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حزب كمونيست ايتاليا ،مدعي داشتن  ٣ميليون عضو ،مدتي طوﻻني قدرتمندترين تشكل
كمونيست اروپاي غربي بود كه اياﻻت متحده را به لرزه مي اندخت .اين حزب در آوريل
 ١٩٩١از بين رفت و همراه با خود يك هويت سياسي را نيز ازبين برد.
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اگر چپ گرايي بيماري دوران كودكي كمونيسم باشد ،همنوائي و تطبيق خويش با نظم مسلط)كنفورميسم(
بيماري دوران پختگي آن است .در غير اين صورت ،چگونه مي توان از بين رفتن عجيب قدرتمندترين حزب
كمونيست غرب ،در يك روز زيباي سال  ١٩٩١را توضيح داد ؟ درواقع ،در زمان برگزاري آخرين كنگره
حزب ،پس از  ٧٠سال موجوديت ،حزب كمونيست ايتاليا ) ،(PCIحزب آنتونيو گرامشي و مبارزان مشهورش،
نام ،هويت و تاريخ خود را رها كرد و همراه با چند قطره اشك ،اما بدون هيچ اجباري خود را منحل نمود.

براي درك گستره اين رويداد ،بازگشت به عقب تا روز پس از پايان جنگ جهاني دوم ضروري است .در آن
زمان ،چنان كه پري آندرسون تاريخ دان مي گويد چپ ايتاليا در ميان »جنبش هاي مردمي خواهان تغيير
اجتماعي در اروپاي غربي ،مهم ترين و اثرگذارترين بود ) .«(١به محض آزادي ،پالميرو تولياتي زمام امور
سازمان حزب را در دست گرفت و همه خواست هاي انقﻼبي را به نفع اتحاد ملي و برنامه ايجاد يك
دموكراسي از نوع جديد رها كرد .دموكراسي اي كه مي بايست به طبقه كارگر امكان دهد نقشي سياسي ايفا
كند و به پيشرفت هاي اقتصادي و اجتماعي مهمي دست يابد .در آن زمان حزب كمونيست ايتاليا شكل
يك حزب »توده اي« را داشت و وجه تمايزش از حزب هاي ديگر ريشه مردمي استثنايي آن بود و با داشتن

»بخش هاي گوناگون« درخشش روشنفكرانه و فرهنگي فوق العاده اي داشت.

حافظان نظم موجود آشكارا از اين قدرت هراس داشتند .اريك هابزباوم تاريخ دان تأكيد مي كند كه» :از
آغاز رودررويي شرق -غرب در سال  ،١٩٤٧روشن بود كه اياﻻت متحده آمريكا به هيچ وجه اجازه نمي دهد
كه كمونيست ها در ايتاليا به قدرت برسند ) .«(٢اين حزب كه دومين نيروي انتخاباتي كشور بود ،در يك
نظام تحت سلطه دموكراسي مسيحي ،كه همه شاخه هاي حكومتي را كنترل مي كرد ،پشت در تشكيل دولت
متوقف شد و دولت در دست يك نظام سوداگرانه و حتي مافيايي باقي ماند.
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از سال هاي پاياني دهه  ،١٩٦٦٠مبارزه طلبي اي همه گير شده ايتاليا را تكان داد و بر همه بخش هاي جامعه
اثر گذاشت .ويژگي اين موضوع در گستردگي و طول مدت آن بود .اعتصابات ،اشغال محل هاي كار،
رودررويي با نيروهاي انتظامي به مدت يك دهه تداوم يافت و به نظر مي آمد كه كشور آتش گرفته است.
جنبش ها از كنترل سنديكاها و حزب ها خارج شد .سازمان هاي جديد )به عنوان نمونه »مبارزه مداوم« و
»قدرت عمل«  ( -Lotta Continua, Potere Operaio -شأن رنگ پرچم سرخ را ازبين بردند .بخش
كوچكي از چپ راديكال به مبارزه مسلحانه پيوست ،درحالي كه حكومت براي جلوگيري از ويرانگري
خشونت سركوبگرانه فوق العاده اي اعمال مي كرد.

با آن كه در آن زمان كارهاي تروريستي گروه هاي كوچكي مانند بريگاد سرخ بيشتر به چشم مي آمد،
اعمال خشونت بيشتر ناشي از كارهاي گروه هاي راست افراطي ) ،(٣كم و بيش مرتبط با سازماندهان آشوب
بود .اين »راهبرد تنش« بيم گرايش نظام سياسي به سوي اقتدارگرايي را دربر داشت .در سال  ١٩٨٠يك
سوء قصد بمب گذاري در ايستگاه راه آهن بولوين انجام شد كه  ١١سال پس از بمب گذاري ميدان فونتانا
در ميﻼن بود.

پس از كودتا در شيلي در سال  ،١٩٧٣انريكو برلينگوئر ،دبيركل حزب كمونيست خط مشي جديدي را
پيشنهاد كرد كه عبارت از »مصالحه تاريخي« با حريف يعني حزب دموكرات مسيحي بود تا نهادهاي
دموكراتيك حفظ و اصﻼحات اجتماعي انجام شود .ضديت با كمونيسم همه جنبه هاي زندگي سياسي را
دربر گرفت و حزب كمونيست ايتاليا تنها توانست از بخشي از فضاي شورش بهره بگيرد .البته ،هنگام
انتخابات مجلس نمايندگان در سال  ،١٩٧٦حزب بيش از دوازده ميليون) (١٢٦١٤٦٥٥٠رأي به دست آورد
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كه  ٣٧.٣٤درصد مجموع آراء و يك ركورد بود .در آن زمان حزب حدود  ١ميليون و  ٨٥٠هزار عضو
داشت .با اين حال ،برتري اش بر چپ ايتاليا شكننده و همراه با مخالفت بود چون از آن انتقاد مي شد كه
يك سازمان دستخوش كاغذبازي است كه بيش از آن كه مشوق اعتراض باشد ،جلوي آن را مي گيرد.

درحالي كه بحران اقتصادي اروپا را فرا مي گرفت ،در ايتاليا هم مانند جاهاي ديگر چرخشي محافظه كارانه

 ،١٩٨٠اعتصاب بزرگ كارخانجات فيات )به مدت  ٣٥روز( به شكست انجاميد .به
١
آغاز شد .در پاييز
ويژه ،با استقرار نظام پولي اروپايي نوع جديدي از جزم انديشي)ارتدوكسي(  ،چهارچوب بحث درباره سياست
اقتصادي را بازتعريف كرد .رهبران جنبش كارگري نيز خود را درگير »نبرد عليه تورم«ي ديدند كه
مستلزم ميانه روي در طرح مطالبات مربوط به دستمزد در شرايطي بود كه بيكاري افزايش مي يافت ).(٤

در سال  ،١٩٨٤بتينو كراكسي ،رييس شوراي وزيران به ساز و كار وجود ارتباط بين افزايش دستمزد و تورم
پايان داد .حزب كمونيست ايتاليا خواهان برگزاري يك همه پرسي دراين مورد شد اما آن را به شكلي

پرسروصدا باخت .سال  ١٩٨٤٤يك نقطه عطف – يا با نگاه به گذشته نوعي نقطه اوج -بود كه نماد آن
تصاوير تشييع جنازه برلينگوئر بود كه جمعيتي بزرگ و عميقا متأثر براي گراميداشت فردي عزيز در آن
شركت كرده بود.

بحران در نظام اتحاد شوروي ،كار اصﻼح گران را تسريع كرد
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زمان گذشته و حزب هم بي سروصدا با آن تحول يافته بود .در دستگاه حزب تجديد كادرها انجام شد.
نسل پيشين مبارزان ناپيد شدند و همراه با آنها خاطره از يادها رفت .چهره هاي مختلفي به سمت هاي
مختلف مديريتي حزب رسيدند كه با دنياي كار فاصله اي بيشتر داشتند چون سازمان حزب از شهرداري ها
و فرهنگ مديريتي آنها حمايت مي كرد و افراد حرفه اي در سياست را ترفيع مي داد .بينش يك حزب
»همه كاره« كه بتواند با همه طبقات تماس بگيرد توسعه يافت ) .(٥چنان كه غالبا اتفاق مي افتد ،به تدريج
كه دنياي كارفرمايي نفوذي تهاجمي اعمال كرد ،حضور كارگري به حاشيه كشيده شد ).(٦

آن دوران عصر جهش تلويزيون و رسانه هاي توده اي نيز بود كه رابطه سياست و فرهنگ را از بين مي برد
و حزب آگاهانه از آن دفاع كرده بود .همه چيز يك نماد بود .بنگاه انتشارات اينودي ،كه آثار گرامشي و
بسياري از نويسندگان بزرگ را منتشر مي كرد ،زير ضربه امپراتوري رسانه اي سيلويو برلوسكوني ،بازرگان

بنيانگذار شبكه  ٥تلويزيون قرار گرفت .اين نخستين شبكه تلويزيوني خصوصي در ايتاليا بود.

در سال هاي پايان دهه  ،١٩٨٨٠كادرهاي دايمي حزب حس كردند كه دوران افولي فرا مي رسد كه بلوك
كمونيست را به لرزه در مي آورد و توهم زدايي هاي ناشي از آن تشديد مي شود .اين پسروي در انتخابات
قانونگذاري سال  ١٩٨٧به منزله يك شوك ديده شد .اين درحالي بود كه حزب كمونيست ايتاليا ٥.٢٦
درصد از آراء را كسب كرده بود .اما گرايش افكار عمومي رو به كاهش و به ويژه حزب سوسياليست ايتاليا
) (PSIدر حال پيشرفت بود .در چنين شرايطي ،ضرورت نوگرايي آشكار بود .مردي پيشگام و تجسم اين
نوگرايي شد .آقاي آشيل اوچتو در سال  ١٩٨٨به عنوان دبير جديد حزب انتخاب شد .او كه از كادرهاي
پرسابقه دستگاه بود ،به صورت كارگزار يك راهبرد انتقالي عمل كرد و به نظر اصﻼح گران مدرن مي آمد.
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ايده هاي آقاي اوچتو بي گمان با روح – ليبرال -زمان هماهنگ بود .او در زمان برگزاري مراسم بزرگداشت
دويستمين سال انقﻼب فرانسه گفت» :ما فرزندان  ١٩٨٩هستيم« و نه اخﻼف انقﻼبيون سال  .١٧٨٩با
داشتن نگرشي متمركز بر درگيري هاي اجتماعي ،او ارجحيت را به پيشرفت هاي دموكراتيكي مي داد كه با
گام هاي كوچك تحقق مي يابد و محافل قدرت را دچار تﻼطم نمي كند .از آنجا كه نبايد در بند گذشته
باقي ماند ،بايد ماركسيسم كهنه و منسوخ را رها كرد .آينده رنگ پرچم آبي »اياﻻت متحده اروپا« و »راه
اروپايي به سوي سوسياليسم« را دارد كه ژاك دلور آن را ترسيم كرده است» .مدرن« بودن به معناي
بازانديشي درمورد نقش حكومت نيز هست .او تأكيد مي كند كه» :كشور نياز به حكومتي كمتر مداخله گر
دارد كه در عوض هرچه بيشتر برنامه ها و مقرراتي براي تكثرگرايي درباره موضوعات عمومي و خصوصي
تدوين كند ).«(٧

به نظر اصﻼح گران ،اين چرخش ) (svoltaمورد نظر مي بايد امكان اين را به وجود مي آورد كه جلوي افول
حزب گرفته شده و به آن براي جذب رأي دهندگاني هرچه گسترده تر كمك كند .نيروهاي بيروني را
گردهم آورد و اعتباري ايجاد كند كه با آن بتوان درهاي ورود به دولت را گشود .در جريان اين پوست
اندازي ،چنان كه مطبوعات بورژوازي بي وقفه تأكيد مي كردند ،نام بردن از كمونيسم خوب نبود .ايجاد
بحران براي نظام اتحاد شوروي ،كار اصﻼح گران را تسريع كرد و به آنها اين موقعيت را داد كه حزب را در
مسيري بدون بازگشت يعني انحﻼل بياندازند.

به اين ترتيب ،در پاييز  ،١٩٨٨٩درحالي كه در اين مورد هيچ بحث داخلي در حزب انجام نشده بود ،آقاي
اوچتو موضوع ضرورت تغيير نام را مطرح كرد .اين امر حزب را شعله ور ساخت اما رهبري موضع خود را
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حفظ كرد .در تمام سطوح حزبي گفتگوهاي شديدي درگرفت .تصاويري كه مي توان آنها را در مستندهاي
 -(١٩٩٠گواه شورانگيز بودن بحث ها
بجا مانده – از جمله ساخته ناني مورتي با عنوان »چيز« )١ ) (La Cosa
است .بگومگوهاي زيادي درگرفت و اشك هايي بر گونه ها روان شد .آيا واژه »كمونيسم« وزنه سنگيني
است كه مي بايد آن را پشت سر گذاشت يا ميراثي است كه مي بايد با تفاخر حفظ كرد؟ آيا تغيير نام به
منزله رهاكردن هويت و تاريخ خود نيست؟ به نظر هواداران ،اين چشم اندازي دشوار و دردناك بود چون
تعهد به واژه »كمونيسم« زندگي و همه هويتشان بود.

در ماه مارس  ،١٩٩٠در كنگره بولوين ،رهبري حزب توانست نظر موافق اكثريت بزرگي از نمايندگان را

درمورد ساخت يك تشكل سياسي جديد جلب كند .گويدو ليگوري ،تاريخ دان در يك مطالعه ) (٨بر وزن
تعيين كننده مشروعيت گرايي ،كه عملكرد عادي سازمان را تغذيه مي كرد ،تأكيد مي كند .گرايش بر اين
بود كه اتحاد حفظ و از تفرقه پرهيز شود .ليگوري مي نويسد اعتماد ابراز شده به گروه رهبري  .....و»به طور
كلي گرايش به همنوائي و تطبيق خويش با نظم مسلط)كنفورميسم( « از جمله دﻻيل تعيين كننده در موفقيت
برنامه اصﻼح گران بود كه »با رويگرداني خاموش هزاران هوادار كه بدون مبارزه "به خانه ها بازگشتند"
انجام شد« .سال بعد» ،حزب دموكرات چپ« ) (PDSبا يك درخت بلوط به عنوان نماد ايجاد شد .يك
اقليت مخالف تصميم گرفت دست به انشعاب زده و تشكلي جديد با عنوان »حزب نوبنياد كمونيست«
) (PRCايجاد كند اما امكانات آن در قياس با »حزب دموكرات چپ« ) (PDSضعيف بود.

طبقات مردمي از اين » اكسير حيات« جرعه اي نوشيدند .البته» ،حزب دموكرات چپ« سرانجام توانست
در ائتﻼف با چپ ميانه در سال هاي ) (١٩٩٦-١٩٩٨در دولت آقاي رومانو پرودي و سپس در دولت
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 (١٩٩به قدرت دست يابد اما اين كار به بهاي چيزي انجام شد كه مبناي
ماسيمو دالما )٩٩٨ -٢٠٠٠
موجوديتش را تشكيل مي داد.

با پايان يافتن حزب كمونيست ايتاليا ،توانايي هاي مقاومت چپ ايتاليا كامﻼ فروپاشيد و آن را دربرابر ظهور
يك جناح راست مهاجم به رهبري آقاي برلوسكوني خلع سﻼح كرد كه حزب »نيروي ايتاليا« ) Forza
 (Italiaرا در سال  ١٩٩٤تأسيس كرد .رالف ميليبند ،فيلسوف سياسي در اين باره گفته بود» :قابل مﻼحظه
است كه متخصصان مي گويند پيوستن بخش هاي گسترده اي از طبقه كارگر به ايديولوژي محافظه كار ناشي
از نقش رهبران سوسيال -دموكرات با گفتار و عمل شان در بي تفاوت كردن سياسي آنها نبوده است ).«(٩
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