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پرسش به تاریخ شانزدهم  یی سخنرانی در مؤسسهمتن ویراسته

7931اسفند   
 

 «البانق» یهرسال در خورشیدی پنجاه یهده هایسال نخستین در شعاعیان مصطفی

: بود کودتا و انقالب از ایسرشته یا ترکیب اکتبر بود؟ چه راستیبه اکتبر: »نوشت

 هایکانون رب چیرگی در آن سریع نهایتبی شتاب زیرا بود، کودتا! "کودتا – انقالب"

 بود، قالبان و. بخشیدمی کودتا یهچهر بدان [...] فرمانروایی تختگاه گرفتن و قدرت

 ظامین از بارهیکبه را روسیه که گشود روسیه تاریخ در را نوینی برگ چنان زیرا،

 که روآناز بود، انقالب و. جهانید تازندهپیش و نوین نظامی سوی به پوسیده، و کهنه

 دادند نقالبیا پاسخی بلشویک حزب پیام به کارگر یهطبق و هاتوده از هنگفت انبوهی

 – ودتاک و انقالب [یعنی] – دو این گونبدین. شود گشوده تاریخ در نوینی برگ تا

 "کودتا – انقالب" نامبه ایپدیده راستیبه که اندشده سرشته درهم چنان اکتبر در

 یچرای و انقالبی کودتای معنای ایضاح در ندارم بنا جلسه این در.« اندساخته را

 یهنوشت از پس قرن نیم به نزدیک که است کاری این. بکوشم اکتبر به اشاطالق

 به «کتبرا ژانوسی یهچهر» کتاب در قبالً متفاوت، معنایی در البته شعاعیان، مصطفی

 اجتماعی مورخان هایتحلیل و هایافته بر متکی تمامیبه همآن ام،رسانده انجام

 خپاس پرسش دو به کوشممی مشخصاً جلسه این در. روسیه هایانقالب گرایچپ

 ون،انقالبی هدف گرچه که است برقرار انقالب تحقق راه سر بر موانعی چه» اوالً: دهم

 کودتای بساچه عمل، عالَم در اما، است اجتماعی انقالب سازیمحقق نظر، عالَم در

 از تنفراتررف احتمال بر توانمی گونهچه» ثانیاً و «شود؟ گذاشته اجرا به انقالبی

 «افزود؟ اجتماعی انقالب به نیل و انقالبی کودتای

 زمانِهم تحقق دشواری در من باشند، که چه هر را، هاپرسش این به پاسخ

 مسوسیالیس برپایی اجتماعیِ الزامات سو دیگر از و سیاسی الزامات سو یک از
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 تدااب. دهممی سامان قسمت سه در را خودم صحبت مبنا این بر. کنممی وجوجست

 واهمخ شرح را سوسیالیسم برپایی اجتماعی الزامات و سیاسی الزامات معنای اجماالً

 یاجتماع و سیاسی الزامات زمانِهم تحقق هایدشواری بروز دینامیسم از سپس. داد

 تمرکز هک گفت خواهم ایحوزه دو از نیز نهایتاً. گفت خواهم سخن سوسیالیسم برپایی

 برپایی اجتماعی و سیاسی الزامات زمانِهم تحقق هایدشواری از تواندمی هاآن بر

 در هک هاییحوزه سیاسی؛ دموکراسی و فرهنگ یهحوز دو یعنی بکاهد، سوسیالیسم

 یالیستیسوس هایروایت در اما ترپررنگ مراتببه ترمتقدم سوسیالیستی هایروایت

 رنگکم سیارب مارکسیسم، از استالینیستی و لنینیستی هایروایت خصوصاً متأخرتر،

گاه ایجچنان که باید و شاید  نیز معاصر ایران در مترقی نیروهای میان در و اندبوده

 .اندنداشته ایشایسته

 یالیسم،سوس. کنممی شروع سوسیالیسم برپایی سیاسی الزامات معنای از

. بقاتیط یهسلط خصوصاً سلطه، روابط انواع انحالل از است عبارت نهایی، تحلیل در

 جهت در هادگرگونی از عظیمی حجم گرو در سلطه روابط تضعیف حتا یا انحالل

. است سلطه روابط انواع در گرسلطه فرادستِ نیروهای انواع قدرت تضعیف

 است انهگرسلطه روابط بازتاب که نابحقی امتیازات انواع از فرادستان پوشیچشم

 رفرم هب مستقر قدرت ساختار که گاهآن و گیردنمی صورت خودخواسته و داوطلبانه

 الیسم،سوسی برپایی روازاین. است انقالبی قهر اِعمال مستلزم دهدنمی راه بنیادین

 لغایا برای انقالبی قهر اِعمال گرو در بنیادین، رفرم ناکامی صورت در و عنداللزوم

 یبرپای سیاسی الزامات یعنی این. است گرسلطه فرادستانِ نابحق امتیازات

 رایب مساعد سیاسیِ یهزمین ایجاد از است عبارت کارکردشان که سوسیالیسم

 رپاییب. سوسیالیسم برپایی اجتماعی الزامات معنای اما. دارانهسرمایه سامان اسقاط

 نوعی تدریجی برساختن گرو در دارانه،سرمایه دهیسازمان اسقاط سوای سوسیالیسم،

 رساختنب. هست نیز مشارکتی سیاسیِ و اقتصادی و اجتماعی آلترناتیوِ دهیسازمان
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 جتماعیِا و اقتصادی و سیاسی مشارکت گسترش گروِ در مشارکتی بدیلِ نوع این

 گروِ در مردمی، مشورت و ایتوده خالقیت بسط گرو در است، شهروندان آحاد

 یهاعاش گرو در شهروندان، جمهور اجتماعی و مدنی و سیاسی قانونیِ حقوق تثبیت

 گروِ در ی،گرایتساهل و شکیبایی و دوستینوع یهروحی پروراندن گرو در همبستگی،

 کالنِ و خُرد واحدهای در خودگردانی اقتضائات برقراری و صنعتی دموکراسی تحقق

 هک سوسیالیسم برپایی اجتماعی الزامات یعنی نیز هااین. اجتماعی و اقتصادی

 .الیسمسوسی برپایی برای مساعد اجتماعی فضای ایجاد از است عبارت کارکردشان

 اب اما سوسیالیسم برپایی اقتصادی و سیاسی الزامات زمانِهم تحقق

 گرا ندارد، اعراب از محلی هیچ بنیادین رفرم که جایی در. است مواجه هاییدشواری

 به تحرک برای الزم شرط نرسد، اسقاط به انقالبی قهر با دارانهسرمایه دهیسازمان

 در قالبیان قهر اگر اما. شودنمی مهیا نیز سوسیالیستی بدیلِ دهیسازمان نوعی سوی

 ایمخاطره ولی شودمی مهیا الزمی شرط چنین گرچه شود، بسته کار به اعال حد

 وسوسیالیسم  برپایی اجتماعیِ الزامات تحقق عدم یهمخاطر: آوردسربرمی جدید

 وپدیدین سیاسی موانع نیز زود یا دیر که اقتصادی یهحوز در شدید ناکارایی بروز

 .کندمی ایجاد سوسیالیستی سامان تثبیت راهِ سر بر

 7371 اکتبر انقالب پاریس، کمون یهتجرب چهار در را دشواری این تجلی

 در غرب بلوک دموکراتیکِ سوسیال هایدولت یهدور و وایمار، حکومت روسیه،

 ملع انقالبی گرچه کمونارها پاریس، کمون در. بینیممی دوم جهانی جنگ از بعد

 از زودتر روازاین و نجستند بهره اعال حد به انقالبی قهر هایظرفیت از اما کردند

 استمرار و راراستق برای بستری بتوانند اصالً که شدند سرنگون بورژوازی دستبه آن

 برپایی یسیاس الزامات پاریس، کمون یهتجرب در. بیاورند فراهم سوسیالیستی نظام

 اتالزام تحقق برای درازمدت تالش به چندان کار و نیافت تحقق سوسیالیسم

 از ترکم هابلشویک ،7371 اکتبر انقالب در. نکشید سوسیالیسم برپاسازی اجتماعی

 به نانچ را انقالبی قهر و گرفتند را کمونارها انتقام پاریس، کمون از پس قرن نیم
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 تحقق وفقیتم با چنان را سوسیالیسم برپایی سیاسی الزامات و بستند کار به اعال حد

 از میشهه برای را سوسیالیسم برپایی اجتماعی الزامات تحقق شانس که بخشیدند

 حدی در اجتماعی انقالب به و ماندند متوقف انقالبی کودتای فاز در و دادند دست

 سیرم به انقالبیون سرکوب با وایمار ائتالف وایمار، حکومت در. نرسیدند وسیع

 از پس و برگزید را پارلمانی دموکراتیکِ سوسیال رفرم مسیر و گفت نه انقالبی

 نیز وایمار حکومت یهتجرب در. سپرد جای هیتلری فاشیسم به سالهچهارده ایدوره

 نشد رگزیدهب که انقالب راه از نه نیافت، تحقق سوسیالیسم برپاسازی سیاسی الزامات

 لوکب دموکراتیکِسوسیال هایدولت یهدور در. گرفت قرار مبنا که رفرم راه از نه و

 و دموکراتیک سوسیال رفرمیستیِ مسیر نیز دوم جهانی جنگ از بعد در غرب

 که انجامید نولیبرالیسم به دهه چند از بعد و شد برگزیده پارلمانی دموکراسی

 اقتصادی قدرت از اشسهم که بورژوازی طبقاتی قدرت یهاعاد برای بود ایپروژه

 تهگذاش کاهش به رو دوم جهانی جنگ از پس طالییِ اصطالحبه یهدور در سیاسی و

 یسیاس الزاماتاصالً بنا نبود  نیز دموکرات سوسیال هایدولت یهتجرب در. بود

 تمهید شود. سوسیالیسم برپاسازی

 و وایمار حکومت مثل غیرانقالبی و رفرمیستی مسیرهای یهتجرب

 تمرکز .نیستند امبحث موضوع جااین در غرب بلوک دموکراتیک سوسیال هایدولت

 کوشممی و گذارممی اکتبر انقالب یهتجرب مسیر انقالبی و مشخصاً روی را بحث

 یاسیس الزامات تحقق برای انقالبی قهر از وقتی که دهم شرح را دینامیسمی اجماالً

 سوسیالیسم ییبرپا اجتماعی الزامات تحقق احتمال شودمی استفاده سوسیالیسم برپایی

 ودشمی تالش انقالبی قهر با وقتی گونهچه دهممی نشان یعنی. یابدمی کاهش

 اعیاجتم فضای زمانهم آید، فراهم داریسرمایه اسقاط برای مساعد سیاسی یهزمین

 .شودمی منهدم نیز سوسیالیستی آلترناتیو نظم برپایی برای مساعد
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 یهنانحصارطلبا تسخیر خدمت در که گاهآن روسیه انقالب در انقالبی قهر

 ربراب در را هامقاومت از سطح سه زد رقم را انقالبی کودتای و گرفت قرار قدرت

 سرکوبی ستگاهد تدریجبه ناخواسته یا خواسته و آورد پدید سوسیالیستی بدیل برپایی

 هاییخلل قوتبه بدیل نظام برپایی برای مساعد اجتماعی فضای در که کرد ایجاب را

 بود؛ ناپذیراجتناب البته که ضدانقالبیون انواع یهگسترد مقاومت یکم،: افکند جدی

 برابر رد هابلشویک با سوناهم سوسیالیستیِ هایگروه انواع یهگسترد مقاومت دوم،

 ونیگوناگ هایزمینه درنظرها در اثر اختالف قدرت مسند بر نشسته هایبلشویک

 ملع شدت یهدرج ضدانقالب، با برخورد هایشیوه انقالب، به مبادرت یهنحو چون

 غیره؛ و سوسیالیستی هایمشیخط سوی به حرکت آهنگضرب ضدانقالبیون، علیه

 با سوناهم انقالبیِ نیز و ضدانقالبی هایگروه انواع اجتماعی پایگاه مقاومت سوم، و

 هاقاومتم همین به پاسخ در سرکوب دستگاه برپاسازی. روزمره حیات در هابلشویک

 مساعد اعیاجتم فضای تدریجبه سرانجام که بود سیاسی قدرت تثبیت و حفظ جهت

 .کرد منهدم را سوسیالیستی سامان برپایی برای

 باید گونههچ گردد،بازمی انقالبی کودتای خصائل تریناصلی به که جایی تا

 یالیسمسوس برپایی برای خیزحاصل اجتماعی فضای هم و مساعد سیاسی یهزمین هم

 سیاسی الزامات تحقق بین عملی تضاد باید گونهچه دیگر، عبارت به کرد؟ فراهم را

 به اسیسی انقالب مسیر رهگذر ازاین و داد کاهش را سوسیالیسم برپایی اجتماعی و

 کتبرا کودتایی خصایل به که جایی تا کرد؟ هموار را اجتماعی انقالب تحقق سوی

 یسوسیالیست هایسنت کهجست  راه دو ، به نظر من باید پاسخ را درگرددبازمی

 اند.داده شانتر در اولویت قرارکم ایران و جهان از اعظمی بخش در خرترأمت

 و هاآگاهی تعمیق به جدی اهتمام و فرهنگ یهعرص به دهیاولویت ،یکم

 از احتراز با پیشاانقالبی یهدور طی جامعه در طبقاتی هایآگاهی خصوصاً

 از جتنابا و روبنا و زیربنا دیالکتیکیضد و نارسا یهاستعار از منتج دستورالعملِ

 است ارقر که پیشگامی حزب برساختن قالب در سیاسی تحزب تمرکز صِرف بر
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 که این. دارد اهمیت جامعه در هاگفتمان جنگ. باشد هاتوده حرکت آهنگپیش

بر کدام معانی  که این کنند ومی فکر گونههچ جامعه از وسیعی هایبخش و هاتوده

 جنگ نتایج عوامل، از جمله به سایر کنار در ،شان نوشته شدهالیاف نرم مغزهای

ما و های فرهنگی است مثل سینرمها جنگ فُگردد. جنگ گفتمانمیبر نیز هاگفتمان

که  هاییسازوبرگ غیره،طنز و شعر و  تئاتر و نقاشی و عکاسی و داستان و رمان و

ه ک یینبایدها و بایدها و هافرتن ها وارزش معناها ود. نویسنمعناها را بر اذهان می

 و مباحث نظریهای که از کتاب نوشته شده بیش از این نوعی بر ذهن منِ فرضاً

 رآمدهبهای فرهنگی فرمانواع ثیرات أت و هافیلم ها واز داستان دمده باشآبر تئوریک

 هایگیری اکثریت آگاه و عظیم از جمله در گرو اهتمام جدی به فُرمشکل. است

سمت  باشد حرکت به شکل نگرفتهاکثریت عظیم و آگاه فرهنگی نیز هست. اگر 

نه به  دبه احتمال زیا ،بسته به شرایط ،یت خیر انقالبیوننولو با  ،یانقالب اجتماع

 بحث نهد. شومیختم  اکتبر یهتجربی از نوع قالبان کودتایکه به  یانقالب اجتماع

ین است ا بر سر بلکه دهی سیاسیاهمیت سازماننفی  ونفی تحزب سیاسی  بر سر

ی مبنا اهنگحزب پیشنوعی  یهاید آنگاه که تحزب سیاسی در قالب سم لنینیستیِکه 

ه آگاهی را ب باشد اررق ،وارشیفتهدخو با نوعی خودبرترپنداری ،هک قرار بگیرد

 یزن قدرت یهتسخیر انحصارطلبان ،ناآگاه تزریق کند و جاهلاصطالح بههای توده

پیشاهنگان که مثل  ینخبگانها و چه چه توده ،دیگران زیرا یابدضرورت می

ر روند اخالل د شان فقطمشارکت و قرار بگیرندنباید بر مصدر امور  ،اندیشندنمی

 ،ذشتهصد سال گطی خرتر أهای سوسیالیستی متایتوشود. در رانقالبی تلقی می

های ز جنبهاکه  ،های لنینیستی و استالینیستی از مارکسیسمروایت ملهم ازویژه به

رت قد یه، تسخیر انحصارطلبانقرار دارند های مارکسآموزه در تخالف بافراوانی 

ست. مبنای اصلی ا ضرورتاً باکیفیتاصطالح و بهآگاه  یک گروه کوچکِ دستبه

در  ند.اندیشن میامروز نیز چنی امترقی در ایران حتاز نیروهای  یهایبخشفانه سأمت
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های فرهنگی برای رمهای فُفرهنگ و معناسازی یهپیشاانقالبی باید عرص یهدور

 گیری اکثریت عظیم و آگاه در اولویت قرار بگیرد.شکلها و ارتقای آگاهی

 ترازاح و پساانقالبی یهدور در سیاسی دموکراسی به عیارتمام تعهد ،دوم

ین ادموکراسی سیاسی، فارغ از  .قدرت یهانحصارطلبان تسخیر به معطوف یهاراد از

ئون عی در ش، به معنای مشارکت جمداشته باشد پارلمانی یا شورایی مثالً فرمکه 

ت سیاسی قدر به معنای نفی تسخیر و حفظ انحصارطلبانه گوناگون حیات اجتماعی و

 در خطی دیگرهمین امروز نیز کماکان  ااز نیروهای مترقی ما حت یهایاست. بخش

منفور  یزرا ن اسیردموکمثالً اصطالح و به همین دلیل است که  اندبه دنبال تغییرات

 اشدبیگانه سپری بسا چهبا توجه به توازن قوای کنونی  دانند. دموکراسی امروزمی

راسی دموک قرار بر نقض. اگر استمرار بخشدنیروهای مترقی را حیات تواند یکه م

اً در ی که خصوصرارقی را به قیگرانی که نیروهای متراند دپرشمار و پرقوت ،باشد

 .میان بردارندز ا ی شصت خورشیدی دیدیمدهه

. نددار یگربا یکد ی عمیقپیوند فرهنگ و دموکراسی سیاسی اتفاقاً سپهردو 

ارج ها به معناسازی و دندهیمفرهنگ بها ن یهعرصکه به  نیروهای سیاسیآن 

 ،در عوض ،و دنگیرفرهنگی را چندان جدی نمیهای رمفُ آفرینینقشو  دنگذارنمی

بسا چهو البی متعهد انقو  کیفیتگروه کوچک و با با تشکیلصرفاً  ار تغییرد نخواهمی

سب کدر صورت  تاح انشسرنوشت ،دنرقم بزن انبوه ناگزیر جداافتاده از جمعیتِهب

 و تگاه سرکوبسانداختن دقدرت چیزی نیست جز راه یقبضه و پیروزی سیاسی

شان نفی مشارکت همان کسانی که به هوای رفاه و بهروزی و سوناهم فکرانِنفی هم

 یهوزتوجهی به ح. بیاندی پای نهادهانقالببه مسیر و  انددست به فداکاری زده اصالً

به  و گرایش پررنگ از سویی پیشاانقالبی یهدر دور آن بنا انگاشتنفرهنگ و رو

دا ز هم جا وجههیچاز دیگر سو به نقالبیاپسا یهدر دورتسخیر انحصارطلبانه قدرت 

 نیستند. دومی معلول اولی است.
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پیشاانقالبی و تعهد به دموکراسی  یهفرهنگ در دور یهحوز تمرکز بر

ان زمهم عملی در تحقق ضادتواند از احتمال تمی پساانقالبی یهسیاسی در دور

عی برپایی سوسیالیسم و از این رهگذر رسیدن به انقالب امات سیاسی و اجتماالز

 یهدور در فرهنگ یهعرص به دهیاولویتاهد. کتوجهی باجتماعی تا حد قابل

 زایشاف را سیاسی انقالب وقوع برای اجتماعی هایحمایت میزان عمالً پیشاانقالبی

 به تعهد وکاهد مبادرت به قهر انقالبی می و شدت ی ضرورتو از درجه دهدمی

 یاسیس و اجتماعی هایمقاومت میزان نیز پساانقالبی یهدور در سیاسی دموکراسی

یق ی توفبر درجهو  دهدمی کاهش را اجتماعی انقالب بهسیاسی  انقالب نیل برای

ی هدهی به عرصاولویتافزاید. ت اجتماعی برپایی سوسیالیسم میدر تمهید الزاما

قالبی ی پسااندر دورهو تعهد به دموکراسی سیاسی ی پیشاانقالبی در دورهفرهنگ 

 سیاسی الزامات زمانِهم تحققهای اند که از دشوارهایمشی کلیدیدرواقع دو خط

 کاهند.ت میوقبه سوسیالیسم برپایی اجتماعی و

 

 


