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رسد که مربوط   ی عام بنظر میا رحله میناپختگه ياولت متضاد، مرحله ي ماهکيخ يدر تار

ر يي و تغیختارم مربوط به بحران سايا مفاهياما آ.  استنر آيغا يسم يبه تضاد اعم از آنتاگون
را اند   فرانسه اتخاذ شدهی و در اساس از تجربه جنبش انقالبگفته شدش ي که در فصل پیفيک
ا منطق عام يگر کشورها يط ديشراو د و منطبق با تحوالت يت بخشيتوان شتابانه عموم یم

  مشخصیها لياز به تحليست که نين مسئله اي در همه جا و همه موارد دانست؟ اسميآنتاگون
م را در ين مفاهيم بنوبه خود ايديز کوشيگر کشورها دارد و ما نيها در د ط و جنبشيشرا

ها،  یژگيها و و رسد که در تنوع شکل ین بنظر ميم و چنيران مورد توجه قرار دهيتحوالت ا
د ييت آنها را تاي دارد و عاميین مقوالت خواناين جوانب تحوالت در کشور ما با اي تریعموم

    .  کند یم
ت ي وجود ندارد که از واقعیم عاميم مفاهي دانیت دارد که مينرو اهمين نکته، از ايتوجه به ا
ت مشخص است که خود يدرون واقعم است ي آنچه عام و قابل تعمیعني. رون باشديمشخص ب
ش از يتوان عام و جهانشمول دانست، پ یز را از قبل نميچ چين، هيبنابرا .دهد یرا نشان م

د روندها و ي بااما. ات مشخص خود را نشان داده و اثبات کرده باشديت در واقعي عامنينکه ايا
م ي عام و مفاهیها ده باشند تا بتوان جنبهي رسی از بلوغ و پختگینيها به مرحله مع دهيپد

، ی عناصر ساده، ماهوگريبعبارت د. ح داديص داد و توضير را در آنها تشخيت پذيعموم
زان که يتا آن م ت تکرار و انباشته شونديد در عمل، در واقعيبا یئده شح دهنين و توضياديبن

  .  روشن سازند،نده آني در گذشته و آ را،یشئبتوانند روند 
اما . ش از کشف آن توسط مارکس وجود داشتيار پي کار بسیروي ناستثمار: ميبخاطر آور

شد که بتوان قانون ارزش را  ی مريفراگ ینيتا اندازه معد در جامعه يه بايل پول به سرمايتبد
  .کشف کرد

نسبتا تازه و  یيها دهيپد شوند ی ختم مسِمياليسوس که به ی انقالبیها راهچون ن شکل يبه هم
ها حامل آن هستند هنوز نتوانسته به  ن تجربهيک که ايالکتي کار بر مقوالت د،پراکنده هستند

  . تر برسدیج قطعينتا
  حل وهيشد و موضوع آن يآ ی که در ادامه می چند مبحثميشد کرده بايتاکم که ين را گفتيا

ش ي بیات جنبش انقالبيد تجربيهنوز با . باشدریم پذيتعمفورا الزاما و تواند يسم است نميآنتاگون
د تا چه يم و مقوالت را روشن کرد و فهمين مفاهيت ايزان عامين انباشته شود تا بتوان مياز ا

  . ز قابل مشاهده استيا نگر کشورهياندازه در تحوالت د
سم يدر آنتاگون یفير کييسم چنان است که تغي خاص آنتاگونیم که منطق ساختارياشاره کرد

 وجود سميآنتاگونوه حل تضادها آنجا که ي شهکيدر حال. شود یموجب کنار رفتن ضد حاکم م
  . ن داردياديک تفاوت بنينتاگونآ یندارد با تضادها

 که در ميد در نظر داشته باشي بارود یبه سمت حل خود مچگونه م سي آنتاگوننکهيدرک ا یبرا
 یک از اضداد از برخيهر  یعني.  وجود داردش از وحدتي بیزيچوحدت اضداد همواره 
توان  ی مان اضداد راي م  رابطهنيا.  استیکي و با آن  وجود داردیگريجهات و جوانب در د

  جوانبیاز برخ ،ک ضديک سمت تضاد، ي گريبعبارت د. دينام"  جوانبی از برخیسانکی"
  یک طرف تضاد رشد مي ی که وقتی است بنحویکیدر ضد مقابل خود وجود دارد و با آن 

  .دهد ین جوانب به همراه خود رشد ميز در ايکند ضد مقابل را ن



  
کار زنده است که در کاال  همان  جوانبی برخ ازه يکار، سرما/ هيسم سرمايمثال در آنتاگون

.  کند که در بازار به فروش رسدیتواند خود را متجل ی میمتقابال کار زمان. افته استيم تجس
 کل یکار اندازب یر است، که برايه متغي از سرمای بخشجوانب یاز برخز ين کار یعني
  .ستم الزم استيس

  .ز هستي ضد مقابل خود ن جوانبی برخدردر وحدت اضداد، هر ضد 
 در یسانکین يرود توجه به ا یبه سمت حل خود مسم يتاگونآنک ي درک آنکه چگونه یبرا
 که در مرحله نخست حاکم است یضد سمينتاگونآ م دريگفت.  ضرورت تام دارد جوانبیبرخ

 یاما وقت.  برسديیسم به تکامل نهايان کنار گذاشته شود تا آنتاگونيد در پايهمان است که با
 یکند، اثر خود را بر مجموع ش یال م که در ابتدا مسلط است، تسلط خود را اعمیضد
ل ين تحليعناصر ا. ر سلطهیابد از جمله در ضد زی ی توسعه میگذارد و در تمام ش یم
 که ی مثال زمان.شود یده ميکامال د یستيشه مارکسي اندیري شکلگیاز همان ابتدا یکيالکتيد

  .کند ید مي گورکنان خود را تولیفست نوشت بورژوازيمارکس در مان
 به یشيتحول ضد مقابل خود، حامل گرال يو بدلجه يدر نتدرست ر سلطه يضد زن يبرابنا

در داخل را ر سلطه يتوان گفت تحول ضد ز ی میحت. افتن استيتسلط توسعه و سمت 
  . مگر در تحول ضد مسلطتوان درک کرد، ینمسم يآنتاگون

ل آ هديک ايصرفا  را سِميلايسوس کارگر است که ظهور هاز طبق موعود گرا یها دگاهي دی نفنيا
دهد که ضد  یح مي است که توض جوانبیبرخ  اضداد دریسانکی نيا. کند یو آرزو تصور م

ش به بر هم زدن توازن يجه گرايابد  و در نتي یمسلط در آنچه بر آن سلطه دارد توسعه م
ه سمت ش بير سلطه است بنوبه خود گرايآورد و آنچه ز ی را همراه خود بوجود میئ شیدرون

کوشد  ی که ميیابد تا جاي یر سلطه توسعه ميبا توسعه ضد مسلط ، ضد ز. مسلط شدن دارد
ر سلطه به کنار يش ضد زيگرا ین تجليط اين شرايدر ا. توازن قوا را به سود خود بر هم زند

 هيتسلط اول و از جمله بر یئمهر و نشان خود را بر مجموعه شمتقابال زدن ضد مسلط 
 ی رویوه تسلطيششود به  یر مي حفظ تسلط خود  ناگزیبراجه ضد حاکم ي نتدر. گذارد یم

  . کند ی می آن را نفیآورد که منطق اساس
الت همراه با ي در دوران جبهه خلق، کارگران فرانسه توانستند تعط١٩٣۶مثال در سال 

  زمان بدون کاریست که براينن يچنه ي سرمایاما منطق ماهو. ورندآدستمزد را بدست 
 از استثمار گذر کنند که با منطق آن یر شدند به شکليداران ناگز هيسرما.  بپردازدیزيچ

ت مسئله ياما ماه. شتر شدي را بپردازند که بعدها بیلي در ابتدا دو هفته تعطیعني .منطبق نبود
  .ستا جوانب در مقابل مضمون استثمار یک شکل استثمار که از برخيعبارت است از 

ل کنند ي را تحمی عمومین اجتماعيسم کارگران موفق شدند تاميوغ فاشي از ی آزادیدر فردا
ن شکل يو به هم.  کارگر را بپردازندیماري از زمان بیر شدند بخشيان ناگزي کارفرمایعني

 ...  
شود  یر مي ضد حاکم ناگز؛شود ی مربارزتر سلطه به سمت تسلط يش ضد زي که گرارهر با

 .کند  ی می آن را نفیشتر مضمون ماهويشتر و بيکه هر چه ب گذر کند یوه وجوديشک يبه 
 با مضمون یر سلطه، ضد حاکم مجددا به سمت هماهنگي ضد زینيمتقابال در هر عقب نش

 یه داري سرمای است که اکنون در کشورهایده اين همان پديا. کند ی خود حرکت میماهو
 بکوشد به یه داري شده که سرماروها موجبي نی تناسب جهانیر منفييتغ. ميکن یمشاهده م

  .   خود منطبق شودیت واقعيه خود باز گردد و دوباره با ماهيمضمون اول
کسان يت يک هستند وضعيش آنتاگونير دو گراي که تحت تاثی اضداد،سمي در آنتاگوناما

ش عام به سمت توسعه ي گرا،ها بي با وجود فراز و نش،ستيگري که تحت سلطه دیکي. ندارند
 به شدهل يدن روند تبديجه رسي به نتردر براب ی قطعیمانع که به یا  در لحظهیگريد. دارد
 که یدر حالبدان معنا که  .دينام" وار  افول تشنج"توان آن را   یشود که م ی دچار میتيوضع



 در همان حال به شده، دچار افول به  خودی و مضمون ماهویوه وجوديان شيتضاد م ربر اث
 و به ستديا یسم مي حل آنتاگوننوع هر ردر برابد که يآ ی در مهسته سخت از یا صورت گونه

   .شود یر متوسل ميناپذ  و محاسبهینيش بيرقابل پي گونه و غتشنج  یرفتارها
. ردي گیج شکل مي بتدریا مرحله تحوالت انقالبي یفي در دوران جهش کهسته سختن یا
 -  یوه وجودي و شیان مضمون ماهويم –ش گفته ير تضاد پيکسو تحت تاثي از یعني

 ادامه دهند و کناره یستادگيتوانند به ا یگر نميه دي از ضدحاکم و بلوک قدرت اولیعناصر
گردد و به افول دچار  یف ميشود و قدرت آن ضع یده ميين نظر ساين بلوک از ايرند و ايگ یم
هند تا به آخر در برابر خوا یمانند که م ی می در آن باقیگر عناصري دی از سویشود ول یم

 پاسخ یستيک راه حل فاشی با یبحران انقالبکوشند به  ی کنند و معموال میستادگيتحول ا
 قرار ی تحوالت انقالبر که در برابی اما ناهماهنگ و ناهمگونعي وسکبلونسان يبد. دهند

. شود ی مليان تبدي تا به پای اما منسجم و ضد انقالبهسته سختک يج به يداشته است، بتدر
ان يمثال در جر. ده را نشان داده استين پدي مختلف ایها ها و شکل  نمونهیخيتجربه تار

 با کمک ی ضد انقالبیها ژنرال.  پس از انقالب شکل گرفتهستهن يه، ايانقالب اکتبر روس
ن را ي و خونی طوالنیک جنگ داخلي انقالب، یروزي، بالفاصله پس از پیگران خارج مداخله
  . ان شکست خوردنديل کردند هر چند در پايه تحميب روسبه انقال

ه داران ي و سرمای نظامی ارتش و خونتایها ن هسته در حول ژنرالي ایليدر انقالب ش
است يل شد که حاصل آن کودتا و بمباران کاخ ري تشکيیکاي امریها وابسته به شرکت

ن کشور برقرار کرد و ي را در ایستي فاش– یک حکومت نظامي که يیکودتا.  بودیجمهور
  . د واداشتي را به فرار و تبعیلي تن از مردم شونيليک مي

ن بخت خود را در يز، هسته سخت مقاوم دربرابر انقالب، آخريران ني ا١٣۵٧در انقالب 
  یها ابانيها به خ دن تانکي و محاسبه نشده کشیتشنج بهمن، با رفتار ٢١ تا ١٩ یروزها

ف تر، پراکنده تر و از درون ي دوران انقالب ضعین هسته در طي ایول. ش کرديتهران آزما
 را با ی را سازمان دهد و بحران انقالبیک مقابله جديده تر از آن شده بود که بتواند يپوس

  .  مهار کندیستي فاش-یک حکومت نظامي یها و برقرار کمک تانک
م يتوان یش گفته را ميم پيها و مفاه دهين پدي، ما همه ا٧۶ دوم خرداددر انتخابات و جنبش 

 را " جوانب ی اضداد از برخ یکسانی"ده ين جنبش هم پدي ما در ایعني. مي و مشاهده کن یابيرد
 را مشاهده ی و مضمون ماهویوه وجوديان شي تضاد م و عمل یريم، هم نحوه شکل گينيب یم
  .  آن رایتشنج ی و رفتارهای ضد انقالبهسته سختک ي ی بعد لي تشکیم و هم چگونگيکن یم

ک مضمون يرند يخواستند قدرت را بدست گ ی م٧۶ که در سال يیروهاي نیمضمون ماهو
ن ياما ا.  بودیکپارچه و انحصاریک تسلط ي ی و واپسگرا و هدف آن برقرارکيضددمکرات

ک ين کار را با گذار به يد اي بوجود آمده بود باروهايتناسب ن که در یرييل تغيان بدليجر
. انتخابات در تن دادن به یعني.  بودتضادداد که با مضمون آن در  ی انجام میوه وجوديش
 یا  مسلط و حاکم در لحظهیروين"  جوانبی اضداد از برخیسانکی"نسان براثر آارآرد يبد

 را برقرار کند؛ یخواست تسلط انحصار یکه خود را به اوج و حداکثر توان رسانده بود و م
 که یز توسعه داده و به اوج کشانده بود، بنحوي مقابل خود را ن یروهايعمال در توسعه خود ن

ق ي از طریعنيوه متضاد تحقق بخشد يک شير بود با گذار به ي را ناگزین تسلط انحصاريا
نسان قدرت حاکم آه يبد. ل شده بودي آن تبدی و واقعیب اصلي مقابل به رقیروي که نیانتخابات

وه ير شد به شي خود نبود ناگزی درونیروهايناسب نرات وارد آمده در تييقادر هضم تغ
 یک آن در تضاد بود و به برگزاريت و اهداف ضددمکراتي گذر کند که با ماهیوجود

بود که در بلوک " ی تشنجافول"ن انتخابات هم نشانه يا.  تن دهدیب واقعيک رقيانتخابات با 
 که یجه معکوسين روند و در نتيدر ادامه هم. د کننده آنيقدرت بوجود آمده بود و هم تشد

م ي هستیل همان هسته سختيز شاهد تشکينجا ني برجا گذاشت، ما در ا٧۶انتخابات دوم خرداد 
ج در ي پس از دوم خرداد بتدرهسته سختن يا. کندي هرگونه تحول مقاومت مرکه در براب



ه دارن ی و نوسرمای بزرگ تجاریها هی و صاحبان سرمای و شبه نظامی نظامیروهايحول ن
 یها  توافقیداد حت ی موارد اجازه نمیاري که در بسیا  شکل گرفت، هستهی و دولتیسپاه
ن هسته کار خود را با يا. جه رسدي با طرفداران اصالحات به نتیان و رهبران سنتيروحان

 ی شروع کرد، با حمله به کویا رهي زنجیها قا محاسبه نشده مانند قتلي و دقیتشنجاقدامات 
در . ل کردي کرد، مطبوعات را تعطیسندگان را زندانينگاران و نو ه ادامه داد، روزنامهدانشگا

 منسجم و هماهنگ امکان یل نداشتن رهبري که جنبش دوم خرداد بدلیطيمرحله بعد و در شرا
 در یروزين هسته ابتکار عمل را بدست گرفت و با پيمقابله کارآمد را از دست داده بود؛ ا

 یندگان اصالح طلب مجلس سرانجام شخص نامتعادليت نمايا و رد صالحانتخابات شوراه
 و یخي مشابه تاریها ز مانند نمونهين هسته نيا.  نژاد را به قدرت رساندیمانند محمود احمد

ش و ي است و اصوال گرایستيفاشک حکومت ي یت برقراري ظرفیخود بالقوه دارا  یجهان
ار گرفته ي را در اختی هسته که اکنون دستگاه دولتنيا. ن سمت استي آن در ان راه حليآخر

نگاران مستقل،  ران است و روزنامه ياست در اي کردن دولت، اقتصاد و سیخواهان نظام
تواند تحمل کند و   ی را نمیشي مجلس فرمای و حتهروابستيان  غيمه آزاد، روحانيمطبوعات ن

  .نديب یآنان را مزاحم خود م
 یط اجتماعي شرا یر ناگهانيي تغی هسته سخت ضداصالحات به معنایروزيم که ضمنا پينيب یم

 تن داده که با مضمون آن در یوه وجوديک شير به يقدرت حاآم هنوز ناگز. ستيبسود آن ن
 از جنبش دوم خرداد ما اکنون ینياما در عقب نش. ن نقطه ضعف آن استيتضاد است و ا

 یش کنوني جنبش، گرایشروي دوران پ برخالفیعني. ميش در سمت معکوس هستيشاهد گرا
 آن بلکه یوه وجوديش قدرت و کي ضد دمکراتیمضمون ماهوان ي تضاد مدیتشد ینه به سو

ن يا. ان مضمون و شکل قدرت استي مانطباق و ی هماهنگیبرعکس در سمت برقرار
 اکنون بر سر متوقف یسم است ومبارزه اجتماعي و فاشب است که حامل ضد انقالیشيگرا
  .ن روند استيش و معکوس کردن اين گراين اکرد

  
 


