
1 
 

  
  بيژن جزني

  بخش ي رهايي كراتيك جبههوي دم به سوي نظريه

  ي چريكي اوديسهفصل سوم كتاب 

  زاده پيمان وهاب
  آيدين خليلي ي: ترجمه

  

  
  
  
  

  1397بهمن  19



2 
 

  ي مترجم مقدمه

گرفت. تا هاي پرتالطم پس از انقالب در محاق فراموشي قرار  نسالنش در سال هاي بيژن جزني همچون بسياري از هم نوشته
ي گذشته براي اولين بار  ي او در همين دهه نامه اي از پايان هاي اخير خيلي از آثار او در دسترس عموم قرار نداشت؛ نسخه سال

هاي الكترونيكي بود كه امكان وارسي مجدد مكتوبات او فراهم شد. اما جزني پيش از انقالب هم در  مدد نسخه انتشار يافت و به
هاي او از مشي غالب  شان خوانده شده بود و تحليل گذاران سازمان هاي او كمتر از ديگر بنيان هجور بود. نوشتهميان همتايانش م

، دو سال پس از قتل او، ٥٦آذر سال  ١٦نوشت نگريسته شود. تازه در  شد كه اندكي با ترديد به آنچه مي ها باعث مي در آن سال
اي بود كه تنها يك  گونه ذيرفته شد. اندكي پس از انقالب هم چرخش زمانه بهبود كه نظريات او رسماً از طرف سازمانش پ

ي مسلحانه  ي انقالب و مبارزه د به خوانش جزني از نظريههگرايش كوچك درون فداييانِ در شرف انشعاب تماماً خود را متع
اران خود فاصله ضع يكي از بنيادگذتنها در عمل از موا ترين سازمان چپ پس از انقالب نه دانست. بدين ترتيب محبوب مي
ها و  هم كه كتاب ٦٠ي  هاي او ابا داشت. در دهه ي نظريه هم، تا حدي عامدانه، از گسترش تحليل گرفت كه در عرصه مي

شد، ظاهراً برخي از آثار او گم شدند. اما  تر در پستوها و انبارها و زيرخاك پنهان مي هاي جزني هرچه بيش جزواتي چون نوشته
س از آن دوران هم بخت يار نويسندگاني خالق و مبتكر چون جزني نبود. همواره چنين بوده كه خواندن آثار امثال او كه در پ

اند، با  پردازي كرده هاي خاص ايدئولوژيك يا سازماني اقدام به توليد آثار و حتي نظريه هاي سياسي، با وابستگي بزنگاه
اند. حال  هاي موهوم همراه بوده بندي ي او، آلوده به تعلقات و منافع شخصي يا گروهي و صف ارتباط با زمانه هايي بي داوري پيش

آمده در سير تاريخ جنبش كمونيستي ايران كمياب است. از اين لحاظ كه جز دري آنچه به قلم او به تحرير  آن كه بخش عمده
در دسترس پيشگامان ماركسيسم را خوانده باشد و  هاي نوشته  نسالنش، كمتر كسي است كه با دقت مجموعه چند تني از هم

پردازي بزند،  هاي اردوگاه سوسياليستي، براي عصر و جغرافياي خودش دست به تحليل و نظريه بندي بكوشد فارغ از قطب
يزاسيون، ي چريكي: مدرن اوديسهي پيش رو، فصلي از كتاب  زاده باشد. نوشته ي ديگر پيش از اين نسل شايد آوتيس سلطان نمونه

نسالن  اي از چنين خوانشي از جزني و هم ، نمونه١١٣٥٧-١٣٤٩سكوالريسم، دموكراسي و دوره انقالب آزاديبخش ملي فداييان 
گران آن دوران حفظ  پردازان و كنش اش را از نظريه ي انتقادي زاده اينجا عالوه بر اينكه فاصله اش است. پيمان وهاب فدايي

چيزي به ماركسيسم  كه اين آثار ي اين كند. اصيل نه از جنبه ي همچون آثاري اصيل و تازه برخورد ميهاي جزن كند با نوشته مي
ي انقالبي در آن دوران افزودند، بل از اين رو كه تفسيرهايي تازه، كارا و منحصر به خود از اين نظريات ارائه  سم و نظريهيلنين
  دادند. مي

هايي كه از كشورهاي  كند. جنبش بخش ملي بازخواني مي هاي رهايي ستر جنبشزاده جزني و جنبش فدايي را در ب وهاب
ي پيراموني شده بودند درنورديده بود. آن چنان كه امروز  داري وابسته استعمارزده تا آن مللي را كه گرفتار نواستعمار و سرمايه

اي  ن زمان مبارزه براي رهايي ملي زمينهاند، آ ي جوامع بدل شده اي ملموس در همه هاي اجتماعي جديد به تجربه جنبش
ها از اين امر  نهاد. در ايران هم ماركسيست ي آن بنياد مي گر سياسي و اجتماعي عمل خود را بر پايه المللي بود كه هر كنش بين

ه عمل مسلحانه شان كه سعي كرده بودند در اين زمينه دست ب مستثني نبودند. اما تفاوت فداييان، از جمله جزني، با پيشينيان
اي فراگير كردند و توانستند در ميان روشنفكران و جوانان هواداران و  بزنند اين بود كه شكستي موضعي را بدل به پيروزي

نسالن و ديگر  ها و ابتكارات بيژن جزني در مقايسه با ساير هم بيابند. در اين متن از چند جنبه به تفاوت پرشمار اعضايي
شود. او با استفاده از بسط عبارت تبليغ مسلحانه  پردازان جنبش مسلحانه در جهان چون چه گوارا و رژي دبره پرداخته مي نظريه

ي  س نزد او مبارزهي مسلحانه شد. پ اش از مبارزه پردازي ن ساخت كه مبناي نظريهكه از چه گوارا وام گرفته بود، مفهومي از آ

                                                           
1 Peyman Vahabzadeh. 2010. A Guerrilla Odyssey: Modernization, Secularism, Democracy and the Fadai Period of 
National Liberation in Iran, 1971-1979 (Syracuse, NY: Syracuse University Press). 
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استعاري و نمادين يافت و تنها بدل به محور جنبش شد نه استراتژي غايي آن. بدين طريق بود كه او از مسعود  مسلحانه خصلتي
ي مسلحانه يا به  گرفت. جزني توقع داشت مبارزه له ميپرداز فداييان از دومين گروه بنيادگذار سازمان، فاص احمدزاده عضو نظريه

هاي چپ مبارز آن  ي گروه ي ضدديكتاتوري زمان و سازمانش گردآورنده بندي/بيانگري جبهه اي از مفصل عبارتي قهر شيوه
كند كه در انسداد  ي مسلحانه، قدرتي دوگانه و فضايي خودآيين ايجاد كند مبارزه زاده تفسير مي چنان كه وهاب ها باشد. آن سال

ورزي ممكن شود. به همين دليل هم بود كه او تمركز شعار جنبش از مبارزه با امپرياليسم را به مبارزه  ها سياست سياسي آن سال
ي  ويژه جزني در عمل و نظر در مقابل توسعه با ديكتاتوري شاه همچون عامل امپرياليسم در ايران تغيير داد. فداييان و به

تري از  هاي گسترده ورزي بودند كه امكان مشاركت توده اي بديل از توسعه و سياست دنبال گونه به  ي پهلوي دوم، سركوبگرانه
سازي اين تصور بديل از توسعه و مشاركت  ويژه زحمتكشان را فراهم كند. عمل مسلحانه ابزاري بود در راه نهادينه مردم و به

بخش را محور وحدت در عمل سياسي قرار  هاي جزني پراكسيس رهايي س در نوشتهسياسي. آنان از ابتداي تشكيل سازمان و سپ
اي همين محوري  گونه هاي بعد هم به شان شود. جزني در سال در رويكرد مانع عمل مشترك  دارند و مانع از اين شدند كه تفاوت

پ ممكن شود. اما سازمان او پيش از هاي چ ي گروه اي فراگير از همه بندي كرد كه تشكيل جبهه بودن پراكسيس را صورت
  مشاركتي بس اندك داشت.  نقالباي خود چنان متحمل مشت سركوب شد كه در وقايع يك سال پيش از ا تحقق چنين جبهه

هاي جزني با رويكرد و روش خاص اين كتاب ممكن شده است. روش در اينجا پديدارشناسي  گفته از نوشته ي تفاسير پيش همه
ها روبرو  انگاشت هاي تاريخي فارغ از پيش اي از حقيقت قرار دارد و با پديده شورمان است كه بر مبناي تصور دوره راديكال راينر

گيري از تحليل گفتمان مكتب اسكس به  كند. از طرف ديگر بهره شود و آنها را در بستر مختص به خودشان بررسي مي مي
ي آنها  پردازان ماركسيست جديد و قديم بررسي كند. از جمله ت با ديگر نظريهدهد به نظريات فداييان در نسب نويسنده امكان مي

ي  هايش با نظريه پردازان محبوب الكالئو و موف، را برشمرد كه شباهت اي هژمونيك گرامشي، از نظريه توان سياست جبهه مي
چارچوب نظري اين كتاب خارج از ي روش و  اي جزني توجه خواننده را برخواهند انگيخت. بررسي جداگانه سياست جبهه

ي نويسنده همدلي داشته باشيم يا نه،  هاي مورداستفاده است اما فارغ از اين كه با رويكرد و روش و نظريه  ي اين مقدمه حوصله
پردازان ماركسيست  همتا نباشد، نادر است. پيش از اين كمتر كسي نظريه چنين پژوهشي در تاريخ جنبش چپ در ايران اگر بي

پردازان ماركسيست طراز اول جهان بررسي كرده است. اين ترجمه شايد قدمي كوچك  وطني را در ارتباط دوطرفه با ديگر نظريه
گران و متفكران تاريخ معاصر چپ در ايران از اين منظر برخورد شود. به عبارت ديگر بايد آنها را در  كه با كنش باشد براي اين
اي كه كمترين اثري در  اند جدي گرفت و نه بر اساس هياهوهاي جدلي و تبليغاتي خود اظهار داشته شان و بنابرآنچه جايگاه واقعي

توان ديد آنان براي نظريه و عمل امروزمان چه ارمغاني  چنين است كه مي هاي اجتماعي و سياسي دوروبرشان ندارند. اين واقعيت
  مفهوم خواهد آمد.  ي ترجمه و توضيح چند دارند. در ادامه نكاتي چند درباره

الخط آنها دخالت شده تا  اند. تنها اندكي در رسم نشده  ها از منابع فارسي عيناً از همان منابع انتقال يافته و ترجمه قول نقل
همچنان كه خود جزني هم در » مردم«انتخاب شده و گاهي » خلق«به سياق متن گاهي  peopleدستي حفظ شود. براي  يك

شود كه با اينكه  برد. گرچه در متن روشن مي كند و گاهي آنها را به جاي هم به كار مي ها استفاده مي اين يدو هايش از هر نوشته
موجود بود. بدين  شناختي داشت از منظر جزني مفهومي تأسيسي و نه تماماً ازپيش پايه در تعاريف اقتصادي و جامعه» خلق«

ماركسيستي، آنجا كه لنين و مائو از اين واژه براي مقاصد خاص خود استفاده ترتيب او عالوه بر تاريخ بالفصل خود در جنبش 
اي كه ماكياولي و  خورد. زمانه ي سياسي مدرن هم پيوند مي هاي فلسفه تر اين مفهوم در آغازگاه كردند، به كاربردهاي پيشين مي

  شناختي.  كردند و نه مفهومي جامعه ي سياسي استفاده ميسپس، هابز و اسپينوزا (در برابر مالتيتود) از اين كلمه به معناي موجوديت

انتخاب شده. در واقع نويسنده اين كلمه را معادلي براي تضاد در آثار جزني برگزيده است. اما همانطور » تضاد« conflictبراي 
دقيق با  يتمايز بدون است كه در سنت ماركسيستي  oppositionكه مفصالً در متن آمده منظور جزني از تضاد 
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contradiction هاي مختلف آن  بندي (تناقض) رايج بوده است. در واقع با آنكه در آن زمان استفاده از مفهوم تضاد و دسته
رسد برقراري نسبت بين  به نظر مي  اند، اي درخشان و راهگشا به كار رفته گونه بسيار رايج بود و در كار جزني هم انواع تضاد به

تالشي براي «گردد كه زماني در  شود. اصل بحث به كانت برمي هاي برقرار نمي تضاد واقعي به اين سادگي تناقض ديالكتيكي و
اظهار داشته بود كه تناقض در منطق بين دو حد برقرار است و در واقعيت بين اعيان وجود » معرفي مفهوم مقادير منفي در فلسفه

شان خارج از آن رابطه ايجابي نباشد.  كنند و موجوديت آن يكديگر را نفي  يابيم كه دو طرف اي نمي  ندارد. در واقعيت رابطه
توانند وساطت شوند، دقيقاً  هاي واقعي نمي كران«نويسد كه  مي ي حق نقد فلسفهماركس هم به همين منوال و برخالف هگل در 

آنها چيز مشتركي   شان كالً متقابل است، ا سرشتاند. آنها به وساطت نيازي ندارند زير هاي واقعي ها كران به اين دليل است كه آن
اي نسبت به ديگري  كنند. يكي درون خود حامل ميلي، نيازي و پيشبيني ندارند، به يكديگر نيازمند نيستند، يكديگر را كامل نمي

د (مشخص) در ). اين ناروشني تمايز بين تناقض در منطق (مجرد) و تضاماركسيسم و ديالكتيك(به نقل از كولتي: » نيست.
ها در باب سرشت ماترياليسم ديالكتيك و نسبت آن با ماترياليسم  هاي زيادي بين ماركسيست واقعيت تا همين امروز هم بحث

ي  ي الكالئو مبتني است كه معتقد بود تقابالت در عرصه تري در نظريه زاده به رويكردي تازه هگل دامن زده است. تفسير وهاب
ها را  هاي پسيني كه آنتاگونيسم ي مرزبندي مفروض، كه برپايه ي تناقض منطقي ازپيش د، نه بر پايهسياسي از سرشتي ديگرن

  سازند. برمي

اي گذرناپذير دارد كه در آن متن خود را  ناپذير و نقطه ي تصميم گرفته از ژاك دريدا، داللت بر لحظه وام Aporiaسرآخر 
نمايند كه ارجحيت دادن  اي هملتي كه چنان دوسويش برابر مي گذارد. دوراهه پا ميكند و ساختار رتوريكي خود را زير  واسازي مي

دستي براي توضيح  شود. دريدا خود از مفاهيمي مثل بخشش و عزاداري يا گشاده گيري غير ممكن مي به يكي و تصميم
شان هم هست.  ناممكن بودن  قع شرطشان در وا پذيري كرد. آپورياهايي كه شرط امكان ناممكن استفاده ميـ  آپورياهاي ممكن

خوانيم را به ديگران  شود هرچه داريم و ازآن خود مي انتهايي از افراد ديگر ناممكن است، نمي دستي در برابر شمار بي مثالً گشاده
ي به خصلت تي بستگدس ي گشاده اصرار دارد كه كل ايدهشود اما دريدا  ناپذير مي دستي مطلق امكان ببخشيم، از اين رو گشاده

هاي دروني است كه چنين مفاهيمي را سرپا نگه  ي اين مفهوم دارد و بدون آن ناممكن است، در واقع همين تنش دوستانه نوع
  دارد.  مي

ي انتشار اين ترجمه تشكر كنم. ايشان متن ترجمه را با صرف وقت بسيار  زاده براي اجازه در انتها الزم است از آقاي وهاب
اي الكترونيكي  و اصالحات ضروري را يادآور شدند و همچنين امكان دسترسي به يكي از منابع را كه هنوز نسخه خواندند و نكات

  ي اين مقدمه است. ي نگارنده ها همه برعهده نداشت فراهم كردند. نيازي به يادآوري ندارد كه كاستي

***  
  

  
ها را  و پايداري باشد، توده پيشاهنگ قادر نيست بدون اينكه خود مشعل سوزان و مظهر فداكاري

افتد، آتش سوزان  ي خمودي مؤثر مي در دوره ها يج كند. آنچه بر آهن سرد تودهدر راه انقالب بس
پيشاهنگ است. ازخودگذشتگي و جانبازي حاصل رنج و مشقت توده است. انعكاس خشم 

انقالبي  كشد. شور ي توده است كه به صورت آتش از درون پيشاهنگ زبانه مي فروخورده
ي توده  پيشاهنگ متكي به مصالح مادي توده است و به اين سبب است كه سرانجام انرژي ذخيره

  كشاند. را به انفجار مي
  پنج رساله ،بيژن جزني
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هاي فدايي خلق حفظ كند. اين پيوند ابتدا از طريق  بيژن جزني زماني كه در زندان بود توانست ارتباط خود را با گروهش و چريك
چپ در ايران به روايت اسناد ساواك: سازمان  ؛٦٧-٦٥، »بيژن، معشوق، رفيق و همسر«( همسرش ميهن كه با حميد اشرف

به كه تحت تأثير او بودند يا وي  تداوم يافت تر برخي زندانيان جوان ياريپس به سدر ارتباط بود و  )٩٩، هاي فدايي خلق چريك
رغم  هاي حبس او به . سال)نويديي نويسنده با پرويز  مصاحبه؛ نويسنده با فرخ نگهداري  مصاحبه( شان كرده بود جذب فداييان

درآمد: وي از اوضاع و احوال زندان براي  آبغذاهاي متناوب، از نظر فكري مثمر ثمر از   گاه و اعتصاب و بي  گاه  هاي بازجويي
، آن هنگام كه خالء نظري ١٣٥١جزني از حدود هايش در جنبش نسل خود مشاركت كرد.  با تحليل انديشيدن بهره برد و

هاي  ، نوشته١٣٥٤تا زمان مرگش در فروردين  او. به صورت پيگير شروع به نوشتن كرد، را جلب كرد نظرشهاي فدايي  چريك
ي  مصاحبه( رساند ارمغاني به دست حميد اشرف مي ويژه بهروز اش را مخفيانه از طريق زندانيان در شرف آزادي و به بعدي

   .)نويسنده با مهدي فتاپوري  مصاحبه، ١٨٢، »يادي از زندگي و مبارزات بيژن در زندان«؛ گهدارنويسنده با فرخ ن
اش در سال  ي بين محاكمه ي اول در دوره توان به دو مجموعه تقسيم كرد: دسته هاي زندان جزني را مي يادداشت

اند، در  كوتاه و نقاشي  ي اين آثار كه شامل تفسير، داستان اند. عمده نوشته شده ١٣٤٩عطف سياهكل در سال  و نقطه ١٣٤٧
براي بازجويي به تهران منتقل  پس از عمليات سياهكل اواند.  ق رفقايش به انجام رسيدهفزندان قم و پس از اقدام به فرار نامو

ويژه زندان قصر، جزني  هاي مختلف تهران، به : در زنداناند نوشته شدهآن پس از  و ١٣٥١ از سالي دوم آثار جزني  شد. مجموعه
 هاي حول طرح مقدماتي انقالب ايران حكمفرما هايش بر بحث كه ايده يافت ان پرشور مسعود احمدزاده ميروپي ميانخود را در 

شرايط عيني «توجهي از طرفداران احمدزاده از وجود  قابلنمود. اكثريت  ميرخ  يمشاجرات نظري شديدها،  در اين بحث. بود
تأكيد داشتند. » ي مسلحانه نقش محوري مبارزه«كردند، در حالي كه تني چند از زندانيان به رهبري جزني بر  دفاع مي» انقالب

ايت معنوي زندانيان كه از حم اين مباحثات منجر به منزوي شدن زندانيان حامي جزني از طرف اكثريت طرفدار احمدزاده شد
يادي از زندگي «؛ ١٥٨ ، »جاي او خالي ماند«؛ ٤٩-٤٧، چپ در ايران...( برخوردار بودند مجاهد به رهبري مسعود رجوي [نيز]

. جزني متهم به )١٩٧-٩٨ ،خاطرات صفرخان؛ ١١١، »گفتگو به مناسبت بيستمين سالگرد ترور بيژن جزني«  ؛١٧٥، »و...
و  ي كسي كه جنبش مسلحانه را ميراث نظر، ١٣٥١حزب توده بود. تا هاي]  [سياستي  اپورتونيسم، رويزيونيسم و تبليغ مخفيانه

نفري رفقايش منزوي شده بود و غالباً از   ي دوازده در حلقه )٣، شود؟ اي مي ي مسلحانه توده چگونه مبارزه( دانست خود مي معنوي
  .)١٤٢، »بيژن، ماركسيستي خالق، رهبري مستقل و دموكرات«( شد طرف ديگر زندانيان فدايي بايكوت مي

هاي متعارض جزني و  واقع بر ديدگاه  هاي فدايي خلق به چريكگروه ناسازگاري بين اين رويكردها بنيادين بود: 
اين تعارض هرگز از لحاظ نظري   چريكي،  . بنا به مقتضيات فعاليتبنيان گذاشته شده بودي مسلحانه  ه در مورد مبارزهاحمدزاد

، ٥٧-٥٦، ٤٩-٤٧، ٢٧-٢٤، ١٠، ساله بندي سه جمع( كند اشرف اشاره ميحميد چنان كه  آن. ادفتبه تعويق ا صرفاًحل نشد بلكه 
اش براي خنثي كردن  احمدزاده از كاريزما و قاطعيت فكري ][و تا پيش از دستگيري هاي فدايي ، در هنگام سردرگمي چريك)٦٦

ناهمخوان در ميان فداييان ادامه يافت تا آنجا كه به انشعاب اساساً هاي  اين ايده رجعت مكرركرد.  هاي اشرف استفاده مي مخالفت
بازتاب موفقيت ابتدايي  ازندانيان هوادار فداييان آشكار نزدمنجر شد. محبوبيت تز احمدزاده  ١٣٥٧دهقاني در سال اشرف 
صبر اندكي براي  الوقوع، فعالين فدايي ي ظاهراً قريبا جنبش تودهبود. با نويد  ١٣٥٢ تا ١٣٤٩هاي  هاي چريكي بين سال فعاليت
نبرد  كتاب برانگيخت. اش زندگير ي مسلحانه در دو سال آخ را به تئوريزه كردن مبارزه اوتابي آنان  و بي ندي جزني داشت نظريه

ي  نظريه براو نقدش   سه بار بازبيني شد و در هر نسخه ١٣٥٣ تا ١٣٥١از  اش، نوشتهوي، احتماالً بهترين  با ديكتاتوري شاه
احمدزاده را به ياد  واختالف نظر جزني ند، واضح نبودن ا هي ابتدايي را خواند كه نسخه  چند زندانيكرد.  تر دقيقاحمدزاده را 
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 هاي احمدزاده است ايده بري وي  يافته ي نهايي شامل نقد پااليش كه نسخه ، حال آن)١١٢، »گفتگو به مناسبت...«( آورند مي
   .)١٣٩، »بيژن، ماركسيستي خالق....«(

 . زيركيرقيبي نيافت كه بگذريم، استثناي مصطفي شعاعياناز  جزني،ملي  بخش رهاييجنبش مند  دازي نظامپر نظريه
استاد صديقي، [غالمحسين] دكتر در مقام دانشجوي  نمايان بود كه اش نامه ي پايان راي رسالهباو   ي عالي ر نمرهد بيژن

 ش، براي)٢٠٠٩ ،(جزني ها : نيروها و هدفايران انقالب مشروطيت ي وي رد. رسالهشناسي، كسب ك ي جامعه برجسته
زبان  ي چيرهي  بود كه از شيوه حدي دقت و عينيت علوم اجتماعي را دروني كرده جزني بهاي دانشگاهي نيز به ارمغان آورد.  جايزه

مند بازتاب  هاي پيچيده را با تحقيقات نظام پردازي هايش مفهوم نوشتهپرهيز داشت.  چپ ايران آكنده از افترايجدلي و نثر 
به چاپ  شپس از مرگ او هاي كه چند جلد از نوشته هاي مبرم نسلش همگرا بود. با اين اش با پرسش عاليق دانشگاهيدهند.  مي

 ، به٦٠ي  هاي ديگر در دوران سياه دهه هاي كوتاه و نوشته كودكان، داستانهاي  كتاب برخي ، بسياري از آثارش از جملهندرسيد
  مفقود شد. دليل غفلت همسرش و رهبران فدايي

ي او را به كار خواهم  نظريه يجزني، تحليل گفتمان ملي بخش رهاييجنبش ي  ي گزارشي جامع از نظريه ئهمنظور ارا به
كنم تا سهم واقعي  پوشي مي هاي محوري را مشخص خواهم كرد. عامدانه از توجيهات ايدئولوژيك چشم گرفت و مفاهيم و گزاره

را مشخص كنيم و با اين كار  شهاي ها و دغدغه سازد تا پرسش ي او را آشكار سازم. ترسيم و رديابي مفاهيم او، قادرمان مي نظريه
ي وي را بيابيم. سپس با ارجاع متقابل موضوعي، موضوعاتي كه به موقعيت ما در دوران پساكمونيستي  محورهاي اصلي نظريه

 ،آن زمان هاي رايج انقالبي و يا موضوعاتي كه گفتمان ،اند ي شدهبازنماي  غلط موضوعاتي كه مسكوت مانده، به يعنيــ  ندمربوط
  .كنم را احيا و بازتعريف مي ــ دنمايان ، آنها را زشت مياشتها باور د بدانكه جزني صراحتاً 

  بخش ملي ي رهايي پراكسيس جبهه
. از نظر )Capitalism and Revolution in Iran. (نك رسد رهايي ملي مي پروبلماتيكي تاريخي به  جزني با مشاهده

هاي نسل  بودند كه به دليل شكست» تكاليفي«جست، در حقيقت  كه مي يحل استراتژيك رهايي ملي و راه ـ   او، پرسش نظري
دهد كه  ين ارجاع ميجزني به رويدادهاي پس از اشغال ايران از طرف نيروهاي متفقپيشين بر دوش نسل او قرار گرفته بودند. 

تي بندي مبارزات جنبش كمونيس معي ج تيك نيروهاي اجتماعي و سياسي شد. او خود را به ارائهدموكراي نسبتاً  توسعه منجر به
 ي ساله تاريخ سيكند كه منتهي به جنبش چريكي شد.  روندي را ثبت مي و) ١٧، ساله تاريخ سي(داند  ايران از آغاز موظف مي

و  ي جمعي است. از اين رو، آلوده به اشتباهات، حذفيات ي نيست و عمدتاً مبتني بر تاريخ شفاهي و حافظه، اثري تحقيق)١٣٥٧( او
 Historiography of the Iranian Left in the Twentieth( دهايي است كه بايد مشخص شون يا پيشداوري

Century: a Critical Appraisal، ٤٥-٤٣ ،Bizhan Jazani and the Problems of Historiography 

of the Iranian Left( .ي  ي ناتمام توسعه ي تكميل پروژه را تجربه كرده بود، وظيفه ١٣٣٢ي پس از  او كه زندگي در دوره
هاي تاريخي  به رخداد  ي جزني در نگاه اول متشكل از پاسخ كرد. نظريه اجتماعي ايران را بر دوش خود احساس مي سياسي

تر  وانشي دقيقرسد. با وجود اين خ به نظر مي ١٣٥٠هاي فدايي خلق در سال  و تأسيس چريك ١٣٣٢خطي بين كودتاي  تك
  سازد.  در كشورهايي نظير ايران نمودار مي را اجتماعيـ  ي سياسي ي توسعه به مسئلهنظري  مشغوليت

مفهومي ارائه كنم.   ـ  ي جزني حول برخي موضوعات تاريخي گيري نظريه بنابراين بايد گزارشي جامع از چگونگي شكل
شكست تاريخي حزب توده، تحليل طبقاتي  ،١٣٣٢ يآثارش را حول كودتاموضوعات منظور حفظ چارچوب ديالكتيكي كار او،  به

ي  نظريهو سرآخر  ،ي مسلحانه بخش، تصور او از مبارزه اش، نقش روشنفكران در جنگ رهايي ي ديكتاتوري وي، نظريه
  كنم. بندي مي وي، دسته ي هژمونيك جبهه ي دورانديشانه

  ١٣٣٢. كودتاي ١ 
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، )٢ ،تز گروه جزني( »جنبش ضداستعماري خلق ايران به رهبري مصدق را شكست داد«را كه  ١٣٣٢جزني كودتاي آمريكايي 
ش ايرانيان برضد  خيز گر بازنمايان) 1285-1290ي ايران ( داند. انقالب مشروطه نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران مي

، ي اخير ايران ساله وقايع سي( تيكشدموكرا ـ  هاي استعماري روسيه و بريتانيا بود. انقالب مشروطه به دليل خصلت بورژوا قدرت
ي  بورژوازي، دهقانان و طبقه بايد نيروهاي ملي (بورژوازي ملي، خرده )٢٧، ٧، شود اي مي توده ي مسلحانه چگونه مبارزه؛ ١٢

شناسي و مباني استراتژي جنبش انقالبي  طرح جامعه( كرد هاي استعماري و عمال آنان در دربار متحد مي كارگر) را عليه قدرت
روندي بود كه منتهي به جنبش مسلحانه شد. جنبش  گذارِ ي بنيان . از نظر جزني اين لحظه)٣٩، ايران: بخش اول (اقتصادي)

به  يمشهور در نهايت جزني از رويكردها بود.  تيك تودهدموكرامشاركت  روي سياسي به فرآيند گشودنضداستعماري به دنبال 
دهد. جزني  ي نشان ميتداري صنع ار به سياست مدرن و سرمايهي گذ كند كه آن را چون نقطه وي مي) پير١٧٨٩انقالب فرانسه (

تحليل وي را از  ،برد. كاربرد اين مدل اي و تاريخي بين دو رخداد به كار مي هاي زمينه اين مدل را بدون در نظر داشتن تفاوت
دهد كه ار نظر جزني ماركسيست، انقالب مشروطه نشانگر ورود  برد، اما در كنار آن نشان مي مي پرسشزير تحقيق ي روش  جنبه

ي مسلحانه، كه در  ش را از مبارزهدهد دفاع گرچه اين رويكرد بديع نيست، اما به او امكان ميسياسي است.  ي ايران به مدرنيته
  در دل قانون كلي جبر تاريخ ماركسيسم قرار دهد.  بود، مي ٢ ي پيشايند غير اين صورت

مشخص  پيش از عصر خودي  ريخ پنجاه سالهبخش را با ترسيم تا از ظهور و سقوط جنبش رهايي پردهجزني چندين 
رژيم سركوبگري را سر كار آورد كه مدرنيزاسيون الييك را در عين نفي دخالت  ١٣٠٤كودتاي رضاشاه در سال كند.  مي

بخش را ممكن كرد.  ي جنبش رهايي سابقه رشد بي ١٣٣٢تا  ١٣٢٠سال آزادي سياسي نسبي بين  ١٢كرد.  شهروندان، تحميل مي
ي مردمي ضداستعماري را متوقف كرد و هم اميدها و  ي ايرانيان، كودتا هم جبهه گرايانه اسات مليبا توجه به باالگرفتن احس

بله روبرو شد تا اينكه پس از با مقا ١٣٤٠مد به مدت كوتاهي در سال آ موج سركوبي كه در پيشكست.   ي ملت را درهم روحيه
. )٧-٨، ي مسلحانه... چگونه مبارزه( تفاوتي كه كشور را دربرگرفت، دوباره آغاز شود  اي از ركود و بي سابقه با موج بي ١٣٤٢ سال

 مشغول، دولت ضعيف بود و غالباً ١٣٣٢تا  ١٣٢٠كند. ابتدا بين  را در سه دوره فرموله مي ناسيوناليستيهاي جنبش  جزني چرخه
)، رژيم خود را ١٣٤٢ - ١٣٣٢ي پس از كودتا ( هاي جهاني و نخبگان وطني بود. سپس در دهه قدرت پيدا كردن جا پاي قوي بين

در آخرين دوره، پس از . تر شد معتدلي رقيب  هاي توسعه هاي دروني ناشي از دكترين غايت سركوبگر نشان داد اما با درگيري به
هاي  اين مسئله براي اجراي پروژههاي دروني از نو ظاهر شد.  ، رژيم در لباس حاكميت پليسي مقتدري بدون درگيري١٣٤٢
  . )١٣-١٢، نبرد با ديكتاتوري شاه( و تغييرات سياسي و اجتماعي موردنيازش بسيار كارا از آب درآمد   پايين توسعه باالبه

جنبش  ي كننده ودتا شاهد تجديد آرايش تركيب طبقاتي بود. بورژوازي ملي، نيروي هدايتهاي پس از ك سال
بورژوازي «كودتا رشد بورژوازي ملي را به نفع ي سياسي محو شد.  از صحنه طور قطعي بهرفته اما  بخش از آغاز قرن، رفته رهايي

اين بورژوازي مسلط انگلي پس از شدن از دست داده بود.  ي ملي جويي سد كرد كه نفوذش را در دوره سلطه» تجاري كمپرادور
ده بخش فراهم شده بود با عناصر سركوبگر و بازدارن رهايي  خيزي كه براي جنبش زمين حاصل«رشد كرد و با شتاب  ١٣٣٣

ي  چند نوشته( حاكم استكارهاي ضياظريفي نيز تحليلي مشابه  بر. )١٠٨، شناسي... بخش دوم طرح جامعه( »جايگزين شد
اصالحات ارضي ؛ ٢٧، هاي آمريكا، انگليس و دربار ي سياست درباره؛ ٢١، ضياظريفيمنتشرنشده از شهيد راه آزادي حسن 

  .)اي به پيكر فئوداليسم ايران ضربه
  تاريخي حزب توده . شكست ٢

                                                           
2 Contingent  يا حادث و تصادفی، آنگاه که رويداد وابسته به شرايط بيرونی و

پس کنش انقالبی در اين  دهد. شود و بدان شرايط پاسخ می ناپذير نمايان می بينی پيش
زمينه برخاسته از برنامه و ماهيت درونی جنبش نيست بل پاسخی است به عوامل 

 بينی نشده بيرونی. پيش
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عملي مزمن و ترديد در  سياست خارجي شوروي، بيآن به  سرسپردگي رغم ، به١٣٣٢ تا ١٣٢٠ها  جزني حزب توده را بين سال
طرح ( داند ي كارگر مي سياسي، پيشگام طبقه اعتبار قصد [كسب] به نادرست هاي گري حمايتبه  حزب لحظات حساس و گرايش

دار بار گناه شكست جنبش  گويد حزب توده بايد عهده . اما او همچنين مي)٨٨، نبرد با ديكتاتوري؛ ٣٠، اول ... بخششناسي جامعه
، اما در بسيج )٨٨، نبرد با ديكتاتوري( . گرچه حزب توده هرگز حزبي انقالبي نبود)٢ ،١٩٧٦(جزني و گروه يك  شود مردم

ي  اش، مانع توسعه ضرورت مقاومت به عنوان مسئوليت تاريخيهوادارانش در برابر كودتا شكست خورد و شكستش در درك 
بيست سال سركوب  برايمسئول دانستن حزب توده . )٤٦، ساله وقايع سي( سياسي اجتماعي ايران به مدت حداقل دو دهه شد

  هايي عزيز اتهامي سنگين است. ن درخشان و جانمتفكراآور و از دست دادن تراژيك برخي از  خفقان
خارجي شوروي و   دانيم كه اين حزب از سياست حزب توده شد؟ ميچنيني  اين ازكارافتادگي دقيقاً چه چيز باعثاما 

كرد. مثال آن هواداري حزب توده از اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي است.  اش پيروي مي داخلي  منافع شوروي در سياست
در عوض وي در توضيحش در مورد كند.  را با شوروي عيان نمي آن ي اش از حزب، رابطه طرز عجيبي در ارزيابي جزني به

ي نوزدهم حزب  كند كه پس از كنگره كند. او اشاره مي ي ظريفي را مطرح مي المللي جنبش چريكي در ايران نكته ي بين هنزمي
تغيير داد. » زي مليبورژوا«بخش به رهبري  هاي رهايي آميزش را نسبت به جنبش خصومت سابقاً رويكردكمونيست، شوروي 

هاي جهاني  هاي ملي ائتالف اجرايي شد، قرار بود از طريق حمايت شوروي از جنبش ١٩٤٥سياست خارجي جديد كه از سال 
به ها  زنه اين بود كه روسبرانگيز اين موا هاي تأسف گويد يكي از جنبه جزني مي. )١٩١، ساله وقايع سي( اي را شكل دهد تازه

. )١٩٨، ساله وقايع سي( اي بدهد آوردند تا به آنها در خصوص اكتشاف نفت در خزر امتيازات ويژه حاصلي) (بي مصدق فشار
  جنگ سرد بود. بستري شوروي آشكارا صرفاً تالشي براي كشورگشايي در  سياست خارجي تازه

ليبي   ي اسد، ر، سوريهاين سياست علي رغم مقاصدش مناسبات شوروي را با كشورهاي مختلف جهان سوم (مصر ناص
هاي  بودند) و همچنين با بسياري از جنبششكل گرفته كه در پي كودتا  بودند هايي رژيم  اين هر سه آنكه جالب ؛قذافي
. جزني روايت رسيد الوقوع به نظر مي يشان قريبكردند و پيروز گرا رهبريشان مي كه  نيروهاي مليتقويت كرد بخشي  رهايي

شناسي...  طرح جامعه( در ايران اين سياست به شكل مضحكي به مناسبات دوستانه با رژيم كودتا ترجمه شدكند كه چگونه  مي
ي  در دهه شاه يآغاز شد و پس از اينكه شوروي اصالحات ارض ١٣٣٠ي  ماه عسل شاه و شوروي در دهه. )١٠٩، بخش دوم

نشيني  توان عقب در هر دو دوره مي .)٥٨-٥٧، ساله وقايع سي( ي پايدار مبدل شد  ا سرعت به رابطه را تأييد كرد، بهچهل شمسي 
 ديد.را حمايت كرد) » پيشرو«(وقتي از اصالحات ارضي  هاي سراسيمه ي ارزيابي كودتا) و يا ارائهعملي (پس از  حزب توده به بي

كردند. سياست  ارزيابي مي» اپورتونيسم«ها و مواضع حزب توده را با عنوان  جزني و ديگر فداييان پس از او اين سياست
هاي اردوگاه سوسياليستي چون شوروي و چين و آلباني را بايد در نسبت  بر همراهي نكردن با قطب مبنيبرانگيز فداييان  تحسين

  توده فهميد.  حزب خاص نشانگان بيماريبا نفي اين 
ي مسلحانه برضد رژيم  گويد حزب توده با توجه به منابع گسترده، سازمان و اعضاي بسيارش، بايد مبارزه جزني مي

 گرفت هاي فدايي شكل مي بخش ملي تقريباً شانزده سال پيش از چريك  شد جنبش رهايي كرد و اگر چنين مي آغاز مي را كودتا
وجود ديكتاتوري  علتنظمي شدند و به  هاي ايران درگير آشفتگي و بي كمونيست ،١٣٣٢ سال از. پس )٥٦، نبرد با ديكتاتوري(

سركوب سيستماتيك  ١٣٣٦ساواك در سال  تأسيس. )٦، تز گروه جزني( توانستند به فعاليت سياسي علني بازگردند نمي
برد كه به دست  نام مي ١٣٥٠ي  و اوايل دهه ١٣٣٢  كرد. جزني نوزده اعتراض يا اعتصاب بزرگ را بين سال ميسردگرانديشان را 

ي كمونيسم  . شكست حزب توده بر چهره)7-8 ،تز گروه جزني( پليس سركوب و منجر به حبس هزاران و اعدام چندين نفر شد
و حزب توده  (نك. حزب شد گذشت بي يتكه باعث برخوردي توأم با محكومها بر جا گذاشت  از اين خسران ابديايراني زخمي 

  .)٣٢مرداد  ٢٨كودتاي 
  . اصالحات ارضي ٣
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شدند. اصالحات  عطف محسوب مي ي از نظر جزني نقطه 1339-1342اصالحات ارضي و رويدادهاي  ،در دوران پس از كودتا
امپرياليسم بود. در پيوند با تجديد ساختار  ي ايران به ي حاكمه ي طبقه زانيدهسندي انكارناپذير دال بر وابستگي فاو در نگاه 

ا هم گرا ر تر كرد كه جلو هرگونه اپوزيسيون قانون ي ديكتاتوري خشني را تنگ حلقه ١٣٤٢اقتصادي، اقدامات سركوبگرانه در 
پاي بر گلوي اي كه  ي حاكم و دولت پليسي ي ايران با اتحاد بين نخبگان طبقه . پس جامعهرژيم چه برسد به مخالفان ،گرفت مي

  شد. »ي سركوبگرانه توسعه«ي  ، وارد عصر تازهنهاده بوداجتماعي ايران  حيات سياسي
ي رهايي  اقتصادي ايران را دگرگون كرد يا نه بدل به پرسش مركزي نظريه آيا اصالحات ارضي ساختار اجتماعياينكه 

گر فشاري نواستعماري بود براي  حات ارضي نمايانكه اصالكرد  ادعا ميعصران خويش  ملي شد. جزني برخالف بسياري از هم
كه كند  رزم او ضياظريفي اشاره مي داري. هم شرط مشاركت پيراموني ايران در نظام جهاني سرمايه شدن به عنوان پيش صنعتي

را  آنآمريكا ي  ت امور خارجهربود كه وزاشكل گرفته  ١٩٦٠ي  فولبرايت در اوايل دهه ـ  طبق دكترين كنديبر اصالحات ارضي 
ي جنگ سرد هدف اين اصالحات پيشگيري از تغييرات انقالبي در جوامع پيراموني بود. در  در بحبوبه. ناميد مي» موانع انقالب«

ي  درباره( گري بورژوازي كمپرادور است: ظهور نواستعمار با واسطه» كمپرادوريسم«واژگان ضياظريفي اين هدف نشانگر 
زماني كه استعمار قدم به كشورهاي تحت سلطه گذاشت، فئوداليسم « نويسد جزني مي. )اصالحات ارضي...؛ ٢٧، هاي... سياست
هاي  چون قدرت ).٨٩، ساله وقايع سي( »استعمارشده] بودهاي مورد هجوم [ ترين سرزمين فتهبندي مستقر در پيشر صورت

اي جديد ضروري نبود. برعكس، نواستعمار  ، خلق طبقهي فئودال برقرار كردند استعماري روابط اقتصادي و سياسي با طبقه
  اي است.  دار جديد در جوامع حاشيه ي نخبگان سرمايه شده ريزي برنامه ايجاد مشغول

ي  را از شيوه» ن اقتصاديفرماسيو«ي توليد غالب يا به زبان جزني  بنا به نظر جزني انقالب سفيد شاه شيوه
دگرگون » داري كمپرادور سرمايه«توليد   ي گفتند) به شيوه مي همستعمر نيمهـ  فئودال به آن نيمهها  (مائوئيست» كمپرادورـ  فئودال«

نبرد با ( است كه معلول استعمار مستقيم يا غيرمستقيم است» فرماسيون ناقص«ي  دهنده اقتصاد استعماري شكلكرد. 
كمپرادور است كه از نظر سياسي با ـ    ماحصل ضروري تكامل سيستم فئودال  بيانداري كمپرادور يا وابسته  سرمايه. )٣، ديكتاتوري

هاي حاكم بيرونش  ي فئودال پايان داد و به تدريج از حلقه اصالحات ارضي به قدرت طبقهانجام، سرانقالب مشروطه آغاز شد. 
جهاني است اما مشخص نيست كه آيا   نظام هاي وابستگي و ي جزني يادآور نظريه هايي از نظريه بايد اشاره كنم كه جنبهراند. 

  پردازاني چون پل باران، آندره گوندرفرانك و امانوئل والرشتاين وام گرفته يا نه.  وي مدلش را از نظريه
در  سريعاً پردازي كرد. اين طبقه كه كمپرادور نظريه ـ  توان محصول فرعي فرماسيون فئودال بورژوازي ملي را هم مي

بود، نفوذش را پس از كودتا از دست داد. بورژوازي د كرده بورژوازي كمپرادور رشبرخالف  ١٣٣٢تا ١٣٢٠ي ها ي سال فاصله
ي سي و اعتراضات  كمپرادور از آغاز قرن بيستم متحمل سه شكست سياسي عمده شده بود (انقالب مشروطه، جنبش ملي دهه

شناسي...  طرح جامعه( هايي از بورژوازي ملي را جذب كرده بود بخش ر). از لحاظ اقتصادي بورژوازي كمپرادو1342-1339
ي سياسي فقط  اش را از دست داد و سپس در نقشه . بورژوازي ملي با اصالحات ارضي آخرين سنگر سياسي)٢٥، بخش اول

شناسي... بخش  جامعه طرح( داري كمپرادور شد اجتماعي ايران بدل به سرمايه ايه داشت. در نتيجه نظام اقتصاديحضوري در س
  . )١١، اول

به عنوان ساختي نظري  است. مفهوميتاريخي و اقتصادي بودن،  ي از نظر جزني فرماسيون ناقص به همان اندازه
به  دستيابياينكه  علتبه كند.  مي ايجابعمل سياسي مستقيم را  به منظور تكميل خود خصلت ناقص چنين فرماسيوني

شده است، تنها راه  دريغاي)  جوامع در حال توسعه (حاشيه ازطور گسترده  به» فرماسيوني كامل«داري غربي به عنوان  سرمايه
داند.  فرماسيون كامل در جوامع در حال توسعه سوسياليسم است كه جزني آن را فرماسيون كامل بديل مي براي رسيدن به بديل
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با عمل سياسي  تنهاي اصلي از نظر او اين است كه بر فرماسيون ناقص  سيستي اوست. نكتهاين تحليل بازتاب فرضيات مارك
  ٣كند. بندي اقتصادي پيراموني و پراكسيس انقالبي پيوندي مفهومي ايجاد مي چنين بين صورت توان غلبه كرد: جزني اين مي

 برد اصطالحات را به جاي هم به كار ميكند و اين  داري وابسته و بورژوازي وابسته را تعريف مي جزني سرمايه
)Theories of Development and  the Iranian Left (1960-70s): A Critical Assesment( .

بنابراين در  بيند. است كه زندگي و رشد خود را در گرو وابستگي به انحصارات امپرياليستي مي اي "طبقه"« داري وابسته سرمايه
. اين ريزد هاي خارجي مي ي سرمايه سود عظيمي را به كيسه... متراكم كردن هرچه بيشتر سرمايه براي خودراه رشد خود، در راه 

 »سازند يي استعمار را در اينجا جايگزين روابط كهنهنواستعماري دهد كه بدون دردسر روابط  امكان ميها  امپرياليستبه خصلت 
اوليگارشي بورژوازي «شمارد. اول  اري كمپرادور يا وابسته را در ايران برميد . او چهار ويژگي سرمايه)٧ ،نبرد با ديكتاتوري(

ي  اند، بدل به طبقه هاي مالي، صنعتي و كشاورزي راه يافته از وقتي كه بورژوازي بوروكراتيك و سوداگر به بخش» كمپرادور
داري كمپرادور وابسته به  دوم سرمايه .)١٠٠-٤٦، ساله وقايع سي؛ براي جزييات بيشتر نك. ٦، نبرد با ديكتاتوري( حاكم شده است

ي  ي تحت سلطه انحصارات خارجي است كه عمدتاً از طريق استقرار مناسبات نواستعماري بين انحصارات امپرياليستي و جامعه«
در  تنهاديگر  ي كارگر، جمله طبقهاز و خلق ما «ي آن  گويد كه در نتيجه . جزني مي)٨، نبرد با ديكتاتوري( »كنند عمل مي ما

نبرد با ( »(هر دو به عنوان عوامل استثمارگر) روبروست امپرياليسم و بورژوازي كمپرادورو با  قرار ندارد "بورژوازي"برابر 
وقايع (جزني  و صنعتي كردن كاالهاي كشاورزي است  دارانه داري كمپرادور درگير توليد سرمايه سوم سرمايه ).٩، ديكتاتوري

ي آن (بدون پايگاهي اجتماعي و با رويكرد از باال  . به رغم اصالحات ارضي و يا در نتيجه)٩، نبرد با ديكتاتوري؛ ١٠٠، ساله سي
داري  . آخرين خصلت سرمايه)١٠، نبرد با ديكتاتوري( روي دست دولت مانده استنشده  حل» ي دهقاني مسئله«به پايين آن) 

 ،ساله وقايع سي( استكنندگان  توجهي از مصرف ي (متوسط) قابل ايجاد طبقه ي نابرابر بخش خدمات و وابسته مربوط به توسعه
  ؛١٥-١٤، نبرد با ديكتاتوري( است» كراسي بورژواييودم«اش  اي كه انتخاب سياسي ـ طبقه )٢٤، ١ بهمن تئوريك ١٩ ؛١٠٠

  . )١٣٥-٤٠، ٩٣، ساله وقايع سي
به ديكتاتوري به عنوان ويژگي سياسي آن  ، جزنيداري وابسته سرمايهاقتصادي  ين چهار ويژگي اجتماعيعالوه بر ا

ي ضروري  . اما اين رابطه)١٠٠، ساله وقايع سي( كند برقرار ميرا مملكت  هاي سياسي و اقتصادي بين نظام ضروريپيوند اشاره و 
ي يا گر (رانت د كه وجود دولتي مداخلهشو شود؟ موقعيت ضعيف بورژوازي كمپرادور منجر به توليد ناكارآمد مي از كجا ظاهر مي

هاي اقتصادي و  هاي دولتي و پروژه سازد. دولت كشور را با برنامه ي بورژوازي كمپرادور ضروري مي ) را به عنوان نمايندهگير رانت
فضاي در دهد كه  . تشديد سركوب پس از اصالحات نشان مي)٦١، بهمن تئوريك ١٩( دهد خود توسعه ميتحت حمايت  پيشرفت

. در رأس هرم دربار و شود دولت بدل به تنها عامل توسعه ميشود)  مي نفي(هنگامي كه مشاركت سياسي مردم  سياسي بسته
، تئوريك بهمن ١٩( هاي كشوري و لشكري قرار دارد روكراتوروكراتيك ايستاده كه پشت سرش كاست فوقاني بوبورژوازي ب

٣٢( .  
. در مورد )٨، تز گروه جزني( رأي زنان بر ماهيت سركوبگر رژيم اثري نداشت هاي اجتماعي اصالحات مانند حق جنبه

ي  اربابان فئودال تحت سلطهقرار دادن هاي دروني (طبقاتي) نخبگان حاكم را با  اصالحات كشمكش ،مناسبات بين طبقات
. از طرف ديگر افزايش رفاه نسبي ايرانيان بالفاصله پس از )١١٣، شناسي... بخش دوم طرح جامعه( بورژوازي كمپرادور، حل كرد

 كه پرولتارياي روستا تنها زماني كه جنبش انقالبي به اوج خود برسد بدان خواهد پيوست رساند نتيجه به ايناصالحات جزني را 

                                                           
داری و  مثل فئوداليسم، سرمايه» های اصلی فرماسيون«جزنی با استفاده از اصطالحات  3

داری  سرمايهکمپرادور، ـ  مثل فئودال» های در حال گذار فرماسيون«سوسياليسم و 
ی فرماسيون افتصادی اشاره  کمپرادور، دموکراسی ملی و دموکراسی خلق به دو گونه

 ). ۶۴-۶٣ج، ١٩٧۶کند (جزنی  می
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، دانشجويان و روشنفكران به شهري دستان تهي به دنبال ١٣٥٧. وقتي كارگران و دهقانان در انقالب )١٢، نبرد با ديكتاتوري(
  جزني درست از آب درآمد. ارزيابي، جنبش درآمدند

  . تحليل طبقاتي ٤
جزني ماركسيست لنينيست در پي تعيين پتانسيل انقالبي اقشار مختلف بر اساس ظرفيت طبقاتي از پيش مفروض آنان است. با 

دهد كه  هشدار مي» فايده تقليل يافته دستانشان به شعارهاي بيماركسيسم در «هاي خودخوانده كه  اين حال وي به ماركسيست
اي براي  باشد، وسيلهعمل  ي درراهنماياينكه به جاي مثل هميشه اي  و مدرسهذهني ، شده بد آموختهنه... ماركسيسم متأسفا«

  كند كه او تصديق مي )١٦٢،  ساله وقايع سي( »گواهي در عمل شده
  

كه پيروزي ما در گرو شناخت شرايط خاص  آييم، حال آن[مي]از تجارب قبل بر» الگوبرداري«درصدد ما همواره ... 
ها با اين شرايط خاص، شرط ضروري  هاي ديگر خلق ها و انقالب ل و تجارب جنبش -بوده و انطباق اصول و مباني م

  )٦، شناسي و مباني استراتژي جنبش انقالبي ايران طرح جامعه( .موفقيت ماست
  
هاي مختلف از حزب توده تا  ي تبادالت جدلي وي با ماركسيست ها را آشكارا بايد در زمينه وت او با ديگر ماركسيستتفا

دانستند، وي به  بر اساس طبقات ميو يافته  ينيتع شكلي جزمي مواضع سياسي را ازپيش ها يافت. در مقابل آناني كه به مائوئيست
وقايع ( دهد ي بروز نمي از مالكيت وسايل توليد (يا فقدان آن) اجازه ناشيه به جبرگرايي كند ك پيچيدگي تحليل طبقاتي اشاره مي

كند،  ي از بالقوگي انقالبي اعطا ميفاي كه به برخي از طبقات درجات مختل گرايي با اين حال او در برابر ذات. )١٦٢، ساله سي
اي است كه متفكري مبتكر چون جزني خود را درون آن  هاي تحميلي يا موروثي ماهيت چارچوبهمانا مسئله آيد.  كوتاه مي

رسد و ناتوان از گذر  اش مي بست نظري را هنگامي خواهيم كاويد كه جزني به مرزهاي تحليل طبقاتي بيند. پيامدهاي اين بن مي
  ماند.  از آنها به نداي نسلش وفادار مي

ي طبقات در ايران جزيي از  هاي او درباره دهد. نوشته ي جزني را شكل نمي بي كليت نظريهطرز جال تحليل طبقاتي به
از نظر جزني تحليل سياسي بر تحليل اقتصادي تقدم مفهومي داشته رسد كه  اند. به نظر مي تحليلي سياسي از استراتژي انقالبي

  نسبيو در عين وابستگي متقابل، از استقالل متقابل  : دو قلمروكند ، چنان كه وي سياست را از اقتصاد استخراج نمياست
گر  دهد كه فرهنگ و ميراث سياسي را چون متغيرهاي مداخله اين تصور غيراشتقاقي از سياست به جزني امكان ميبرخوردارند. 

  به حساب آورد.» تحليل طبقاتي«در 
 شانهستند كه جزني تحليل» نيروي اجتماعي اصلي خلق«سه  ،بورژوازي ي متوسط و خرده ، طبقهري كارگ طبقه

 را در نسبت با ديگر طبقات بفهميم» اش وضعيت اجتماعي و فرهنگي«ي كارگر بايد  كه براي فهم طبقهمدعي است كند. او  مي
و  ناختيش جمعيتدهد كه از نظر مفهومي از رويكردهاي  به وي امكان مي» فرهنگي«. رويكرد )١٦٧، ساله وقايع سي(
گونه كه در نسبت با مالكيت ابزار توليد و نقشش در  ن آ» طبقه«خالصي يابد. او به تعريف استاندارد ماركسيستي » گرا عينيت«

اما اين شناخت براي دركي كه ما بايد از يك نيروي «پرسد:  افزايد و مي شود، قشرها را مي سازمان اجتماعي كار تعريف مي
ما بايد بالفاصله پس از برخورد با مسئله از ديدگاه اقتصادي، به موقعيت فرهنگي و  .كافيست؟ حتماً نهاجتماعي داشته باشيم 

زماني كه حضور او.  ي و پويا اي است از رويكرد نامتعارف اين فراز نمونه .)١٦٣،  ساله وقايع سي( »اجتماعي طبقه بپردازيم
 ي كارگر ارضي دهقانان را بدل به كارگران مهاجر به شهر كرد)، طبقه ي كارگر محقق شد (يعني اصالحات شناختي طبقه جمعيت

  يابد: سياسي خود بروز ميبيان به لحاظ 
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است كه با ي اقتصادي  يافته ياسي يا حركات سازمانهاي س ي كارگر ياد شده مقصود جريان هر كجا از جنبش طبقه
سياسي يا اقتصادي اين طبقه به شمار رفته است... بنابراين هر ي  ي كارگر و ايدئولوژي آن پيوند داشته و نماينده طبقه

 ؛١٦٤،  ساله وقايع سيست. (اين طبقه ا ي يافته نمودهاي سياسي و سازمانمنظور ... ياد شده... ي كارگر كجا از طبقه
  )افزوده شده تأكيد

ي  ي كارگر (مثل فداييان) و طبقه ي طبقه خودخوانده اهنگي بين پيش رابطه» طبيعي سازي«توانيم تالشي براي  اين سطور را مي
دهد كه  پيشگام نشان مي سازمان از جانب  اين نمايندگي مفروض طبقهشناختي تفسير كنيم.  جمعيتاي  ي مقوله به مثابهكارگر 

م نمايان اش آنگونه كه از طريق سياست پيشگا بخش نسبت به حضور سياسي ي كارگر در جنبش رهايي حضور بالفعل طبقه
به آن كه  مگرسياسي ندارد  اهميت» در خود«گيرد كه طبقه  رسد جزني فرض مي يشود ثانوي است. در همين حال به نظر م مي

  حضور سياسي مبادرت ورزد.
ي كارگر  فرهنگ طبقهاش شناخته شود.  تواند از طريق بروز فرهنگي اش مي ه بر حضور سياسيي كارگر عالو طبقه
كنشي طوالني  ي برهم  سهوي كارگر بيشتر از طريق پر يابد. فرهنگ طبقه اش ظهور نمي محصول حيات ماديصرفاً همچون 

با لمس ديگر و  قشرهايبا طبقات و  رابطهدر «و » اقتصادي، اجتماعي و سياسي است هاي پروسهتركيبي از «گيرد كه  شكل مي
ي  فرهنگ طبقه متعارض. خصلت )١٦٨،  وقايع سي ساله( »ابدي تكوين مي در برابر ديگر طبقات موقعيت طبقاتي خود كردن

تئوريزه را بخش  ي كارگر واقعي در جنبش رهايي دهد غيبت طبقه كارگر محتواي تاريخي ظريفي دارد كه به جزني امكان مي
و فرهنگي اين ي كارگر بود، خصلت تاريخي  طبقهشناختي]  [جمعيتكه پيامدش گسترش شتابنده شدن  گويد صنعتي او ميكند. 

از دست دادند و نسبت به  را ي آنان هاي مبارزه هاي پيشين و تاريخ طبقه را تضعيف كرد. چون كارگران نوپديد ارتباطشان با نسل
به بيان ديگر در دوران . )١٦٨ ،ساله وقايع سي( شدند پذير آسيبشد  هاي جمعي ترويج مي اي كه از طرف رسانه فرهنگ عاميانه

 اين طبقه ، تا حدي كه)١٧٠، ساله وقايع سي( ي كارگر تغيير كرد فرهنگ طبقه)، چهلي  ي كالن (ايران در دهه سعهتو
 ما كه به ويژه به كار . يكي از نتايج آن)١٦٩، ساله وقايع سي( را متحقق كند اش»مأموريت تاريخي [طبقاتي]«نست توا نمي

از اين  انبخش فدايي ضرورت جنبش رهاييكارگر بر دوش پيشگامانش افتاد. ي  مأموريت تاريخي طبقهمربوط است اين شد كه 
  جهت بود.

ي  براي نظريه» ي كارگر طبقه« اقتضايدر باب را ي جزني، وي مالحظاتي  ي كارگر در نظريه به رغم مركزيت طبقه
ي كارگر  خصوصيت ويژه ي طبقهبا توجه به «ي كارگر ايران از نظر سياسي پراكنده و نابالغ است.  كند. طبقه انقالبي بيان مي

ي كارگر سازيم و تأكيد  تر زحمتكشان شهري را جانشين مفهوم مجرد طبقه تر و واقعي ايران در شرايط حاضر بايد مفهوم وسيع
به  چه كساني( »ترين طبقه و نيروست. ترين و ورزيده ي كارگر متشكل كنيم كه در اين قشر وسيع زحمتكشان، طبقه يم

دهد تا شامل زحمتكشان و  را بسط مي» ي كارگر طبقه«چنين مفهوم  او اين ).١٥ ، كنند؟ ماركسيسم لنينيسم خيانت مي
  دستان شهري هم بشود. تهي

بورژوازي را  سه قشر خرده داند. او بخش مي ي كارگر در جنبش رهايي ترين متحد طبقه ديكبورژوازي را نز جزني خرده
. با اين حال با )١٧٦، ساله وقايع سي( گي انقالبي استبالقو ينشان واجد بيشتر كند كه محروميت يا فرودستي مشخص مي

ي  (هم صاحب ابزار توليد و هم فروشنده آني  ، وي بالفاصله به خصلت دوگانهبورژوازي خرده ماركسيستي مفهوماداري به وف
بداند، به سو متوجه خود خطر را از كدام  بنابراينكهبورژوازي  خرده« دهد نشان ميكند. اين خصلت دوگانه  نيروي كار) اشاره مي

بورژوازي در  توانيم استنباط كنيم كه موضع سياسي خرده مي جااز اين. )١٥، نبرد با ديكتاتوري( »دهد نشان ميتمايل سوي ديگر 
قدرتمند نارضايتي درون  ي زمينهشود. او عالوه بر اين به  بندي هژمونيك نيروهاي اجتماعي تعيين مي نهايت بر اساس صورت

و  دار بورژوازي ميراث دهكند. از اين روست كه خر داري وابسته اشاره مي ش از جانب سرمايهشدنتهديد علت  بهبورژوازي  خرده
ني در جز. )١٦، نبرد با ديكتاتوري( اضمحالل است روبه شده به دست بورژوازي مليِ ي سياسي نهادينه هاي مبارزه پذيراي تاريخ
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كند. اين موضع عالوه بر ديگر  اش تأكيد مي»خصلت دوگانه«بيند، بر  اي مي بورژوازي را نيروي سياسي عمده عين حالي كه خرده
ي  ها، هشداري بود در برابر اتحاد استراتژيك با مجاهدين مسلمان راديكال، موضعي كه در ميان زندانيان فدايي در اوايل دههچيز

  رواج داشت. ١٣٥٠
ي  ي رابطه شود. تمايز او مفهومي است چون اوالً برپايه ي متوسط تفاوت قائل مي بورژوازي و طبقه جزني بين خرده

يروهاي انقالبي است. از نظر نپذير در فرآيند توليد نيست و دوماً به مقصود قرار دادن اين مقوالت ساختارمند در تحليلش از  اثبات
هاي بوروكراتيك يا  ي بخش ي متوسط دربرگيرنده طبقه كه ي و تجاري تشكيل شده در حاليهاي سنت بورژوازي از بخش او خرده

ي متوسط عموماً از  دارد كه طبقه اذعان مي ، جزنياند. از اين رو يافته ي سركوبگرانه گسترش خدماتي است كه به دليل توسعه
است كه جزني  شگفتيراضي باشد. جاي » معتدل« ممكن است از دولت سركوبگر بدين معنابرد  كراسي بورژوايي سود ميودم

ي متوسط در واقع متمايل به تغيير دموكراتيك است چون تنها به صورت  طبقهبيند.  چنين رضايتي را براي جنبش مخرب نمي
لزوماً به معناي  داند ميي شاه  هاي توسعه ي متوسط وجودش را مديون پروژه درگير توليد است. اين كه طبقه غيرمستقيم
انقالب ي  ي سركوبگرانه بدل به هسته ي متوسط ممكن است در توسعه گويد طبقه مي جزنياش به رژيم نيست.  سرسپردگي

كرده از جمله جزني و بسياري دگرانديشان زمان، در واقع نيروي فكري و معنوي در  شر تحصيلنظر تاريخي گسترش قشود. از 
ي نيرويي هستند كه  ه دهند . در ديدگاه او روشنفكران تشكيل)٢١، پنج رساله( ن مدرن بودپس هر جنبش سكوالري در ايرا

  ها را بسيج خواهد كرد: توده
  

ي  دهد در حالي كه جامعه ي خلق را تشكيل مي ي محروم نيروي عمده ي مياني و جامعه در حال حاضر جامعه
ترين نيروها يا نيروهاي واقعي يك  داري وابسته دارد. انقالبي خلق متحديني در مبارزه با سيستم سرمايه كننده مصرف

انقالب دموكراتيك در انبوه بيست و سه ميليوني خلق نهفته است. اما در اين مرحله از مبارزه كه مبارزه با ديكتاتوري 
. سازد مياني آمادگي بيشتري براي مبارزه از خود آشكار ميي  جامعهبخش است،  ي جنبش رهايي ترين جنبه رژيم عمده

. استراتژي اي به پيش برويم ي مبارزه تا انقالب دموكراتيك توده ي رسالت ما در اين است كه بتوانيم از اين مرحله همه
رسي بي بالقوه دستو تاكتيك صحيح اين ويژگي را بايد دارا باشد كه بتواند از نيروهاي بالفعل امروز به نيروهاي انقال

  )افزوده شده ؛ تأكيدها١٤٠ـ  ١٣٩،  ساله وقايع سيپيدا كند. (
  

  .قرار داردنسلي از روشنفكران و فعالين سكوالر ايران  ي بلندپروازانه اين سطور اميدهايدر دل 
  . ديكتاتوري ٥

. است استبداد پيشامدرن بامتفاوت  و مدرن اي هكه ديكتاتوري پديد بدين معنا ،بيند استعمار مينوجزني ديكتاتوري را در ارتباط با 
ي باال به پايين تسهيل  هاي توسعه داري وابسته را با پروژه گسترش سرمايهوري خصلت طبقاتي خاصي دارد كه چون ديكتات

ايران داللت  ديكتاتوري هم بر تداوم و هم بر گسست در تاريخ و فرهنگدهد. بدين ترتيب  پيوند مي نواستعماربا  و آن را كند مي
  دارد.

  

ي گذشته اثر  تاريخ دو قرن اخير، يعني دو قرني كه وقايع آن روي اوضاع اجتماعي فعلي ما بيش از همهآشنايي به 
يران و اگذاشته است ما را به جدايي قطعي از دستگاه خودكامگي كه در ظهور استعمار همواره بار گراني بر دوش ملت 

بوده و در عوض متحدي ثابت قدم براي تمام استعمارگران نو و كهنه بوده است،  سد محكمي در راه پيشرفت جامعه
  )٥٣، ي شطرنج اي بر صفحه مهرهكند. ( دعوت مي
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ي شاه  ابزار ديكتاتوري خودكامه ، حكومتهر چيزي طبقاتي نيست؛ بيش از  ايران صرفاً ابزار سركوب سلطه حكومتبا اين حال 
ديكتاتوري براي جزني اساسي است چون وي باور دارد كه رشد نيروهاي اجتماعي بيش از . )١٤٣، ٤١-١٤٠،   ساله وقايع سي( است

را به ديكتاتوري  نبرد با ديكتاتوري شاهاثرش يعني  ترين دقيقتيك ممكن است. او دموكراهمه تحت نوعي از اشكال دولت 
در تل او كه با ق هايي انديشه ــ سي استدموكراي  درباره اش تأمالت بعديهاي  دهد. اين كتاب همچنين دربردارنده اختصاص مي

  خاموش شد. ١٣٥٤سال 
بندي اقتصادي ايران  كند كه پيش از اصالحات ارضي صورت جزني كتابش را با اشاره به اين نكته آغاز مي

داري كمپرادور (باز هم  سرمايه(فرماسيوني ناقص). اصالحات ارضي اين فرماسيون را در فرماسيون  كمپرادور بودـ    فئودال
ي  داري هماهنگ سازد. او با توجه به اين كه همه فرماسيوني ناقص) حل كرد تا اقتصاد ايران را با نظام جهاني سرمايه

و  ركمپرادوـ  كند: استعماري، فئودال ها را مشخص مي هاي ناقص نتايج استعمارند، سه نوع از اين فرماسيون فرماسيون
هاي كامل آن دو  . اين تشخيص حاكي از اين امر است كه در نظر وي تنها فرماسيون)٣، ١٩٧٨(جزني  كمپرادورداري  سرمايه

به عبارت ديگر او داري پيشرفته و سوسياليسم.  اند: سرمايه ي كالسيك ماركسيستي مشخص شده فرماسيوني هستند كه در نظريه
ها را با اين مفاهيم قياس  ي ديگر مدل كند و بدين ترتيب همه ض ميهاي واقعي فر تحليلي (ماركسي) را همچون مدل مفاهيم

نظام » تكاملي«ي ماحصل ضروري فرآيند  دهكنن ناداري وابسته بازنماي كند كه سرمايه او ادعا مي ،كند. سواي اين خطا مي
اقتصادي به دليل شكست انقالب اش بود، در حالي كه دگرگوني  كمپرادور است كه انقالب مشروطه نماد سياسيـ   فئودال

ت. جزني ) دست يافشت ارضي به پيروزي (معوقبورژوازي كمپرادور با اصالحا مشروطه و سپس دولت مصدق به تأخير افتاد.
ي  شود بتواند مرحله است و اين ادعا باعث مي نشدهكمپرادور ـ  نظام فئودال منتهي به [ايجاد]مدعي است كه فئوداليسم در ايران 

ي دوبخشي  انقالب را از نظريه» مراحل«. او اين )٥، نبرد با ديكتاتوري( كراتيك تشخيص دهدوب ايران را انقالبي دمانقال
دو تاكتيك سوسيال ( هاي آوريل و اكتبر در مورد روسيه انقالب ــ  كند تيك و سوسياليستي انقالب لنين اخذ ميدموكرامراحل 

 سودي«د تيك را واجدموكراانقالب » بورژوايي«. لنين خصلت )٢٧ دولت و انقالب،؛ ١٩-١٨، دموكراسي در انقالب دموكراتيك
تيك تكيه بر مفهوم دموكراانقالب  .؛ تأكيد در متن اصلي)٣٨، دو تاكتيك سوسيال دموكراسي( دانست مي» براي پرولتاريا عظيم

  پرولتري دارد. منحصراًها)، حال آن كه انقالب سوسياليستي خصلتي  دارد (براي جذب اكثريت توده» خلق«
اش به انحصارات  حيات و رشد خود را در وابستگي«كند كه  اي تعريف مي» طبقه«ي بورژوازي كمپرادور را  جزني طبقه

ي  سرمايهكند براي تمركز سرمايه [در دستان خود] سودهاي كالني به جيب  رشد ميبيند. بنابراين هنگامي كه  امپرياليستي مي
ي كارگر، نه فقط بورژوازي كه امپرياليسم و  در برابر خلق، از جمله طبقه«از اين رو  ).٦، نبرد با ديكتاتوري( »ريزد خارجي مي

 »يسيكبِ«داري وابسته تضاد  اين بدين معناست كه تحت سرمايه ).8-9 ،با ديكتاتوري دنبر( »بورژوازي كمپرادور هم قرار دارند
بندهاي كالسيك و  كند) بين كار و سرمايه نيست (ويژگي صورت استفاده ميدر متن  »يسيكبِ«ي انگليسي  (اساسي؛ وي از كلمه

متوسط و بورژوازي ملي و ضدخلق است كه شامل  ي بورژوازي، طبقه كامل) بلكه بين خلق شامل كارگران، دهقانان، خرده
. )١٦٤، ١٥٩،    ساله وقايع سي؛ ١٦١؛ همچنين نك. ٢٩ ،نبرد با ديكتاتوري( شود امپرياليسم، بورژوازي كمپرادور و رژيم پهلوي مي

آن را نهايتاً در  بخش انقالب گيرد و خصلت رهايي ي انقالب سوسياليستي قرار نمي ي ما در مرحله هم از اينجاست كه جامعه«
  )٩، نبرد با ديكتاتوري( ».دهد اي قرار مي ي انقالب دموكراتيك توده مرحله

ي  حاكم نتواند مثل بورژوازي در غرب به شيوهي  شود كه در اين سيستم طبقه چه عواملي باعث مي«پرسد  جزني مي
داري  گويد كه سرمايه وي مي )١٩، ديكتاتوري نبرد با» (روبرو شود؟ آنكه سيستم با خطر نابودي دموكراسي متوسل شود بي

اش را مديون ديكتاتوري است. با توجه به تضاد اساسي بين خلق و دشمنانش و همچنين تفكيك جزني بين  كمپرادور پيروزي
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ه آنك  جالبنامد.  داري وابسته مي ي سياسي مناسب سرمايه داري كالسيك و نواستعماري، او ديكتاتوري را منظومه سرمايه
دار  ي سرمايه . سركوب به طبقه)١٩، نبرد با ديكتاتوري( دموكراسي بورژوايي (ليبرال) است ،كي سياسي بورژوازي كالسي منظومه

دهد كه  . اين تحليل نشان مي)٢٠، نبرد با ديكتاتوري( دهد كه با انكار مشاركت سياسي خلق گسترش يابد كمپرادور امكان مي
 بنيانكرد و همچنين سياست را واجد بالقوگي اثرگذاري بر  اقتصاد نميتابع را  ، آنسياست باور داشتجزني به خودمختاري نسبي 

كردگان،  كند. يكي ناشي از رشد طبقات كارگر و تحصيل دوجانبه را تجربه مي تنشيي ايران  گويد جامعه  ديد. او مي اقتصادي مي
بخشد اما  نبرد براي مشاركت سياسي را ضرورت مي ها تنش. اين در عين حال ديگري ماحصل جدايي دهقانان از زمين است

يابد تا حدي كه انتظار گشايش  شود. بنابراين ديكتاتوري شدت مي پايين مي ي باالبه ي حقوق سياسي مانع توسعه مطالبه
  .)٢٣، نبرد با ديكتاتوري( شود دموكراتيك از چنين رژيمي بدل به خيالي باطل مي

شامل مبارزه برضد استعمار نوبخش برضد  پس جنگ رهايينيست  پذير امكاناستعمار بدون ديكتاتوري نواگر 
ي  زيرا نياز به الگوي توسعه )،٣٠، نبرد با ديكتاتوري( اند هاي خلق اساساً ضدديكتاتوري خواسته شود. ديكتاتوري شاه هم مي

ي اتخاذ شعار  بخش زمان خود، ايده هاي رهايي هاي برگرفته از جنبش درسمشاركتي دارند. بنابراين او با تكيه بر   اجتماعي سياسي
كند. جزني  را رد مي») اش هاي زنجيري مرگ بر امپرياليسم آمريكا و سگ(«بخش ويتنام جنوبي  ي ملي رهايي استراتژيك جبهه

وقايع  ،؛ جزني٣٠، با ديكتاتورينبرد ( دهد تغيير مي» مرگ بر ديكتاتوري شاه و حاميان امپرياليستش«در عوض آن را به 
تغيير مسير گيرد،  از شعار استراتژيك مشترك رهايي ملي كه دشمن خارجي را هدف مي. به بيان ديگر جزني )١٤٥،    ساله سي
 گاهي گرهي خلق حول  اين استراتژي بر ساخت جبهه بيند. كند كه دشمن را در داخل مي و در عوض شعاري را اتخاذ مي دهد مي

ما جنبش حاضر  نظربه « :نويسند شناساند و مي طبقاتي نيست. جزني جنبش فدايي را با اين استراتژي مي صرفاًكند كه  تأكيد مي
نبرد با ( »شود مشخص ميديكتاتوري شاه  مبارزه بابا شعار استراتژيك  ،بخش خلق از جنبش رهايي اي است مرحله[فداييان] كه 

سياسي ضدديكتاتوري را  محتوايكه  خواهد دادشكل اي را  اقتصادي مطالباتي  همه استراتژي پيشنهادي، ).٢٦، ديكتاتوري
اي هژمونيك گرد هم  كه نيروهاي خلق را در جبهه گاهي گره. ضدديكتاتوري به عنوان )٣١، نبرد با ديكتاتوري(كنند  تقويت مي

شدن  . تنها سياسيكند مي) Overdeterminateمتعين (فرااش  ي سياسي اصلي با مطالبهدر نهايت آورد، ديگر مطالبات را  مي
  .)٣١، نبرد با ديكتاتوري( ها را به سوي انقالبي دموكراتيك بسيج كند هتواند تود مطالبات مي

داند. ايران از زمان انقالب مشروطه  خصلتي طبقاتي مي واجدانقالب دموكراتيك را  ،فرمولي لنينيستي ازبا تأسي جزني 
انقالب دموكراتيك «ي پرولتاريا به  قرار گرفته است. اين مرحله ممكن است با غلبه» انقالب بورژوا دموكراتيك«ي  در مرحله

روري ست كه شرايط ضي اي انقالب به اين معن ولي آيا تعيين مرحله«دگرگون شود اما اين اتفاق در ايران نيفتاده است. » خلق
توان ادعا كرد كه در تمام اين دوران تضاد اساسي جامعه در عين حال تضاد عمده بوده  براي انقالب نيز آماده است؟ و يا مي

شرايط «گفت  ميي احمدزاده است كه  اين سخنان رد گفته )٢٧، نبرد با ديكتاتوري( .»؟ هر دو پاسخ به نظر ما منفي استاست
(بين امپرياليسم و خلق) توجه  عمدهانقالب فراهم است. اما به تمايز ظريف بين تضاد اساسي (بين كار و سرمايه) و تضاد » عيني

و اساسي باشند. مبارزه عليه  عمدهتضادهاي  شدن يكيتوانند مولد  هاي كامل مي كنيد. بنا به نظر جزني تنها فرماسيون
در «. اين بدين معناست كه )٣١، نبرد با ديكتاتوري( بخش است كه ماهيتي دموكراتيك دارد هايياي ر ديكتاتوري شاه مبارزه

اين احتمال وجود دارد كه سيستم » «.اينجا دليلي نيست كه قطعاً مبارزه با ديكتاتوري مستقيماً منجر به نابودي تمام سيستم شود
اند  در اين صورت نيروهايي كه اين تغيير فرم را به رژيم تحميل كردهي اعمال حاكميت تغييري بدهد،  در راه حفظ خود در شيوه

انگيز است. جنگ عليه  شگفت جزني. فراست )٢٨، نبرد با ديكتاتوري( »در شرايط جديد نيز به سير تكاملي خود ادامه خواهند داد
ي  توان تصور كرد كه مبارزه كرد و نه ميگيري  بين خلق و امپرياليسم نتيجه عمدهتوان منحصراً از تضاد  ديكتاتوري را نه مي

 )institute( برنهادني مسلحانه بنا به دريافت جزني معطوف به  مسلحانه لزوماً به فروپاشي رژيم منجر خواهد شد. مبارزه
 ،ي احمدزاده نظريه باي تباين ديگر جزني است  و اين نقطه) ٧١، نبرد با ديكتاتوري(هاي سياسي و اجتماعي است  گشايش



16 
 

هاي اجتماعي را  كه جنبشيابد  ضرورت مياي يكتا  شناسي ي هستي يهجبهه بر پا ي [تشكيل يك] اي كه در آن نظريه نقطه
  .داند مي اجتماعي و سياسي )reinstitution( سازي نهادينهبازاقدامي براي 

  . روشنفكران ٦
خود فردي است  عمومي تعريف درروشنفكر «دهد:  مفهومي به نمايندگان طبقات مختلف تقليل نمي از لحاظجزني روشنفكران را 

پردازد و از راه اين كار زندگي  به كار فكري مي) است شده اكمراي كه به صورت آموزش مت اي از آموزش (سرمايه با توشهكه 
شناسي و نه ماركسيسم، با روشنفكران چون  تحصيلش در جامعه زا گيري بهرهتعريف او با  ).١٨١، ساله وقايع سي( »كند مي

 دهد كه در مورد كند. استقالل نسبي روشنفكران از طبقه به آنان امكان مي برخورد مي» ي انساني سرمايه«[صاحب] ي  طبقه
  گيري كنند: سياسي موضع ي اجتماعي مسائل مربوط به توسعه

  

كه تعريف  شود. حال آن ي آموزش و كار فكري خالصه مي همين ذخيره به اين ترتيب تعريف اقتصادي روشنفكر در
خواهانه را با مسائل اجتماعي  گيرد كه برخوردي فعال و ترقي هايي را دربرمي اجتماعي و روانشناسي آن فقط حرفه

ر جامعه آيند كه مستقيماً در شكل دادن به افكا كند. با اين تعريف فقط كساني روشنفكر به حساب مي ايجاب مي
  )١٨١،     ساله وقايع سيسازد. ( ر ميناپذي ي آنها برخورد با فرهنگ جامعه را اجتناب ندگي و حرفهشركت داشته و ز

 تحوالتدر نقش مهمي روشنفكران همواره «روشنفكران به دليل تحصيالتشان نسبت به مسائل اجتماعي حساسند. بنابراين 
مفهوم مسئوليت اجتماعي برخاسته از درك بديل روشنفكران از  )١٨٢ ،   ساله وقايع سي( »اند. عهده داشتهبه سياسي و اجتماعي 

بينند در مبارزات  ي جامعه مسئول مي است چون هنگامي كه روشنفكران آگاهانه خود را در برابر آينده يتوسعه، اساس
  كنند. ضدديكتاتوري مشاركت مي

بورژوازي  باشند، از لحاظ اقتصادي جزيي از خرده آمده ي مختلفيهاي طبقات زمينه روشنفكران گرچه ممكن است از پس
وقايع ( »روحانيتهايي از  گاه، معلمان... نويسندگان، هنرمندان و بخشدانشجويان دانش«ين روشنفكراني را هستند. جزني چن

گذارد. در پرتو اين دوگانگي جزني هشدار  بورژوازي بر روشنفكران نيز اثر مي ي خرده داند. خصلت دوگانه مي )١٨١،    ساله سي
وجود  ها براي اين قبيل انحرافي طبيعي  يك جنبش روشنفكري است، زمينهاساساً  در حال حاضر در جنبش ما كه«دهد  مي
عمالً در  وقتيبورژوازي را نشان دهند  ي خرده دوگانه  با اين حال روشنفكران چرا بايد خصلت ).٨٨، نبرد با ديكتاتوري( »دارد

بورژوازي در  ي متوسط و خرده ي فقدان شفافيت در تمايزگذاري جزني بين طبقه دهنده ؟ اين نشانندارندي توليد مشاركت  پروسه
ي  جنبش طبقه ،گيرد كه جنبش مبارز ا از اينجا نشئت مياري او به روشنفكران آشك است. عالقهقبال موضوع روشنفكران 

شهري و  گوناگونجتماعي طبقات انان در هاي اجتماعي آ در حال ظهور در آن زمان بود. ريشه» ي انساني سرمايه«[صاحب] 
  نه خصلت طبقاتي دوگانه. داشتند،عقايد سياسي و اجتماعي متنوع روشني  به و بود روستايي

ي نظري اين  شوند. از جنبه ي امپرياليسم با اتخاذ ايدئولوژي انقالبي بدل به انقالبيون مي تحت سلطهروشنفكران 
نويسد  شود. جزني مي بورژوايي روشنفكران مي ي كارگر جايگزين ذات خرده دهد كه ايدئولوژي طبقه دگرگوني آن هنگام رخ مي

ايش ي كارگر گر بورژوازي به سوي ايدئولوژي طبقه قشرهاي خرده ز روشنفكران و بخشي از عناصر پيشرو و ديگرا مهميبخش «
هاي مختلف  ها به صورت جريان ي كارگر در كشور ما اين گرايش هنگ واحد و انقالبي طبقهاند. در فقدان يك پيشا يافته

خلوص «ي  كه درجه زنيم حدس مي .)١٨٤،    ساله وقايع سي(» [وجود دارند]مشخصي با درجات مختلفي از خلوص ايدئولوژيك 
   )بندي مفصلبيانگري (دارد. جزني با  بستگي ادعا بورژوايي مورد از دوگانگي خردهآنها ي خالص شدن  به درجه» ايدئولوژيك

)Articulation( ي  محروم كردن طبقهي كارگر معرفي كند.  ي طبقه كند روشنفكران انقالبي را نماينده ي ميعي نسلش س تجربه
كند كه  ضروري مي» مستقل«ي كارگر را از طرف روشنفكري  كارگر از رشد اجتماعي و سياسي از طرف رژيم، بازنمايي طبقه
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 ترويج محملبه عنوان تنها  را ي كارگر طبقه مفروض ازپيش جايگاه ،دقيق يخوانش ي كارگر را دارد. توان جذب ايدئولوژي طبقه
مفهومي را  اساسيِ ماركسيستي مشكل گراييِ بينيم اين ذات كند. آنچنان كه كمي بعد مي بخش ملي آشكار مي سياست رهايي

طور  ويژه در زندان) به ي كارگر در ميان رفقايش (به كند. جزني بر اساس تصور مسيحايي مشهور از طبقه براي جزني ايجاد مي
شوند.  آن »جايگزين«توانند  كنند اما هرگز نمي» نمايندگي«ي كارگر را  وانند طبقهت كند كه روشنفكران مي خاص اشاره مي

كه مبارزين آرزو دارند  آنجانامد) است،  بورژواييش مي او خردهروشنفكرانه (كه  دردنشانيمربوط به » ي كارگرزدگي عقده«عبارت 
سياست  ،آنچه براي جزني حياتي است انجام. سر)١٧-١٦، ... چه كساني( كارگر شوند» تبديل به«ها ه كه با تقليد از فرهنگ تود

  شناختي يا فرهنگي. جمعيت موجوديتيي كارگر در مقام  خش است و نه طبقهب رهايي )agent( ي كارگر به عنوان عامل  هطبق
  ي مسلحانه . مبارزه ٧

كه استاندارد زندگي را،  تجربه كردچنان را  رضي ايران توليد صنعتي شتابانگويد در مدتي كوتاه پس از اصالحات ا جزني مي
بخش  شدن جنبش رهايي گيرد كه اين وضعيت در ضعيف بخشيد. وي نتيجه مي ءويژه در ميان طبقات كارگر و متوسط ارتقا به

 دهد. ولي را به رشد اقتصادي سريع ايران نسبت مي ١٣٤٠ي  . او سپس سكون سياسي دهه)٨٧،    ساله وقايع سي( ملي اثر داشت
ي مناسبي يافت و همين  يابنده هاي جديد جامعه موقعيت گسترش ، مخالفت در ميان بخشرفتبه افول  روزماني كه اصالحات 

در  ،نتوانسته بود به نتايج الزم برسدي تنفس نسبي  جنبش كه در دوره«ي شدت يافتن سركوب رژيم است.  دهنده توضيحامر 
ي رژيم و به خاطر حل تضاد در درون  راه جديدي براي پايان دادن به قدرت مطلقهيافت به  حالي كه فشار رژيم افزايش مي

ي  ي مسلحانه به نظريه ي تحليلي برانگيزاننده از مبارزه . آثار جزني در ارائه)٨٨،    ساله وقايع سي( »بخش گام گذاشت جنبش رهايي
ني منح«ي  مطلع بود يا نه. نظريه  ريهي از وجود اين نظدانيم كه و شباهت دارند، گرچه نمي )J-curve theory( »منحني جِي«

به دليل  ،رسد ي اشباع مي قتصادي به نقطها رشد اجتماعي هنگامي كهي رشد،  از دورهناشي رشد  ارات روبهگويد انتظ مي »جي
) انقالب را تشريح شوند. اين نظريه شرايط ذهني (انتظارات) و عيني (ركود اقتصادي پس از رشد احساس سرخوردگي متوقف مي

  .)"A Theory of Revolution"؛ ١٣-١٠ ،Beyond Revolution( كند مي
قهر . «)٣٥، نبرد با ديكتاتوري( رو شد خشونت ضدانقالبي رژيم با خشونت انقالبي روبه چهل شمسيي  در اواخر دهه

سياسي است كه مرز بين خلق و دشمنانش را با خنثي كردن سركوب رژيم در عين  /بيانگريبندي اي از مفصل شيوه» انقالبي
 سرشتيچريكي اساساً  تعمليا«. در ابتدا )٦٧، ي مسلحانه... چگونه مبارزه( كند مشخص مينشان دادن ذات خشن دولت 

اقدام به شود.  بدل به كاتاليزوري در ظهور شرايط انقالبي مي اهنگو بدين منظور پيش )٣٦، نبرد با ديكتاتوري( »سازانه دارند آگاه
به با توجه به اين كه رژيم  .)١٨، پنج رساله( ندستهي مسلحانه به معني اين نيست كه شرايط عيني و ذهني انقالب آماده  مبارزه

ي مسلحانه را بر اساس خشونت رژيم توجيه كرد، چون  توان مبارزه ، نميكند انحايي متفاوت فشار را بر طبقات مختلف اعمال مي
ي  . اين تحليل دو نكته)٣٨، نبرد با ديكتاتوري( ي اجتماعي و سياسي در ايران است توسعه جوهري  دهنده ديكتاتوري شاه نشان

و دوم  اش ي دموكراتيك به رغم نظريه توسعهگرايش جزني به كند: اول شاهدي است بر  مهم را در نسبت با تحقيق ما آشكار مي
  به سياست حكايت دارد. اتمايلي ضعيف به نگاهي مركززداز 

ها را به  كند چون توده قهرآميز براي انقالب امكان عمل را فراهم ميتدارك ي رژيم،  پس به رغم خشونت بازدارنده
آورد. جنبش  كند و گردهم مي سازماندهي مي ،است نمادينش انقالب ي اوج ي حيات سياسي كه نقطه فزايندهسوي گشايش 

ي دوم  در مرحله  شود؛ ي مسلحانه تثبيت مي اول مبارزه ي گذراند: در مرحله ي استراتژيك را از سر مي انقالبي ايران سه مرحله
ي  چگونه مبارزه( شود مي  »اي توده«مردمي يا  ،ي سوم جنبش مسلحانه آيد؛ و در مرحله ايت معنوي و مادي مردم به دست ميحم

چگونه ( ه پيشاهنگ نخواهد پيوستي اول يا حتي دوم، خلق ب كند كه در مرحله . جزني به روشني استدالل مي)١٦، مسلحانه...
) و ٦٨ ،مسلحانه...ي  چگونه مبارزه( نيستبخش خلق  جنگ انقالبي رهايي ،ي مسلحانه . مبارزه)٣٧-٣٦، ي مسلحانه... مبارزه
ساختن جنبشي ِ يي طوالن ي مسلحانه تنها آغاز پروسه مبارزه. بدين ترتيب )٢١، پنج رساله( نيست حكومتاش سرنگوني  وظيفه
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بخش را مشخص كند،  ي جنبش رهايي كند تا مراحل اوليه استفاده مي» مسلحانه يجنبش انقالب«. او از عبارت اجتماعي است
،    ساله وقايع سي(اند  ي شاه بوده كنند كه پيشاپيش مخالف حاكميت خودكامه مراحلي كه در آن پيشاهنگ را تنها آناني حمايت مي

بار سنگيني است كه بر دوش جنبش مسلحانه قرار گرفته ها  هاي توده اعتمادي ها و بي ها و شك غلبه بر دودلي« . از اين رو،)١٥٧
  .)١١، ي مسلحانه... چگونه مبارزه( »است

را هم به آميز  هاي مسالمت گويد پيشاهنگ بايد تاكتيك ي مسلحانه، جزني مي حتي با محوري بودن مبارزه ،با اين حال
 ،هاي سياسي و كارگري باشد، متدي كه با آن پيشاهنگ ها بايد در پيوند با فعاليت و عمليات چريك كار ببرد. سازمان نظامي

ش بايد جنبش يا جناحي خب . بنابراين جنبش رهايي)40-41،نبرد با ديكتاتوري( صورت سياسي سازماندهي كند ها را به توده
ها آشكارا پيروان  اين ايده. )41-42، نبرد با ديكتاتوري( جنبش مسلحانه كار كند »پاي دوم«سياسي داشته باشد كه به مثابه 

ها  . چريك)٢٠، ١ بهمن تئوريك ١٩( نداشتندپ نظامي را بيهوده مي -گيرند كه هر عملي غير از عمل سياسي احمدزاده را هدف مي
هايي عملي  حل ها را بسيج كنند بايد راه خواهند توده خلق كنند. در عوض اگر مي را پيشكشِ» سرزمين موعود«توانند گذار به  نمي

است كه  ساختاريها  ساختار سازماني چريكاز  جزني. پس دريافت )٨١، نبرد با ديكتاتوري( براي مشكالت جاري تدارك ببينند
صنفي به رهبري ـ   هاي اعتراض سياسي ) شبكه٢( نظامي به - هاي سياسي ) از هسته١( :دكن مي گسترده به ترتيب زير مبارزه را

 هايي ، گروهنامدشان مي» هاي پشت جبهه كميته«كه او  پشتيباني جوشهاي نسبتاً خود ) گروه٣به (سپس فداييان غيرنظامي و 
-٢٢ ،١٨، يكتاتورينبرد با د( كنند جذب ميبراي جنبش  را تازه نيروهايطور بالقوه  هايي كه به هاي انتشاراتي يا شبكه مثل هسته

٢٦(.  
با توجه به تمايز بين مبارزات نظامي و سياسي، نزد جزني يافت:  را  ي مسلحانه اي ظريف در مفهوم مبارزه توان نكته مي

در  قهرآميزهاي  ي مسلحانه صرفاً به كار بردن شيوه پس مبارزه ،كند جامعه را سياسي مي لطف حضورش به ي مسلحانه اگر مبارزه
ي  اي تحت توسعه دهد كه در دل جامعه گونه نشان مي ي مسلحانه سياست را آن مبارزهمقابل عمل سياسي نيست. در عوض 

هاي سياسي است چون تاكنون از آنجا كه  ي مشخص كردن مرزبندي لحظه . اينشود گيرد و منتشر مي سركوبگرانه سرچشمه مي
متمركز شده بود، هيچ سياستي ممكن نبود. آنجا كه قدرت مطلق وجود دارد  ي قدرت مؤثر در يك جايگاه منفرد (شاه) همه

 از پايين به باالشود، جامعه اتميزه شده و اتميزه شدنش افراد را  ناممكن مي[رقيبان] سياست حقيقي به عنوان هنر متقاعدسازي 
پايين تقليل  هاي تكنوكراتيك باالبه تحت اين شرايط مشاركت سياسي به فرمانبري از برنامه. دهد پيوند ميبه حاكميت خودكامه 

كشد و با اين كار  را به چالش مي[حكومت]  كند كه مركز  خلق ميرا بديلي از قدرت ي  سرچشمهنه ي مسلحا مبارزهيابد.  مي
همچون  نبايدبين مسير سياسي و مسير نظامي را  ني. تمايزگذاري جزسازد جاري مياجتماعي  زندگيدر دل  از نوسياست را 

درآيد و در   ي اجتماعي بهدهد از محاق خود در نارضاي ان مي. كار نظامي به سياست امكنگريستارز  هم عنصر دو ميانتمايزي 
  سطح جامعه گسترش يابد. 

بينند كه  چيزي را تدارك مياقتصادي آن  هاي سياسي و و حياتي برداشته شد، تاكتيك نخستهنگامي كه اين قدم 
بيند كه  خود آنچه را تدارك ميي مسلحانه نيز در مقام  هي خلق. مبارزهتواند فراهم كند: سازماند ي مسلحانه نمي مبارزه

مناسبات . مردمبندي مطالبات  مفصلبيانگري/توانند تحت رژيمي سركوبگر تأمين كنند:  هاي سياسي و اقتصادي نمي تاكتيك
به ». تبليغ مسلحانه«ي جزني است:  هاي نظريه ترين جنبه شده بدفهميدهترين و  ين اين دو منوط به يكي از اصيلديالكتيكي ب
در برابر آنها  جويي و فناناپذيري مبارزه وليكوچكند  بسياري رژيم در مقايسه با نيروچريكي] ي [ها جريانگرچه اين «زبان جزني 

. عالوه بر آن با دفاع مستقيم از )٣٦، نبرد با ديكتاتوري( »دهد رژيم پايان ميي  جانبه كو ي  رژيم به واقعيت مطلققدرت تمام 
هاي سياسي  ويژه زحمتكشان نسبت به جريان اعتمادي و بدبيني مردم به چريك موفق شده است بر بي«ها و حقوق خلق،  لآ هايد

به سبب  اناهمناپذير را  يورشو ناپذير  زخم حكومتيوير . پيشاهنگ انقالبي تص)٢٨، ... ي مسلحانه چگونه مبارزه( »چيره شود
  شكند.  درهم مي و حضورش وجود
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هايي بين ايران و آمريكاي التين از ادبيات انقالبي آمريكاي التين  رسيم شباهترا با ت  »تبليغ مسلحانه«ي عبارت جزن
ي انقالب كوبا، تبليغ مسلحانه را حضور  رژي دبره در پي تجربه ،انقالب در انقالب كتاب در. )٩٢،    ساله وقايع سي( كند اخذ مي
  انقالب( شود شامل آموزش اهالي و گسترش ادبيات انقالبي ميكند كه  ها در منطقه پس از عملياتي مسلحانه تعريف مي چريك

 زباني: با برداشتي كامالً مهمي است. اين نكته كند ميتبديل مفهوم  يك به اصطالح رااين جزني  ،. با وجود اين)٤٧، در انقالب؟
ي  بنابراين وي دو تفاوت بين نظريهبيند و نه برعكس.  تبليغ مسلحانه مي جزء متشكلي مسلحانه را  او مبارزهاز تبليغ مسلحانه 

بل فقط  نيست حكومتسرنگوني  ي مسلحانه مبارزه ، قصدكند. اول، بنا به نظر جزني مشخص ميرا ي دبره  خود و نظريه
و دوم، جنگ چريكي ممكن نيست بدل به جنگ  ،بخش خلق است ي رهايي ي ضروري براي تشكيل جبهه سازي هسته مادهآ

توانيم تبليغ را از  دو شرط مي ه. از نظر جزني تنها ب)٤٤، نبرد با ديكتاتوري( ي دبره هستند خلقي شود. اين مواضع مخالف نظريه
توانيم رژيم را با عمل نظامي سرنگون كنيم؛ و دوم اينكه  اول اينكه به اين معتقد باشيم كه مي  ي مسلحانه جدا كنيم: مبارزه

 عانهرا قاط وي هر دو فرضيهتوانيم صدمات زيادي به نيروهاي نظامي و بنيادهاي اقتصادي رژيم وارد كنيم.  معتقد باشيم كه مي
  . )٤٧، نبرد با ديكتاتوري( تواند معناي سياسي و نمادين داشته باشد كند. از نظر جزني عمليات مسلحانه تنها مي رد مي

عمليات مسلحانه بخشي از استراتژي  ،و اگر به اين دليل ،ي مسلحانه محوري است مبارزه در جهتاگر تبليغ مسلحانه 
عمليات يك از هر تبليغي روشني داشته باشد، پس  خصلت ل مسلحانههر عم كهآن  شوند مگر ي مسلحانه نمي كلي مبارزه

 اندك خواهد شد. بنابراين با دستاورديهاي عظيم  . غفلت از اين نكته منتج به فداكاريها بايد معنايي كنايي داشته باشد چريك
و  ها جانبازيحركات نظامي، از ي مسلحانه در اين مرحله بسياري  مبارزه محتوايبدون توجه به «دهد كه  هشدار مي جزني
  .)٣٧، نبرد با ديكتاتوري( »رفتد خواهبه هدر شود  مي واردپيشاهنگ به كه  هايي آسيب

معناي » قهر«ي  واژه: ندارد را دربر »قهر«ي فارسي  هاي كلمه داللت(خشونت)  »violence«ي انگليسي  كلمه
تحميل معني  . بنابراين مفهوم قهر در نظر جزني بهرا يكجا در خود دارد و خشونت سلبي، مجازات كردندوري ، تقابل

هايي كه ممكن نيست در حكومتي پليسي و در غياب  خواستي خلق به رژيم است ــ  شده هاي سركوب آنتاگونيستي خواست
. بنابراين عمليات چريكي (يا به بيان درآيند) دي شوندبن طور علني مفصل ي سياسي بين حكومت و مردم، به مناسبات دوجانبه

ي بدون  . عمليات مسلحانهداللت داردرهايي ملي  محتوايبخشد كه همواره بر  تداوم مي عمل سياسي را از خاص يفرمحضور 
بسيج خلق در  مستلزمتروريسم  ٤.كند شدت محكوم مي به جزنيخواهد افتاد، گرايشي كه » تروريسم كور«تبليغ مسلحانه به دام 

شوند (مثل  است. حذف كساني كه مرتكب جناياتي برضد خلق مي انهگر ي ترور دولتي سركوب اندازه و به نيستجنبشي اجتماعي 
ا توجه به اينكه در زماني كه جزني اين پذير است. ب گيرد آسيب هايي كه مي ژسترغم  دهد كه رژيم به فرسيو) نشان ميتيمسار 
شان به انجام  ي اثر تبليغي اي از ترورها را برپايه هاي فدايي خلق تحت رهبري اشرف مجموعه ، سازمان چريكداختپر ميايده را 

 كرد ير عمل را تأييد ميآيا جزني اين س دانيم نميسخت است.  اتخاذ چنين موضعي ،)45-46 ،٣٦، نبرد با ديكتاتوري( رساند مي
محافظي استراتژيك يا سپر ، بنا شده بود خصلت نمادين پراكسيس ي كه بر پايه درخشانشي  توانيم ببينيم كه ايده اما مي يا نه،

  . نداشتنظري در برابر استفاده از تبليغ مسلحانه براي توجيه ترور 
جاي كار توضيحي   به«اند [روشنفكران]  ها منفك شده نفكران از تودهجايي كه سازماندهي سياسي ممنوع است و روش

خود و كار توضيحي و تبليغات عمومي همراه  عمليات نظاميي كارگر را از طريق  ها و در رأس آنها طبقه تودهفردي با كارگر، 
. وي نگران سركوب مكرر )١٨، ١ بهمن تئوريك ١٩( »خواند ي حقوق خود فرامي اين عمليات به اعتراض برضد رژيم و مطالبه

 پيشاينديي  دهند. از نظر او تحقق رهايي بستگي به رابطه رغم خفقان شديد رژيم بسيار رخ مي اعتراضات خودجوشي است كه به
ي  ي پيشاهنگ و قيام خودانگيخته شده يريز لنينيست) طرح -بيروني) بين استراتژي عقالني و علمي (ماركسيست مناسبات(

                                                           
ی مسلحانه با ارزش  های رژيم را به عنوان بخشی از مبارزه [...] جزنی قتل چهره 4

فداييان اسالم بر اساس احکام اسالم » تروريسم کور«پذيرد اما  تبليغاتی بسيار می
 ).۶۴، بخش دوم... شناسی طرح جامعهکند (جزنی،  برای قصاص را محکوم می
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ها را بيدار  انرژي انقالبي توده«ي مسلحانه  آگاهي است و مبارزهدر پي [كسب] خودانگيختگي . )١٣، نج رسالهپ( ها دارد توده
 اگر :استپيشايند  مستعد دربرداشتن، افزا آگاهيي مسلحانه، در مقام  مبارزه» آموزشي«پراتيك  .)٤٣، تز گروه جزني( »كند مي

شدت  نبرد بين دو طرفآنگاه كه . كند ، حضور پيشاهنگ را تضمين مياي شود خلق بدل به قيام توده ي اعتراضات خودانگيخته
رژيم  ،هاي فدايي خلق در برابر نيروهاي امنيتي ايران دست باال را داشتند) كه چريك 1353-1354هاي  مانند ساليابد ( مي

شوند و  ها بدل به بخشي از آگاهي مكتوم و عمومي خلق مي چريك» آموزشي«كند. در اين فرآيند  رحم خود را آشكار مي ذات بي
 ي . خصلت نمادين مبارزه)٧٨، ١٩٧٨( د چگونه به حكومت سركوبگر پاسخ دهندميدوار است اندكي بعد خلق بياموزجزني ا

 چون. )47-48 ،نبرد با ديكتاتوري( كند مي بدلكي (مثل سياهكل) را به پيروزي هاي نظامي عمليات چري شكست مسلحانه
 شوند هاي ابرانساني مي توانايي دارايهايي  مبارزين بدل به اسطوره ،كند خلق مي» تاريخي هاي شخصيت«ي مسلحانه  مبارزه

. دهد مورد حمله قرار ميرا  گوناگونهاي  نظامي پيوسته هدفضربات «نويسد:  . جزني مي)٥٧-٥٥ ، ي مسلحانه... چگونه مبارزه(
آگاه كه جنبش [مسلحانه] براي  مخصوصي است زباني ضرباتاز دشمن خلق است. اين  يعلم شناختيها مبتني بر  هدفانتخاب 
. )٣٥،  ي مسلحانه... چگونه مبارزه( »كند. اكتفا نمي "زبان"، فقط به آن  براي آگاه ساختن توده ولي برد. به كار ميها  توده ساختن

  د.شو ، از گستردگي سركوب آگاه ميرا دريابد هنگامي كه خلق اين زبان
تر اشاره  يابد؟ با قطبي شدن جامعه. پيش ي مسلحانه پيوند مي مبارزهاي شدن  اما تبليغ مسلحانه چگونه به بسيج و توده

 دهد ها قرار مي مسلحانه را در پيوند با توده  برد و جنبش از بين ميها بدبيني سياسي مردم را  كردم كه چگونه حضور چريك
بينيم كه نزاع بر  در اين پروسه مي«كننده دارد.  ي پيشاهنگ نيز اثري قطبي . حضور جسورانه)٢٨،  ...ي مسلحانه چگونه مبارزه(

. )٣٨  ،نبرد با ديكتاتوري( »هاي نبرد ميدانسر اعمال قدرت رژيم و اعمال قدرت پيشاهنگ است و نه انهدام نيروي خصم در 
اين «. جزني مدعي است دكن اعمال ميرا  موقتي  مناطق آزادشدهدر ها  اما گريزپاي چريك  ستيزنده ي اتوريتهجنگ چريكي 

م دشود و شهر را موج اعتراض مر شود كه چريك شهري به اوج قدرت خود نزديك مي حاكميت دوگانه در شرايطي برقرار مي
ي  مبارزه اي شدن توده. )٤٢،  ي مسلحانه... چگونه مبارزه( »ي مسلحانه است. اي شدن مبارزه . اين سرآغاز تودهستفراگرفته ا

  شود. در جامعه، آغاز مي» حاكميت دوگانه«ي سياسي،  دوگانهمسلحانه با تحكيم 
دار است.  به راستي مسئله وجود نداشتيني انقالب در ايران از موضعي ماركسيستي، اين اظهارنظر جزني كه شرايط ع

تز جزني . با اين حال ردبب(آوانتوريسم) بي بدون وجود شرايط عيني انقالب ممكن است راه به ماجراجويي الي انق آغاز مبارزه
  در تعيينكند كه عناصر روبنايي  دهد و اعالم مي اش را تغيير مي است. او به صورتي نسبتاً غيرارتودكس نظر قبليهمين دقيقاً 

نبرد با ( كنند ها سياست را از ساختار اقتصادي اخذ مي كند كه ماركسيست اند و اين ادعا را رد مي هاي سياسي اساسي استراتژي
اند. در  ضروري ها شرط پيششرط پراكسيس انقالبي نيست؛ با وجود اين برخي  . وجود شرايط عيني انقالب پيش)٥٥، ديكتاتوري

كند: اول، نارضايي خلق  را مشخص مي» شرط حداقل«ي نسلي جزني و رفقايش است، وي سه  بر تجربهاي كه گواهي  مالحظه
او از  پردازي مفهوم. )٦٥-٦٦، نبرد با ديكتاتوري( وجود نيروهاي جوان مبارز سومو  ،دوم ديكتاتوري ستمگر ،از شرايط موجود

مطرح را » سازي سياست«گرايشي به هاي اقتصادي و اجتماعي  در نسبت با خواست موضعتبليغ مسلحانه به جاي صرف اتخاذ 
دركي از سياست  )،٧٦، نبرد با ديكتاتوري(نك.  انفعالي. بنابراين از نظر او سياست فعاالنه و مبتكرانه است و نه واكنشي و كند مي

انقالبيون در تكميل و جهش دادن به شرايط عيني « :نويسد گردد. ضياظريفي مي كه به ديدگاه او در مورد روشنفكران برمي
اند، بدين معنا كه انقالبيون بايد  انقالب نقشي عظيم دارند. شرايط عيني انقالب با ديوار بزرگ چين از آگاهي انقالبيون جدا نشده

  . )٣٠، »انقالب دارند انقالبيون نقش بزرگي در تكميل شرايط عيني«( »خود آماده شوند منتظر بمانند تا شرايط عيني خودبه
اش از طرف زندانيان فدايي طرفدار احمدزاده در مورد موضعش نسبت به شرايط عيني  به نظريه جزني از نقدهاي وارد
كه در غياب شرايط عيني انقالب و بدون حضور حزب  كرد: اين بيني مي ي ديگري را نيز پيش انقالب آگاه بود، اما نقد عمده

ب توده و سپس گروهي كه در ي مسلحانه بعدها روشنفكران را منزوي كند. اين موضع حز كارگر، اقدام به مبارزهي  دار طبقه ريشه
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مسلحانه را چون واكنشي كودكانه و آوانتوريستي برضد  ي توده مبارزهحزب . بودمنشعب شد ] فدايي [از سازمان ٥٦سال 
ي كارگر نبايد سد راه عمل  داشت كه فقدان حزب طبقه ني اظهار مي. جز)گويند؟ هاي خلق چه مي چريك( كرد ديكتاتوري رد مي

. )58-59 ،نبرد با ديكتاتوري( ي انقالبي ظهور خواهد كرد ي مبارزه سياسي شود؛ برعكس حزب كارگران تنها از دل پروسه
آميز را ناشي از وجود يا عدم دموكراسي بدانيم، فقدان  قهرآميز يا مسالمت هبگذريم از اين اشتباه فاحش كه اساس انتخاب را«

ي  كند كه تاكتيك مبارزه او استدالل مي .)٣٥، تز گروه جزني( »ي مشي قهرآميز نيست كننده دموكراسي به خودي خود تعيين
ي فداييان از  ي مبتكرانه ت ديگر استفادهها نباشد. به عبار ها ضروري باشد و در برخي دوره مسلحانه ممكن است در برخي دوره

ي مسلحانه انتخاب اختياري تاكتيك نيست؛ بلكه بر اساس  ي مسلحانه را نبايد به تعهدي دگماتيك بدان تعبير كرد. مبارزه مبارزه
 ،گروه جزنيتز ( نامد شرايط موجود است. از نظر جزني اين شرايط همان شرايطي نيستند كه احمدزاده شرايط عيني انقالب مي

عجيب است، به او  خودخواندهكه براي ماركسيستي  ،كند. موضع وي در قبال اين مسئله نمي مشخصاما او اين شرايط را  )٣٥
ديدن ارائه كند و اين هم مثالي است از امتناع وي از را شده)   ي هژمونيك (ذيالً بحث ي جبهه اي درباره دهد نظريه مي امكان

  .با عينك ايدئولوژيكصرفاً واقعيت اطرافش 
آن كه اين موضع نظري، با بسيارند.  آن طراتاخمچون تري است  سزاوار توجه دقيق ويايدئولوژيك  امتناعاين 

با دفاع از اين موضع به انزوايش در زندان شد)،  منجرمدتي و اين ( كرد مي ضعيف رفقايش از گروهيرا در ميان جزني  موقعيت
هاي انقالبي و ماركسيسم  . او مكرراً نسبت به دستورالعملدهد نشان مي ستودنياي  وي پرنسيب و اعتقاد به اصول خود را به گونه

به جاي اينكه به دنبال جنبش انقالبي در شرايط عيني  جزني .)١٩٩، 162-163 ،٦٠،    ساله وقايع سي( داد اي هشدار مي مدرسه
اي كه جنبش  تجربه عالوه بر« يسد:نو ميو  هاره كرداش ،اند ي مسلحانه را ممكن كرده به شرايط جهاني كه مبارزه، انقالب بگردد

 »اند ي تاريخي در زمان اثر گذاشته المللي نيز بر شكل مبارزه در اين نقطه هاي بين هاي قبل به دست آورده است، تجربه در دوره
هاي  اي است درست مثل انقالب اكتبر كه بر جنبش ي تاريخي تازه المللي به معني دوره . اين شرايط بين)٥٩، نبرد با ديكتاتوري(

خورده) بين  . همچنين اقدامات چريكي (شكست)٥٩، نبرد با ديكتاتوري( ماعي زمان خودش در ايران اثري برجسته داشتاجت
هاي  هاي جديدي را براي جنبش هاي چين و كوبا بودند. اين شرايط جهاني استراتژي متأثر از انقالب ١٣٤٩تا  ١٣٤٢هاي  سال

  هايشان را در كشور به كار بست. گرفت و شيوه واماز آنها توان محتاطانه  د و ميننه بخش پيش مي رهايي
 كه سركوبفرض او آن بود  مانند چرا كه پيش اي شدن مبارزه مسلحانه مبهم مي در انجام، اما، آثار جزني در مورد توده

  .بيش نبودفرضي  روشن بود كه اين پيشبه سوي انقالب سوق خواهد داد. اما  ،ها چريك هدايترا با  ،ها توده رژيم
  ي هژمونيك جبهه.  ٨

اميد و  قهرآميز مبارزهي  شيوه»  كردن سياست است: بازنهادينه همانا طور بالقوه پراكسيس پيشاهنگ بهگفته شد، چنان كه 
ي  گيرنده ي كارگر را تشكيل دهند، تنها آنها تصميم توانند حزب طبقه ها خواهد داد. چون تنها مبارزان مي به توده» پناهگاهي

تز گروه خواهند بود (» كتعلق طبقاتي و ايدئولوژي بخش خلق ايران... از نظر آزاديضداستعماري و  نهضت«ي  رهبري آينده
سمت تحكيم نيروهاي خلق  رده جنبش مسلحانه مبارزه برضد ديكتاتوري و نواستعمار را هدايت و بهطور فش . به)45-46 ،جزني

اين جبهه و چگونگي  پرچم. اما چگونگي گردآمدن نيروهاي مختلف زير )٢٤، پنج رساله( اي متحد حركت خواهد كرد در جبهه
  گذارد.  مي ماي زني را پيش روهاي ج پربارترين نظريهي رهبري يكي از  حل مسئله

ي  سلطه در صورت پيروزي خلق] كه[كند  رسد: جزني تأكيد مي كوتاه ضروري به نظر مي  يادآوريا يك اينجدر 
سوسياليسم (فرماسيون كامل) پايان خواهد  اياي مقدماتي بر كراسي خلق به عنوان مرحلهونواستعماري (فرماسيون ناقص) با دم

ست) دست پيدا كند، در ا گرفته از مائو وامه دموكراسي خلق (كه آن هم فرماسيوني ناقص بخش نتواند ب گرفت. اگر جنبش رهايي
اما نيروهاي اجتماعي و سياسي توانا به پايان  .)٩٢ ،   ساله وقايع سي( ماند داري وابسته باقي مي ي سرمايه نتيجه ايران تحت سلطه

ن اولين ايبودند. بنابربسيار ) دستخوش آشفتگي ١٣٥٠تا  ١٣٣٢سال سركوب (از  ١٨ي  درنتيجه ،ي نواستعماري دادن به سلطه
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ي اصلي جزني  دغدغه ي اتصال نقطهوحدت هر طبقه در جامعه است. در اين  ،ش مليخب ي رهايي گام به سوي تشكيل جبهه
  ي كارگر است.  ي سياسي طبقه توسعه

ي مسلحانه تاكتيك و  به ارث گذاشت. مبارزهبراي جنبش مسلحانه چپ را  اعتباري بازسازي  شكست حزب توده وظيفه
 ١٩( »اند ي كارگر را اتخاذ كرده كه ايدئولوژي طبقه براي تشكيل عناصر پيشرو[يي است] فرمموثرترين «و » اي مقدماتي مرحله«

اعالم حضورشان با پراتيك خود است كه  ازپس ، مسلحانه كنش پس ازهايي چون فداييان تنها  . گروه)٣٦، ١بهمن تئوريك 
هاي فدايي امكان داد تا به عنوان  ي مسلحانه به چريك مبارزهها را از آنها كسب كنند.  توانند مشروعيت مبارزه به نفع توده مي

ر دو سال گويد تنها د مي ١٣٥٢ترين نيروي مخالف شوند. جزني در سال  متعهدترين و پيشروترين نيرو ظاهر و بدل به اصلي
توجهي در جنبش شهري و كارگران به  اند و رشد قابل كاهش يافته و روشنفكران به جنبش پيوسته عمومي فعاليت چريكي بدبيني

  .)٣٨-٣٧ ،١بهمن تئوريك  ١٩( وجود آمده است
ي سياسي نيازمند ليبرال  ي سياسي صحيح محروم كرده است و توسعه ي كارگر را از توسعه طبقه ،اما ديكتاتوري خشن

ي كارگر كه به صورت فعاليت وسيع سنديكايي و اعتصابات و  جنبش اقتصادي طبقه« :كند دموكراسي است. جزني استدالل مي
ي  يك بورژوازي بوده است. در شرايط حاكم بر جامعهشود تاكنون نيازمند شرايط سياسي دموكرات اعتراضات عمومي آن ظاهر مي

ي رشد عوامل عيني است، ظهور و رشد محروميت را همچون زحمتكشان  ي كارگر كه نشانه ي طبقه رغم رشد فزاينده ما، علي
و  گري كار طبقه شناختي جمعيت ي توسعه ، ان اقتصاديمهاي همز . پروسه)٢٧-٢٦ ...،چه كساني( »كنند. شهري تحمل مي

هاي  هاي كارگري واقعي، فدراسيون اي كه اتحاديه اش منجر به موقعيتي نادر شد: در جامعه نيافتگي سياسي توسعههمزمان 
شود. اما  به پيشاهنگ مسلح محول ميي كارگر  ي پيشبرد منافع طبقه اند، وظيفه ها و احزاب سياسي واقعي ممنوع كارگري، تعاوني

ي انحصاري آن طبقه  تواند نماينده هيچ گروه ماركسيست خاصي نميدهد كه  ي كارگر نشان مي چنين بازنمايي تغييرپذير طبقه
هاي  ها در حالي كه در برداشت اين جريان«شود.  تكه شدن چپ مبارز نيز مي پراكندگي طبقاتي منجر به تكه . به عبارت ديگرباشد

 »دارندعهده ي كارگر را به  ) طبقهvanguardنقش پيشاهنگ (مجموعاً دارند،  و در مشي اختالف لنينيسم - ماركسيسم خود از
ي كارگر به طور خاص روشنفكران به عنوان  هاي طبقه . بايد اشاره كرد كه منظور او از پيشاهنگ)٣٠: ١ بهمن تئوريك ١٩(

كيشانه در ماركسيسم  اي نامعمول و غيرراست . تكثر پيشاهنگان، ايده)١٧١، وقايع سي ساله( ي كارگر است نمايندگان طبقه
. ندديد مي متكثربخش چپ  هاي فدايي خلق خود را در نقش نيروي وحدت واقعيتي گريزناپذير در ايران است. چريك  انقالبي،

توانند همچون حزب  كنند، نمي ي كارگر را نمايندگي مي طبقه همگيهاي مبارز  توجه كنيد در حالي كه از نظر جزني پيشاهنگ
بدين معني است كه . اين خط استدالل )٤١، 1 بهمن تئوريك ١٩( ي كارگر عمل كنند چون از جنبش كارگران منفصلند طبقه

كرده بود كه وي بحث ١٣٤٦ تر در سال  . پيش)٥-٤ ،1 بهمن تئوريك ١٩( آيد همگرايي ايدئولوژيك از پراكسيس بيرون مي
ي  صحت شيوه«المللي (يعني مناقشات چين و شوروي) نبايد مانع وحدت چپ ايراني يا  مناقشات درون جنبش كمونيستي بين

چگونه (نك.  دهد ي مسلحانه را نشان مي بخش مبارزه . اين استدالل اثر وحدت)٤٤، تز گروه جزني( شود» ي [ما] قهرآميز مبارزه
 ،گرايي چپ فرقه ي اش درباره مالحظه بر اساس، جزنيبخش پراكسيس  ي خصلت وحدت . هرچند ايده)٢١،  ي مسلحانه... مبارزه

  كمرنگ شد.  ١٣٥٢اش نسبت به چپ متحد تا سال  بيني اصيل بود، خوش
كه مرزهاي دهد  ي سياسي است و به او امكان مي ترين اداي سهم جزني به نظريه احتماالً مهم تقدم پراكسيس

ي خاصي از  ي كارگر تنها از شيوه ي سياسي طبقه ديد كه توسعه لنينيسم را پشت سر گذارد. وي ميـ  ي ماركسيسم محدودكننده
هاي دربسته و با امضاي منشورهاي وحدت  ها هرگز وحدت در اطاق براي كمونيست«ي مسلحانه.  شود: مبارزه ميناشي  كنش

كنند و به رهبران راست در  ها كسب مي با توده ا در عمل انقالبي و در كوچه و بازارها وحدت ر آيد، بلكه كمونيست دست نمي به
است. وحدت پراكسيس » بينانه  واقع«. اين استراتژي و تاكتيك ؛ تأكيدها در متن اصلي)٣، تز گروه جزني( »قبوالنند نهضت مي

ها به بسياري از  . پراكندگي پيشاهنگ)٢٩، جزنيتز گروه ( »تاكتيك قهرآميز« :شود تنها از طريق تاكتيك درست متحقق مي
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در راه رسيدن . «)٢١، ١٧، ١٤، ي مسلحانه... چگونه مبارزه( ي مسلحانه ضروري است ها نشان نداده است كه مبارزه ماركسيست
هاي فدايي  يكچري بارز آن  نمونه(و  اند پذيرفتهمسلحانه را  مشيلنينيست كه ـ  هاي ماركسيست جريانپيشاهنگ انقالبي،  به

ي  چگونه مبارزه( »سوي مشي انقالبي هدايت كنند. ها را به كنند ديگر جريان با پراتيك خود كوشش مي) ... است خلق
ي كارگر متحد  حزب طبقه .)٣، بهمن تئوريك ١٩( خواند هاي مبارز چپ را به تشكيل ائتالف فرامي جزني گروه ٥.)8 ،مسلحانه...

هاي مبارز در جريانش  اي كه ماركسيست . مبارزه)٤٠، بهمن تئوريك ١٩( ي طوالني مبارزه ظهور خواهد كرد فقط پس از پروسه
  ).٣، بهمن تئوريك ١٩( گراييشان غلبه كنند بر فرقه» انعطاف اصولي«بايد با به كار بردن 

آورد:  تري هم در تفكر جزني به بار مي بخش نتايج جالب پراكسيس وحدتي مسلحانه به عنوان  محوريت مبارزه
بخش ملي را نيز  ي رهبري جنبش رهايي ي مسلحانه حل كند، مسئله ي كنش سياسي را با وارد شدن به مبارزه هركس كه مسئله

  حل خواهد كرد.
  

اي تاكتيكي نيست  ن در واقع مسئلهبخش خلق ايرا ولي بايد توجه داشت كه انتخاب اين تاكتيك براي جنبش آزادي
ي مبارزه، عميقاً و به طور  ي مسلحانه باشد، زيرا اتخاذ يا عدم اتخاذ شيوه هاي بسيار مهم استراتژي مي بلكه واجد ارزش

ارگانيك با اين مسئله وابستگي پيدا كرده است كه آيا ما در جهت استراتژي عمومي انقالب قرار داريم يا در مقابل 
ي قهرآميز با سرنوشت استراتژي انقالب ايران پيوند پيدا كرده است. بنابراين  ي عمومي انقالب. اتخاذ شيوهاستراتژ

تز ( ي اين مسئله نيز هست كه آيا انقالبي هستيم يا ضدانقالبي؟ كننده اتخاذ يا عدم اتخاذ اين شيوه در عين حال تعيين
  ؛ تأكيدها در متن اصلي)٣١، گروه جزني

ها را به اتخاذ موضع نسبت به  كند، گروه ميتقسيم اردوگاه متخاصم  در دوو قطب  دو بهي مسلحانه، وقتي جامعه را  مبارزه
ي مسلحانه را آغاز كند و  هر گروهي كه بتواند امروز مبارزه«انقالب (در حال برآمدن) مجبور خواهد كرد. به بيان ضياظريفي 

ملي را برعهده خواهد گرفت: حتي اگر اين گروه كمونيست نباشد محتمل است كه رهبري  ي نيروهاي ادامه دهد، رهبري همه
هاي  گيري جبهه را تا پس از اتحاد پيشاهنگ تواند شكل . پيشاهنگ مبارز نمي)٢٧ د،١٩٩٦(ضياظريفي  »جنبش را به دست آورد

 ١٩ ؛١٦، پنج رساله( ش كارگران متحد را داشتندي كارگر به تأخير اندازد. از نظر جزني فداييان نقش ستون فقرات جنب طبقه
  .)٤، بهمن تئوريك

  
يافته از  هاي اوليه برداشته شده است. ولي رسيدن به اين شكل تكامل در حال حاضر در راه تشكيل اين جبهه قدم

واقعي اين وحدت نيروهاي انقالبي، مستلزم رشد و تكامل جنبش انقالبي است. در جريان مبارزه است كه محتواي 
هاي  بخش خلق ي آزادي ي آن تعيين شده و ماهيت رهبري آن مشخص خواهد شد. جبهه جبهه و نيروهاي متشكله

چگونه ي ما از ميان خواهد برد. ( ايران و يا هر اتحادي كه داراي چنين محتوايي باشد خالء رهبري را در جامعه
  )٣٨ شود؟ اي مي ي مسلحانه توده مبارزه

آغاز خواهد شد. » وحدت خاص«ي كارگر يا  هاي طبقه با اتحاد پيشاهنگ» وحدت عام«بخش يا  ي وحدت نيروهاي رهايي پروسه
اي  هسته» وحدت خاص«تاكتيك پيشاهنگ باقي بماند،   ي مسلحانه كرد تا وقتي كه پراتيك مبارزه بيني مي جزني پيش

                                                           
ی که او فداييان را آشکارا ميراث سياسی ی جزنی دوپهلوست: در حال اين بخش نوشته 5

منازع گروه بود)،  ويژه هنگامی که اشرف، شاگرد معنوی او، رهبر بی داند (به خود می
ها دانست بل بايد  توان فقط خواستِ پيوستن ديگران به سازمان چريک اين سطور را نمی

 تی چپ خواند. آن را به عنوان تأکيد جزنی بر رهبری بالمنازع فداييان بر اتحاد آ
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هاي پراكنده تنها  پيشاهنگ .)٥، 1 بهمن تئوريك ١٩( خواهد ساخت بخش ي نيروهاي رهايي هژمونيك براي وحدت آتي همه
  .)٢٨، رساله جپن؛ ٧١، نبرد با ديكتاتوري( توانند خلق را متحد كنند زماني كه متحد شوند مي

ي  خاص جبهه تركيبرا تعيين خواهد كرد.  آن محتواياست كه بخش  رهبري جنبش رهايي ،بر اين افزون
شوند. به همين دليل است كه طبق نظر  كنند يا در آن وارد مي مي تأسيسبخش بستگي به نيروهايي دارد كه جبهه را  رهايي

ي  گيري حزب طبقه ي شرايط عيني (مفروض) انقالب (تز احمدزاده) يا انتظار براي شكل جزني از لحاظ نظري توجيه عمل بر پايه
مبارزه برضد دشمن : «رسد ي ميجالب ي نتيجهبه دليل است.  شدن (موضع حزب توده و منشعبين) بيكارگر پيش از وارد عمل 

. )٤ ،1 بهمن تئوريك ١٩( »كند معين ميرا خواه  ترقيي نيروهاي  همهوحدت  فرمخلق و دشمن طبقاتي [ما] است كه محتوا و 
پردازي  مفهومچنين را  »يپيشايند«. جزني ماند باقي مي پيشاينديبخش  ي رهايي و محتواي جبهه مجموعهبه بيان ديگر 

  كند:  مي
  

يافته از  هاي اوليه برداشته شده است. ولي رسيدن به اين شكل تكامل در حال حاضر در راه تشكيل اين جبهه قدم
وحدت نيروهاي انقالبي، مستلزم رشد و تكامل جنبش انقالبي است. در جريان مبارزه است كه محتواي واقعي اين 

  خص خواهد شد. ي آن تعيين شده و ماهيت رهبري آن مش جبهه و نيروهاي متشكله
هاي ايران و يا هر اتحادي كه داراي چنين محتوايي باشد خالء رهبري را در  بخش خلق ي آزادي جبهه

هاي سياسي و نظامي وحدت بخشيده و  ي نيروهاي انقالبي را در جناح اين جبهه مبارزه ي ما از ميان خواهد برد. جامعه
  جنبش به كار خواهد گرفت. ي نيروها و امكانات را براي تحقق استراتژي كليه

اي در سازماندهي  هاي مهم جنبش انقالبي است. چنين جبهه اي از هدف رسيدن به يك چنين جبهه
اي خواهد داشت. اين جبهه قادر خواهد بود براي  كننده ي اشكال مؤثر نقش تعيين نيروهاي خلق، در به كار گرفتن كليه

هاي فردي يك كارمند دولت تا  كارترين كوشش جبهه از محافظه هايي صادر كند. اين ي مردم دستورالعمل همه
ي مسلحانه  چگونه مبارزهبخش را در زير پرچم خود رهبري خواهد كرد.  ( ترين مبارزات يك ارتش آزادي انقالبي

  )٣٨ ،شود؟ اي مي توده

بخش گسترنده را بر  براي جنبش رهايياستراتژيك گاه  گرهي بسا دشوارتر انتخاب بهترين  وظيفه بودن،  پيشاينديچنين  اين
زد، از سازمان  ي موردنظرش ضربه مي گيري جبهه شكل اي كه به گرايانه گذارد. او با ترس از شعارهاي فرقه دوش پيشاهنگ مي

هر «داشت  و اظهار مي» همكاري و تشريك مساعي داشته باشند  ي نيروهاي ملي با همه«هاي فدايي خلق خواست  چريك
ي كارگر  انقالبي طبقه هاي جرياناز حمايت و همكاري  ]بايد[كند  ه برضد ديكتاتوري رژيم و امپرياليسم مبارزه ميك جرياني

مرگ بر ديكتاتوري فاشيستي شاه و حاميان «. شعار استراتژيك پيشنهادي جزني، )١٨٥،    ساله وقايع سي( »برخوردار گردد
، چون هدف فوري جبهه از ميان )١٤٥،    ساله وقايع سي( بخش فهميد رهايي ي براي جبهه گاهي گره، را بايد »امپرياليستش

  . )٢٩، تز گروه جزني( برداشتن خودكامگي شاه است
، از )١٠، 1 بهمن تئوريك ١٩( برد را مترادف با سلطه به كار مي» هژموني«گاه اصطالح  در حالي كه جزني گاه و بي

بندي  مفصلبيانگري/ پيشايندي فرآيند)، همواره هاي زندان هاي از يادداشت گزيدهمطابق با تفكر گرامشي (» هژموني«نظر من 
ي جزني  اين است كه در اين معنا فرضيهمن  . استدالل ايدئولوژي فروكاست توان آن را به نميشود كه  اي را شامل مي بيني جهان

و  ،نخوانده بودرا رغم اين واقعيت كه جزني گرامشي  ، بهاست بدون شك مشابه تصور گرامشي بخش ي رهايي در مورد جبهه
 [نظريات] مشكوك بود، همچنان كهبسيار  ها خبر نبود، بدان از ماركسيسم غربي، اگزيستانسياليسم و چپ نو بي چهاگر

  .)٩٦، نبرد با ديكتاتوري( كند را آشكارا و يك جا رد مي ماركوزه[هربرت] فانون و [فرانتس] تروتسكيسم، 
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ي مسلحانه را  هاي فدايي خلق اولين گروهي هستند كه مبارزه كرد كه چون چريك ، جزني استدالل مي١٣٥٢ر سال د
» فدايي«ي  ناپذيري پژواك حضور فداييان است. اين بدين معناست كه كلمه طور اجتناب اند، هر فعاليت قهرآميز به آغاز كرده

هاي فدايي  . حضور چريكنداردگروهي شورشي  داللت برديگر » فدايي«د و كن مسلحانه مي ي هطور كنايي داللت بر مبارز به
ي  . پس فداييان بايد نقش هسته)٧، 1 بهمن تئوريك ١٩( چپ شود» چتر تشكيالتي«خلق اين پتانسيل را به آن داد كه به 

  هژمونيك را برعهده بگيرند:
  

محور و اساس وحدت خود بپذيرند، امروز يك جريان  ها حاضر نبودند هيچ جرياني را به عنوان اگر ديروز اين جريان
ور چنين وحدتي قرار حتواند م پيشرو وجود دارد كه صالحيت ايفاي نقش رهبري را به طور نسبي پيدا كرده و مي

  )5-6 ،١ ،1 بهمن تئوريك ١٩هاي فدايي خلق است. ( بگيرد. اين جريان چريك

 ژيچنان كه در ايدئولو ،گروه از اسالمآن تفسير راديكال  از نظر تئوريك، ي خلق است. مجاهدين خلق گروهي ديگر در جبهه
ارز نقش فداييان در ميان  ي متوسط، هم بورژوازي و طبقه بخش در ميان خرده شان بازتاب داشت، به آنها نقشي وحدت التقاطي

هاي دو گروه را رد  تفاوت شمردنشدت كوچك  . با اين حال جزني به)١٨٣،    ساله وقايع سي( عطا كرده بودا ،هاي كارگر توده
حدي جزني را مضطرب كرده بود كه در اوج انزوايش در زندان  كرد. شوق زندانيان فدايي براي اتحاد با مجاهدين به مي
(زمستان  ماركسيسم اسالمي يا اسالم ماركسيستي به ناماش  ي نظري ترين مقاله ترين و حتي دگماتيك انهسختسر

 ١٣٦٠ي  هاي فدايي نوشته شده بود و تا اواسط دهه مقاله كه براي انتشار درون چريكاين . را نوشت )١٣٥٢يا بهار  ١٣٥١
روهاي مذهبي و ياي از پافشاري جزني بر حفظ مرز بين ن كند و گوشه گري ايدئولوژيك مجاهدين را رد مي التقاطي عمومي نشد،

  .)اسالم ماركسيستي يا ماركسيسم اسالمي؟( دهد سكوالر را نشان مي
اسالم  ؛140شناسي... بخش دوم،  طرح جامعه( داند مي» كاست«نيون را رهبري روحا بورژوازي سنتي به جزني خرده

كنند اما در گذشته با طبقات  بدون محتوايي طبقاتي تبليغ مي شيعه دين را به صورت ايدئولوژيِ . روحانيون)٣...، ماركسيستي
اهللا خميني در سال  اند. از اين رو ممكن است همچون نيروي سياسي ارتجاعي ظاهر شوند. جزني نقش آيت حاكم متحد شده

 »مايت كردندداشتند از خميني ح مذهبيهاي پيشرو سياسي كه گرايش  جناح«كند چون  تا حدي مثبت ارزيابي ميرا  ١٣٤٢
اهللا بود  ي آيت سابقه ت بيي ملي، منبعي براي محبوبي . نهضت آزادي، جناح مسلمان جبهه)١٤٠ ،شناسي... بخش دوم طرح جامعه(
عدم حضور مؤثر سازمان  كه كند ، تأكيد ميه باشددربيني ك را پيش ١٣٥٧سال رويدادهاي انگار  جزني كه). ٨٣،    ساله وقايع سي(

ها نشان از شكست آنان در بدل شدن به پيشاهنگ خلق دارد.  ي توده هاي خودانگيخته هاي فدايي خلق در جنبش چريك
ن امكان داد به روحانيو 1356-1357هاي مردمي  گيري با شورش هاي فدايي خلق در ارتباط سازمان چريك ناتوانيراستي  به

از خود كنند. آميز اكراه روي مجبور به دنباله ايروهاي سكوالر رو ن ركه خالء رهبري را پ  
شعار استراتژيك جنبش را ) ١٣٤٦وحدت عام بيندازيم: جزني در تز گروهش ( گاه گرهبراي آخرين بار نگاهي به 

مختلف خلق به نيروهاي گاه  گره. جمهوري به عنوان )٣٠، تز گروه جزني( كند اعالم مي» جمهوري و دموكراسي يبرقرار«
را شعار » شعار جمهوري«بخش را هدف خود بدانند. ضياظريفي هم  ي رهايي دهد تا هدف استراتژيك جبهه امكان مي

شايد به دليل موفقيت فداييان، ، ١٣٥٣در  سپس. )٢٧د، ١٩٩٦(ضياظريفي  بيند ترين طيف نيروهاي خلق مي بخش گسترده وحدت
تواند  لق مياند، چون تنها دموكراسي خ ي مسلحانه زده اند كه دست به مبارزهد را هدف آناني مي» دموكراسي خلق«جزني 

 ماهيتهاي جزني در مورد  در مجموع گفته .)٨١، ١٩٧٨(جزني  اقتصادي حاضر را مورد توجه قرار دهد مشكالت اجتماعي و
ي حاضر در تفكر او را ديد: حتي محوريت فداييان در جنبش  توان پيشاپيش دوراهه دموكراسي محدودند. با وجود اين مي

ي انقالبي مورد تصور را تضمين كند. بين انقالب (بورژوا) دموكراتيك ملي و انقالب  تواند تحقق مرحله بخش نمي رهايي
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تر  پيشنيز كه  يپيشايند عنصرطور كامل قابل عبور نيست.  ي رهبري به مسئلهدموكراتيك خلق شكافي قرار گرفته است كه با 
 سرزمين بالصاحباست. بنابراين سياست براي جزني  دخيلهايش از مراحل انقالب  ي او يافتم در مدل ي جبهه در نظريه

)Terra nullium(  راستي بزرگ در سياست دموكراتيك. رسد: درسي به ميبه نظر  
مواجه  ي در سياستپيشايندعامل همخواني داشته باشد، جزني با  راي رهايي ملي كه با شرايط ايراناي ب نظريهبا طرح 

اش  در نظريه(يا گذرناپذيري مفهومي)  )aporia( از دو آپوريا ي در سياستپيشايند خصلتكنم كه  شد. در ادامه استدالل مي
  ك.گيرد: آپورياي نظري و آپورياي دموكراتي مي اءمنش

  آپورياي نظري
، به تحليلي  گذاري بين تضاد اساسي (كار و سرمايه) و تضاد عمده (امپرياليسم و خلق) همانطور كه ديديم جزني با تفاوت

ي مسلحانه را عمل سياسي  مبارزهي سركوبگرانه  ي توسعه تحت سلطهرسد و  هاي اقتصادي ناقص مي ماركسيستي از فرماسيون
همان به است  پيشاينديعنصر  ي آشكاركننده جزني اين رويكردكه  ن آنستاستدالل م گيرد. و بديل فرض مي بنيادگزارانه

 اي ضروري رابطه ي مسلحانه و فرماسيون اقتصادي را ي بين مبارزه كه قرار است رابطهكند  سرايت مي  نظري) juncture( تقاطع
  .نشان دهد

هاي اجتماعي  پديده شمار داند كه به كند اما همچنين مي ديالكتيكي استفاده ميجزني در مقام يك ماركسيست از مدل 
تحليل نيروهاي شود  كه اين باعث مي ي اجتماعي براي توسعهاساسي  هستند  تضادهايي ،د. تضادهاي اصلينتضاد وجود دار

نظام از ستقيماً مهستند كه  تضادهايي، تضادهاي اساسي. «)١،    ساله وقايع سي( در پس اين تضادها ضروري باشد اجتماعي
، ... بخش اولشناسي طرح جامعه( »استنظام توليدي آنها در گرو تحول بنيادي  و حل كرده، با آن رشد شدهناشي  حاكمتوليدي 

وقايع ( داري تضاد اساسي بين خصلت اجتماعي كار و مالكيت خصوصي ابزار توليد است (مناسبات مالكيت) پس در سرمايه )٧
داري  داري متروپل) است. در جوامع سرمايه هاي كامل (سرمايه و همانطور كه اشاره شد اين تنها مربوط به فرماسيون )١ ،   ساله سي

ي فرماسيون  دهد مسئله يابد، مفهومي كه به ما امكان مي دگرگوني مي» تضاد عمده«هاي ناقص) تضاد به  حاشيه (فرماسيون
  .)٢،    ساله وقايع سي( مطرح كنيم ،شود توليد متعين مي  از طريق شيوه كه گونه آنرا اجتماعي 

  

دهد، در چنين شرايطي ديگر  الشعاع خود قرار مي تضاد عمده تضادي است كه در موقعيت خاص، ديگر تضادها را تحت
اي نظام  يا ريشهكنند. ممكن است در شرايطي، تضاد عمده، عيناً تضاد اصلي  تضادها از كانال تضاد عمده عمل مي

شك تضاد يا تضادهاي اصلي (و به سهم خود تضادهاي فرعي نيز) روي آن اثر گذاشته و به آن  موجود نباشد. ولي بي
  )٧، شناسي و مباني استراتژي جنبش انقالبي ايران، بخش اول (اقتصادي) طرح جامعهدهد. ( نيرو و حركت مي

  

هايي از  نشست كنند در حالي كه تضادهاي (فرعي) ته مي تعيينداري) را  سرمايهسيستم موجود (» اصلي«عالوه بر اين تضادهاي 
. به منظور )٧، نيروهاي انقالبي در ايران تحليل موقعيت( هاي پيشين يا محصوالت جانبي نظامي موجودند (فئوداليسم) نظام

ي تضاد اساسي و ديگر تضادهاي اصلي  رابطه ورا تشخيص داده تضاد عمده كه است اين مهم «بخش  [تدوين] استراتژي رهايي
  .)٥ ، ساله  وقايع سي( »جامعه را با آن درك كنيم

را دارد. جزني با استفاده از اين  هاي اجتماعي دهي به آنتاگونيسم فقط تضاد عمده است كه قابليت شكل فقط و
كند. تضاد عمده در نظام  ي منتج از جايگزيني فئوداليسم با بورژوازي كمپرادور مشاهده مي چارچوب تغييري را در تضاد عمده

ئودال، ي ف و اردوگاه استعماري بود (طبقه ي كارگر و دهقانان) بورژوازي، طبقه فئودال كمپرادور بين خلق (بورژوازي ملي، خرده
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وقايع ( ي فئودال و بورژوازي كمپرادور بدل به تضاد اصلي شد ها). گرچه در ايران تضاد بين طبقه ي كمپرادور و امپرياليست طبقه
استعمار باعث برآمدن تضادهاي جديد درون طبقات حاكم شد. رژيم توانست از اصالحات ارضي بهره برد نوو  )٦٥-٦٤،    ساله سي

داران را حل كند و اينچنين تضاد اصلي را بين خلق و دشمنانش بازتعريف كرد،  ين مالكان زمين و سرمايهتا تضادهاي دروني ب
ي فئودال را مجبور به پيوستن به  اصالحات طبقه .)٦٦ ،٦٢ ،   ساله وقايع سي( تجلي يافت ١٣٤٢همچنان كه در موج سركوب سال 

  .)٦٩،    ساله وقايع سي( داران كرد سرمايه
براساس دريافت  اقتصادي را، ي ساختارهاي اجتماعيومونه وابستگي از لحاظ مفهگچكه اينجا مايلم اشاره كنم 

آنچنان كه براي به كار بردن تحليل كالسيك ماركسيستي، جزني ناچار شد تا  ،اندازد كند و از ريخت مي تحريف مي ،ماركسيستي
در قرن  به نام سوسياليسم برپاشدهمائو و كاسترو، رهبران سه انقالب موفق   لنين،. منحرف شود اي پارادوكسي از آن به گونه
رويكرد  ،در خوانش من .شدند]» منحرف«[و از ماركسيسم كالسيك  ندسيسم را از اين لحاظ بازانديشيدمارك گي، همبيستم

شود، تنها  داري مي تهي به سرنگوني سرمايهر نظريه منجزني نيز شامل اين فرآيند بازانديشي مي شود: اينكه تضاد اساسي كه د
از اي است كه  تر تضاد عمده رابطه دقيقبه بيان ). ١٥٣، ساله وقايع سي؛ ١٦، نبرد با ديكتاتوري( شود ق تضاد عمده حل مييازطر

ديكته بخش را  بش رهاييتضاد عمده استراتژي جن تواند در شرايط نواستعماري ايران حل شود. آن تضاد اساسي مي طريق
ط ي خصوصيات عام استراتژي جنبش مربو بازگوكننده، داشته باشد در آن رهبريعنصر آگاه  كه شرط آن به هر انقالب«كند:  مي

هم تغيير  عمومي، اين استراتژي دگرگون نشدهجامعه در يك اقتصادي  شرايط اجتماعيمادامي كه  به اين ترتيببا آن است. 
  .)٥ ،بخش اولشناسي...   مباني جامعه( »كند نمي

 ٦غايي يابي اشارتتفكر او در عصر پساكمونيستي نيازمند نشان دادن مجدد  خود كردنِ بازخواني جزني با هدف از آنِ
داري  هاي سرمايه جزني براي پيوند دادن ويژگي كوشش ي دهنده بين تضادهاي اساسي و عمده نشان ي اوست. تمايز نظريهدر 

و از خود . مفهوم تضاد عمده، در است مفروض مدل ماركسي تحليل ديالكتيكي )universality( شمولي جهاني ايران به  وابسته
ابتدايي ي ماركسيستي است. جزني با وفاداري به طرح  داده از ميان مقوالت پيش خويشمسير  يافتنِ مثال عاليِانگر خود، بازنماي

شته ي تحليلي برسد كه با دركش از واقعيت ايران همخواني دا يابد تا به شيوه اش را مي نظريتوجيه انقالب بودن  شمولجهان
  است. انقالب گفتمان ماركسيستيدر  مشاركتبراي  او. مهم كوشش باشد

كنند. تضاد اساسي براي تحليل  مي برقرارص (تضاد عمده) را پيوند بين عام (تضاد اساسي) و خا متعدديفرضيات 
به ، گردد برمي ي انقالب ماركس نظريه بهبيند. تضاد اساسي  ضرورتاً الزمي را تدارك ميي انقالبي  ديالكتيكي ماركسيستي برنامه

تا ند ا هآنتاگونيسم طبقاتي. انقالبيون كوشيد فرمدر  يو مناسبات توليد مولداي نيروه ميانتناقض  تا محوي كارگر  ي طبقه مبارزه
 . بديننددقيقاً با معيارهاي تحليلي ماركس همخواني نداشتآن شرايط چارچوب عام ماركس را بر شرايط خاصي به كار بندند كه 

انقالب  سه . هرانجام دادندپرولتاريا  به نامتي پرداختند اما اين مبارزه را آنتاگونيساي  مبارزهبه روشنفكران انقالبي  ترتيب
به نام سوسياليستي پيروز قرن بيستم (روسيه، چين، كوبا) در واقع پاسخي خاص به شرايطي خاص بود، با اين حال انقالب 

انقالبي را از نو بر اساس ابتكارات » فرمول«گوارا) همگي چه رسيد. لنين، مائو و كاسترو (و  چوب عام ماركسي به انجام ميارچ
به نام انقالب تاريخي جهاني و در پاسخ  يشخوهر يك كنش  ، اما ازخود حركت كردندخاص نهادند و در مسير   خودشان بنيان

                                                           
6 Ultimate referentiality ؛ يا ارجاع نهايی. ارجاع غايی همانا مفهوم خاصی است که در

ی توضيحی تمامی عناصر درون آن تئوری  چارچوب تئوريک معينی به عنوان آخرين نقطه
آورد. طبيعی است که از نظر نويسنده هيچ مفهومی  ای همگون يکجا گرد می را به گونه
ارجاع «مارکس مثالی است از » زيرساخت اقتصادی«تيازمند نيست. مفهوم غايی و ام

که در تحليل نهايی وظيفه داشت تمام تئوری مارکس را عقالنی کند و تمام » غايی
ايم که چنين  ای پاسخ دهد. در دوره پساکمونيستی آموخته پاسخ را به گونه های بی پرسش

مشکالت انسانهاست تنها يک آرزو و  ارجاعی به اقتصاد که گويا حل کننده تمامی
های فکری  ی سيستم نقد نويسنده است به همه» ارجاع يا اشارت غايی«پندار بوده است. 

 باورانه.  ذات
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 طرح كليو خاص، بالفاصله پس از موفقيتش » بومي« ضاد اساسي دفاع كرد. هر انقالبرازآلودي به نام ت يابي غايي اشارتبه 
  كرد. ديگري توليد  شمولو جهانابداعي 

هاي مختلف را زير چتر واحد الگوي  ي انقالب كند كه همه تضاد اساسي همچون غايتي كار ميل بودن وشم جهان
كند  جذب مي خود درون چارچوب عامدر اي  گونه را به ٧خاصمورد يابي نهايي هر  اشارتاين آورد.  انقالبي ماركسيتي گرد هم مي

هر انقالب  .يجاد نكندباوري بر آنها استوار است اكه غايت  شمولي هر انقالب تهديدي براي اصول جهان و ويژگي خاص بودن تا
شود. از اين ديدگاه  رهايي جهاني بشر تفسير مي» كاربست«، اكنون چون  شمول ي خالي كردن زير پاي امر جهانخاص به جا

(انقالب  شمولي انتزاعي جهانبا پوشش سازند)  فرد مي هاي روسيه، چين و كوبا را منحصربه (كه انقالب مشخصهاي  ويژگي
كند  ميبرد و امر خاص هويتش را رها  را زير رداي خود ميو ويژه خاص  عناصر شمول شود. امر جهان هاني) مستتر ميخي جيتار

در قرن گويا بود. » سوسياليست«توان بدون تأييد ماركسيسم،  نميكه گويي تو را به دست آورد،  شمول تا مشروعيت هويت جهان
انقالب  نوع يابد) تنها يك پايان مي ١٩٨٩شود و با سقوط ديوار برلين در  شروع مي ١٩١٧ي سال  انقالبي (كه در روسيهبيستم 

  ممكن است وجود داشته باشد.» اصيل«
را به ياد آوريد كه حل  تئوريكيكند. تصور  اي ديگر هم رهنمونمان مي غايي به مالحظه(يا ارجاع)  يابي اشارتفهم 

كند.  داري نزديك مي داري پيراموني تضاد اساسي را يك قدم به نابودي نهايي اقتصاد سرمايه ي سرمايه تضاد عمده در هر جامعه
داري نداشته  نظام سرمايهارتباط ضروري با مبارزه برضد  هيچ ايران ي سركوبگرانه در كشور پيراموني اگر مبارزه بر ضد توسعه

ي مفروض انقالب تاريخي  ي خاص خودشان را به پروسه ي بازيگراني است كه مايلند مبارزه باشد، پس تضاد عمده عمالً ساخته
بخش  ي رهاييها آيد. در واقع جنگ گونه شكافي مفهومي بين تضادهاي عمده و اساسي پيش مي ينبدجهاني پيوند دهند. 

داري  تضاد عمده در كشورهاي پيراموني اثري بر رفع تضاد اساسي سرمايه» رفع«ظفرنمون در آسيا و آفريقا نشان دادند كه 
  جهاني نداشته است.

 »تناقض«ت اي بين اصطالحا ي او فاقد تمايز پيچيده خوريم: نظريه اكنون به ابهامي برسازنده در تفكر جزني برمي
)contradiction( ،»ستيزه« )conflict(  را براي ارجاع به هر دو  ٨تضاد فارسي ي است. او دلخواهانه كلمه» آنتاگونيسم«و

اساسي بين كار » تضاد« ،. به معناي دقيقبرگرداندم conflict بهبرد. در اين كتاب تضاد را  تضادهاي اساسي و عمده به كار مي
) اشاره دارد. خود ي) و امر خاص (مناسبات توليدمولد(نيروهاي  شمول منطقي ماركس بين امر جهان» تناقض«و سرمايه به 

تاريخي از طرفي و تضادهاي سياسي طبقات مشخص تاريخي از  انتزاعييعني بين نيروهاي  -ماركس تمايز بين تناقض و تضاد 
. در دانست اهميت مي را بي - كنند ميها را حل  اين تناقضتجسم تناقضات هستند و با مبارزه او فرض  بنا بهطرف ديگر كه 

نظر جزني  برد. از خود راه به ديگري نمي ي ماركسي بين تضاد و تناقض شكافي عبورناپذير برجاست، چون هر يك خودبه نظريه
شود. براي  بخش مي هاي رهايي هاي سياسي جنبش به خواست بين طبقات مختلف منتهي يص منابعتضاد عملي بر سر بازتخص

». آنتاگونيسم«، نياز به اصطالحي تازه داريم، (كنكرت) تضاد مشخص -انتزاعي ي معيوب تناقض  خالص شدن از چرخه
گيري هژمونيك جبهه تعريف  ي شكل در لحظه» آنها«و » ما«تضاد بين  بندي فصلبيانگري/م در گر كنش كنشرا  آنتاگونيسم

 آيد ضاد و تناقض فائق ميآپوريايي بين تي  كند و بر رابطه غايي را خنثي مي يابي اشارت آنتاگونيستيكنم. سياست  مي
)Articulated Experiences: Towards a Radical Phenomenology of Contemporary Social 

Movements  ،٢٠٠٣(.  
اين تضاد [بين كار وسرمايه «ثبت كرده است:  را »تضاد«به ابهام اصطالح  اش فرد بدگماني منحصربه يجزني در فراز

اي را  تازه  بندي و جناح دادهقرار خود را تحت تأثير تضادهاي ديگر  تبديل شده،م ونيسبه آنتاگ كه ]تجسم يك تناقض استكه 

                                                           
7 Particularity م -. »فايده«و نه » خاص بودن«؛ به معنای  
 م-ی آن استفاده می کند برای ترجمه oppositionی انگليسی  که نويسنده از کلمه 8
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هاي جزني به كار رفته، به نظر  اثر در نوشته و بي اي گذرا شيوه به» آنتاگونيسم«رچه . گ)٤، سالهوقايع سي ( »كند ايجاب مي
 ها) ين شاه و آمريكاييدر كار است (از جمله آنتاگونيسم ب )confrontation( شود كه تقابلي رسد براي موقعيتي استفاده مي مي

توانيم سه  ، ميرا بسط دهيم» آنتاگونيسم«اش از اصطالح  تفكر جزني، استفاده خودسازي ازآن . اگر براي)١٤٧ ،   ساله وقايع سي(
ها يا طبقات (كه فرضاً با شرايط  بين گروه تضاد ساختاري ،دوم و انتزاعي؛ مجرد تناقض منطقياول، را مطرح كنيم:  تضادمعني 

ي  آيد. در نظريه تضاد آگاهانه به عمل درميكه آنجا هاي مختلف در سطح سياسي  آنتاگونيسم ،و سرآخر ؛تناقض منطبق است)
اي و نواستعماري تضاد عمده استنباط  داري تناقضي مجرد (منطقي) است كه از آن حد وسط منطقه جزني تضاد اساسي سرمايه

(سياسي) است. اين مدل  آنتاگونيستياي  متمايز (بين شاه و خلق) لحظهشود و بنا به آن تضاد خاص و  ساختاري) مي- (اجتماعي
هنجارمند تحميلي اقتصاد  غائيتتوانم  كند. اما من نمي خوبي كار مي به ١٩٧٠ي  جهان سومي در دهه براي ماركسيست نوعيِ

بيش نيست، پنداشتي است كه  پنداريتناقض مفهوم  (تناقض) بر امر اجتماعي (تضاد) يا امر سياسي (آنتاگونيسم) را بپذيرم.
  .و نيازي نيست بدان پايبند باشيم شودسهولت موجب عمل  بهتواند  نمي

ي  سياست بدل به سرچشمهكنيم:  اي دست پيدا مي ي ماركسيستي از افق ديدمان به ديدگاه تازه با حذف اين فرضيه
ها، بدل به  گونيسما. امر سياسي، ميدان آنتشوند با استقالل نسبي از اقتصاد شود و هردو آنها قلمروهايي مي امر اجتماعي مي

هاي  ي حول هژمونيهر كدام از اين نيروها خود را در برابر ديگر كه جاييتا شوند،  ي نيروهاي اجتماعي مخالف مي برسازنده
گونيسم نيازي ندارد هيچ شكلي از تجريد را دستاويز خود قرار دهد. امر سياسي به عنوان ميدان ا. آنتكند رقيب تعريف مي

  دهد.  هژمونيك خود به جامعه شكل مي شروط، بنا بر »آنها«و » ما«هاي بين  و آنتاگونيسمه هاي بيانگران كنش
ي كارگر  گيرد، در حالي كه در واقع طبقه فرض مي پيشي كارگر را  جزني در مقام ماركسيست عامليت تاريخي طبقه

ي  شود. طبقه به عامل تغيير بدل مي») آنها(«برضد نيروهاي شاه ») ما(«نظري جزني از نيروهاي خلق بيانگري تنها به لطف 
جزني ناشي از جستجوي او براي هويتي يكتاست كه فداييان را  ي شناختي ندارد و مركزيتش در نظريه كارگر هيچ امتياز هستي

هبري ي ارگانيگي با نيروهاي خلق ندارد و ضامن ر ي سنت سوسياليستي حفظ كند. مبارزه مسلحانه هم هيچ رابطه در ادامه
ي مسلحانه احياي وزن سياسي، مشروعيت و اعتبار چپ ايران از  حاصل مبارزهي كارگر نيست.  ي طبقه خودخوانده اهنگپيش

  است.بخش  و آزاديرستگاري  كنشي مسلحانه  . مبارزهاست شكست حزب تودهلحاظ مفهومي پس از 
هاي بديعي براي فرا رفتن از  ت، تالشماركسيستي ناتوان اس مؤثر گفتمان جزني در حالي كه از ديدن غايات

ي وي دائماً با  مفهومي ببخشد. پس نظريه زبانيگرا  ي ايرانيان چپ كند تا به نسل تازه شده مي كارگرفته هاي ناقص به نظريه
هرگز  در آنموقعيتي كه   است، گذرناپذيريبه معني  آپورياشود كه در غير اين صورت قابل اجتناب بود.  آپوريايي متوقف مي

). Aporias. ناتوان است (نك همسايه يا نه. مرز در آپوريا از جداسازي دو قلمرو ايم گذر كرده ي ديگرسو توان فهميد به نمي
ناپذيري محافظت كند. در مورد گذركنند كه به دنبال نقاط اتكايي گردد تا از آن در مقابل  را مجبور مي  نظريه هاي آپوريايي تجربه

در كشورهاي بخش  هاي رهايي تضاد اساسي و نسبت دادن جنبش ذيلبندي مفروض تضاد عمده  وريا در ردهي آپ جزني تجربه
ناپذيري به گذربسيار بهره برده است، چون  هاييماركسيسم از چنين آپوريابه انقالب جهاني تاريخي پرولتاريا قرار دارد.  اي حاشيه

  اي از تضاد اساسي دگرگون كند. تضاد عمده را به استعارهدهد  شكل متناقضي به پارادايم ماركسيستي امكان مي
خودكردن تفكرش  ي جزني براي ازآن ام از نظريه شكنانه و شالوده )nonreferential( يابانه اشارتخوانش غيري  ثمره

امر سياسي انكار  اولويت. بيانگرانههاي  و آنتاگونيسم ها كنشي به عنوان قلمرو اولويت امر سياساست:  بودهدرس  اينتاكنون 
داده   هاي پيش داري جهاني) يا حوزه ي كارگر)، ساختارهاي مركزي (سرمايه (طبقه امتيازمندبه بازيگران  يابانه اشارت توسل هرگونه

مفروض يا اصول انتزاعي توجيه  هنجارمند اي تاريخ ي گونه فرد را بر پايه كند. تقدم امر سياسي كنش (اقتصاد) را ضروري مي
شان بر  بيني كند كه براي هژمونيك كردن جهاني هاي مختلفي را آشكار مي گروه ناپذير پايان گيري موضعامر سياسي كند.  نمي

اي از گشودگي  شود چون هژموني نياز به درجه دموكراسي رهنمون مي ي مسئلههژموني ما را به  ي مسئلهشوند.  جامعه همگرا مي
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ي  شويم كه مسئله اگر تقدم امر سياسي را بپذيريم، متوجه ميشده است.  دريغي سركوبگرانه  سياسي دارد كه در لواي توسعه
ر ايران نبود بلكه رهايي ايران از داري د پايان دادن به سرمايه  جزني و رفقايش، به رغم ادعايشان،نزد رهايي ملي  براي كوشش
  مشاركتي بود. حال بايد به سراغ اين آپوريا برويم. - ي سركوبگرانه و حركت به سوي مدرنيزاسيون دموكراتيك توسعه

  آپورياي دموكراتيك
آن را آپورياي  - حاكم استكه بر سياست رهايي ملي  ي جدا كردتوان از آپورياي آپورياي نظري در تئوري جزني را نمي

ي اجتماعي در شرايط  توسعه وبخش  هاي رهايي كنش ميانالعبوري  صعب ي راهه بيشود به  نامم چون مربوط مي دموكراتيك مي
كه هنوز هم  اي آپوريا يا گذرناپذيري مفهومي – برم به پايان ميانگيز  بررسي اين آپورياي شگفتبا دموكراتيك. اين فصل را 

  كننده است. تعيينتيك امروز براي سياست دموكرا
سازي مجدد جامعه.  اي و سياسي ي سركوبگرانه، ابزاري فعال براي بسيج توده ي مسلحانه پاسخي است به توسعه مبارزه

ي جزني كليدي است. اما چنين حضوري  كند در نظريه فرض اينكه جنبش چريكي حضور روشنفكران چپ سكوالر را تضمين مي
كند تا بر اساس مرز بين  مسلحانه جامعه را قطبي و شهروندان را مجبور مي ي ه تضمين شدن دارد؟ مبارزبه چه منظور نياز به 

ي  شود (كه در خوانش من هدف مبارزه اي لزوماً منجر به گشايش سياسي نمي بندي گيري كنند. چنين قطب خلق و رژيم موضع
 Utopia( ١٩٨٠ي  سالوادور در دهه  شود، مانند ال خصمانه مي هاي بندي دستهدر عوض منتهي به مسلحانه است). 

Unarmed، بسيج سياسي است. با اين حال  از طريقمسلحانه به دنبال گشايش سياست  ي از نظر جزني مبارزه). ١٠٤-٩٦
مورد ال سالوادور) ي مسلحانه اگر در بسيج مردم شكست بخورد (مثل  مبارزهسازد كه  ي جزني نمايان مي تر خواندن نظريه دقيق

ي مسلحانه به قصد  مبارزه ا كهتا آنجد. رس يا اگر در استراتژي خود محبوس شود (مورد فارك در كلمبيا) به انسداد سياسي مي
شده بداند چون اگر چنين  تعيين مرز بين خلق و دشمنانش را ازپيش ممكن نيست، شود ظاهر ميمشاركت  رايگشودن سياست ب

قطعي و » آنها«و » ما«بين موقعيتي كه در آن مرز سياست نيست.  واقعيسازي  ي مسلحانه ديگر بازنهادينه كند مبارزه
آپوريا اندازد.  ويق ميفقط آپوريا را به تع-وقتي در دور باطل جنگ چريكي و سركوب دولتي گرفتار شويم-شناخته است ازپيش

جا شوند، در اين صورت گشايش  اي جابه كند كه مرزهاي سياسي با توجه به بسيج توده ناپذيري خود را هنگامي آشكار ميگذر
ي  ن مبارزهايم يي شكلي اساسي رابطه بخشد. با آگاهي از آپوريا، مي توانيم به قلمرو سياسي دائماً مرزهاي جديدي را ضرورت مي

  ي جزني بازانديشي كنيم.  ي هژمونيك و دموكراسي را در نظريه ، جبههمسلحانه
سياست گاهي است كه  سياسي در آن لحظات گاه و بي ءپيشاهنگ خلق پر كردن خأل قهرآميزمقصود حضور 

هاي  ي مسلحانه و جنبش ي مبارزه كننده پاشد. به تمايز بين اثر بسيج هاي دروني فرومي رژيم به علت بحران گرانحصار
دهد.  ي كوتاه را به اين موضوع اختصاص مي هايش فقط يك مقاله ي نوشته جزني در همهها توجه كنيد.  توده» خودي خودبه«

اشت تا رهبري ذه غيبت رهبري توانمند سكوالر دست روحانيون را باز گك است ١٣٤٢-١٣٣٩ ي نگراني او آشكارا ناشي از تجربه
ي ملي دوم دستخوش آشفتگي بود،  : جبهه)٣٠...، ماركسيسم اسالمي( به دست گيرند ناخواستهمدت را  خودي كوتاه قيام خودبه

دار بين روحانيون  ي ريشه رابطه نهضت آزادي كوچكتر از آن بود كه اثرگذار باشد و چپ سازماني از آن خود نداشت. گذشته از
اهللا  تيارتجاعي خود را اشاعه دهند، چنان كه آ قيودن ايجاد كرد تا ارهبري فضايي براي روحاني ءشيعه و طبقات سنتي، خأل

خميني حق رأي زنان و اصالحات ارضي را محكوم كرد. بدون رهبري دموكرات سكوالر فرصت گشايش سياسي از دست رفت و 
حضور شامل ابتكار عملي در رهبري است: ي مسلحانه  ناچار فهم او از مبارزه خواست چنين چيزي باز هم رخ دهد. به جزني نمي

ها، در هنگام قيام آنها، شوند.  خودي توده هاي خودبه سازد كه بدل به رهبران جنبش مي ران سكوالر چپ پيشگام را قادرروشنفك
  دهد. ي متحد آن جايي است كه چنين ابتكار عملي رخ مي جبهه

گيرند. اما  كه در آن روشنفكران در ارتباط با مردم قرار مي شود ميجبهه در مقام گشايش سياسي آنتاگونيستي قلمرويي 
متكي به وجود خواهد آمد  دوشقهي هژمونيك سياستي  جاي جبهه بهآن معين باشد،  ياگر رهبري جبهه از ابتدام چنان كه ديدي
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كنند و به  بر اقتدار دوگانه. اينجاست كه جزني و ضياظريفي به صورت ضمني جهشي كوانتومي به عصر پساكمونيستي ما مي
كند كه رهبري پيشاهنگ در انقالب  ميشوند. جزني تصديق  زديك ميي چپ پساماركسيستي امروز ن»گرا غيرذات«سياست 

. ضياظريفي در باب نامتعين بودن )٢٧، پنج رساله( معلوم نيست و بايد از نظر سياسي بدان دست يافت دموكراتيك ازپيش
  دارد: رهبري هژمونيك اذعان مي

  
كدام سازمان اين كه چه سازمان سياسي وابسته به كدام طبقه رهبري جنبش را كسب كند مربوط به اين است كه 

و در جهت اعمال استراتژي مناسب با موقعيت اجتماعي و سياسي  سياسي نيازهاي جامعه را بهتر و زودتر درك كند
در جنبش ملي و دموكراتيك در ميان ساير نيروها  كشور قدم بردارد و در طي پراتيك انقالبي و عمالً رهبري خود را

لحسن ضياء ا، ابوي حسن ضياء ظريفي زندگينامه؛ در مرداد ٢٩حزب توده و كودتاي مسجل سازد. (حسن ظريفي، 
  )افزوده شده ؛ تأكيد٣٠١ظريفي، 

تواند ديگران را به زير  تنها وقتي قدرتمند و متحد باشد مي متحد كردن چپ است، چون چپ ،به رهبري اولين قدم در دستيابي
شده  تعيين بخش ازپيش ي رهايي چترش دعوت كند. فهم جزني از وحدت خاص و عام را بايد در اين زمينه فهميد. رهبري جبهه

پيشرو] ي [نيروهاوحدت اين «لق تعيين شود. هاي مشخص مطالبات خ بندي نيست چون محتوا و شكل جبهه قرار است با مفصل
پوشد. محتوا و فرم اين جبهه امري نيست كه امروز بتواند مورد توافق  ي عمل مي بخش جامه ي رهايي ههبه نحو كامل در يك جب

شده نيست،  . بنا به نظر جزني، چون رهبري جبهه از پيش تعيين)٢، بهمن تئوريك ١٩( »ي آن قرار بگيرد دهنده نيروهاي تشكيل
. هر نيروي )٣، ٢ ، بهمن تئوريك ١٩( بر داشته باشد را در» نودموكراتيك«ي انقالبي بورژوادموكراتيك يا ممكن است محتوا

دهد رژيم را به  بخش امكان مي سازد كه به جنبش رهايي ي هژمونيكي را مي ها را به دست آورد، هسته سياسي كه حمايت توده
تواند  مي )ي كارگر از جمله طبقهطبقاتي ( جايگاههيچ نه ماند و  ي هژمونيك رقابتي مي چالش كشد. در نهايت سياست جبهه

ماند، چون چنين گروهي مركزيتش را  ي هژمونيك تا ابد مسلط باقي مي ي هسته هيچ گروه برسازنده نقشي مركزي ايفا كند و نه
نيازي  مسلحانه در حالي كه پيش ي مبارزهمانند.  تجربياتي كسب كرده كه هميشه موقتي مي بندي هژمونيك مفصلبيانگري/از 

مبارز كافي نيست. به همين دليل بود كه جزني هميشه  است، براي تضمين رهبري چپ» رقابت بر سر رهبري«براي ورود به 
(نويدي  داد مجاهدين، هشدار مي طلبي مبارزهي صرف  به اتحاد بين فداييان و مجاهدين، بر پايهنامنتقدانه ي  نسبت به توصيه

جنبش مسلحانه در واقع ي  و متحدكننده   آگهي بايد خاطرنشان كرد كه تأكيد جزني بر اثر قطبي . گرچه به عنوان پيش)٢٠٠٨
  شان غافل شدند. سكوالرهاي  آماجشايد به همين دليل بود كه فداييان از كرد.  گرايان را خنثي مي هشدارش نسبت به اسالم

قادرمان مي سازد چارچوب لنينيستي تحميلي را كه جزني اسماً پذيرفته بود كنار بگذاريم. جزني  استداللاين خط 
ي لغات او)  در دايره» بورژوادموكراتيك(«كند، در عوض او مستقيماً حقوق دموكراتيك  ركوب استنتاج نميمبارزه مسلحانه را از س

بندي سياستي دموكراتيك در  سختي كار جزني در فرمول ٩.داند ي سياسي و اجتماعي اساسي مي را به همين ميزان براي توسعه
شناسي آمريكايي را مبني بر اينكه ليبرال دموكراسي ريشه در  او گاهي ديدگاه جامعه است.» دو تاكتيك« چارچوب مدل لنينيستيِ

ي طبقاتي ضعيف در  به عنوان توضيح انگيزشي براي مبارزهطبقات كارگر و متوسط در غرب دارد،  رشد روبه استاندارد زندگي

                                                           
های دموکراتيک سخن  ها در دادگاهش در دفاع از حقوق و آزادی جزنی بنا به گزارش 9

ايد  ی حکومت قلمداد کرده شما تعداد اندکی دانشحو را نيز براندازنده«گفته است: 
و آسايش را  تيتامدانيد آنکه  اند، در حالی که خوب می که امنيت را به خطر انداخته

ی داشتن يک باشگاه يا يک کتابخانه را  که حتی اجازه از ملتی سلب کرده، رژيمی است
های صنفی خود نيز محرومند  دهد. دانشجويان حتی از داشتن تشکل در دانشگاه نمی

ی درهای آزادی مسدود  شود و همه ی درهای دموکراسی بسته می در کشوری که همه«و» و...
در زندگی و آثار جزنی،  (نقل قول از جنگی». گشايد گردد، اسلحه زبان به سخن می می
55-54( 
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ي  ر انقالب دموكراتيك شرايط ضروري توسعهاگ ).٢٢-٢١ ،نبرد با ديكتاتوري( كند اتخاذ مي» بورژوايي«هاي   دموكراسي
ي كارگر است، به  شرطش رهبري طبقه كند، پس انقالب سوسياليستي كه پيش اجتماعي و سياسي صحيح طبقات را فراهم مي

ي بين انقالب سوسياليستي و انقالب  به عبارت ديگر رابطهدهد.  ي سياسي چپ ضرورتش را از دست مي عنوان برنامه
دو ( بندي خود لنين هم، هرچند گذرا، عيان است ناپذير حتي در فرمولگذراين شكاف اي آپوريايي است.  دموكراتيك رابطه

ي  توسعه اگر جوامع از لحاظ ساختاري و تاريخي قرار است به سوسياليسم برسند، پس .)٣٧، تاكتيك سوسيال دموكراسي
شود، اين نافي نياز به انقالب براي دستيابي  طبقات مختلف در شرايط دموكراتيك دير يا زود منتهي به سوسياليسم مي» طبيعي«

ي سركوبگرانه رهايي بخشد، انقالب سوسياليستي را زائد  به آن است. بدين ترتيب انقالب دموكراتيكي كه ملت را از توسعه
سياست سوسياليستي فقط با بدل كاهد.  ين انقالب دموكراتيك را به مكمل انقالب سوسياليستي فروميبندبازي نظري لنكند.  مي

چپ  فتمانكردن سياست دموكراتيك به مكمل خود، به مثابه چيزي افزوده و بنابراين غيراساسي، ممكن است مركزيتش را در گ
ماند.  باقي مي  بندي مفهوم دهد غيرقابل تي رخ ميسسوسياليجا كه گذار از سياست دموكراتيك به سياست  درست همان حفظ كند.
  خوانم. مي آپورياي دموكراتيكمن اين را 

رسد بلكه ساختي مفهومي نيز هست. وي به  اي مبتني بر واقع به نظر نمي از نظر جزني تهديد نواستعمار فقط داده
به عنوان هدفي هنجاري توجيه كند. جزني براي را ك سوسياليسم بر سياست دموكراتي تحميلدهد تا  ارجاع مي» نواستعمار«

صول جانبي گفتمان نواستعمار از لحاظ مفهومي محي رهايي ملي به ساخت نواستعمار احتياج داشت. از اين رو  ترسيم نظريه
ي  جزني نتوانست محدوديتي را كه به نظريهكند.  سوسياليستي را توجيه مي تصور انقالب كه ، تهديدي بيرونيملي است  رهايي

ورود  جامعدموكراتيكي كه بر پراكسيس به عنوان اصل  ي پساليبرال ي هژمونيكش تحميل كرده بود ببيند، نظريه درخشان جبهه
 ١٠عماريي هژمونيك ستون فقرات چپ پسااست كند. جبهه زمان، تأكيد مي هاي هم ي اتحادها و آنتاگونيسم به قلمرو سياسي، حوزه

ملي و   امان نوليبراليسم، از سياست محدود رهايي پساماركسيست امروز باقي مانده است، چپي كه به رغم گسترش جهاني بي
شان را با  هاي پيشين بينوايي سياسي دموكرات اين بدين معنا نيست كه در حالي كه سوسيالگفتار نواستعمار فراتر رفته است. 

اش را  داري يه كلي خط ضدسرما دهند، چپ امروز به نشان مي ميانهچپ جناح و  هاي معتدل ليبرال سر تبديل شدن به مسابقه بر
  وانهاده است.

صورت راديكالي دموكراسي را با مشاركت  دهد كه به ي هژمونيك امكان مي مختلف جبهههاي  بيانگري
هاي  جمع جنبش  حاصل ي كننده دموكراتيك بازنماييي  پس جبههشده بازانديشي كنيم.  رانده حاشيه ي اكثريت به يابنده گسترش

ي آن نيروهايي  كنند تا به مقابله آرايي مي هايي كه كنار يكديگر صف ها و مطالبات مختلف است، جنبش اجتماعي مختلف با برنامه
اند  محدود كرده يروكراتيكورا به تصميمات بمعتبر  مشاركتو   هاي انتخاباتي تقليل داده را به اكثريت بروند كه مشاركت سياسي

شان را  دغدغه  شده ناتوانند، چه برسد به اينكه رانده حاشيه شود كه از فهم نيازهاي اكثريت به منصباني اتخاذ مي كه از طرف صاحب
انقالب دموكراتيك منتهي به ضروري نيست سرآخر اگر به سراغ آپورياي دموكراتيك برويم و تصديق كنيم كه داشته باشند. 

هم با جزني  انديشم كه مي ايم. بدل كردهياست دموكراتيك رهايي ملي را به سآنگاه است كه مفهوم قالب سوسياليستي شود، ان
 »گردد. هاي ما كامل و تصحيح مي در حقيقت تنها در پراتيك است كه تئوري«اعتقاد داشت  چونموافق بود  گيري من نتيجه اين

تصحيح اش را  پراكسيس نسلي جديد نظريه وي آنقدر زنده نماند كه ببيند چگونهدريغا كه . )1،  ي مسلحانه... چگونه مبارزه(
   كرده است.
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