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 در باب مواجهه با خیزش های محتمل پیش رو

 

 

 «اهیي حصْسی»

 

ُش ضْسش ّ خیضضی کَ دس جایی هثل ایشاى آغاص ضْد ُوْاسٍ ػٌاصشی اص استجاع سا دس خْد خْاُذ داضت؛ 

تَ تخطی اص خاستگاٍ خْد ّ خْاٍ تَ هثاتَ ًیشُّای ساصهاى یافتَ ای کَ تالش هی کٌٌذ قیام خْاٍ تَ هثا

سا تَ قاهت هٌافغ ّ اُذاف ظذ هشدهی خْد دس آّسًذ ّ آى سا اتضاس اغشاض سیاسی خْد ساصًذ. چٌیي 

هاًغ اص ضکل ّظؼیتی تَ ّیژٍ اص آى سّ دس ایشاى حادتش است کَ پیْستاس دیشیٌَ سشکْب ّ خفقاى، ُوْاسٍ 

گیشی خْد آگاُی جوؼی ّ غثقاتی ّ ًیض ًِادُا ّ تطکل ُای هستقل تِیذستاى ّ کاسگشاى ّ ستوذیذگاى 

 ضذٍ است.

تا ایي حال تستش ػیٌی ستن ّ فالکت ّ ًاسظایتی دس جاهؼَ ایشاى تَ حذی گستشدٍ است کَ ُش خیضضی 

یش دیالکتیک ًیاصُای جوؼی ّ هثاسصات هثتٌی تَ غْس تالقٍْ هی تْاًذ تحت تاث  )تا ُشاًگیضٍ ّ خاستگاُی(

تش آًِا هسیش هتفاّتی سا تییوایذ. اص ایي سّ تا جایی کَ تَ اػتشاظات خیاتاًی تاص هی گشدد ها ًیشُّای چپ 

ًاچاسین دس تاب چگًْگی تاصی دس کویي گاُِای صهیي غیشخْدی تاهل کٌین ّ تش هثٌای ًاُوگًْی ُای 

اضکال فؼال ّ ُْضیاساًَ ای اص ایي   ُا ّ ًاسظایتی ُا ّ ضکاف ُای هْجْد،دسًّی گشیضًاپزیش ایي ضْسش 

تش غثقات اجتواػی هْسد حوایت ها دس جِت  تاصی اجثاسی سا پی تشیضین، تا دس ُّلَ ًخست الیَ ُای آگاٍ

هٌافغ غثقاتی خْد تَ کاسصاس پیکاسُای سیاسی گام ًٌِذ. هطاسکت هستقل ایي الیَ ُا دس خیضش ُای 

تْاًذ تذاًِا تجشتَ سیاسی ّ خْدآگاُی ای تثخطذ کَ تَ ًْتَ خْد دس سضذ  تظش ّ خْداًگیختَ هیًاهٌ

خْدآگاُی غثقاتی ّ ساصهاًیاتی هثاسصاتی دس کل غثقات فشّدست هؤثش ّاقغ ضْد. افق آسهاًی، آى خْاُذ 

ستاى تتْاًٌذ ظوي هتطکل ای ّ دس تؼاهل اًتقادی تا آى، کاسگشاى ّ تِیذ تْد کَ تَ هْاصات تذاّم جٌثص تْدٍ

کشدى خْد، هثاسصاتطاى سا تا هطالثات سایش اقطاس تحت ستن جاهؼَ )تَ هثاتَ ُن پیواًاى سیاسی ضاى( 

ُژهًْی جٌثص هفصل تٌذی کٌٌذ؛ تا حشکت جوؼی کاسگشاى ّ تِیذستاى ّ فشّدستاى دس جِت کسة 

چٌاى گستشدٍ ّ ًیشّهٌذ گشدد کَ سشاًجام تتْاًٌذ صهیي تاصی سا اص آى خْد ساصًذ یا صهیٌی یکسشٍ اص آى 

 خْد خلق کٌٌذ.

ًیض هی   لثات غثقاتی(حتی ضْسضی تواها استجاػی )تَ لحاظ خاستگاٍ ّ هطا  ها دس تذتیٌاًَ تشیي سٌاسیْ،

(، کَ ظشّست ۱تْاًذ دس ضشایػ اهشّص حذی اص تغییش اتوسفش سیاسی جاهؼَ سا دس پی داضتَ تاضذ )

استفادٍ ُای پشاتیک اص ایي تغییش اتوسفش، خْد دستْس کاس تاصٍ ای سا دس جِت تسػ اهکاًات هثاسصٍ جوؼی، 

 پیص سّی اًقالتیْى قشاس هی دُذ.

اًقالتیْى کوًْیست ّ ًیشُّای سیاسی سادیکال جاهؼَ اًتظاس تشای فشاسسیذى آى تَ تیاى دیگش ّظیفَ  

ًیست؛ تلکَ ّظیفَ آًاى است کَ تش تستش ػیٌیت ُای هْجْد ّ اهکاًات هادی « جٌثص ًاب خْدی»

جاهؼَ، فعای رٌُی هٌاسة سا تشای ػشّج چٌیي جٌثطی اص دل فقش ضشایػ هثاسصاتی حاظش پی تشیضًذ ّ 
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ُای سادیکال تشخی گفتواى ُای اػتشاظی هْجْد سا دس جِت تسػ پیکاس غثقاتی ّ هطخصا سْیَ 

 ساصهاًیاتی فشّدستاى تقْیت ّ تکثیش کٌٌذ.

الثتَ سادٍ تش آى است کَ هٌضٍ غلثاًَ کٌاسٍ تگیشین ّ ُوچْى ًخثگاى سیاسی تش فشاص صحٌَ تالغوات 

ل، اص دست ُای تویضهاى تش فشاص سشهاى پشچن اجتواػی اًتظاس تکطین ّ احیاًاً تا تحلیل ُای ضثَ سادیکا

 تساصین.

( ۱1۱1دس ایي خصْظ ضایذ ًقل ػثاستی اص لٌیي دستاسٍ قیام هشدم دّتلیي ػلیَ حکْهت تشیتاًیا )دس سال 

 تی هٌاسثت ًثاضذ:

ُش کسی کَ هٌتظش اًقالب اجتواػی ًاب است، دس غْل ػوش خْد ُشگض ضاُذ آى ًخْاُذ تْد. چٌیي »

 «اًقالب سا هیگْیذ، تی آًکَ تفِوذ اًقالب چیست. ضخصی، تولق

 

 

 :پانوشت

 

ُای هتٌاقط اص  تْاى تَ خیضش اخیش تاصاس هشکضی تِشاى اضاسٍ کشد کَ اًثُْی اص تحلیل ( تشای ًوًَْ هی۱)

سْیَ ُایی اص دغذغَ « ضثٌاهَ هیخک»سْی فؼالیي چپ سا تَ دًثال داضت. دس ُویي خصْظ ایي هقالَ 

 س تش داسد:ُای تاال سا د

 مهر ۲۱ اعتراض در تاملی / میخک
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