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کتاب    توضیح:  میالن  مک  پالگریو  امسال  و  » تابستان  گرامشی  تروتسکی،  طبقاتی:  مبارزه  و  هژمونی 

آرژانتینی خوان  «مارکسیسم را منتشر کرد دال اثر مارکسیست  با   یمناش .ماسو  ورگارا، عضو صدای چپ، 

های انقالبی  ترین مارکسیستدو تن از درخشانسوی    از همفهوم هژمونی ک  نام  کتابش به   درباره ماسو دال

 . قرن بیستم، آنتونیو گرامشی و لئون تروتسکی بیان شده، مصاحبه کرد 

*** 

 

نظریه • به  چرا  و  چیست  کتاب  اصلی  به  یموضوع  در    عامطور  مارکسیستی  و 

 طور خاص مرتبط است؟ متحده به ایاالت

ها  فرصت همکاری با آن انتشارات پالگریو و اشپرینگر کسانی که در   یمقدم بر هر چیز، مایلم از همه

موستو که معتقد بودند این   آنتونینی و مارچلو فرانچسکا  از  ویژه را در طول کل فرآیند انتشار کتاب داشتم، به

خواهم از  چنین میهم  .تشکر کنم  ادا کندزبان  های انگلیسیمارکسیستتواند سهمی در بحث بین  اثر می

گو  وهمواره در حال گفت من و او . ای نوشتمندانهگفتار بسیار سخاوتمونتاگ قدردانی کنم که پیش وارن 

های ما در  هدیدگایم، و به طور کلی،  ا همتحد نظری و سیاسی مربوط به چپ در ایاالت  هایسشپر  یبارهدر

 .گرایی دارندمورد موضوعات مهم هم

  ی عنوان رابطه: بهدهدهای اصلی آن تشکیل میهژمونی در برخی از جنبه  یمسئله  موضوع کتاب را

یک مفهوم    یمثابهاز انقالب، به  های تحت ستم، پیش و پسکارگر در میان سایر بخش  یرهبری طبقه

ایجاد    که چگونه دولت بورژوایی در پیو این  ،المللیدولتی در یک سطح بین-اسودمند برای درک روابط بین

در   .مارکسیستی مرتبط است   ینظریهبه  این مفهوم به دالیل متعدد هنوز   .ای استمجدد یک پایگاه توده

می میان،  مهماین  به  آنتوان  کرد:  ترین  اشاره  بین  سرمایه  ی توسعه  ( 1ها  را  جامعه  دارد  گرایش  داری 

هنوز اقشار مختلف اجتماعی    .مطلق نیست  یروند  قطبی شدنکارگر قطبی کند، اما    یبورژوازی و طبقه

دارند دارند  وجود  این رو مطالبات خاصی  از  این دو طبقه  های خواست  درکه دقیقاً    و  از  اساسی    ی یکی 

اتحادی  اگر می .گنجندنمی پاخواهیم  با سرمایه  بر  بتواند  راکنیم که  شکست    به  داری مقابله کند و آن 

داری بر استثمار کار مزدی استوار است، اما به نفع خود،  سرمایه(  2  .دنها برآورده شوکشاند، باید این خواست

در  (  3 .کندادپرستی را نیز مجدداً فرموله میاشکال خاصی از ستم خارج از اقتصاد، مانند ستم بر زنان و نژ 

نتیجه  خالل در  ارتباط    ی چند دهه گذشته،  استالینیسم و  آن  از خطای  پرسقوط  بدخواهانه(  اغلب  با    )و 

بیکمو مارکسیستی  افکار  استنیسم،  شده  نظریه  .اعتبار  نتیجه،  دست  در  به  را  خود  جایگاه  جدید  های 
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کارگر    یگزین طبقههای اجتماعی یا موضوعات جدیدی متمرکزند و جایهایی که بر جنبشاند، نظریهآورده

انواع مختلف  )دیدگاه  اند شدهعنوان عامل تغییر  به هایی که  ترند(، یا نظریهنزدیکم  ساتونومیهایی که به 

های  یاسی مترقی و سپس گفتمانهای سطبقه ابتدا با هدف ایجاد گفتمان  به  دخلیهژمونی را بدون هیچ  

همکاری  ها برای ترویج نوعی  موارد، این دیدگاه  از  در برخی  کنند.و و موفه( بازتفسیر میئپوپولیستی )الکال

»جنبش شدهبین  ترکیب  دولت  و  اجتماعی«  به  گونه همان . اندهای  تحت  که  التین  آمریکای  در  ویژه 

»پساحکومت یا  های  است  شده  فرض  ـ نئولیبرال«  تفاوتبه ـ آشکاررغم  ـ  های  از  آن  ـ برخی  که  گونه 

با    .کنندپیشنهاد می  در رابطه با دولت بایدن   ،نیز  متحده مروز در ایاالتهای اجتماعی اهای جنبشبخش

کارگر را    ی ار دیگر مرکزیت طبقهتوان یک ب هژمونی در اصطالح مارکسیستی، می  یرسی مجدد مسئلهوا

سوژهبه کرد.  یعنوان یک  مطرح  به  انقالبی  است که خواست ینوبه این  آن  معنای  به  سایر  خود  های 

با موضوعات    یاقتصاد  یهایدگرگون  ثی هم از ح  ، که های اجتماعیبخش و هم از منظر حقوق مرتبط 

جنس  یتیقوم  ،ینژاد نیزداریتأثیر سرمایهتحت  یتیو  گرفته    اند،  می  .شوددرنظر  فکر  یک  من  این  کنم 

ای  عنوان نظریهرا به  اقتدار خود   تا حد معینی، مارکسیسم  2008 پرسش اساسی است، زیرا از زمان بحران

عنوان یک استراتژی  بهاست، اما هنوز نفوذ خود را    فته های اقتصادی را تبیین کند بازیا تواند بحرانمیکه  

متحده مهم است، زیرا رویکرد   ویژه برای ایاالتم این بحث بهبر این باورمن   . است  به کار نبستهسیاسی  

بین »سیاست هویت« و رویکرد اقتصادگرایانه به    تضاد مارکسیستی به مسئله هژمونی امکان فراتر رفتن از 

  ی هاتوسط رهبران جنبش  نیچنو هم  ژاکوبناز مجله    ی توسط بخش  که برای مثال )  طبقه را  ی مسئله

 کند. فراهم می  ( ت سی طرح شده ااجتماع

طبقاتی را    یآن با مبارزه  ی گرفتید مفهوم هژمونی تروتسکی و رابطهچرا تصمیم   •

در نوشتن این کتاب با چه مشکالت نظری جدیدی مواجه شدید؟ و چگونه    مطالعه کنید؟

 ؟ یدطبقاتی جهانی قرار گرفت ی تحت تأثیر وضعیت کنونی مبارزه

 Gramsci’s} ی گرامش  سمیمارکستابم،  های مختلفی که برای بحث در مورد اولین کدر فعالیت

Marxism}،  داد سال  انجام  در  که  کتابی  شد،    2016م،  منتشر  اسپانیایی  زبان  بردمبه  هیچ    پی  که 

در مورد    را  دقیقی در مورد مفهوم خاص هژمونی نزد تروتسکی وجود ندارد. بنابراین من تحقیق  یمطالعه

تروتسکی از این    یچندین پرسش جالب مطرح شد. استفاده  در این باره  .آغاز کردمموضوع به طور ویژه  

سکی در تاریخ انقالب  یافته است. تروت حال نسبتاً غیرسامان عین نسبتاً ثابت و در، در کارش  نوآورانهمفهوم  

که  ها هژمونی را به عنوان فرمولی ارائه کردند  ، بلشویک1905 از انقالب  پیشویژه  روسیه اشاره کرد که، به



4 

 

لنین این دیدگاه    .کند  ی دهقانان را رهبر،  بدون ایجاد حکومت کارگری  ،داد تابه پرولتاریای روسیه اجازه می

هقانان«، که نوعی رژیم واسط  »دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و درا در یک شعار دولتی خالصه کرد،  

چندانی    دولت بورژوازی و دیکتاتوری پرولتاریا بود. در آن زمان، تروتسکی به مفهوم هژمونی اعتماد  بین

نسبت    او ها به  چه بلشویکاز آن  متفاوت  (ی)و ابتکارگرفت، اما با معنایی  گاه از آن بهره می. او گهنداشت

کارگر، خاطرنشان کرد که    یاو بدون نادیده گرفتن اهمیت پذیرش مطالبات دهقانان توسط طبقه دهند:می

عنوان  بههای خود )و برای دولت خود(  است با عزم راسخ برای خواست  برای پرولتاریا به همان اندازه الزم

سیاست    خاللاز    گراییتن از اقتصادتروتسکی در ضرورت فراتر رف راهی برای هدایت دیگران مبارزه کند.

لنین  هژمونیک برداشت  داشت.    با  الف( خواستاشتراک  بود که  معتقد  او  در    ویژههای  اما  باید  پرولتاریا 

تواند یک جنبش اجتماعی  طبقاتی می  ی اصلی این سیاست هژمونیک باشد و ب( پویایی مبارزه  ی هسته

  الگووارسیاسی داشته باشد. اگر این امر را بتوان به صورت    اثرگذاریخود    یعمیق ایجاد کند که به نوبه

توان گفت که برای لنین هژمونی یک پویایی سیاسی بود، در حالی که برای تروتسکی  د، میکرخالصه  

 .بخشیدعت میس ویاست را س یاجتماعی که دامنه -یک پویایی سیاسی

هر هژمونی  ا گوید اعتصاب عمومی و شوراها مظمی  1905  اندازهاترازنامه و چشم  یاو در رساله

بودند.  ی طبقه انقالب  در  در کتاب کارگر  متعاقباً  مقاالت  او  و  نیز،  ها  این  آنبیدیگری  که همیشه خود 

های آن زمانی است که او در تاریخ  یکی از نمونه . هژمونی اشاره کرد  یبه مسئله  کار ببرد،اصطالح را به

های تحت ستم به  بخش  تمام  که امید  تعریف کرد  ایلحظهی  مثابه  بهانقالب روسیه، قدرت دوگانه را  

  ی همهبه  با آن هژمونی را  قدرت دوگانه و همراه    ی مسئله  به این ترتیب،  شود وکارگر معطوف می یطبقه

دیگر به طور ضمنی    گاهیبه صراحت و    گاهیتروتسکی این مفهوم را    ،د. بنابرایندهمیها تعمیم  انقالب

  در قاطعانه  کارگر قادر خواهد بود    یداند که طبقهمیشه آن را با این ایده مرتبط میبرد، اما هبه کار می

چنین  او هم  .را رهبری کند  تحت ستمطبقات    دیگر  های مطالبات سایر بخشهای خود،  مبارزه برای خواست

، که در پیوند با آن روابط بین روستا و شهر،  دهدمینیز ربط  گذار به سوسیالیسم    ی این موضوع را به مسئله

ت یک  ها اهمیاو در این بحث .دهدماهیر شوروی را مورد بحث قرار میبین پرولتاریا و دهقانان در اتحاد ج

از    هنگامهمکند که مواضع اجتماعی پرولتاریای شوروی را تقویت کند و  سیاست اقتصادی را برجسته می

برای  چنین از این مفهوم  در نهایت، او هم .دهقانان اجتناب کندبه    (ی مطالبات)خواهانهتمامیتتحمیل  

وری  نظامی، سیاست اتحادها و بهرهدرت  ها با در نظر گرفتن سطوح مختلف قاندیشیدن به روابط بین دولت

 .اختصاص دارددو فصل اول کتاب به این موضوعات   . کندنیروی کار استفاده می
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گرامشی، که یکی دیگر از موضوعات اصلی کتاب  آرای  در مورد مفهوم هژمونی در   •

 وانید به خوانندگان ما بگویید؟  شماست، چه 

گوید،  اسپانیایی این کتاب می  ینسخه  برگونه که پاناگیوتیس سوتیریس در نقد بسیار خوب خود  همان

های او  بی پیوند دهد و نشان دهد که ایدههای مارکسیسم انقالاین بود که گرامشی را با سنت  طرح کتاب 

تولیاتی ناسازگار   روپس از جنگ دوم به رهبری پالمی حزب کمونیست ایتالیا هاییا سیاستیوروکمونیسم  با  

 .رودشمار میامری ضروری به  هژمونی در اندیشه او ی ، بحث در مورد مسئلهرواین    ازاست.  

بهتر شبیمفهوم هژمونی گرامشی بیش تروتسکی،  تا  است  لنین  مفهوم  به ه  او  دلیل که  این  به    ویژه 

گرامشی   کند.تأکید می  {corporatism} راهی برای فراتر رفتن از اصالت منافع صنفی  چونهمسیاست  

بینا هم سیاست  سوسیالیسم،  به  گذار  مشکالت  مورد  در  بحث  برای  آن  از  عرصه  دولتی -چنین    ی در 

از یک سو،  گیرد.و انقالب در مقیاس ملی بهره می  المللیبین   یبرای درک سلطهرا    {این مفهوم}  او 

 .دهدمی  انکشافتر  کارگر با میراث فرهنگی غرب بسی بیش ی، رابطه طبقهسو بورژوازی و از دیگر 

  بین   یهای دولت را در دورههژمونی بورژوایی، تحلیل تغییرات شکل  یلهئگرامشی در پرداختن به مس

را پی می . گیردجنگ در پیش می  دو رابطهاو مفهومی  تا  اجبار و    ی ریزد  بهبین  از  توافق  عنوان شکلی 

گرایی ناشی از جنگ جهانی  چنین بحران پارلماناو هم .سنتی مبتنی بر رژیم پارلمانی را نشان دهد  یسلطه

عنوان  پارلمانتاریسم بهتغییرات در اشکال دولت از نارسایی  . کنداول، انقالب روسیه و فاشیسم را تبیین می

را ایجاد ازمان  سها اشکال »شرکتی«  شود که دولتاین امر باعث می .شودمییک دستگاه هژمونیک ناشی  

فروسینی و  این موضوعات در آثار فابیو .ها و احزاب را مستقیماً تحت اختیار خود قرار دهندکنند تا اتحادیه

بناپارتیسم در »  ی آنتونینی درباره در جدیدترین کتاب فرانچسکا مطرح شده   « گرامشی   آرای   سزاریسم و 

 .است

ها در  اتحادیه  با توجه به ادغام  1940 در سال   شش از ترور پی  هایی است که تروتسکی نیزها پرسشاین

 مطرح کرد. ها را آن المللیبین یعنوان یک پدیدهبه 1930 یدولت در اواخر دهه

فرض گرفته  چه که به صراحت بیان شده پیشتر از آنطبقاتی بیش  ی، مبارزهزندان  یهادفتر در  

زن قوا )اجتماعی، سیاسی، و هژمونی را بر حسب توا  یتوان به راحتی تفسیری از مسئلهشود، اما میمی

 . یافت  های زندانیادداشت 13 ی مشهور از دفتر فرازدر  نظامی(  -سیاسی

برد و طرح  را زیر سوال می  ساختو رو  ژرف ساختگرامشی تفسیری مکانیکی از مفاهیم مارکسیستی  

کند: اجتماعی، سیاسی  ف در توازن نیروها را شناسایی میریزد که در آن سه سطح مختلتری را پی میوسیع
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از  در نهایت    گیرند کهای اجتماعی خصلت سیاسی به خود میتضادهای ناشی از توازن نیروه . و نظامی

سیاست همراه است، اما در  قلمروی  هژمونی با توازن قوا در   .شودیک رویارویی نظامی حل می  یویهاز

از  اجتماعی   یویژه در جنگ داخلی، که در آن مبارزهکارآیی دارد، بهاجتماعی و جنگ نیز   یمبارزهدر    واقع

 .شودمیاما برای اهداف سیاسی نمودار   نظامی نبرد خالل

هژمونی را با عطف توجه در گذار به سوسیالیسم )مانند عبارات مختلف درباره    یچنین مسئلهگرامشی هم

گیرد که اهمیت  ( در نظر می13 دفترچنین در  »رفرماسیون و رنسانس« و هم  یالبریوال یا مسئله آنتونیو

  را  کارگر   یکه مرکزیت اقتصادی طبقهآنبیسازد.  می  گرجلوهتعهدهای سیاسی در قبال طبقات متحد را  

 نهد.  وا

  ی که طبقه  به گرامشی  است که نسبت دادن این ایده  حایز اهمیتدر این زمینه، تأکید بر این نکته  

برای    یشرطعنوان پیش، بهنایل آیدتواند بر کل جامعه )از جمله بورژوازی( به هژمونی فرهنگی  کارگر می

 اتخاذ نکرد.گرامشی هرگز این موضع را   نادرست است   راهی برای اجتناب از آن   ی مثابهانجام انقالب یا به

بته، برای او  ال .دولت کارگری مرتبط است  یساختن فرهنگ جدید مستقیماً با تجربه  یتأمالت او درباره

و   ــ  عنوان بخشی ز اهمیت است، اما بهاز مبارزه برای هژمونی حای  عنوان بخشیایدئولوژیک به  ی مبارزه

 .توازن نیروهادر قبال  ــ گزینیجایچون همنه 

طبقات   ی، زمانی که همهشودبارز میانقالب مداوم   درکرد که هژمونی  عالوه بر این، گرامشی فکر می

بودند و دولتسازمان ادغام شدند، و  ها بسی بیشدهی شده  اقتصاد جهانی  با  تر در  انقالب  برای  مبارزه 

تأثیر بوخارین  تحتطرز عجیبی،  اما به  .شودتری نسبت به روسیه مواجه میهای دولتی بسیار قویسازوبرگ

در اتحاد جماهیر شوروی، گرامشی بر این باور بود که    1920 یو »مبارزه با تروتسکیسم« در اواسط دهه

رود.  راه خطا می  به گرامشی    ای که در آن نظر بگیرد، نکتهکل هژمونی را در  تروتسکی نتوانست مش  ی نظریه

کند، به را که در آن گرامشی به تروتسکی اشاره می  زندان  دفترهایبند   12در فصل سوم کتاب، من  

 .اساس بوده است دهم که نقد او از تروتسکی عمدتاً بیکنم و به شکلی مستند نشان میتفصیل تحلیل می

دارد، زیرا نظریه  باز نمی  {متفکر}گرایی بین تحوالت نظری هر دو  های همت زمینهاین امر ما را از شناخ

 رود. نویسندگان خود فراتر می احتمالی از مواضع

 دانید؟ چگونه تفکر هر دو انقالبی را با مفهوم هژمونی مرتبط می •

در حالی که برای گرامشی،   . یابندمیدیگر بازتاب  نگرم که در یکعنوان تحوالت نظری میها را بهمن آن

برای تروتسکی  کند،  را کامل می  انقالب مداوم   ییابد و ایدهمی  داوم تگفتم، هژمونی    تر پیشگونه که  همان
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تفاوت، به نظر من، در برداشت از چارچوب   .رودبه شمار میاین انقالب مداوم  ای از  هژمونی جزء یا لحظه

مبارزه برای هژمونی در    ،کند، بنابراینشی آن را فرآیندی کُندتر تصور میگرام .زمانی انقالب نهفته است

د  شود )یعنی مبارزه برای ایجادر نظر گرفته میچون یک فرآیند بلندمدت  »شکل کنونی« انقالب مداوم هم

به اندازه  برای تغییر توازن نیروها به معنای انقالبی   که  ایها، رهبریکارگر در میان توده  یرهبری طبقه

 .کافی نیرومند است( 

تواند روند انقالبی را فشرده کند و در نتیجه  طبقاتی می  یمبارزه  یتروتسکی، توسعه، برای  همهبا این  

برای   مبارزه  زمان  اینمدت  کند.  کوتاه  را  آنبه    تمایز  هژمونی  متفاوت  دربارهرویکردهای  مسائل    یها 

کنم مهم است که نقاط مشترک بین این دو نظریه را برجسته کنیم.  اما من فکر می  .گرددبرمی  استراتژیک 

به بحث کتاب، من  و گرامشی میدر فصل چهارم  تروتسکی  به  مربوط  بههای  تضادهای  ویژه  پردازم، 

و    گرامشی آنتونیو اندرسون،  پری  سایهاثر  در  تروتسکی  و  نوشته    استالینیسم  ی گرامشی 

توضیح مفصل بحث با هر دو نویسنده در فضای    .که اتفاقاً کتاب بسیار مستحکمی است ــ ساکارلی   امانوئل

یک  توان با گفتن این نکته خالصه کرد که هیچکنم این پرسش را میگنجد، اما فکر میاین مصاحبه نمی

گرامشی و نظریه تروتسکی توجه  ها در روابط بین  های نظری و امکانات بازنگری آنبه اهمیت مشارکت

کنم تفاوت  کنم و فکر میاند. در پایان کتاب، یک بار دیگر هر دو موضع را با هم مقایسه میزیادی نکرده

  گرددبرمیهای مختلفی  به راه  تفاوت   این  .استمربوط  طبقه با مردم    ی رابطهبه  مهم تروتسکی و گرامشی  

»سنت ملی« نیست،    دار وام  ابدا  کارگر روسیه  یبرای تروتسکی، طبقه .که ایتالیا و روسیه وارد مدرنیته شدند

به روسیه  لحظهانقالب  جهانیعنوان  انقالب  از  مرحله  ای  در  را  انترناسیونالیسم  ممکن    یگسترش  اول 

های  از نظر گرامشی، تاریخ ایتالیا به عنوان مقر کلیسای کاتولیک، سنت رنسانس، و محدودیتسازد:  می

انترناسیونالیستی )که گرامشی  برای احیاء موضعی  و    دهدمی  تری به مشکل ملیت، وزن بیشتشکیل دول

یاق  سطبقه، به همان    { هر}در ایتالیا، ایجاد جذابیت برای افراد    ( نامدجدید« می  گراییوطنآن را »جهان

وطنی  نقشِ جهانی  ئلهست که البته توأمان به م س هویت ملی، کامالً ضروری ا  سا سازیی نوعی اح سباز

 شود. ی جهانی نیز مربوط میدر عرصه {ایتالیا}

خانه نظری  ، زراد ژاکوبنمتحده، سردبیران مجله   دانید، در ایاالت که می  گونههمان •

احیا کرده را  انقالب  کائوتسکی  تا نوعی »استراتژی فرسایشی« تجدید شده برای  اند 

کنند  بسیاری از روشنفکران استدالل می  متحده را توجیه کنند. سوسیالیستی در ایاالت
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گرامشی است. استدالل شما    یضعژی فرسایشی کائوتسکی شبیه جنگ موکه استرات 

 برای به چالش کشیدن این ایده چیست؟ 

« کائوتسکی با  ی»استراتژی فرسایش  برقراری پیوند بیناین دقیقاً پری اندرسون بود که سهم زیادی در  

های سطحی  ادا کرد. البته شباهت تضادهای آنتونیو گرامشیایده گرامشی در مورد جنگ موضعی در  

به را  انقالبی  فرآیند  گرامشی  هم  و  کائوتسکی  هم  دارد.  وجود  موضع  دو  این  بین  ی  فرآیند  یمثابهنیز 

، مواضع  وصفند. با این  دارتقاد  »خودانگیختگی« رزا لوکزامبورگ ان  به کنند. و هر دو  مدت تصور میرازد

تدریجی    ی زمان با توسعههم  ی ها اساساً متفاوت است، به این دلیل که برای کائوتسکی استراتژی فرسایشآن

«  یگذاشت. در واقع، »استراتژی فرسایشمینظامی را کنار    یبود که مسئلههمراه  ها  ها و پارلماناتحادیه

هیچ   درستربه  نیست،  استراتژی  یک  امیلیو  گونههمان  و  ماتیاس  که  و  خود  آلبامونته  کتاب  در    مایلو 

نظامی هنر  و  سوسیالیستی    {Estrategia socialista y arte militar}  استراتژی 

«  ضعیدهند، زیرا هدف آن شکست دادن حریف نیست. برعکس، برای گرامشی، »جنگ موتوضیح می

نیروها   توازن  مختلف  سه سطح  نظامیاستشامل  و  سیاسی  اجتماعی،  بیش  .:  او  جنگ  تصور  شبیه  تر 

  ی بارهلیزا در توان در گزارش آتوساین را می پارتیزانی است تا ترکیبی از سندیکالیسم و پارلمانتاریسم.

توجهی اهمیتی را که گرامشی  قابلاو با جزئیات    ،گوهایش با گرامشی در زندان مشاهده کرد، که در آنوگفت

های غربی  اتفاقاً باید توجه داشت که این فرضیه که در انقالب . کندنظامی قائل بود تشریح می  ی ه مسئلهب

ی نظامی  »آموزه  یهایش دربارهتر از روسیه خواهد بود، از سوی خود تروتسکی در بحثجنگ موضعی مهم

این موضع غیرواقعی را زیر سوال برد که جنگ مانور  .پرولتری« مطرح شده بود و تهاجم    ی تروتسکی 

مناسب چهارمین  دائمی  و  سومین  تعاریف  گرامشی  است.  پرولتاریا  انقالبی  سرشت  برای  اقدامات  ترین 

کند تا درک بهتری از  ها کار میآن  پیراموندهد و  ل کمونیستی را مورد توجه قرار میانترناسیونا  یکنگره

های دولتی  چنین در جاهایی که شکلو هم  .به دست آورد  ت پیش روی انقالب در اروپای غربیمشکال 

  .یابندگسترش می  ایاتحادیههای اجتماعی و  گیرند و به سازمان« به خود میانتگرالخصلت »توتالیتر« یا »

از رابطه  یهای خاصی در نحوهتفاوت او    زندان   دفترهایدر    یو جنگ مانور   جنگ موضعی  یدرک 

رسد  کند، اما متعاقباً به نظر میمبارزه معرفی می  پذیرشکل ترکیب  ها را به عنوان دووجود دارد. او ابتدا آن

  ی بارههای خود درسازد. او بعداً در نوشتهمی  یا جنگ مانور را تابع جنگ موضعی  کندها مخالفت میکه با آن

های مفیدی برای زمان حال اخذ کند، به  خواهد از آن درس، که می{تقالل ایتالیاسجنبش ا} ریزورجیمنتو

بازمی  یایده مبارزه  این  ترکیب هر دو شکل  به  به طور جدی  اگر کسی بخواهد  گردد. به طور خالصه، 
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بسیار  له  ئظر است مسای نشان دهیم که گویی با کائوتسکی هم ن ع بپردازد، که گرامشی را به گونهموضو

 . تر از آن است که به شباهت جنگ فرسایشی و جنگ موضعی اشاره کنیمپیچیده

جان سیاهان  »  د. جنبشبر به سر میدر آشفتگی    2020ایاالت متحده در سال   •

های  ترین بسیجرا شکست و یکی از بزرگ   پاندمی  یسکوت دوره (BLM)  «مهم است

با  توده داد  نشان  را  تاریخ  در  و    انفجاری   هایویژگیای  شورش  و    ظرفیت یک 

ه  شود. کتاب شما چگونهای اجتماعی از آن یاد میکه به عنوان جنبشا  هایی رمحدودیت

 کند؟کارگر و هژمونی کمک می  یاعی، طبقههای اجتمبه بحث در مورد رابطه بین جنبش

که   ویژهکند، بهتا چه اندازه به این بحث کمک می نباشد که بگویم کتاب شایستهشاید برای من خیلی 

کند.  را تحلیل نمی  مارکسیسم و مسئله سیاهان  یکند و مستقیماً رابطههای قبلی در تاریخ اشاره میبه بحث

های گذشته، از جمله برخی م فرآیندهای مبارزات اجتماعی دههتوانم بگویم این است که تما چه میاما آن

عنوان عضوی از حزب کارگران سوسیالیست آرژانتین در  بهاز فرآیندهایی که من توانستم کمابیش مستقیماً  

کنم که در تاریخ  ویژه، من فکر میبه  اند.این کتاب  برخاسته از   ضرورت همبستگیها شرکت کنم، بازتاب  آن

متحد  به طور  های خود را  اند خواستتهکارگر توانس  یقهو طب  انمتحده، لحظاتی که جنبش سیاه ایاالت

هماندهننشان   وارن  گونهد  جوزف که  و  مقال مونتاگ  در  عنوان    ی هسرانو  با  سوسیالیسم،  خود 

-Socialism, Universalism and Anti}  نژادپرستی ضد  -ضدگرایی و  شمولجهان

Anti-Racism}  من بسیار خوشحال خواهم شد اگر  نهفته استجا  کنند قدرت زیادی در آناشاره می .

گرایی  رفقایی نظیر رفقای دیترویت ویل بریث باشد که از اهمیت هم  یاین کتاب فقط در خدمت مبارزه

بر این  در عین حال، من   . کننداز دولت و احزاب سنتی دفاع می  جنبش کارگری و جنبش سیاهان مستقل

گرایانه نیست  اقتصادی و تقلیل  ی رکسیسم یک نظریهچنان نشان دهیم که ماکه ضروری است هم  باورم

ما   .دیدگاهی محدود از طبقات اجتماعی باشد  بنیادکه به دنبال نادیده گرفتن مسائل نژادی و جنسیتی بر  

داری  ت سرمایههای تحت ستم برای شکسبخش  ی همه  یرگر را با مبارزهکا  ی طبقه  ی خواهیم مبارزهمی

کنیم مبارزه    تقسیم  .متحد  نحو  این  بهترین  به  »اکونومیسم«  و  هویت«  »سیاست  و    بهبین  بورژوازی 

 .رساند سوخت میامپریالیسم 
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