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ت با شرک« های ناتمامچپ و انقلاب» ابتکار جالب نقد اقتصاد سیاسی در میزگرد

های خوبی در برخی از محافل چپ گشت. با توجه به بحث ساززمینهمیهمانان برجسته 

مباحث در میان کسانی که این  ینکات مهمی که در طی این میزگرد مطرح شد، ادامه

این نوشته با توجه به مباحث مطروحه پس در میزگرد را دنبال کردند، قابل انتظار بود. 

نیکفر بر برخی از مسائل محمدرضا دوست عزیز آقای  اخیر ینوشتهاز میزگرد و نیز 

. مقاله در ابتدا به شکل اظهارنظر در مورد چند موضوع متفاوت که دشومی ملأتچپ 

کفر، تازه نی یاستادان حاضر در میزگرد مطرح کردند تهیه شد اما پس از انتشار نوشته

قاله م روازاینتر از معمول گشت. کات دیگری بدان افزوده شد و در نهایت کمی طولانین

در قسمت حاضر، نظرات محمدرضا نیکفر مورد ارزیابی  به دو قسمت تقسیم شده است.

 گیرد.قرار می

 )از این به بعد« افسردگی چپ و بار گران تاریخ» ،اخیر خود ینیکفر در مقاله 

دورانِ  که چپ بنا بر عادتِ طرح نمودند، اما از آنجامهم را  یچند نکته«( افسردگی»

کند تا بلافاصله به موضوعات بعدی یتر فقط چند لحظه بر موضوعات داغ مکث مییتو

. نکات زیادی در کمی افزودفرصت تأمل بر  بحث، یبپردازد، شاید لازم باشد با ادامه

 اند و خواندنو موجزی مطرح شدهنیکفر وجود دارند که به شکل بسیار گویا  یمقاله

گر متفکر و چالش ای را برای این قلم باز نمود. اما از آنجا که نیکفر فردیها زوایای تازهآن

 یمهم درباره ینیکفر حول یک نکته بحث قسمت اول مقاله تلاش دارد، هستند،

 ،و دارد و اتحادها را که اهمیت زیادی برای چپ داشته مسأله تضادها ،سازی چپساده

 و گاه به چالش بکشد. هددادامه 

 ساده-پیچیده

برخورد سه رهبر سیاسی چپ، لنین، مائو  ینحوه به ،«افسردگی» ینیکفر در مقاله

« یگرایساده» ؛انتقاد دارد نانآ« گراییساده» و هایشانو جزنی حول تعیین استراتژی

این قلم اگرچه با برخی از صاحب  جا گذاشته است.که میراث خطرناکی را برای چپ به

ذیرد. او را بپ لاستدلا مرکزی یتواند چند نکتههای نیکفر توافق دارد اما نمیلاستدلا

وضعیت  یمشخصه»نیکفر در همان ابتدای این بخش از مقاله یک حکم کلی دارد: 

https://pecritique.com/2021/09/10/%da%86%d9%be-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%b3/
https://pecritique.com/2021/09/19/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%da%86%d9%be-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%86%db%8c/
https://pecritique.com/2021/09/19/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%da%86%d9%be-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%86%db%8c/
https://pecritique.com/2021/09/19/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%da%86%d9%be-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%86%db%8c/
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یم ای بدانتوانیم سردرگمی و پیچیدگیرا که پیش روی آن است میای یندهآموجود و 

گردد، اما هیچ معلوم نیست که تغییر این که ظاهراً به یک عامل یعنی حکومت برمی

باره و با یک ضربه باشد و با تغییر آن سردرگمی و پیچیدگی رفع شود، عامل یک

 .(۰۰۱۱)نیکفر،  «ایحلقهتکای است، نه انداز دگرگونی چندحلقهترین چشممحتمل

ن آب توان موجبا سرنگونی یک حکومت نمی این حکم کلی کاملاً درست است که فقط

 تغییرات بزرگی شد که بسیاری از نیروهای مترقی خواهان آن هستند.

 که این تفسیر کلی کمیورد آمیاما، در ادامه نیکفر سه مثال از لنین، مائو و جزنی 

 مائو، در یکنظر بنا بر  :کندشود. او در ابتدا صحنه را چنین ترسیم میدار میخدشه

ای انقلابیون تعیین تضاد عمده یمرکب تضادهای زیادی وجود دارند و وظیفه یپروسه

 یایهبر پ کننده در روند حوادث دارد. انقلابیون استراتژی خود رااست که نقش تعیین

ت شکل دیگری تح همین موضوع را لنین به کنند. اما قبل از او،تضاد عمده تعیین می

 یر پایهب نیز بیژن جزنی به تاسی از مائو، رده بود. در ایراناصلی بیان ک یعنوان حلقه

رسید.  «نبرد با دیکتاتوری شاه»تفکیک تضاد اساسی از تضادهای عمده و فرعی به شعار 

« چیدهسازی امر پیساده» یگیرد که منطق لنین، مائو و جزنی بر پایهنیکفر نتیجه می

 قرار دارد.

قلاب نمودهای کنشی یک ان)مثلًا نگاه کنید به  فرهای قبلی نیکبا توجه به نوشته

 «گراییساده»توان این ( میگرایینیروی چپ و جامعه یسه نوشته دربارهو  کنشبی

توان امید به نمی« یک ضربه»با تغییر حکومت در را در چند وجه در نظر گرفت، 

برسد، به این « محوریجامعه»به « محوریدولت»چپ باید از  تغییرات پایدار داشت و

ثلًا نگاه )م نتونیو گرامشی استآنیکفر معتقد به فرمول جنگ سنگر به سنگر  خاطر،

 ی(. دوم، منطق تعیین استراتژی بر پایهکنشنمودهای کنشی یک انقلاب بیکنید به 

 است.« گراییساده»تضادهای اساسی و عمده 

 یهجبه نزدیکی بین نظرات یاد شده با مقولاتی چون تضادها، یجا که رابطهاز آن

را  پا« افسردگی» ی... وجود دارد، این قلم از مقاله،متحد، جنگ موضعی، جنگ مانوری

ر د. اما، پیش از بررسی نظکرتر بحث را فراخ ینهد، با این امید که بتوان دامنهفراتر می

https://www.radiozamaneh.com/374897/
https://www.radiozamaneh.com/374897/
https://www.radiozamaneh.com/374897/
https://www.radiozamaneh.com/374897/
https://www.radiozamaneh.com/388611/
https://www.radiozamaneh.com/374897/
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تأمل  هزمیننظرات لنین، گرامشی و مائو در این  در مورد جزنی در مورد دیکتاتوری باید

 .کرد

کمینترن،  یبنا به توصیه ،۰۲۹۰پس از تشکیل حزب کمونیست چین در سال 

عام طرفداران حزب در سال حزب به همکاری با چیانگ کای شک پرداخت. بعد از قتل

تجدیدنظر در استراتژی  یزمینه به پایان رسید. شکست همکاری،این همکاری  ۰۲۹۱

از این زمان به بعد، توجه بخشی از حزب متوجه نقش دهقانان  حزب را فراهم ساخت و

قش ن یدر ابتدا ناسیونالیست بود، با علاقه به مطالعه در انقلاب چین شد. مائو که

خیل عظیم دهقانان  یدرباره ۰۲۹۱چین پرداخت و در سال  یدهقانان در انقلاب آینده

ا را هانتخاب کند: آن دهقانان قبالتواند سه راه را در به این نتیجه رسید که حزب می

. او شق اول را دکنها مقابله دد، یا با آنها گرروی از آن، مجبور به دنبالهدکنرهبری 

تدریج در حزب پذیرفته شد. حزب کمونیست پس از ه، چیزی که بدکرپیشنهاد 

واقع فرار شد. مارش در« مارش بزرگ»های متعدد نظامی مجبور به راهپیمایی شکست

شک بود، با این حال در پایان مارش این حزب بود حزب از دست نیروهای چیانگ کای

تدریج به این نتیجه رسیدند که چیانگ همد، زیرا مردم بآکه از نظر اخلاقی پیروز بیرون 

ها بیشتر از متجاوزان ژاپنی متنفر است. در طی مارش بزرگ، کای شک از کمونیست

 گرا بود و این نبوغ را داشت کهسرعت بالا رفت. او فردی عملاقبال مائو به یستاره

 بسیار مناسبی را در مقابل دشمانش اتخاذ کند.های استراتژی و تاکتیک

که لنین پس از شروع جنگ اول جهانی و شکاف بزرگی که در اثر جالب آن ینکته

های مؤثر مبارزه، تحلیل اوضاع وجود آمد، برای پیدا کردن راههآن در جنبش کارگری ب

ائو نیز در . مدورآهگل روی  به فلسفه و دیالکتیک و تدوین استراتژی و تاکتیک مناسب

دوران سخت شکست به فلسفه و دیالکتیک پناه برد. علت چه بود؟ باید توجه داشت 

شدت در یکدیگر تنیده بودند. انقلاب یک هکه در این زمان هنر انقلاب و جنگ ب

توجه به  روازاینرویارویی، نه لزوماً نظامی، نیروها در درون مرزهای یک کشور بود. 

ها از اهمیت خاصی برخوردار بود. این موضوع نظریات مورخین نظامی و نیز تاریخ انقلاب

مشهود است. اما هنر انقلاب مستلزم  در آن زمان خوبی از اصطلاحات مرسوم نظامیبه

بخش بزرگی دن کرجدا کردن هرچه بیشتر نیروهای طرفدار حاکم و یا حداقل خنثی 

تغییر استراتژی به معنی تلاش برای دیدن مسائل  شده،انقلابیون یاد ها بود. از نظراز آن
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 توان با خیره شدن به حوادث جاری هم تحلیلمدت بود. میطولانی اندازچشماز یک 

مدت را ندارد. از سوی دیگر، طولانیهای هایی دقت تحلیلارائه داد، اما چنین تحلیل

های مختلف اجتماعی و فهم لیل پدیدهابزار مناسبی برای تجزیه و تح دیالکتیک

گل ه طولانی است. برای کسانی چون لنین یا گرامشی اندازچشمها در یک تغییرات آن

به  او هم مدخلی بر برخی از نظریات مارکس بود که گاه اهمیت زیادی داشت زیرا او

بیش از مارکس در مورد دولت و  که هگلشکل موجزی بیان کرده بود، و هم این

ی جامعهبود. گرامشی هم برای درک بهتر سازوکارهای ده کرمدنی بحث  یمعهجا

 .وردآ، از جمله به هگل روی مدنی

 یژاپن نیز مائو به فلسفه یو حمله« مارش بزرگ»در دوران سخت پس از 

به تدریس فلسفه برای کادرهای حزب در  ۰۲۹۱در سال  دیالکتیک پناه برد و

کادرهای حزبی، استفاده  آموزش دیالکتیک به ف مائو ازهای حزبی پرداخت. هداردوگاه

های اجتماعی و اتخاذ استراتژی و تاکتیک مناسب در از آن در تجزیه و تحلیل پدیده

( در دو کتاب، ۰۲۹۱) های حزبی مائو در همان سالدرس مبارزات بزرگ پیش رو بود.

 هایاز درس . قصد مائوندشدمنتشر  «تضاد یدرباره»و  «پراتیک یدرباره» هاینامهب

دیالکتیک برای عموم  یفلسفهدن کر، قابل درک «تضاد یدرباره»خود و نیز کتاب 

( درست به ۰۱، ۹۱۹۱به لاوسن، نداشتند. )نک کادمیک آمردمی بود که تحصیلات 

خوانندگان فراوانی یافت و تأثیر زیادی بر « تضاد یدرباره»همین خاطر کتاب 

ر ، برتولت برشت بود که تحت تأثیآن نامهگذاشت. یکی از خوانندگان ب خوانندگان خود

 ویلیام شکسپیر پرداخت. «کوریولانوس» یاین کتاب به بازنویسی نمایشنامه

 یهجالب نبود، بلکه ابزار مهمی برای توسع یبرای مائو، دیالکتیک فقط یک فلسفه»

ییر سرعت تغهشرایط مبارزه ب استراتژی سیاسی و نظامی در طی دوران دراماتیکی که

 )همانجا( «نمود، بود.می

تحت تأثیر هگل،  در دیالکتیک خود قبل از هر چیز نه خاطر آورد که مائوباید به

اد نیروهای متض یتوایسم بود که بر اساس آن جهان انباشته از مبارزه یبلکه فلسفه

چه انسان در جستجوی آرامش و سازگاری است اما همیشه با تغییرات مداوم است و اگر

تأثیر زیادی بر درک « بیانتونگ»گردد. همچنین سنت فلسفی چینی روبرو می
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از نظر مائو  .(۹۱۱۹)تیان،  دیالکتیک گذاشت مائو، از ازجملههای چینی، مارکسیست

 «شد.امری مداوم محسوب می امری موقت، و انقلاب گاریساز دائمی، امری تضاد»

 های مشخصی با درک( بنابر آنچه گفته شد، دیالکتیک مائو تفاوت۰۱، ۹۱۹۱)لاوسن، 

 مارکس از دیالکتیک هگل داشت. 

بحثی  مارکسیستی یاسلاوی ژیژک، یکی از خدمات مائو به فلسفه یبر اساس گفته

( این به معنی آن ۰۹، ۹۱۰۱)ژیژک،  دها باز کرد.تضا یاست که او در مورد مقوله

 درستی درک ساده ازبهدرستی فهمید و یا فرموله کرد. مائو بهنیست که او همه چیز را 

متضاد در طی سنتز  یدو پدیده که بر اساس این درک، ،هگل« سنتز دیالکتیکی»

ی در نف»رسید که رسند را رد نمود، اما از آن به این نتیجه دیالکتیکی به سازش می

مائو  خلاصه کرد.« ابدی ضدین یمبارزه»وجود ندارد و همه چیز را باید در « نفی

هر »گفت  ود کروحدت یا سنتز اضداد را رد  اضداد، یبراساس چنین درکی از مبارزه

 یهتوان در فاجعچنین تفکری را میعملی  ینتیجه«. کندچیزی چیز دیگر را نابود می

 دنبال کرد. چین« به پیش جهش بزرگ»

تضادهای فرعی  اما خدمت بزرگ مائو به مارکسیسم تأکید او بر وجود و اهمیت

تضاد اساسی در یک چیز یا پدیده، آن چیز یا پدیده  اول، است. تئوری او چند پایه دارد:

 هد.داز بین برود، هویت خود را از دست می کند. اگر تضاد اساسی آن چیزرا تعریف می

اصلی چیز را تشکیل داده و موجب  ییک اِشکال و خطا، بلکه خصیصه وجود تضاد نه

 یتمام جوامع موجود، تاریخ مبارزه تاریخ»بنا بر مانیفست،  شود. مثلاًبقای آن چیز می

داری، تضاد بنا بر تئوری مارکسیستی تضاد اساسی نظام سرمایه یا ،«طبقاتی بوده است.

 گاه تنها نیست و وابسته به تضادهای، یک تضاد هیچکار و سرمایه است. دوم، در نظر مائو

 داری تضادسرمایه یدیگر است. مثال مائو در این زمینه این است که در یک جامعه

اصلی بین پرولتاریا و بورژوازی است، اما در عین حال تضاد فرعی مانند تضاد بین 

اد وابسته به وجود تضامپریالیسم و مستعمرات نیز وجود دارد. سوم، اگرچه تضاد فرعی 

وجود هداری بدر مثال مائو مستعمرات فقط به خاطر وجود نظام سرمایه - اصلی است

معنی آن نیست که تضاد اصلی تضاد عمده در یک جامعه است. در مثال اما  - مدندآ

ه و نیروی متجاوز ب« خلق»چین، مائو معتقد بود پس از تجاوز ژاپن به چین، تضاد بین 

تواند تغییر کند. جامعه بدل شده بود. چهارم، تضاد اساسی نیز خود می ید عمدهتضا
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. پنجم، دکنتواند دچار چنان تحولات بنیادی شود، که تضاد اساسی تغییر یک جامعه می

 که لزوماً همان تضاد اساسی نیست.  است حل تضاد اساسی منوط به حل تضاد عمده

 یها درکهای ارتدوکس و استالینیستمارکسیستبنابراین، درک مائو بر خلاف 

وانست تیک تضاد اصلی وجود داشت، اما این تضاد اصلی می ساده نبود. در نگاه او اگرچه

تحت شرایط معینی اهمیت خود را از دست بدهد و یک تضاد فرعی اهمیت بیشتری 

د عمده ه تضایابد و به تضاد عمده بدل گردد. همچنین، تضاد اصلی با تضاد فرعی که ب

حلِ تضاد اساسی از حل تضاد عمده راه بدل شده است، همپوشانی ندارد. و در نهایت،

گر شود، مبارزات دیگذرد. بنابراین زمانی که یک تضاد فرعی به تضاد عمده بدل میمی

 منوط به حل آن تضاد هستند. 

اند کردهاین موضوع را درک ن« اندیشهای جزممارکسیست»ژیژک،  یبنا به گفته

که کلی بودن تضاد دقیقاً در دل جزئی بودن آن نهفته است. گاه یک تضاد فرعی به 

ژک، )ژی گردند.شود و نبردهای دیگر منوط به حل این نبرد مییک تضاد عمده بدل می

۹۱۰۲ ) 

این طرز فکر، بر  کنند.مائو امروز چه کمکی به مبارزات چپ میهای موزهآاما این 

سرکوب زنان،  نطبق است. اگر برخی معتقدند که مبارزه برایکثرت مبارزات م

ین ب« طبقاتی اصلی یمبارزه»نژادپرستی، معضلات محیط زیست را باید به خاطر 

 توان به این نتیجه رسید کهاین تئوری می هب اریا و بورژوازی معوق گذاشت، بناپرولت

توان از طبقاتی پیروز شد. نمیتوان در نبرد در آمریکا بدون مبارزه با نژادپرستی نمی

که از سرکوب سیاهان سخنی گفت. بدون آند کرطبقاتی در آنجا صحبت  یمبارزه

طبقاتی نیست، خطری که نباید آن را کوچک  یالبته این به معنی نادیده گرفتن مبارزه

که  طبقاتی یک ذات ثابت نیست، چنان ی، بلکه تأکید بر این نکته است که مبارزهکرد

 تواند نبردهای متعددی رامی نبرد طبقاتی ، در نتیجه،ت نزد هگل چیز ثابتی نبودذا

چرا  ،شودسخن گفته می طبقاتی یدربر گیرد. اما در زمانی که از کثرت اشکال مبارزه

ملی  یفمینیستی، نبرد ضداستعماری، مبارزه یطبقاتی را همتراز مبارزه ینباید مبارزه

های کلیت هویت یکنندهطبقاتی عامل اصلی تعیین یمبارزه»یرا، ز و امثالهم قرار داد؟

( تضاد طبقاتی صرفاً یک تضاد در میان تضادهای دیگر ۰۰۱۱)ژیژک،  «.اجتماعی است
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ی در هویت ینیست. هدف جنبش سوسیالیستی از بین بردن طبقات است. هدف مبارزه

ایط ها و ایجاد شرهای مختلف، بلکه تثبیت آناشکال متفاوت آن نه از بین بردن هویت

های مناسبی برای همزیستی است. )همانجا( جنبش سوسیالیستی در پی اجرای برنامه

عمومی، مسکن عمومی،  رایگانهمگانی، آموزش  رایگانمانند بهداشت  - و نه ویژه - عام

 یاست. این جنبش در درجه سی در کار...دموکراعمومی، گسترش های اجتماعی بیمه

های ویژه برای این یا آن گروه نیست. اما این به معنی آن نیست که اول خواهان اقدام

های ویژه و محدود حمایت نکرده و یا نخواهند کرد بلکه تصریح ها از اقدامسوسیالیست

داری های عامی است که سرمایهحلهجنبش سوسیالیستی بر را تأکید این نکته است که

 ها است. مانع اجرای آن

هایی از متضاد روبروست. اعتراضات بخش یاز سوی دیگر چپ با دو پدیده

را  های کاملاً متناقضیفرودستان که تحت تأثیر هیچ حزب سیاسی نیستند و خواسته

زردها به افزایش قیمت بنزین بود های آن اعتراض جلیقهکنند. یکی از نمونهمطرح می

. که دولت مکرون تحت عنوان مبارزه برای کاهش آلودگی محیط زیست اعلام کرد

)اعتراضات مشابهی به خاطر افزایش قیمت بنزین نیز در ایران صورت گرفت(. در فرانسه 

معترضین نه فقط خواهان کاهش مالیات بر بنزین و دیزل شدند بلکه حتی برخی از 

طرفدار کسانی چون ترامپ هستند. دفاع افرادی چون ماری لوپن از  ،دندکراعلام نان آ

ان گرایبسیاری از چپ ها باعث شد،بسیار متناقض آن زردها و تقاضاهایجلیقهجنبش 

 ان،گرای. از میان چپندکنها را مردود تلقی زردجلیقهفرانسه هر گونه حمایت از جنبش 

د ها خوزردجلیقهپشتیبانی نمود. واقعیت امر آن بود که ن امعترضتنها ملانشون از 

کاملًا  هایمکرون با خواسته دانستند که به دنبال چه چیزی بودند. یک اعتراض ضدنمی

 مبهم.

خواهان رهبری جنبش دهقانان توسط  ۰۲۹۱مائو در سال  چنان که گفته شد،آن 

هایی چون جنبش شد. حمایت و همکاری بانان آحزب به منظور کسب رهبری 

 تیغ یهایی چون ماری لوپن، مانند راه رفتن بر لبهو رقابت با پوپولیست زردهاجلیقه

حمایت مشروط از این  وجود ندارد.« ایخالص و پاک و پاکیزه»هیچ جنبش است. اما 

ها ممکن است به سمت کسانی چون لوپن کشیده شوند، که آنها با علم به اینجنبش

 .استها بر آنثیرگذاری أتتنها راه 
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که اند دهکرها تلاش فراوانی اخیر لیبرال یکه در طی چند دههدوم آن یپدیده

ها تنها کسانی هستند که در مقابله با نژادپرستان، مبارزه با ستم جنسی، آننشان دهند 

سه قطب مبارزاتی ایجاد  روازایناند. از حقوق مهاجرین پرچم مبارزه را علم کرده دفاعو 

ها با نژادپرستان هستند و هر دو لیبرال یگرایان منکر مبارزهشده است. برخی از چپ

فاصله  «افراط»اند تا از دو سوی دیگر به صف میانه پیوسته شمرند، برخیرا یکسان می

اند. اعلام کرده« برتری کارگران سفیدپوست»ها هدف خود را مبارزه با بگیرند. آن

، ها واقعی استگرا و لیبرالهای راستواقعیت امر این است که تضاد بین پوپولیست

ز قطعی گرایان نیها با چپلیبرالگرایان پوپولیست در کنار همچنان که تضاد بین راست

است. بنابراین در هر موقعیت مشخص باید مانند مائو سعی نمود تضادهای چندتایی را 

حل هر معضل راهدر صورت امکان به تضادهای دوتایی تبدیل کرد و پذیرفت که در 

 ها قبل از هربا این یا آن گروه در یک جبهه قرار گرفت. هدف لیبرال توانمشخص می

های دروغین دفاع از حقوق بشر و یا داری تحت پرچمچیز دفاع از نظام حاکم سرمایه

ها نیست بلکه نیفتادن در دام همکاری دموکراسی است. این به معنی عدم همکاری با آن

 یبدون تأمل در مورد تضادهای موجود و اهمیت پیش بردن مبارزه« یک مرحله»در 

 طبقاتی است.

 و طالبان، موجبات خوشحالی بسیاری از مخالفین آمریکا از امروز شکست آمریکا

بسیاری  های خروج نیروها،است. صحنهده کرحتی برخی از نیروهای مترقی را فراهم 

ها قبل آمریکا برای شکست اتحاد که سالاندازد. با وجود آنرا به یاد جنگ ویتنام می

امروز  ، امادکرگیری طالبان کمک بزرگی شوروری با کمک به مجاهدین، به شکل

تواند تضاد طالبان با آمریکا را نادیده بگیرد. کشورهایی چون روسیه و کس نمیهیچ

 چین به خاطر مسائل ژئوپلتیکی از پیروزی طالبان خوشحال هستند. حتی اگر امروز

داشت، خوشحالی خود را از شکست آمریکا پنهان نام اتحاد شوروی وجود میهکشوری ب

 یکرد، با این حال این پیروزی در جهت حل مسائل و مشکلات اساسی جامعهنمی

شود، و ساختارهای افغانستان نیست. موجب بهبودی وضع مردم عادی افغانستان نمی

 انداز آرامشکنونی چشم یمتأسفانه در لحظه کند وجامعه را تحکیم می یافتادهعقب

)با وجود دلایل مختلف آن دو  رسد. نه اتحاد شوروی و نه آمریکابسیار دور به نظر می
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دفاع  ،این شدند. با وجودان میتبایستی از روز اول وارد افغانسبرای مداخله نظامی( نمی

 پیروزی ویتنام، با توجه جنبشافتاده معنی ندارد. پیروزی طالبان با از یک نیروی عقب

ه هر چند ک مقایسه نیستند،قابل ویتنام و همبستگی جهانی وسیع مردمی در داخل

 آمریکا در هر دو کشور شکست خوردند.

تضادها به اساسی و فرعی، نه درک او از  مائو نه تقسیم یمشکل اصلی اندیشه

 یقدرت سیاسی از لوله»او استراتژی و تاکتیک بلکه فهم وی از سیاست بود. از نظر 

 با چنین طرز تفکری مسائل سیاسی به مسائل نظامی تقلیل«. یدآمیتفنگ بیرون 

 های غنی و سنتیو مدرن بود که با تکیه بر مکتب یافتند. او یک نظامی باهوشمی

ر خود رقبای دیگ یبلکه همه چینی نه فقط در مقابله با چیانگ کای شک پیروز گشت،

حزب کمونیست تحت رهبری او انقلاب را با جنگ  در عین حال، داد. نیز شکست را

 د.کراتیک برای حل اختلافات بووآن تکیه بر متدهای غیردم ییکسان گرفت که نتیجه

فلسفه و تاریخ، تأمل در مورد  یهمچنان که در ابتدا گفته شد، هدف مائو از مطالعه

ه زمینو وسیع بود، اما وی در لحظات مهمی در این  درازمدت اندازچشمها از یک پدیده

انداز مچش»و پاهایش از زمین جدا شدند. او با تکیه بر بینش فراانسانی و د کرروی زیاده

را  ۰۲۹۱-۰۲۹۰های میلیون نفر در اثر گرسنگی در سال ۹۱مردن  یفاجعه ،«کیهانی

گردد موجب می ی است کهاپدیدهپایان بشر »از نظر وی  ااهمیت جلوه داد. زیربی

ژیژک بر کتاب تضاد و  ی)به نقل از مقدمه «تر از انسان تولید شودچیزی پیشرفته

میز آفاجعهنظرات او در مورد حزب بسیار سکتاریستی و .(۰۹-۰۹، ۹۱۰۱پراتیک مائو، 

 بود که تأثیرات منفی زیادی نه فقط در جنبش کارگری چین، بلکه جهان گذاشت.

 هایموزشآهای افکار و رفتار او مانع از دیدن برخی از باید این جنبهبا این حال، ن

توانست نیروی بسیاری از  درست مائو شود. او با ساده نوشتن در مسائل پیچیده،

 .وردآکادرهای حزبی را به خدمت خود 

 «کمیسر حزبی»

ا توجه بگذار فدائیان خلق کم بحث نشده است. اما اختلافات دو گروه بنیان یدرباره

مهم  یکوتاه در مورد چند نکتهملی أتاخیر نیکفر شاید لازم باشد  یبه چند نوشته
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صورت گیرد. در بین برخی از روشنفکران چپ فدایی این عقیده وجود دارد که در میان 

 با تسلط بینش سنتی»گذاران فدایی دو بینش چپ نو و سنتی وجود داشت. بنیان

بین بینش چپ سنتی و بینش نو، که از آغاز در سازمان جزنی بر سازمان فدایی تضاد 

های اصلی گرایش وجود داشت به سود بینش چپ سنتی حل شد. این تحول از زمینه

جدال نظری حزب توده و »سرکوهی، فرج )نک « به حزب توده بود. "فدائیان اکثریت"

جا برخی از دوستان تا آن سی فارسی؛ همچنین یأس و داس(.بی، بیهای فداییچریک

میسر ک»اند. یکی ترسیم کرده دیو و فرشته اند که رهبران دو گروه را چونپیش رفته

 د.جزنی...تا زنده بود در زندان رهبر بو»..فرهنگی.  یاست و دیگری شوالیه« حزبی

 ده. در ادبیاتفریب. باهوش بود و مقاوم بود و مبارز و رزمنده و سازمانمستبد بود و عوام

سوادی بود که به دلیل کمو هنر، به اقتضای زمان و زمانه، کپی کمیسرهای حزبی 

. ورندآنمیرانند و اهل اندیشه و پرسش را تاب شان بر فرهنگ حکم میموقعیت سیاسی

ز جا که او بود هر چه جاسازی و انگ زدن علیه دیگران. هرفض دست بالایی داشت در

ی جا که او بود مقاومت در برابر پلیس شاه و روحیهشد. هرالیسم روسی بایکوت میرئ

آقای سرکوهی نیز چپ را به دو  (۹۰۹، ۹۱۱۹ )سرکوهی،« های زندان بالا بود.بچه

کم در دستچپ رها از بندهای تشکیلاتی »کند. فرهنگی و حزبی تقسیم می یدسته

سازی جامعه ما را در غیبت رقبای خود بار خلاقیت فرهنگی و فرهنگ ۹۱و  ۰۱ی دهه

 یو حتا در زمینه -ی فرهنگبر دوش کشید. اما از چپ تشکیلاتی و رهبران در زمینه

نویسی ها و حاشیهگران و تکرار کلیشههای خود و دیجز بستن چشم -ی سیاسیفلسفه

برداری و حذف و کشتن استعدادهای فرهنگی و فکری کاری برنیامد. جواهران و گرته

یاب و نادری بودند خلیل ملکی و امیر پرویز پویان در میان رهبران سیاسی نسل کم

 یاستپیش از ما و نسل ما که با ذهنی وقاد و قلمی توانا و چشمی باز در فرهنگ و س

ورزی و حاصل اندیشه-راآکه جدای درستی و نادرستی  -به میراث گذاشتندثاری آ

-۹۹، ۹۱۱۹ )سرکوهی،« های دست چندم.تفکرشان بود و نه شرح و حاشیه و کپی

۹۰) 

ت کسانی چون معتقد اس« ی از مسئلهئدیدن خود همچون جز» یدر مقاله نیکفر

ر بیند، او دمی« خود را جزئی از مسئله»ی را انتخاب کردند و پویان «راه دیگر»پویان 

https://www.bbc.com/persian/iran/2012/02/120117_l44_tudeh_party_fadaiyan_khalq
https://www.bbc.com/persian/iran/2012/02/120117_l44_tudeh_party_fadaiyan_khalq
https://www.bbc.com/persian/iran/2012/02/120117_l44_tudeh_party_fadaiyan_khalq
https://www.bbc.com/persian/iran/2012/02/120117_l44_tudeh_party_fadaiyan_khalq
https://www.bbc.com/persian/iran/2012/02/120117_l44_tudeh_party_fadaiyan_khalq
https://www.radiozamaneh.com/575277/
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کند و اش معلق نیست، عمل میداند، سوژهحل میخود را جزئی از راه»عین حال 

« شاخص روشنی برای موفقیت عملش دارد. راه دیگر رهروانی سرزنده و شاداب دارد

اسلامی را مهوری ج( او نیز گرایش به حزب توده و خط مشی شکوفایی ۰۹۲۱ ،)نیکفر

ی بست برخورد. ولفدائیان اما به بن« راه دیگر» داند.نظرات جزنی می یغلبه ینتیجه

مسلحانه، عملًا پیشرفتی نداشت، با وجود گروه  یهای پیاپی پدید آمد و مبارزهضربه

و به جای پافشاری بر منطق راه دیگر در عین  نسبتاً کثیری از هوادار، دچار تعلیق شد

واسط نظریات بیژن جزنی به شاهراه  یمسلحانه، از طریق حلقه یتجدیدنظر در مبارزه

چپ سنتی پیوست و پا که در این شاهراه نهاد، آن شد که شاهدش بودیم. پارتیزان که 

، یکی از رهبران بیژن جزنی»جا( )همان «شکست خورد، خود را در موضع ژنرال قرار داد.

مشرف به انقلاب، مبارزه با دیکتاتوری شاه را به عنوان هدف اصلی  یچپ ایران در دوره

ر، )نیکف «شد..مبارزه عنوان کرده بود. عملاً هرگونه مبارزه علیه شاه بحق دانسته می

، )نیکفر« زمان معلق نیست: زمان زمان عمل است.»پویان  ی( از نظر او در نوشته۰۹۲۲

۰۹۲۱) 

های نظری زیادی بین دو گروه بنیانگذار وجود داشت، واقعیت این است که تفاوت

پویان و جزنی، با وجود اختلافات « راه دیگر»اما برخی از این اختلافات غیرواقعی هستند. 

 بهتر، یکی بود. یفراوان در مورد استراتژی و تاکتیک، در راه رسیدن به یک جامعه

در راه  زمان خود بود که« سازشکار»های سیاسی و سازمانراهی متفاوت از احزاب 

گرا نبودند، با اعمال پیشین یا تعلل خود موجب سلب داشتند، عملانقلاب قدمی بر نمی

چپ شده بودند، وابسته به این یا آن جناح جنبش کمونیستی  اعتماد مردم از جنبش

برای یک انقلاب خلقی تحت هدف جنبش فدایی قبل از هر چیز مبارزه  جهانی بودند،...

ها همگی تسخیر قدرت دولتی از طریق انقلاب را هدف اصلی رهبری فدائیان بود. آن

رهبران در نهایت ایجاد یک حزب  یخود قرار داده بودند. هدف پویان همچون بقیه

 لنینی بود.

ه کچناننیز تحت تأثیر نظرات جزنی نبود،  چرخش به راست فدائیان اکثریت

از طرفداران جزنی در بین دو گروه اقلیت و اکثریت تقسیم شدند. اکثریت بسیاری 

های آثار او را یک بار یا در زندان خوانده و یا در خانه در بهترین حالت، رهبران فدایی،

دقت در سازمان مورد بحث قرار هتیمی مطالعه کرده بودند. نظرات بیژن قبل از آنکه ب
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 یمبارزه یو موج انقلاب مسأله ک نظامی به سازمانگیرد، از مد افتاد. ضربات مهل

زیادی حل کرده بود. برعکس تمام نظریات او در مورد نقش  یمسلحانه را برای عده

روحانیت و امکان رهبری آن، ضرورت مبارزه با دیکتاتوری مورد توجه غالب فدائیان 

« شاگردان جزنی»سازمان، در ابتدای انقلاب خود را از  قرار نگرفت. بخشی از رهبری

که پیرو واقعی افکار او باشند. کافی است گفته شود که نفوذ معرفی کردند، بدون آن

اشی تلچنان نازل بود که رهبری سازمان برای انتشار آثار او نیز واقعی معنوی جزنی آن

ن ه ایب(«ای بدون رتوشپرتره»)مثلا نگاه کنید به  . این قلم در مقالات دیگریدنکر

 جا نیست.در این هابه تکرار آن استدلال موضوع پرداخته است و نیازی

ژوازی بورنیکفر معتقد است که جزنی در تز مبارزه بر علیه شاه آب تطهیر بر خرده

تابع مصلحت » ریخت و در نتیجه همه چیز« بخشدر تمام مراحل جنبش رهایی»

سنگر به سنگر است. اما نگرش  یمبارزهاو طرفدار  شد.« مبارزه علیه شاه و امپریالیسم

 ت؟مردمی چیس یاین موضوع و جبهه یدرباره ...،کائوتسکی ،گرامشی، کمینترن، لنین

 استراتژی گرامشی

گرامشی معتقد بود که تفاوت زیادی بین استراتژی جنبش کارگری غرب و آنچه 

استراتژی جنگ موضعی یا در انقلاب روسیه اتفاق افتاد وجود دارد. پیشنهاد او اتخاذ 

 یزمینهبرخی جنگ سنگر به سنگر به منظور کسب قدرت بود. اما پیش یبنا به گفته

کسب قدرت توسط بخشی از  گرامشی در مورد تفاوت شرق و غرب، تلاشملات أت

هایی با برخی از گرایان آلمان پس از انقلاب روسیه بود. این حوادث شباهتچپ

ه گئورگ لوکاچ ک ت. در این زمان، فیلسوف معروف مارکسیست،های فدائیان داشتلاش

تئوریک  یحزب کمونیست مجارستان در اتریش بود در مجله یاز اعضای تبعید

زب پردازان حنظریه کرد. از نظر او وقاطعانه از تاکتیک مسلحانه دفاع می« کمونیسم»

 یط عینی انقلابلمان، در آن کشور انقلاب پرولتری فعلیت داشت، شراآکمونیست 

 ی)تایل اکسیون( مسلحانهِی ئجزبایست از طریق عملیاتِ و پیشاهنگ می بود موجود

داری حاکم آلمان بروند. از سوی این با ابزارهای نبرد نهایی به جنگ سرمایه درپی،پی

وری چون این تئ هبتکوین یافت. بنا « تعرض انقلابی»معروف به  ینظریه ،پردازاننظریه

https://www.akhbar-rooz.com/44086/1399/06/06/
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های پرولتری ]را[ از توده»توان میی ئجزعصر، عصر انقلابی بود، با تهاجمات مسلحانه 

جدا  «رفرمیستی»و « رهبران منشویکی». باید پرولتاریا را از دکربیدار « خواب رخوت

 یواسطهبهاقدامات سازمانی که حزب کمونیست بتواند ». عملیات کوچک نظامی دکر

 ابتکارات مستقل و فعال حزب کمونیست»نیست بلکه « ی را تسخیر کندآن قدرت دولت

منظور غلبه بر بحران ایدئولوژیکی و رخوت منشویکی پرولتاریا و رکود تکامل انقلابی به

 یبه عبارت دیگر از نظر لوکاچ، پایه (۰۱۱-۰۱۹صص  ،۰۹۱۹)اندرسون، « است.

ر قدرت بلکه تأثیر عملیات بر های عینی چون تسخینه رسیدن به هدفی ئجزعملیات 

واقعیت نداشت. در هر حال، در ماه مارس  ای کهالبته گفته ؛کارگر بود یآگاهی طبقه

تم های نظامی خیک شورش مسلحانه که به درگیری بزرگی با نیروه یدر نتیجه ۰۲۹۰

نفر دستگیر شدند. پس از این عملیات حزب کمونیست نتوانست  ۰۱۱۱شد، نزدیک به 

کارگر را جلب کند، و اعضای حزب به نصف تقلیل  یهای وسیع طبقهاد بخشاعتم

 شدت محکوم نمود.هجهانی کمینترن عملیات مذکور را ب ییافت. سومین کنگره

با اشاره به حوادث ماه  گرامشی پس از شکست عملیاتِ حزب کمونیست آلمان،

نخواهد شد و  پیروز جنگ متحرک )مانوری( که در غربد کراعلام  ۰۲۹۰مارس 

ن به نظر م» گونه در ممالک صنعتی شکست خواهد خورد. او نوشت،های قیامتاکتیک

به  ۰۲۰۱لنین دریافت که تغییر استراتژی از جنگ متحرک که در شرق در سال 

به جنگ موضعی که تنها شکل ممکن مبارزه برای غرب بود ضروری -پیروزی انجامید

 (۰۱۹جا، )همان« متحد است. یجبهه ی...این به نظر من معنی معادله -است

هژمونی اولین بار در جنبش مارکسیستی توسط  یباید به خاطر داشت که واژه

وس انقلابیون ر آن این واژه در میان به کار گرفته شد. پس از ،انقلابیون روس، پلخانف

لنین به معنی رهبری انقلاب بورژوا  نزداعم از منشویک و بلشویک رایج گشت. این واژه 

ها هدف بلشویک ۰۲۱۹از سال  بدین خاطر وی کارگر بود. یتیک توسط طبقهدموکرا

 یفهپرولتاریا وظی کرد. از نظر او،قلمداد می« دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان» را برقراری

رهبری همه زحمتکشان و استثمارشوندگان را بر عهده داشت. این واژه نزد گرامشی 

 ،ودب کارگر در انقلاب بورژوایی یانداز رهبری طبقهتدقیق شد و نه فقط به معنی چشم

 گشت. شامل نیز را کارگر  یبورژوازی بر طبقه یهای سلطهمکانیسم بلکه
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کارگران و دهقانان در روسیه از این جهت مطرح شد که  متحد یجبهه یایده

در مقابل دهقانان بسیار ناچیز بود. به عبارت  کمّیکارگر در آن کشور از نظر  یطبقه

ایجاد حکومت دموکراتیک اکثریت بزرگ در مقابل اقلیت اشراف و بورژوازی  دیگر،

علت لنین در  شد. درست به همینها محسوب میکار هدف اصلی بلشویکمحافظه

 یگرایانهگرایان حاضر در کنگره در مقابل نظرات چپسوم در انتقاد به چپ یکنگره

ن ها در روسیه به ایحزب گرامشی، تراچینی، اعلام کرد که پیروزی بلشویک ینماینده

، و قدرت یبعد از قبضه نصف ارتش روسیه»خاطر آسان بود که به جز اکثر کارگران، 

... برای پیروزی و حفظ قدرت، مدندآدهم دهقانان به سوی ما نه هدر عرض چند هفت

ش و های زحمتکبلکه همچنین اکثریت توده مهم فقط اکثریت کارگر نیست... یمسأله

جا، صص )همان« اید؟استثمارشونده ]نیز هست[. آیا در مورد این موضوع اندیشیده

از سوی بسیاری ازجمله  تحد،م یاستراتژی جبهه این موضع لنین در مورد .(۰۱۱-۰۱۱

سال، گرامشی در این د پس از چن و همچنین گرامشی، رد شد. ،حزب کمونیست ایتالیا

مزبور  ی)سلطانزاده از سوی حزب کمونیست ایران در کنگره نظر کرد.مورد تجدید

 گرایان قرار داشت(شرکت داشت و در جناح چپ

های نظامی در مباحث واژهطور که گفته شد، یک قرن پیش استفاده از همان

 کردند دلایل شکست وپردازان نظامی که سعی میسیاسی بسیار مرسوم بود. تئوری

های متفاوت را بررسی کنند، اصطلاحات نظامی جدیدی را ها در جنگپیروزی دولت

گرامشی که از ژنرال « جنگ موضعی-جنگ مانوری»هایی . در کنار واژهدندکرمیابداع 

های مشابه دیگری نیز وجود داشتند. در بحثی که رفته شده بودند، واژهکراسنو قرض گ

بین رزا لوکزامبورگ و کائوتسکی در مورد استفاده از تاکتیک اعتصاب عمومی 

زی و سااستراتژی سرنگون»های از واژه لوکزامبورگ درگرفت، کائوتسکی با استفاده

، اصطلاحات گرامشی داشت که قرابت بسیار نزدیکی به-« استراتژی جنگ فرسایشی

ها را از هانس دلبروک مورخ نظامی معرف آلمانی عاریه گرفته ولی کائوتسکی این واژه

به مخالفت با رزا لوکزامبورگ برخاست. کائوتسکی اعتقاد داشت جنبش کارگری  -بود

اعث به پیروزی رسد. چیزی که ب -یعنی انتخابات-تواند با استفاده از جنگ فرسایشیمی

فاصله  اشرزا لوکزامبورگ بسیار زودتر از لنین از کاتوتسکی و متدهای رفرمیستیشد 
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 جنگ-جنگ مانوری»با این حال، گرامشی بدون اطلاع از این مباحث، استراتژی  گیرد.

. تفاوت این دو استراتژی بر اساس تفاوتِ جوامع شرق و غرب دکررا مطرح « موضعی

 بود.

بود اما در غرب این « بدوی و ژلاتینی»مدنی  یاز نظر گرامشی، در شرق جامعه

شد، جامعه بسیار پیشرفته و مستحکم. در شرق، دولت نهاد غالب در جامعه محسوب می

مدنی توازن وجود داشت. در نتیجه  یدر حالی که در غرب بین قدرت دولت و جامعه

 -متحرکروسیه( توانسته بود با جنگ مانوری و  جنبش کارگری )در آن زمان فقط در

در طی مدت بسیار کوتاهی به قدرت -سازییا به عبارت کائوتسکی استراتژی سرنگون

برسد. ولی از نظر گرامشی چنین استراتژی، همچنان که تلاش لوکاچ و همفکرانش 

کارگر در غرب  یبود. در عوض، استراتژی مناسب طبقهور آمرگنشان داد، یک اشتباه 

بود که یک استراتژی کند و طولانی محسوب  تکیه بر استراتژی موضعی و ساکن

انقلاب »، خواهان ۰۱۰۱های مارکس پس از شکست انقلاب او، یگشت. به عقیدهمی

شود اما پس از شکست کمون پاریس، و به عبارت دیگر انقلاب پرولتری می« مداوم

جنگ متحرک هر چه بیشتر به جنگ  ...شود.جانشین آن می "هژمونی مدنی"فرمول »

)لازم به یادآوری است که کلمات  .(۹۱-۹۱)همانجا، صص « شود.کن تبدیل میسا

اختلاف  دهد(. بنابراین،مانوری را می-ساکن همان معنی جنگ موضعی-جنگ متحرک

گرامشی در مورد  یاصلی نظریه یدر شرق و غرب پایه ی مدنیجامعهدولت و  یرابطه

مدنی  یدولت و جامعه یاما رابطهشرق و غرب بود.  اختلاف استراتژی انقلابیون در

 گونه بود؟هچ

پری اندرسون، گرامشی در متون مختلف نه از یک رابطه بلکه از سه  یبنا به گفته

ولت . اول، ددشومیبرد و این یکی از تناقضات افکار گرامشی محسوب نوع رابطه نام می

ا جمدنی است، در این یجامعه یمدنی است، دوم، دولت دربرگیرنده یمستقل از جامعه

 مدنی یجامعه« خارجی یلایه»وجود دارد که دولت فقط  معروف او یاین جمله

مدنی یکسان است، این در مواردی مطرح  یشود، سوم، دولت با جامعهمحسوب می

سیاسی  یمدنی + جامعه یشود که از نظر گرامشی، دولت چیزی نیست جز جامعهمی

ونی مجهز به قهر. درست در همین رابطه باید توجه یعنی دولت عبارت است از هژم

 ،گذاری متکی است، در هژمونیداشت که اگر نیروی قهر دولت بر خشونت، فشار و قانون
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رهنموددهندگی فرهنگی است. هژمونی فرهنگی جای بزرگی را در  تأکید بر اجماع و

کمه، هژمونی کند. از نظر او روشنفکران طرفدار قدرت حاگرامشی بازی می یاندیشه

، هژمونی گرامشی نظر کنند. بنا برطبقات استثمارکننده بر استثمارشونده را تأمین می

مدنی است و قهر مربوط به دولت. همچنین برای  ییا رهنموددهندگی مربوط به جامعه

شدند که معمولاً خصوصی مدنی متشکل از مجموعه نهادهایی محسوب می یاو جامعه

( ۹۰-۹۰جا صص و دولت قرار داشتند. )همان« سیاسی یجامعه»بودند و در مقابل 

 یوسیلههمدنی یعنی هژمونی یک گروه که ب یوی در جاهای مختلفی هژمونی جامعه

شود را در ها اعمال میها و دانشگاههای کارگری، مدرسهنهادهایی چون کلیسا، اتحادیه

رایط لازم را برای تبعیت های قهری دولت که شدستگاه ،«سیاسی یجامعه»مقابل 

توان این سه نوع دهد. حال، میکند، قرار میها از نظام تولیدی حاکم تأمین میتوده

 را بررسی کرد. ی مدنیجامعه-دولت یرابطه

مدنی اعمال  یاین فرض که در غرب بر خلاف شرق، هژمونی از طریق جامعه

ها ه در دموکراسی بورژوایی، تودهشود و نه قهر دولتی و از آن این نتیجه را گرفتن کمی

توانند دولتی سوسیالیستی را برای ای حتی میبه وسیله انتخابات دموکراتیک دوره

ست. سی ادموکراقدیمی سوسیال یتغییرات سوسیالیستی انتخاب کنند، یک ایده

امبورگ اعتصابات سیاسی لوکز یاستراتژی جنگ فرسایشی کائوتسکی که در مقابل ایده

یک انقلاب  یتجربه در غرب، جا کهقدیمی آن است. اما از آن ید، یک نمونهمطرح ش

یدند که به این نتیجه رس طریق انتخابات به واقعیت بدل نشد، بسیاری سوسیالیستی از

به عبارت دیگر، دلیل اصلی  مدنی قرار داشت. یواقع جایگاه اصلی قدرت در جامعهدر

های کنترل و نظارت رسانه یباید در نحوهاحزاب سوسیالیستی را  ضعف هژمونی

 . برخیدکرجو وجست ...،های اجتماعیمانند رادیو، تلویزیون، مطبوعات، رسانه ،یگروه

و عادات  گرایینیز به این نتیجه رسیدند که مردم به خاطر فتیشیسم کالایی و مصرف

ونی ، هژمانددهکرهای شغلی و اقتصادی کسب طبیعی که بر اثر کار در محیط

اند. ولی، تاکنون تجربه نشان داده است که در لحظات داری حاکم را پذیرفتهسرمایه

اجماع در دولت پارلمانی  قضایی که مبتنی بر-بحرانی و حساس، نهادهای حقوقی

 تر از قدرت نیروهای مکملی چونکنند که بسیار قویهایی را ایجاد میهستند، مکانیسم
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 سخت یداری طی مبارزهاسی سیاسی کشورهای سرمایه. دموکراست گروهیهای رسانه

ها تحت عنوان نیروهای مترقی به دست آمده است، با این حال بسیاری از نابرابری

لمس است، پوشیده مساوات شهروندان در برابر قانون، که البته درست و کاملًا قابل

رای ب گردند،سرعت عوض میهب« مناسب»شوند. قوانین محدود کننده تحت شرایط می

سیاسی که پس از حوادث یازده های زادیآ یانواع قوانین محدودکننده توان ازنمونه می

اروپا با  یاتحادیه آن که دیگر ی. نمونهدکرشدند، یاد « ابدی»سپتامبر تغییر یافتند و 

ن وات. بنابراین نمیوردآدرگرای سیریزا را به زانو های اقتصادی و حقوقی، حزب چپاهرم

به  مدنی و دولت یکارکردهای ایدئولوژیکی طبقات غالب در جامعه را میان جامعه

 .دکرتقسیم  -مدنی ینفع جامعهبهچه رسد -« متوازن»شکل 

اند نیروهای استثمارکننده توانسته یکه در طول تاریخ همه ضمناً باید به خاطر آورد

عه اصلی اجماع جام یرضایت استثمارشوندگان را جلب کنند. اگر در گذشته مذهب پایه

شدند، امروز داد و شاهان نمایندگان خدا/خدایان در زمین تلقی میرا تشکیل می

 خاطر قداستِ حاکمان بلکه با تکیه بر عقل خویش و این احساس کهشهروندان نه به

هیچ برتری به رسمیت  شهروندان در حاکمیت شریک هستند و در جامعه یکلیه

 دهند.ای برای حاکمان وجود ندارد، رضایت خود را نشان میشدهشناخته

 یاندرسون، گرامشی در طرح دوم خود دیگر اولویتی برای جامعه یبنا به گفته

ه هژمونی کرا  مبنی بر این شود. گرامشی تعبیر اول خودمدنی نسبت به دولت قائل نمی

گذارد. او در این تعبیر، به وجود مدنی است کنار می یطور یکجانبه متعلق به جامعهبه

سیاسی اذعان  یو هم دولت یا جامعه ی مدنیجامعه یکنترل ایدئولوژیکی هم در حوزه

 دارد. در این نگاه، هژمونی دیگر شامل برتری فرهنگی نیست بلکه قهر را نیز دربر

گیرد. البته از نظر اندرسون، در در نظر می« تلفیقی از زور و اجماع»گیرد. او آن را می

لت این فقط دو وبر، شود زیرا بنا بر تعریف ماکساین مقطع گرامشی دچار اشتباه می

است که انحصار مشروع قهر را در اختیار دارد و تعریف هژمونی به شکل هم قهر و هم 

جا که در دوران فاشیسم ی و دولت نادرست است. ولی از آنمدن یاجماع در جامعه

های فاشیستی در خارج از دستگاه دولتی به معنای اخص کلمه ایتالیا بسیاری از جوخه

چنین قضاوتی در آن زمان کاملًا درست  -یعنی کارمند دولت نبودند-کردند عمل می

 بود.
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ارد که در آن دولت و و دولت وجود د ی مدنیجامعه یتعبیر دیگری از رابطه

عنوان  «م برومر لویی بناپارتههجد»گردند. مارکس در مدنی کاملًا یکی می یجامعه

مدنی  یدولت، جامعه»مدنی را کاملاً تسخیر کرده است.  یکند که حکومت جامعهمی

ترین اشکال ترین مظاهر حیاتش گرفته تا ناچیزترین حرکاتش، از عامرا از همگانی

ه تا زندگی خصوصی افرادش، در چنگ خود گرفته، کنترل، تنظیم، موجودیتش گرفت

نیز در طرح لتوسر آلویی  .(۱۹، ۰۹۱۹)نک اندرسون، « کند.بندی مینظارت و گروه

نظر  شود، زیرا ازبه تعبیر سوم گرامشی نزدیک می« ایدئولوژیکی دولتهای سازوبرگ»

 ...،ها، رادیو، تلویزیونمدارس، روزنامههای کارگری، خانواده، او، کلیساها، احزاب، اتحادیه

توسر لآ یدهند. بنا به گفتهایدئولوژیکی دولت را تشکیل میهای سازوبرگ همه و همه

یابند عمومی باشند ها تحقق میئولوژیها این ایدمهم نیست که نهادهایی که در آن»

 یکنندهلهای متفاوت دولت کنترطور یکسان بخشبهزیرا این نهادها -یا خصوصی

 «شرط هرگونه تمایز میان خصوصی و عمومی است.پیشدهند که واحدی را تشکیل می

 یلتوسر در فاصله نگذاشتن بین دولت و جامعهآ( البته این تفسیر ۱۹)همانجا، ص 

 مدنی کاملًا اشتباه بود.

 یتوان به مسألهکه بیش از این در تاریخ هژمونی غرق نشویم میحال برای آن

ای یهدولت لا»ضعی برگشت. اگر از آنچه گفته شد، این نتیجه حاصل شود که جنگ مو

 مدنی یبیش نیست و جنگ اصلی جنبش سوسیالیستی در میدان جامعه« خارجی

اف گیری برخلآنگاه چنین نتیجه« در سیاست، جنگ موضعی هژمونی است»قرار دارد و 

 در "جنگ متحرک"امشی گر»اندرسون،  یتجربیات موجود است. بنا به گفته یهمه

را به عامل  "جنگ موضعی"غرب را صرفاً به یک عامل ابتدایی و فرعی تنزل داد، و 

کار علیه سرمایه ارتقا داد. با این کار، وی بالاخره در  یکننده در مبارزهنهایی و تعیین

اگر در »گرامشی،  یزیرا به گفته.(۰۹۰جا، ص )همان «دام منطق مفاهیم خود افتاد.

کننده خواهد ماند. به عبارت پیروز شود، برای همیشه تعیین "جنگ موضعی"سیاست 

دیگر، در سیاست جنگ مانوری تا وقتی لازم است که مسأله بر سر اشغال مواضعی باشد 

 (۰۹۹جا، ص )همان« کننده نیستند.تعیینکه 



  21 مشق دیروز، واقعیت امروز

ی شده گ، دچار اشتباه بزردکنفقط بخواهد بر جنگ موضعی تکیه  اگر چپ بنابراین،

ها، از جمله جنگ طبقاتی، جنگ موضعی و مانوری با یکدیگر جنگ یاست. در کلیه

شوند. کسی که خود را فقط برای یکی از این دو جنگ آماده کند، حکم ترکیب می

دفاع »است. تروتسکی با تکیه بر تجربیات نظامی خود گفت، ده کرخویش را صادر  مرگ

 شود. اما پیروزی از آنن تعرض، پیروزی کسب نمیبدو و تعرض جوانب متغیر جنگند...

 .(۰۹۰)همانجا، ص « موقع حمله کند و نه کسی که اول حمله کند.کسی است که به

در کشورهای متفاوت، انقلابیون بسیاری بودند که به خاطر عدم توجه به چنین نکاتی 

ی گرامش دست به عملیات انتحاری زدند. کافیست به دو واقعه در طول حیات سیاسی

 در آلمان حزب کمونیست المان با تکیه بر جنگ مانوری، ۰۲۹۰در مارس  توجه شود:

ها بعد در جنگ داخلی اسپانیا، انقلابیون نتوانستند نیروی زیادی را از دست داد. سال

به جنگ مانوری رو آورند و در مانزانارس در یک جنگ موضعی باقی ماندند و ابتکار 

 ور گشت.که جمهوری در خون خود غوطهد، نتیجه آنمانور را از دست دادن

 متحد یجبهه

توان نقش عمده آغاز برگشت. آیا برای پیروزی انقلاب می یتوان به نقطهحال می

به ابن مدنی قائل شد؟ پاسخ به این پرسش از دو جهت منفی است. اول، یرا برای جامعه

مدنی قدرت اصلی را در  یکه جامعهدلایلی که در بالا گفته شد، از جمله این یهمه

دستگاه ایدئولوژیک نظام حاکم ندارد. دوم، به این دلیل که از نظر گرامشی چنین چیزی 

 یجامعه -نهاآبا توجه به قدرت دولت در  -شود که در آن شامل کشوری مثل ایران نمی

ت که برخوردار بوده و است. اما این به معنی آن نیس مدنی از قدرت نسبتا نازلی

اصلی که نیکفر بر آن انگشت  یاصلیِ امروزِ نیکفر بر حق هستند. نکته مخاطبین

تنظیم و  های سیاسی چنان درگیرگذارد این است که بسیاری از احزاب و سازمانمی

خود هستند که موضوع اصلی، سازماندهی و مشارکت  ی حزبیمصوبات برنامه تدقیق

ها سخن از جنگ موضعی اند. آنفراموش کردهمردم عادی را  یروزمره یدر مبارزه

نمایند. در کنند ولی خود را برای پیروزی خیالی پس از جنگ مانوری آماده میمی

شد و هم های فدایی، هم صحبت از جنگ مانوری میگذشته، مثلًا در سازمان چریک
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 هگشت. این به معنی آن نیست که جنگ مانوری دیروز درست بود، بلکبدان عمل می

تأکید بر انطباق رابطه و عمل است. اشتباه نیکفر در اینجاست که از خطای واقعی امروز 

طه در راب رسد.ضد دیکتاتوری می یبه اشتباه خیالی دیروز در مورد تلاش برای جبهه

توان به چند مثال ظاهراً متناقض در کشورهای نزدیک به می مدنی یجامعهبا قدرت 

های اسلامی، جا لزومی به بررسی نقش مساجد، تکایا، انجمنایران توجه کرد. )در این

 ی دیگری بررسی شده است،هاهای علمیه و امثالهم در انقلاب ایران که در جاحوزه

 نیست.(

سیاسی منع شدند اما امکان فعالیت  ییان از حضور در صحنهگرااسلامدر مصر  

یان جنبش تغییر جامعه گرااسلاموردند. آدست ههای مدنی را بنسبتاً آزادی در سازمان

افتند، غیرممکن ی کسب قدرت دولتی را تقریباً ها وقتی کهاز پایین را به راه انداختند. آن

 های مدنی پناه بردند. استراتژیبه تغییر فرهنگی جامعه از طریق سازمان

های یخش بود. با افزایش تعداد مساجد،میز آموفقیت یانگرااسلامالمسلمین و دیگر اخوان

، مدندآوجود ههای اسلامی بهای اسلامی پرداختند، مدرسهبیشتری به موعظه

بر  یانگرااسلامعادی شد،  الحسنه در زندگی مردم کاملاً های قرضحضورصندوق

ین ا که هدفمهم آن ینکته های رادیو تلویزیون و مطبوعات تأثیر گذاشتند...برنامه

ها اقشار جامعه را دربر گرفت. حضور آن یبود بلکه همهها فقط فرودستان جامعه ناقدام

 وسطمت یاول محل تحصیل کسانی بود که خاستگاه طبقه یها که در درجهدر دانشگاه

ر نفوذ یان با تکیه بگرااسلاممصر، « نیانقلاب دو بُ»داشتند، نیز چشمگیر بود. پس از 

دست آورند هی مهم کشور را بهای دولتمدنی و مذهب توانستند مقام یخود در جامعه

 .دکرها را سرکوب سرعت آنهاما دستگاه نظامی ب

رستگاری اسلامی به همین شکل موفق به کسب قدرت از طریق  یدر الجزایر جبهه

تار در نهایت با کش یانگرااسلامهای مدنی گشت، هر چند که موفقیت انتخاباتی سازمان

خدمات  یجنبش اسلامی با فعالیت در حوزه ۰۲۱۱ یفراوان به پایان رسید. در دهه

توانست نقش مهمی در جامعه ایفا کند.  ...های اقتصادی،تحصیلی، بهداشت، کمک

ه یان بودند کگرااسلامخدمات به مردم بود، این  یزمانی که دولت الجزایر قاصر از ارائه

در انتخابات سال  کردند. وقتی کهمثابه دولت عمل میبهدر صحنه حضور داشتند و 
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ها و شد، دولت اقدام به سرکوب آنشکار آرستگاری اسلامی  یقدرت جبهه ،۰۲۲۹

 نمود. انتخاباتی یشان از عرصهحذف

نقش مهمی را در  ۰۲۰۹های کارگری پس از از سوی دیگر، در تونس اتحادیه

بازی کرده است. به خاطر نقش مهم  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور یصحنه

ها توسط فرحت حشد رهبر اتحادیه ۰۲۹۹های کارگری تونس در سال ادیهاتح

مدتی در طولانیعمومی کارگران تونس حضور  یطرفداران فرانسه ترور شد. اتحادیه

 تاریخ تونس، در کنار احزاب سیاسی طرفدار بورقیبه و بن علی، داشته است. در جنبش

نقش  ۹۱۱۱ر جنبش نافرمانی مدنی در کنار مردم ایستاد. د ۰۲۱۰شورش نان در سال 

 در بر علیه رژیم بن علی حضوری فعال داشت. آموزگاران یمهمی بازی کرد. در مبارزه

ساز تنقش سرنوشمصر و تونس  تفاوت بین سرنوشت بهار عربیدر نهایت، این اتحادیه 

یان در آرام کردن اوضاع گرااسلام ی. مسلماً افرادی چون راشد غنوشی در جبههداشت

اند، اما تفاوت اصلی را باید در حضور یک نهاد قوی مدنی در متشنج کشور نقش داشته

یان گراتونس دانست و نه عوامل دیگر. درعین حال باید متذکر شد که بسیاری از چپ

ارگری ک یاین اتحادیه های جاریفهم منتقد برخی از سیاستقابلتونس به دلایل کاملاً 

 هستند.

مدنی مسلماً اهمیت زیادی دارد اما نیروهای قدرتمندتر  یجامعهبنابراین حضور در 

 ها را ناچیز شمرد.توان اهمیت آندیگری نیز در جامعه حضور دارند که نمی

بورژوازی ]را[ از آغاز خرده»چرا باید  :پرسش دیگری نیکفر مطرح کرده است

بخش ضد ی آن یعنی تا پیروزی جنبش رهاییاستعمار تا پایان سلطه یسلطه

(. برای پاسخ به این ۰۰۱۱)نیکفر،  «امپریالیستی به طور ثابت در طرف خلق قرار داد؟

 جبهه پرداخت.  یپرسش باید به مسأله

ک ی ،داری است به خاطر موقعیتش در تولیدنظام سرمایه یکه زاده کارگر یطبقه 

گر کار یبقهشود. از نظر مارکس، منافع عمومی طنیروی اجتماعی انقلابی محسوب می

کراتیک، وبا منافع عموم مردم مطابقت داشت. با این حال برای ایجاد یک حکومت دم

پیش در روسیه رهبران مهم  یتکثر کارگران اهمیت خاصی داشت. حال در ابتدای سده

به  ماندر آل و کائوتسکی - هاها و بلشویکویکبعدها منش - سی روسیهدموکراسوسیال

کراتیک باید نظر مساعد اکثریت وبرای ایجاد یک حکومت دم این نتیجه رسیدند که
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. این موضوع بعداً در ارزیابی از چگونگی اجرای دکررا جلب  -کارگران و دهقانان- جامعه

ها کشید. اما برای همه، جلب رضایت این استراتژی به اختلاف در میان مارکسیست

تروتسکی در تاریخ انقلاب اکثریت جامعه اهمیت زیادی داشت. درست به همین خاطر 

هژمونی پرولتاریا در  یشدهپذیرفته پسند و رسماًهمهمقبول و  یایده» روسیه نوشت:

وجه بدین معنی نبود که پرولتاریا از قیام دهقانان استفاده هیچبه کراتیک...وانقلاب دم

یعنی  - ها رسالت تاریخی خود را در دستورکار قرار دهدخواهد کرد تا با حمایت آن

ی سوسیالیستی. هژمونی پرولتاریا در انقلاب دموکراتیک کاملًا گذار مستقیم به جامعه

شد. ای جدلی مقابل آن قرار داده میشد، و به گونهاز دیکتاتوری پرولتاریا تمیز داده می

، ۰۲۹۹)تروتسکی،  «به بعد حزب بلشویک با این عقاید تربیت شده بود. ۰۲۱۹از 

ا پلاب اکتبر پیش رفت، ابتدا با زیرای در ابتدای انقی فقط تا اندازهاین استراتژ.(۹۲۹

م عد-چه اقتصادی ،-کراسی پارلمانیودم-سیاسی  یسی، چه در حوزهدموکراگذاشتن 

 های اولیه پیشو نهایتاً رفرم ارضی استالین در جهت خلاف این ایده -استقلال شوراها

 رفت.

 یبورژوازی در جبههتاتوری جزنی، خردهضد دیک یهمین قیاس، در جبهه هبنا ب

بورژوازی از نظر فدائیان در آن زمان سیاسی این خرده یخلق قرار داشت. نماینده

که هیچ خلق بود؟ برای این یبورژوازی در جبههمجاهدین خلق بودند. اما چرا خرده

ورد که ر آخاطهپذیر نبوده و نیست. باید بامکاننان آکراتیکی بدون حضور وتغییر دم

دیدند. اگر در می یشد که انقلاب را در آستانهاز موضع کسانی مطرح می این ایده،

توان اهمیت نیروی گاه نمیای کنار گذاشت آناحزاب سیاسی را بتوان برای لحظه

 را کتمان نمود. - بخش سنتی و هم مدرن هم - بورژوازیاجتماعی خرده

ت به نظر من لنین دریاف»)از جمله گفت  در بخش گذشته، گرامشی در نقل قول بالا

-به پیروزی انجامید ۰۲۰۱که تغییر استراتژی از جنگ متحرک که در شرق در سال 

ظر ...این به ن-به جنگ موضعی که تنها شکل ممکن مبارزه برای غرب بود ضروری است

دهد: جنگ سه نکته را در کنار هم قرار می «(متحد است. یجبهه یمن معنی معادله

 یجنگ موضعی که به نظرش با مسأله متحد. در نگاه او یموضعی، هژمونی و جبهه

اساس م کمینترن و برسو یمتحد، که در کنگره یجبهه با ،گره خورده بود هژمونی
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ظر را این ن گرامشی، ها در ابتدای قرن گذشته مطرح شد، یکی بود.ویکمباحثات بلش

)در ایتالیا شمال « جنوب یمسئله»و « جدید بلوک تاریخی»بعداً در طرح خود بنام 

 های فکری گرامشیجنوب یکی از مشغله یدهقانی بود. مسأله کشور صنعتی و جنوب

 یلهأاول مس یاتحادها در درجه یگیرد. برای گرامشی، مسألهبود. ( نیز در نظر می

ان جنوب نساختن یک بلوک تاریخی متشکل از پرولتاریای صنعتی، اقشار شهری و دهقا

کرد، زیرا ایتالیا بود. از دید او، پرولتاریای صنعتی نقش کلیدی را در این اتحاد بازی می

رناتیو لتآتوانست یک ای بود که میکارگر برخلاف دیگر طبقات، تنها طبقه یطبقه

 داری ایجاد کند.اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در مقابل نظام سرمایه

توان از قهر استفاده خلق نمی یکند که در جبههمی او نیز همچون تروتسکی اعلام 

اگر وحدت دو نیرو » -برخلاف آنچه در روسیه در دوران استالین اتفاق افتاد - نمود

جهت انهدام نیروی سومی ضروری باشد، توسل به سلاح و قهر )حتی اگر فرض کنیم 

روشمند باشد. تنها  یتواند چیزی جز یک فرضیهدر دسترس و موجود باشند( نمی

توان علیه دشمن به کار برد ولی نه علیه بخشی امکان مشخص مسالمت است. زور را می

شان سرعت جذب شوند و هم به حسن نیت و علاقهبهاز همرزمان خود که هم باید 

 (.۰۲-۹۱، ۰۹۱۹)به نقل از اندرسون، « نیازمندیم.

نبود که تضادی وجود ندارد،  خلق به معنی آن یقرار دادن این طبقات در جبهه

حل کرد. « تینتاگونیسآ یشیوه»بلکه تأکید بر این نکته بود که این تضادها را نباید به 

دموکراتیک انقلاب بود. طرح این نظر بود که بدون حمایت اکثریت  یتکیه بر جنبه

به  ایناصرار بر لزوم هژمونی پرولتاریا در جبهه بود.  پذیر نیست.مردم پیروزی امکان

بورژوازی به اعضای طبقات، اعم از کارگر، دهقان یا خرده یمعنی آن نبود که همه

در انقلابات پیروز گذشته بخشی از این طبقات ه کچنانانقلاب خواهند پیوست.  یجبهه

لماً بورژوازی نیز نبود. مساین قطعاً به معنی تبعیت از خرده ضدانقلاب بودند. یدر جبهه

کارگر در  یامروز بخش بزرگی از طبقه .(۰۰۱۱)نیکفر، « تبعیض است انبان "خلق"»

غرب حامی احزاب نژادپرست هستند، اما این به معنی آن نیست که این بخش از 

 جنبش سوسیالیستی است که با یکارگر ظرفیت انقلابی ندارد. این وظیفه یطبقه

 کارگر را به دامان خود بازگرداند. یهای متنوع خود بتواند این بخش از طبقهتلاش
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بر  بندی مراحل انقلابمعتقد است با مرحله ،نیکفر در انتقاد به لنین، مائو و جزنی

شود. بندی مییک دوران تاریخی مرحله»اساس تضادها، چپ به خطا رفته است. زیرا 

ک ی ی آن باشود و هر مرحلهعنوان تضاد اساسی مشخص میکل دوران با یک تضاد به

« د.گردن)طبقه، خلق،...( تبیین می های کلانای از مفهومتضاد عمده. تضادها با مجموعه

( وضع nation) "ملت"گرایان برای و خلق عنوانی است که چپ( »۰۰۱۱)نیکفر، 

کرده بودند. منحل کردن موضع طبقاتی در موضع خلقی سهم چپ در اشاعه و تقویت 

 جا()همان« ناسیونالیسم است.

بسیار مهمی که نیکفر  یجا باید دو مسأله از هم متمایز شوند: اول، نکتهاین در

زند. گرایان زده و میای که ناسیونالیسم تاکنون به چپکند، یعنی ضربهبدان اشاره می

تالین اس ها با آن بازی کردند.ناسیونالیسم آتشی است که برخی از رهبران کمونیست

براداران » ها راروس یاد کرد و یجنگ بزرگ میهن یدر جنگ دوم جهانی از واژه

نامید و به کلیسای ارتودوکس نزدیک شد. با این حال او یک « تر مردم شورویبزرگ

عی س ها را در ابتدای انقلاب اکتبر نابود کرد. اوگرجی بود که حکومت ملی گرجستانی

 در روسیه یک گرجیابزاری کند. امروز،  یاز ناسیونالیسم روسی در جنگ استفادهد کر

ها استالین را یک شخصیت بزرگ هفتاد درصد از روس مظهر ناسیونالیسم روسی است!

کنند و نزدیک به نیمی از مردم روسیه جنایات دوران استالین را با توجه ملی تلقی می

اقبال استالین  یدانند. اگرچه ستارهبه دستاوردهای روسیه در جنگ قابل اغماض می

وجه یچهبهامداری پوتین بیشترین رشد را داشته است اما محبوبیت پوتین در دوران زم

 هشتاد رهبران وقت حزب یدر نزدیکی محبوبیت استالین نیست. در یوگسلاوی در دهه

بعد  های انسانی یک دههتراژدی به رشد ناسیونالیسم دامن زدند و تأثیر این سیاست بر

هفتاد شاید از  یچین و ویتنام در اواخر دهه هایدر بالکان قابل اغماض نیست. جنگ

به ازم )البته ل های ناسیونالیسم بر پیکر جنبش چپ در آن زمان بود.ترین ضربهبزرگ

ها اختلافات زیادی با هم دارند که خارج از این بحث هر کدام از این پدیده است تأکید

 است.(

های سم در میان جنبشیکی از علل اساسی رشد ناسیونالی کردحال، باید تأکید 

نوزده  ایهمتأثر از مارکسیسم آن بود که لیبرالیسم نیروی اصلی حامی استعمار در قرن
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های ضداستعماری به ایدئولوژی رقیب لیبرالیسم یعنی بیست بود و بسیاری از جنبش و

ی اصلی هامبارزات ضداستعماری و ضدامپریالیستی یکی از پایه .وردندآمارکسیسم روی 

های کارگری در کشورهای پیشرفته تشکیل سوسیالیستی را در کنار جنبش جنبش

هایی بودند که پس از چندی مبارزه در جنبش مین ناسیونالیستداد. مائو و هوشی

. باید به خاطر آورد که وردندآناسیونالیستی، از ناسیونالیسم به مارکسیسم روی 

های بخش بودند و تفاوترهایی هایهای چین و ویتنام قبل از هر چیز جنگانقلاب

 ناسیونالیستی قوی در مبارزات هایگرایشزیادی با انقلاب روسیه داشتند. قطعاً حضور 

 ضداستعماری تأثیرات معینی بر جنبش سوسیالیستی داشته است.

توان و نباید ناسیونالیستی در جنبش چپ نمی هایگرایشبا وجود حضور قوی 

بورژوایی  ین طبقات و اقشار زحمتکش را با پروژهبی« یک بلوک تاریخی»ایجاد 

ملی باید به خاطر آورد که در اولین  یدر رابطه با مسأله سازی یکسان شمرد.ملت

ملل و  یسیاسی بورژوایی در فرانسه، ملت فرانسه چیزی جز اضمحلال همه انقلاب

در حالی که در اولین  ،بودنفرانسوی  یک ملت بزرگ تر در درونهای کوچکفرهنگ

ود. تر بهای بزرگهای ملی در درون ملتبر عدم اضمحلال اقلیت کیدأتانقلاب کارگری 

 توان انترناسیونالیسم رقیقیانتقادات درست و زیاد به اتحاد شوروی، نمی یبا وجود همه

 جا وجود داشت نیز نادیده گرفت.که در آنرا 

رورت مبرم است. بخش بزرگی از جنبش یک ض ها ایجاد بلوک سیاسیبرای چپ 

ی های سیاسدهد. بدون اتحادهای طبقاتی و ائتلافمتوسط تشکیل می یچپ را طبقه

 کراتیک قدم برداشت.وتوان در راه یک جنبش دمنمی

 ها باور نداشت. معمولاً گاه به دهقانان و ظرفیت انقلابی آناستالین هیچ ،در روسیه

 یست رهبری مبارزات را در طول انقلاب در دست داشتند،در کشورهایی که حزب کمون

ی با سرعت زیاد به دهقانان اهمیت بیش از اندازه داده نشد بلکه برعکس دهقانان باید

 شدند.پرولتریزه می

توان از تأکید بر یک خطر واقعی، ناسیونالیسم، و شکست در کسب بنابراین نمی

بندی انقلاب را نادرست رسید یا مرحلهرهبری جبهه، به نادرستی تز بلوک تاریخی 

 خواند.
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 نبرد با دیکتاتوری

 . او کهکردرا مطرح « مبارزه با دیکتاتوری شاه»جزنی تحت شرایط خاصی شعار 

دانست، سعی کرد می« ثقیل»ائیان دزیادی از ف یدرک تضادهای جامعه را برای عده

 اساًاس»انقلاب را  یی مرحلهدر آخرین کتابش مسأله را تا حد زیادی بشکافد. از نظر و

انقلاب  یداد که وظیفهکرد. تضاد اساسی جامعه نشان میتعیین می« سطح تکامل تولید

 انقلاب حل تضاد اساسی یحل کدام تضاد است. در یک انقلاب سوسیالیستی وظیفه

کار و سرمایه است. در ایران تضاد اساسی جامعه تضاد خلق با بورژوازی کمپرادور و 

داران در مقابل خلق قرار ریالیسم بود. از نظر او امپریالیسم، رژیم شاه و سرمایهامپ

گفت فقط در موقعیت انقلابی تضاد اساسی و تضاد عمده وی صریحاً می داشتند. اما

دانست. این به معنای شود. در آن دوران او تضاد با دیکتاتوری شاه را عمده مییکی می

فاده داران بر علیه شاه استها و یا سرمایهبخشی از امپریالیست توان از تضادآن بود که می

ضد  اساساً». در نظر او ماهیت مبارزات سیاسی مردم در اواخر دوران شاه دکر

مرگ بر امپریالیسم آمریکا و »شعار  درست به این خاطر بود که بود.« دیکتاتوری

مرگ بر شاه دیکتاتور و حامیان »دانست و شعار را درست نمی« های زنجیریشسگ

گاه گیری فدائیان، ن. به عبارت دیگر، اگر در ابتدای شکلدکررا مطرح « امپریالیستش

سگ »به  حاکم را یاین نگاه طبقه بود و« خلق با امپریالیسم»غالب به سمت تضاد 

تحلیل و استراتژی خود را بر د کرجزنی تلاش  داد،تقلیل می« زنجیری امپریالیسم

واقع راو د .نگاه به داخل نماید قرار دهد و نگاه به بیرون را متوجه یک تضاد درونی یپایه

رفته که برگ« های زنجیریشمرگ بر امپریالیسم آمریکا و سگ»تأکید داشت که شعار 

 یایران ندارد. وی از یک تحلیل ساده ییتنام بود ربطی به جامعهاز شعارهای انقلابیون و

 یگرد کسی است که برخلاف برخی روازاینبه سمت یک تحلیل پیچیده رفت و  فدائیان

 رو نیاورد. « رونویسی»از دوستان به 

مبارزات معاصر مردم در ایران این استراتژی جدید را استنتاج  یجزنی از تجربه

او، مثلاً در دوران مصدق تضاد عمده، تضاد خلق با امپریالیسم انگلیس  یفتهکرد، بنا به گ

 توانستند از این مبارزهداران وابسته نیز میبود. درست به همین خاطر برخی از سرمایه
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برای فدائیان این امکان وجود داشت که درست با  در ابتدای انقلاب حمایت کنند. حال

 دهکرنبازی تلقی شبات ضدامپریالیستی رژیم را خیمهتکیه بر نظرات جزنی هم مبارز

 های مختلف،و هم تضاد عمده را مقابله با دیکتاتوری قرار دهد. هدف جزنی از تحلیل

ن چیزی که رهبری فدائیا ؛دموکراتیک بود یفدائیان در یک جبههتوسط کسب رهبری 

 در ابتدای انقلاب بدان پشت کردند.

اقتصاد و  یدرکی خلاقانه از رابطه ،ز رهبران فدائیانخلاف بسیاری ادرک او بر 

 ن نظراز ای جزنی حکومت شاه صرفاً ابزار سرکوب طبقاتی نبود و سیاست بود. از نظر او

کل ها دیکتاتوری را بهترین شامپریالیست ،داری نواستعماریلنینیست نبود. در سرمایه

م کراتیک مردوکردند، بورژوازی کمپرادور نیز با رد حقوق دمحفظ منافع خود تلقی می

هر دو موافق دیکتاتوری بودند، اما شاه از  روازاینیافت، بیشتری می یامکان توسعه

اتوری با این دیکت و خودد کرمیعنوان ابزار گسترش دیکتاتوری خود استفاده بهحکومت 

او و  هایی بینتنش روازاینگذاشت. داران کمپرادور تأثیر میبر اقتصاد و منافع سرمایه

 یفقط تعیین مرحله در نتیجه از نظر جزنی ها وجود داشت.داران و امپریالیستسرمایه

 انقلاب، برای تعیین استراتژی و تاکتیک مبارزه کافی نبود.

دایی این بود که رهبری جنبش انقلابی ایران در دست ف یوحشت رهبران اولیه

 ۰۹۰۹ها پس از سیر حوادث آن ینیروهای طرفدار جنبش کارگری قرار نگیرد. همه

وضوح چنین خطری را احساس کردند. مقاومت روحانیت در برابر اصلاحات شاه که به

وجب شد که ساخت، محاکمیت بدل می یجز منافع اقتصادی روحانیت را به زائدههب

بورژوازی بود، رهبری مبارزات بورژوازی ملی و خرده یبخشی از روحانیت که نماینده

خمینی و محبوبیت وی در بین الله[ ]آیتاز  نهضت آزادی را به دست گیرد. حمایت

ملی  یدر شرایطی که جبهه»روحانیت  ها نشان داد کهقشرهای مذهبی شهری به آن

کارگر وجود نداشت،  یسیاست خارج شده بود و پیشاهنگ طبقه یاز صحنه عملاً

ی ای کهنه و قشری و از سوی دیگر محتواشعارهایی که از یک سو محتو توانست بامی

  ساله(.وقایع سی . )جزنی،یدآ« ضد دیکتاتوری داشت به میدان 

 یهزبینی وجود داشت، هر کس بتواند زودتر مباراین خوش در آغاز در میان فدائیان

دست گرفتن رهبری خود را افزایش خواهد داد. ضیا همسلحانه را آغاز کند، شانس ب

مسلحانه را آغاز کند و ادامه دهد،  یهر گروهی که بتواند امروز مبارزه» نوشت ظریفی
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نیروهای ملی را بر عهده خواهد گرفت، حتی اگر این گروه کمونیست  یرهبری همه

 ،زادهپیمان وهاب )به نقل از «وردآش را به دست نباشد محتمل است که رهبری جنب

در این مورد گروه احمدزاده نیز چنین نظری را داشت. جزنی  (.«چریکی یاودیسه»

 یکه در مبارزهپس از چند سال به این نتیجه رسید که فدائیان فقط به خاطر آن

 یاو مبارزه پیروزی را تضمین شده بدانند. توانندمسلحانه دست پیش را دارند، نمی

مسلحانه در شرایط فعلی جنبشی است  یمبارزه»مسلحانه و نقش آن را بازتعریف کرد: 

بخش مردم که با اتکا به شعارهای رهاییای است از جنبش ضد دیکتاتوری و مرحله

م های اقتصادی مردسرنگونی دیکتاتوری فردی شاه و تأکید بر خواسته یدهندهوحدت

را در یک انقلاب دموکراتیک نان آلابی را بسیج کرده و رهبری کوشد نیروهای انقمی

از نظر وی حضور جدی نیروهای طرفدار جنبش کارگری در جنبش  «برعهده بگیرد.

ضد دیکتاتوری از اهمیت زیادی زیادی برخوردار بود. نیروهای دیگر نیز در صف مبارزه 

ضد دیکتاتوری، عدم درک  یکم بها دادن به مبارزه»با دیکتاتوری شاه قرار داشتند. 

 کارگر به یهای پیشرو طبقهضرورت این مبارزه و نقش استراتژیک آن برای جریان

بخش و از دست دادن رهبری این جنبش در آینده ماندگی از جنبش رهاییمعنی عقب

 « است.

های عملی در جهت تأمین رهبری تلاش برای یافتن راهنان آ یبنابراین، هدف همه

 ضد دیکتاتوری و ضدامپریالیستی بود. با این حال یکارگر در مبارزه یپیشاهنگ طبقه

بورژوازی بود. او در باوری فدائیان نسبت به ظرفیت انقلابی خردهجزنی نگران خوش

 کند چگونه روحانیتعنوان می« مارکسیسم اسلامی یا اسلام مارکسیستی» یمقاله

کم جذب نظام جدید ها داشته است، کمبا فئودالای شیعه که همیشه پیوند دیرینه

در حال حاضر، آثار بقایای کشمکش بورژوازی »گردند اما داری در ایران میسرمایه

وابسته با فئودالیزم باعث شد خصومت کاست روحانی با دستگاه حاکمه محو نگردد، و 

وه روانش( که علاخمینی و پیالله[ ]آیتهای اقلیت کاست روحانی )مانند نه فقط جناح

های ضداستعماری نیز برخوردارند در مقابل دستگاه بر منابع و مصالح قشری از انگیزه

اند، بلکه در جناح اکثریت نیز نارضایی ناشی از پایمال ساختن حقوق حاکمه قرار گرفته

ی و« و امتیازهای اجتماعی و اقتصادی کاست روحانی به نحو ضعیف ادامه یافته است.
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این نکته تأکید دارد که چگونه در تاریخ معاصر ایران ناسیونالیسم بورژوایی با سپس بر 

به  ...هایی از دستگاه روحانیجناح»مذهب تلفیق شده است. تحت شرایط خاصی 

جزنی که نگران شکل و میزان همکاری «. جنبش ضداستعماری نزدیک شده است

دیکی بیش از حد به مجاهدین فدائیان و مجاهدین بود، هشدارهای فراوانی در مورد نز

ها داد. او از جمله در و عدم دقت در مورد خطاهای احتمالی استراتژیکی و تاکتیکی آن

گشت( مورد دستگاه روحانیت )و این شامل جناح اقلیت روحانیت در آن زمان نیز می

گاه به سندیت و اعتبار دستگاهی که دیر یا زود در مقابل ما هیچ»گوید: چنین می

قلاب قرار خواهد گرفت ولو به عنوان تاکتیک کمک نخواهیم کرد. ولی مادامی که این ان

اند از هماهنگی با مراجع در مقابل دستگاه حاکمه قرار دارند و علیه ما وارد عمل نشده

قتی و«( )جزنی مارکسیسم اسلامی یا اسلام مارکسیستی «ها ابایی نخواهیم داشت.آن

وستان ترین دبه دفاع از سکولاریسم حتی در برابر نزدیک که خواهدفدائیان می از جزنی

 یعنی مجاهدین بپردازند، تکلیف بقیه مشخص است. خود« مارکسیستی»

های مختلف تضادهای اساسی، عمده، فرعی ممکن است گفته شود چرا او با فرمول

 یت بهکه واقعدرست به خاطر این اول، :؟ به چند دلیلدکرو غیره موضوع را پیچیده 

کردند نبود. دوم، هر رهبری مجبور است آن سادگی که برخی از رهبران فدایی فکر می

ها و اصطلاحات رایج زمان خود استفاده کند، چنانچه های خود از واژهدر توضیح ایده

دام آهای خود را به زبان مارکس مجبور بود ضمن ابداع اصطلاحات جدید، استدلال

ین، لن ضوع در مورد رهبران انقلابی دیگر از کائوتسکی،اسمیت بیان کند، همین مو

کند. سوم، او به عنوان یک رهبر، برخلاف صدق می ...،تروتسکی، مائو، گرامشی

خویش را حفظ فدائیان و نه  خود در پس از انقلاب، یکی از اهداف اصلی« شاگردان »

تا ضمن تأکید بر د کرتلاش زیادی  روازاین شقه کردن جنبش فدایی قرار داده بود،

نان، انتقادات خود را به شکل مستدل بیان کند. چهارم، آاهمیت رهبران قبلی و دفاع از 

آن قرار نداد اما برای متقاعد کردن  یل، خود را در چارچوب بسته-او ضمن اعتقاد به م

 سخن گفت.نان آدیگران به زبان خود 

نهاده  "«تضاد عمده"تمام توان را بر روی رفع »گوید در گذشته چپ نیکفر می 

شود، اما بلافاصله، چنان که در ایران دیدیم، تراژدی رخ تضاد ظاهراً رفع می»است 

« ی موضعهای ترک کنندهفراروی»دچار  ( بیژن جزنی۰۰۱۱)نیکفر، « دهد.می
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 «تضاد بین خلق و امپریالیسم»ر درون د« کارگر و بورژوازی یتضاد طبقه»شود، می

« بورژوازیخرده« »رود زیر مفهوم خلق.می»کارگر  یشود و طبقهقرار داده می

در تمام »نهد و در عوض توان شرکتش خود را فرو می ی«کارانههای محافظهخصلت»

جا( واقعیت این است آنچه که )همان« گردد.متعالی می« بخشمراحل جنبش رهایی

انقلاب اتفاق افتاد ربطی به آنچه که قبل از انقلاب گفته شد نداشت. برخی از  پس از

های اول پس از انقلاب خود جزنی چنین کردند اما در آن زمان، در سال« شاگردان»

شان در عمل این ادعا بعدها پس از شکست نظریات مدعی پیروی از جزنی نبودند،

 ودن این بخش چنین داد.توان پاسخ را برای کوتاه نممطرح شد. می

 نوعی مانند تفاوتاول، تفاوت سیاست جزنی و آنچه بعد از انقلاب اتفاق افتاد، به 

ها در انقلاب روسیه بود. هم در روسیه و هم در ایران ها و منشویکنظر بین بلشویک

ها را جدا وبیش توافق داشتند. آنچه که آنکمهمه بر سر ترکیب نیروهای جبهه 

 یگرفت. اکثریت شیوهاین بود، چه کسی باید رهبری جبهه را در دست میساخت می

منشویکی را پذیرفت و رهبری انقلاب را دربست پذیرفت، در طرف مقابل، اقلیت فدائیان 

افتاد. هر دو خطا بود. دوم،  نوعی آوانتوریسم مردمی در دام یبدون داشتن یک پشتوانه

 های خود عمل کردنددر خلاف جهت برخی از گفته ها پس از انقلاباگر لنین و بلشویک

گاه چنین اتفاقی شوند، اما در مورد جزنی هیچدرستی مسئول شناخته میبهامروز 

توان او را مسئول کارهای دیگران قرار داد. جزنی دچار اشتباهات زیادی نیفتاد و نمی

عی جامعه و طرح شعار ها ربطی به تحلیل او از نیروهای اجتماکدام از آنشد، اما هیچ

الله[ ]آیتکه در عمل تحت رهبری روحانیت به رهبری -مبارزه بر علیه دیکتاتوری

بله شاه رفت، بعد چی؟ مسئله  ،ندارد. سوم، نیکفر معتقد است-خمینی اجرا شد

رقابت است. نیروهای دموکراتیک شکست خوردند.  یجاست که سیاست عرصهاین

هم ممکن است در  دانند که حتی بهترین طرحی میخوبکنشگران سیاسی به یهمه

پذیرند. ریسک آن را می عمل شکست بخورد، با این حال با توجه به شرایط موجود،

 ها در عمل شکست خوردند.چپ
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 چکیده

 گرایانخود بر نکات مهمی در مورد استراتژی و تاکتیک چپ ینیکفر در مقاله

اتی طبق یدیگر مبارزه های متمادیسال بعد از گرایانگذارد، بسیاری از چپانگشت می

 را نادیده گرفته و نیروهای مترقی یکنند و اختلافات درونی جبههرا اصل تلقی نمی

های لنین، مائو، گرامشی و در مورد ایران بیژن جزنی در گیرند. با این حال، تحلیلمی

ین ا نیست که هر کدام ازهای درستی بودند. نیاز به تکرار تاریخی خود تحلیل یزمینه

 یتشکیل جبهه ها بررهبران جنبش چپ دچار خطاهای بزرگی شدند اما تأکید آن

ها برای تعیین استراتژی چپ اهمیت خاصی استدلال آن یشیوه متحد خطا نبود و

به برخی از  انقلاب که بعضی از این رهبران، لنین و مائو، پس از پیروزیدارد. این

طور هماناگرچه ای است اما فادار نماندند خود موضوع بحث جداگانهخود وهای موزهآ

. دکرآغاز  دروناز کند در بررسی شکست چپ نباید از بیرون بلکه که نیکفر تأکید می

تر را گرانپ چ« بار گران»تواند با این حال، ندیدن عوامل خارجی در شکست چپ می

 نماید.
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