و  امروز  از همین  باید  کنند،  انقالبیگالیه  نهادها و شبکهمیانجی قدرت  بسازند که  کارا  هایی  ، 

را نوین  سیاسی  قدرت  گرفتن  اختیار  در  باتوانایی  رفتار  و  هنجار  و  اینآن  ،  باشند.  داشته  امروز  را  که 
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ارتجاعیبدیل نهادهایی  و  نیروها  سیاسی،  قدرت  آشنای  و  موجود  اینهای  در  اند،  را  خود  امتحان  یا  که 

شکل ستمقالب  و  فرسوده  و  پوسیده  سلگرانههای  دادهطی  اسالمی    اندنت  جمهوری  برقراری  رویای  یا 

بخت و امکانی    یکهای غربی بند است، و هیچی قدرتزادهشان به ضریح امامیا دخیل  ،دیگری را دارند

ندارند، به هیچ نتوانند در  عینی در »سرقت« و »غصب« قدرت سیاسی را  روی به معنای آن نیست که 

ستم و استثمار را برای دورانی کوتاه یا بلند برقرار نگاه    طهایی تازه، بسا خالئی سیاسی، و در قالب ترکیب

آن شرایدارند.  چنین  که  میطها  ناممکن  کامالً  را  موذیانهی  قدرت  از  طبقهدانند،  »ایدئولوژی  ی  ی 

راه غلبهمتوسط« بی امروز در  از همین  باید  و ریشهخبرند.  بنیادین  آرمان دگرگونی  بر جسم و  یافتن  ای 

باید  ارتجاعی را بست، از همین امروز    های دیلید، از همین امروز باید راه بازگشت به بروح مبارزه کوش

چنان آشکار ساخت که دست به ریشه بردن و    را   «ط ی متوسبقهطبودنِ رویاهای »ایدئولوژی  کارانهفریب

هایی )چه هد، از همین امروز باید شبکنچون ضرورتی آشکار نمودار کنهمخود را    ،های بنیادیندگرگونی

تجربه نهادهای  غالب  آزمودهدر  و  پیوند  شده  که  ساخت  نوپدید(  نهادهای  غالب  در  چه  و  تاریخی  ی 

و تدوام قدرت انقالبی را    وینن  شان، توانایی کسب قدرت سیاسیشان، قابلیت بسیج و اِعمال قدرتدرونی

 فردا خیلی دیر است.   اما  د. امروز هنوز دیر نیست،نداشته باش

بپیچد و   ومار سیاه و ننگین حکومت جمهوری اسالمی را درهمطتواند  خیزشی انقالبی در راه است که می

ستم چهل  طبسا پهنه و این  از  را  ساله  اینچند  با  بزداید.  و  بروبد  تاریخ  فق ی  این    طحال،  از  عزیمت  با 

توان  دارانه است، نمیسرمایه  ی کنونی، مناسباتیبر جامعه  طواقعیت انکارناپذیر که مناسبات اجتماعی مسل

جایگزین کار  این  است.  سوسیالیستی  انقالبی  این  که  شد  خیالمدعی  و  کودکاهای  بافیکردنِ  نه 

جای واقعیت است. حتی انقالبی با مشارکت و حضور فعال کارگران، انقالبی سوسیالیستی  هب   ئولوژیک دای

این کما  قدرت  نیست؛  نهادهای  نیز  پرولتری  انقالبی  نمیکه  قرار  جایگاهی  در  لزوماً  را  که  سیاسی  دهد 

بهآغازکننده حرکت  جامعهی  سلسوی  از  رها  ستم  هطای  می  و  زمانی  باشد.  استثمار  انقالبی  و  از  توان 

جامعه از  روشنی  کمابیش  تصویر  انقالب  این  که  گفت  سخن  شعارها،  سوسیالیستی  دیگرگونه،  ای 

باخواسته و  باشد  داشته  را  نیروهایش  و  بدیل  ها  عینی  امکان  عدم  رقیبافشای  رقیبی   کمستد  ،های 

هماوردی و  مبارزه  در  بدیل  هژمونیک  فراهمبا  برای  باشد.  دیگر  همین  های  از  باید  مقدمات  این  آمدن 

در مقام    مثابه شکلبهیابی شورایی، و شورا  امروز کوشید. باید از همین امروز نشان داد شکل سازمان

  هنگام و توامان همرا    قدرت انقالبیقدرت سیاسی و  ظرف یا شکلی وجودی است که    محتوا

ی شکل در مقام محتوا، به معنای فقدان آگاهی انتقادی و  مثابهگیرد. باید نشان داد، که شورا بهدربرمی

سیاسیِ »شکلِ   یمثابهی کمون از آن بهز تجربهانقالبی نیست، بلکه همان چیزی است که مارکس پس ا

https://naghd.com/2022/02/10/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
https://naghd.com/2022/02/10/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
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ی پارادُکسِ فتح قدرت سیاسی ی وجودِ زندهشان داد که شورا شیوهن   کند. بایدسرانجامْ مکشوف« یاد می

سو، و حذف قدرت سیاسی و زوال دولت، از سوی دیگر، است.  و درهم شکستن مقاومت بورژوازی از یک

به سیاسی  قدرت  تکریم  و  تقدیس  از  انقالبی  قدرت  برشناسی  و  شناخت  با  امروز،  از همین  ی  مثابهباید 

های  حزبپذیرش تعدد    باگون آن در بقای دولت دست شست. باید از همین امروز  هدف، و انجماد شئ

گونه پذیرش  با  راهسیاسی،  راهگونی  و  بیب  ها،حلها  آزادی  شر ا  و  بیان  اندیشه   طقید  ادعای  و  انکار  با   ،

  یگانه   ی مرکزیِ مشروع وکمیته  یگانه  حزبِ برحق، در  یگانهلق، پیکریافته در  طبرخورداری از حقیقت م

 کراسی ممکن را فراهم آورد. وترین دمرهبر فرهمند، امکان تعریف وسیع

شت نگاهی  با  که  است  نروشن  امکانات  و  سیاسی  واقعیت  به  رهاییابان  بهیرویی  میبخش،  تا  نظر  رسد 

نق به چنین  راه بسیار درازی درهطرسیدن  است    ای  راه دراز  است،  است؛ درست  آرزوهای  پیش  با  نه  و، 

عینی«. راه دراز است، اما نه به    طشود و نه با سوگندخوردن به »آمادگی شرایی ما کوتاه میطلبانهعدالت

پیکر روشنفکران  خواهد  بورژوایی می  « و ایدئولوژی ط ی متوسبقهطی »ایدئولوژی  آن درازی که موریانه

جو پیش کارگران،  را رو،  کنونی  جنبش  مبارز  زنان  و  انقالبی،  ب  انان  اوضاع  در  رویدادها  شتاب  شاید  جود. 

فضایی برای زیستن    آفریند،چه قدرت انقالبی میآناما  مجالی برای آموختن و آموزاندنی صبورانه نباشد،  

ق ارزش  ی تولید و تحق دارانه در حوزههای تازه است. کارگرانی که تحت مناسبات اجتماعی سرمایهتجربه

  را  ق سرمایهاجتماعی افراد بر اساس منط  ط م روابنظیت  ،ی و اجبار کارروزمرگشدن به  تسلیم    ،کنندکار می

می کمبدیهی  و  امکان  بینند  پایه  تصورتر  بر  که  دارند  را  قدرت  مناسباتی  است.  استوار  دیگری  های 

موفق اعتصاب  یک  در  خلع  انقالبی،  در  یا  ــ،  موقت ید  سرمایه حتی  از  کارفرمایــ  و  در    ان داران  و 

زیستهتجربه وجودیِی  ضرورت  بدون  امور،  سازوکار  یکسرمایه  ی  کارفرمایان،  و  را  داران  افقی  باره 

 آور قدرت انقالبی ممکن نیست. گشاید که پیدایش آن جز با قدرت ناگهانی و شگفتمی

بقاتی نیست؛  ط  هایی سازشبه معنای توقف و سر فروبردن در کیسه  اما درازی راهراه دراز است،  آری،  

بتوانیم  آن انقالبی را فروزان نگه داریم،  شعلهگاه که  بیاموزیم و  امروز در پرتو نورشی قدرت    ببینیم و 

بیازمائیم و    بیاموزانیم و  توان آتش ویرانگرش،بسازیم و  چون  همبتوانیم قدرت سیاسی را    فردا به یاری 

سوی افقی امیدبخش  ها به، دود کنیم و به هوا بفرستیم، درازترین راهچه سخت و استوار استی آنهمه

 کوتاه خواهند بود. 
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 : یادداشت

ای است از انتزاعات  منظور از ایدئولوژی معنای متداول آن، همانا مرام و مسلک و عقیده نیست. ایدئولوژی مجموعه   . [1]

 »عینی« و نه ذهنی. پیکریافته؛ امری است 

از نظام نشانهعبارت است از مجموعه   هر ایدئولوژی خاص » پیکریافته و  ای  ها )گفتمانی و غیرگفتمانی(، نهادهای 

بازتولید نظامِ   نظامِ اعضای وابسته و    و هم در مقام   ای فعاالنه شرکت دارند نشانه   باورهای افرادی که هم در توسعه و 

 ی یک حزب و اعضایش.« ای و نهادهای پیکریافته نشانه  کنند. مانند نظامِمی  متشکل نهادهای پیکریافته عمل

 ایِ های )گفتمانی و غیرگفتمانی( آن، ترکیبی است از نظام نشانهنشانه  به شرح زیراند: نظامِ  ایدئولوژی عام»اجزای  

همه  )یا  ایدئولوژی تعدادی  به ی(  خاص،  نظامِعالوههای  از  عناصری  در  نشانه   ی  کارکردشان  از  مستقل  که  اییِ 

 ها، دستورهای اخالقی(.« وره طها، اسهای خاص وجود دارند )مثل سنت ایدئولوژی 

راب بررسی  ایدئولوژیهط»با  می ی  عام  ایدئولوژی  و   ... خاص،  مقوله های  حاکمی  توان  کرد.    ایدئولوژی  استنتاج  را 

خاص و نهادهایی است که مستقل از    های گفتیم که در ایدئولوژی عام، نظام نهادها ترکیبی از نظام نهادهای ایدئولوژی

ایدئولوژیک  ایدئولوژی خاصکارکرد  یک  ... هرگاه  دارند  وجود  مسل   شان  عنصر  به  ترکیب    طبتواند  در  غالب  یا عنصر 

،  تر، نک: کمال خسروی بدل شده است.« )برای توضیح بیش   ایدئولوژی حاکم ، به  نهادهای ایدئولوژی عام بدل شود

 (. 240تا  235صفحات  ، 1398تهران،  ، انتشارات اختران، چاپ سوم، ئولوژینقد اید

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Ffile%2F6cbu5kw76dmw2gw%2F%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C.pdf%2Ffile%3Ffbclid%3DIwAR3PVcMCOBfVgSAuIVFU__Z2DaUdKNOtYMc8o6VNd9GYzaAWQYSjcMdllDY&h=AT19AekGxe8Da6vo8Utl1noLk-OJxRmukgeFy-oZ9nR4NZHjAZjf6Gg1uBEV4pnMxU4PXMwt_2JnYaqE3aXzjmHgybCgqQ2pYY3y8SW4JGNCWulXrQZlkems3IgFTOW5z8a04eCU93bRlZRb17aj&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0c6zjuIV2yDfCXkRxpl3r7EB1WHOhI5B0783E8WH8FXsn1797VcxuvPdcEhyZMXGmUW56zimjftQyNFZdjGf1IdG1eFiJ0tH9w4eHeEhmvafovyZHQCEod5w3U-oy2qOctdgb0uK0942MmXQV28GdZ2MqwBA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Ffile%2F6cbu5kw76dmw2gw%2F%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C.pdf%2Ffile%3Ffbclid%3DIwAR3PVcMCOBfVgSAuIVFU__Z2DaUdKNOtYMc8o6VNd9GYzaAWQYSjcMdllDY&h=AT19AekGxe8Da6vo8Utl1noLk-OJxRmukgeFy-oZ9nR4NZHjAZjf6Gg1uBEV4pnMxU4PXMwt_2JnYaqE3aXzjmHgybCgqQ2pYY3y8SW4JGNCWulXrQZlkems3IgFTOW5z8a04eCU93bRlZRb17aj&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0c6zjuIV2yDfCXkRxpl3r7EB1WHOhI5B0783E8WH8FXsn1797VcxuvPdcEhyZMXGmUW56zimjftQyNFZdjGf1IdG1eFiJ0tH9w4eHeEhmvafovyZHQCEod5w3U-oy2qOctdgb0uK0942MmXQV28GdZ2MqwBA

