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 سخنی با خوانندگان

های خواهم به این بحث بپردازم که ]ایدهمن می»
پردازی مجددِ استراتژی کمونیستی م[ در مفهوم -گرامشی 

برخوردار است. اکنون زمان آن ت بسیاری امروز، از اهمیّ
 غل و زنجیرها را از فرارسیده است که برخی از این ایده

  «آکادمی لیبرال رها سازیم.
ابتکار از رفقای  .یکِ امیل از نوشتۀ  کوتاه برشهمین  ،توضیح دیگریفارغ از هر 

این که ای باشد برای اینتواند انگیزهمی کانادا (Revolutionary-Initiative) انقالبی
-بندیفرمولی اگر حتّبه مطالعۀ آن فرا بخوانیم.  نیز را مطالعه کنیم، و دیگران را مقاله

ارتباط کنیم در آن زندگی می ما که ایهجامع نوشته با کانتکست های موجود در
، موافق نباشیم. آمدهآنچه که در مقاله  صد در صدی اگر با باشد و حتّ  بالواسطه نداشته
         میراث تئوریک  ،معاصر در طول تاریخ کنداشاره می هم ویسندههمانطور که ن

 جنبش شایسته و بایستۀه متخاصم از توجّ واسطۀ دو گرایش ظاهرا  به گرامشیآنتونیو 
هرگونه اختالف  . دو گرایشی که علیرغماست ماندهبهره کمونیستی بی المللیبین

-پردازی ضدِهای نظریهیکی از آتوریته یگرامشبر این نکته توافق دارند که  فیمابین،

مقام  گرامشی به لیبرال/است. از یک سو گرایش چپ نو «دگراندیش»و چپ  لنینیستی
 «مارکسیسم روسی»با  ی در تخاصمسیستم فکری در تخالف و حتّ  یک خالق قدسی

 ممدافع لنینیس الظاهرعلی دیگر سو جریانات از کند واعطا می را )تو بخوان لنینیسم(
 خواسته یا ناخواسته با لنینیسم، گرامشیمغایرت نظرات  صریحضمن پذیرفتن تلویحی یا 
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به عنوان  از او پردازیو تنها به تصویر دهندمی ت جلوهاهمیّ یرا ب ویتئوریک  خدمات
تعلق  دو گروه یک از این طور خالصه هربه. ورزدمی اکتفافاشیسم  معصوم یک قربانی

و  لنینیستی را انکار-مارکسیستی به ارتدوکسی گرامشینظری ای دستگاه پایه عناصر
زعم آنان به – فکری این دو دستگاه روش و استنتاجات و تطابق میان هرگونه شباهت
 . نمایندی میتلقّفرعی و تصادفی مواردی را صرفا   –کامال  متمایز 

ر کدام از به ه گرامشیصی وجود دارد که به حاشیه رفتن در کشور ما دالیل مشخّ
ریان ج ل یعنیوّا ۀدر واقع این دست اامّ .تر صورت پذیرددو طریق فوق حادتر و افراطی

نشینی قباستراتژیک و ع شکست استمرارها سال ۀواسطهکه ب است چپ نو/لیبرال
 رکود و الپراتیک سیاسی رادیکمکتوم ماندن  ،لنینیست یا مدعی لنینیسم تشکّالت

اختیار  ار فرادستی موضعسیاسی ایران،  عرصۀدر  کمونیستی ۀیافترزمندگی سازمان
 و بودهن سلبی فوق علل صرفا  معطوف بهاین فرادستی  حصول . البته کهاست کرده

 سرکوب و للیالمبین ی وملّ  نشینی جنبش انقالبی در مقیاسعقب طبیعتا ضمن اینکه 
های طی دهه ایرانمندۀ رز کمونیست التتشکّو  هاسازمان قهرآمیز گردیدنو متالشی 

چپ  آمیزلمتزیست مسا توان ریشه در تر از همهمهمامّا ن دامن زده است، داب اخیر
قابل  تیازاتام کهزیستی  سبک دارد؛ های ایدئولوژیک حاکمدر دل دستگاه لیبرالنو/
رچوبۀ نظم در چا «چپ»این مدل  –گرچه حیات نباتی  – حیات ۀهی را برای ادامتوجّ

 . آوردرمغان میابه حاکم 

، خواندمی گرامشیهای ایده و مدیون اردمیراث خود را عمدتا   لیبرالنو/چپ گرچه ا
آن هم از  – اوفکری  ۀتحریف و از ریخت انداختن چارچوب ۀبه واسط در حقیقتامّا 

تر برای سرپوش گذاشتن یخطری جدّ –موضعی فرادستی که در باال بدان اشاره شد 
این کارکرد  گردد.به تکامل تئوری کمونیستی محسوب می مشیگرامهم بر خدمات 

 ز دو گرایش زیر و یا ترکیبی از هر دویکی ا کندسعی می صطور مشخّبهآمیز تحریف
 زدودهو  خطر، بیسترون هاییبندیبستهدر  گرامشی ۀاندیش ( عرضۀ1را دنبال نماید: 

مثابۀ فهوم مارکسیستی و نه بهم)سیاست به سیاست ۀی وی در حوزمباحث جدّ تمامی از
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 ۀکه هست مبارزه هایاستراتژی و تاکتیک و ، سازماندهی(مبتذلای اکلکتیکی و مقوله
در  گرامشی رادیکال هایایدهنمایی همخوان ( 2 .دندهرا تشکیل می گرامشیآثار 

با  مدنی ۀجامع اخلیدسنگرهای  ت درمدّ جنگ موضعی طوالنی کاربست لزوم خصوص
های میلیتانت وی در چارچوبۀ تنگ و حقیر آموزه قرائت و هکارانزشسامقاصد 

  رفرمیستی.
 از درج و نشر های فاشیسمکه خود در زندان گرامشی و رزمندۀ های انقالبیایده
در  «چپ» اصلی ن جریامکانیزمِتوسط ، کوتاه نیامد ممکن طریقها به هر آن جامع

و یا  سر و ته زده، عاری ازوارونه،  نحویبه قلمروهای آکادمیک و حوزۀ نشر و انتشار
کسب قدرت سیاسی،  باحث کلیدی معطوف بهم با قائل شدن نقش فرعی برایی حتّ

 حزب کمونیست بسط و تشکیل ،هاتوده سازماندهی سیاسی و نظامی مسائل استراتژی،
آرای وی در  لفاظی پر آب و تاب حول محدود به در عوض و ()شهریار نوین انقالبی
-گرامشی شود.می داده مخاطبان خورد به فلسفه و فرهنگ نظیر خطرترهای کمحوزه

-می رسمیشبه/فعال در حوزۀ فرهنگ و نشر رسمی مآبلیبرال رفرمیست و دوستان

 ،«جنگ موضعی»و  ، هژمونیمدنی ۀدربارۀ دولت، جامع او هایتئوری ل بهتوسّبا  کوشند
نحو هب در واقعامّا توجیه نمایند، را  زۀ مذکوردر حو خود گرایانۀمماشات کارکرداین 

به ابتذال  تحریف و و در راستای گرامشی روح رادیکال نظریات خالف بر طنزآمیزی
زعم بهالبد  –توسط اینان  گرامشیهای آراء و ایده عرضۀ .کنندمی حرکتکشاندن آن 
ارائۀ  مگرا که از آنج – بر سر هژمونی )!(«جنگ موضعی» شکلی ازمثابۀ بهخودشان 

 نیست، از واقعیت سر و ته زده محدود و وارونه و یا در بهترین حالت سیستماتیک تصویر
 هایترین جلوهی کوچکحتّ  عملی و رد آمیزهمزیستی مسالمت تن دادن به جزمعنایی 

 جنگ موضعیِ  و بدین ترتیب .داشتنخواهد  جامعۀ مدنیحوزۀ  این در «جنگ موضعی»
صداقت  ۀفلّؤشان منهای مکه دوستی)دوستان گرامشی این قبیل عایمورد اد کذاییِ 
فراموش  البته و – مدنی ۀجامع سنگرهای( در ماندخرسه میتر به دوستی خالهبیش
 ر ازدوهقرار بود ب ابتدائا  که – جامعۀ مدنی فرهنگی فکری و هایصرفا  در حوزه نشود
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عنصر » صارتباط مشخّ  ،نقالبیا ۀجایگاهی برای حزب و جبه هر گونه قائل شدن
)خط قرمزهای چپ  و ... ، قهر انقالبیمندی انقالبنقشه ،«عنصر توده»با « کادر

 امر در واقعِ کاربرده شود،به در قلمروی هژمونی مواضع حکومت تسخیری برا نو/لیبرال(
 به انفعال کشاندن، گرامشیهای به سدِ دینامیزم انقالبی ایده به ابزاری در خدمت

 شانایدئولوژیک-و اصول سیاسی از مواضع اساسی آنان عقب راندن و ینیروهای مترقّ
و سیطرۀ هر  گردیدن تفاسیر رفرمیستی مستولیراه را برای  در عوض و دگردمیبدل 

 .سازدهموار می تر هژمونی بورژواییچه مستحکم
و  گرامشی هادیدگ ازجنگ موضعی  میان کلیدیهای تفاوت نتوانیم هرآینهبنابراین 

ر خدمات عظیم دهیم، درغلطیدن به انکاتمیز  لیبرال رانو/جنگ موضعی در دکترین چپ 
-در فرمول آن جایگاه محوریکلیدی و  مفهوم این الخصوص در رابطه باعلی ،گرامشی

های طبقاتی یهسی از پاأت هلیبرال بنو/چپ  است. اجتناب ناپذیربندی سیستم فکری وی 
اش ز چارچوبها را« جنگ موضعی» کوشدین منافع مادی در تئوری میبازتاب ا با خود و

سازمانی مجری این  و در پیوند با ابزارهای ۀ انقالبیمثابۀ یک استراتژی جامع مبارزبه
 ،مل آن کندعآن  ارتباط با طور خالصه از کانتکستی که قرار است دراستراتژی و به

نضباط حزب لنینی امفهوم  تمام قد در برابری مثابۀ آنتاگونیستو در عوض به نمایدخارج 
که  امشیگر برخالفلیبرال درست نو/چپ  قرار دهد.سانترالیسم دموکراتیک  اصل و

برای فائق  لیحراهمثابۀ را به «جنگ موضعی» مفهوم است کوشیده و با وسواس ا  مفصلّ 
 ،مطرح کند گراییو قیام «جنگ مانوری سریع» آمدن بر ناکارامدی نظریات مبتنی بر

گار و تابع دلخواه بدیل اندیویدوالیستی )ولن آن را آمیزنحوی مغالطهبه تالش دارد تا
رهبری حزب  تحت شاحدینپرولتاریا و متّ مندیافته و نقشهسازمان مبارزۀ افراد(

ص و تخصّ قِ پیچیده در زرور ث به تحریف و ابتذالنماید و با تشبّ کمونیست تصویر 
-مال  آموزهحاد طبقۀ متبوع خود، عآ مسلکفردین ارضاء حوائج ضم نخبگی آکادمیک،

 . را در قید و بند رفرمیستی مسلول سازد گرامشیهای 
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-بدیل میت حقیربه واعظی  شرمانهازی بیپرد در یک تصویر گرامشیبدین ترتیب 

 برای یاو/ از یک سو نوع بشرۀ شود که جز از برای اعتالی فرهنگ و فلسفه و اندیش
و  های رفرمیستیبه استراتژی و میلیتانت رنگ و رویی مارکسیستین بخشید
ویری تص صر استمُ دوگانه این رویکرد ؛کندوعظ نمی از دیگر سو کارانهسازش

 آنچه که ازدجا بیاند گرامشی صمشخّ  سازمانی-سیاسی و عاری از هویت کاریکاتورگونه
یا /و دارد فاصله هافرسخ کنکرت گوید از عرصۀ سیاستِاندیشد و آنچه میمی بدان

این  رادستیفموضع  .است جوو مماشات های رفرمیستیسیاست تدوین آتوریتارپشتوانۀ 
ت و امتیازات منتج امکانا به با تمام وجود اشپیشبرد اهداف برایدر پرتوی آنکه رویکرد 

بعد ی حتّ  ست کهاآن  معنایبه ،کندمی کااتّ حاکمآمیز در ساختار از همزیستی مسالمت
پروژه رهایی  عو بالتب هنوز از زندان رها نشده گرامشی هشتاد سالنزدیک به  گذشت از

گردد نمی حققم هامری ک باشد. قرار داشته ور کاردر دست همچنان باید نیز وی از زندان
 .انقالبی پرولتاریاییعنی های او، ایطبقههم مگر به دست توانای
در  گرامشیات ایجابی خدم طرزیبهد نکوشتی از این دست که میاز این رو مقاال

-جهت تکامل تئوری انقالبی پرولتاریا را ولو با تمرکز بر کانتکست کشورهای سرمایه

همچنین باید به این  د.نگردتی ویژه برخوردار میز اهمیّد، انداری پیشرفته بررسی کن
وضعیت  ش اساسا  برابندی نظراتدر فرمول گرامشیبا وجود آنکه  نکته اشاره نمود که
به ساختاری بسیار بغرنج  «جامعۀ مدنی» آنجا که  » ،داری پیشرفتهکشورهای سرمایه

بار عنصر آنی اقتصادی )بحران ها، ی فاجعه-«تاخت و تازها » بدل شده و در برابر 
های این بدان معنا نیست که آموزهامّا متمرکز است، « کندرکودها و غیره( مقاومت می

در کشورهای  مبارزۀ انقالبی هایو تاکتیک در استراتژی یر و نفوذوی فاقد هرگونه تاث
 نسبی توسعۀست. ربط با کانتکست انقالب در این قبیل کشورهای بیکلّو به تحت سلطه
ویژه به – داری در کشورهای تحت سلطهسرمایهمدرن های روساخت ها و نیززیرساخت

کشی بهره تسهیل هدفاساسا   گرچه –ها و نهادهای تابع آن ۀ آموزش و حوزهزمیندر 
برای پرولتاریا در زمینۀ  را هاییفرصت در عین حال ولی ،دکنرا دنبال می امپریالیستی
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 جنگ موضعی :دآورفراهم می جامعۀ مدنی بورژوایی چارچوبۀ ل به جنگ موضعی درتوسّ
ت مدّجنگ طوالنی» شکوفایی و رشد و یاری به تدارک ه و جهش در امربرای توسع

پرولتاریا برای کسب قدرت سیاسی در کشورهای  جامعاستراتژی همچنان که  «خلق
نیمۀ  های خلقثرترین جنگؤترین و مپیشرو. چنانکه در ددهتحت سلطه را تشکیل می

های جنگ های پرولتاریا درپیروزی ،)در هند، فیلیپین، نپال و پرو( م قرن بیستمدوّ
اجتماعات  ها وحوزه و آموزگارانتربیت  نهادهای، اهدانشگاه صحن برپا شده در موضعی

 و یاری به آن در مقاطع مختلف خلق تمدّ طوالنی جنگتدارک  امر در ،بی و فرهنگیاد
را  ابتکار انقالبیما در آینده اثر دیگری از نشریۀ رفقای  نقشی بسیار موثر ایفا نمود.
در امر تدارک  گرامشیهای هت آموزبه تاثیر پراهمیّ اختصاصا منتشر خواهیم نمود که 

 پردازد. ت خلق در یک کشور تحت سلطه میمدّ جنگ طوالنی

مرز  آنکه گردد مگرمیسر نمی به تئوری انقالبی پرولتاریا گرامشیدرک خدمات  
ز ایدئولوژی و شکلی ا ءجز ۀمثاببه – لیبرال شنی با خرافات ایدئولوژیک آکادمیرو

که پذیر است مکانتنها زمانی اخود  ۀاین نیز به نوب و ترسیم نماییم – بورژوازی حاکم
-لنینیسم-ی مارکسیسمسنتز از تئوری انقالبی کمونیستی یعن ترینعالیبه  را ابتدائا  خود

 دقیقی یح وصح به معیارهای توانیمدر غیر این صورت نمی .نماییمح مائوئیسم مسلّ
 دگماتیک یا برالی وسیر لیاتف یعنی راهۀ شایعدو بیدست یابیم که ما را از درغلطیدن به 

معیارهای ر مبنای بکه  د. در همین حین باید قادر گردیمدارنبازمی گرامشیاز آموزه های 
و  د تحلیلنحوی کنکرت موررا به مشیگرا هایبندیدستگاه فکری و فرمول مذکور،
را  است دادهائه قرار دهیم و خدماتی که وی به تئوری انقالبی طبقۀ کارگر ار ارزیابی

توانند الگویی ی. مقاالتی از این دست با رویکردی که به مسئله دارند، مبیرون بکشیم
 خالقانه باشند. مفید برای ما در راستای آنالیز و سنتز به نحوی اصولی و در عین حال

**** 

ر منتش تالیف و ترجمۀ مائوئیستیتر در صفحۀ فیسبوکی پیش این مقاله که
د در اختیار خوانندگان قرار یک مجلّ درون پس از مختصری ویراستاری ، اکنبود گردیده
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گیرد. الزم به ذکر است که تمامی تصاویر و پانوشت تصاویر موجود در این مقاله، می
جز مواردی که در پایان آن ها نیز بهیادداشت بخشباشد. در مربوط به متن اصلی می

 اند.اضافه گردیده توسط مترجمدرج شده، الباقی  }یادداشت نگارنده{عبارت 
ۀ مقالکه  ستا، قصد وی بر این بوده کنداشاره می ابتداهمانطور که نویسنده در 

م دوّ بخشش نگار ،ای مقتضیاتعلت پارهلیکن به .می نیز داشته باشددوّ بخش حاضر
  کامل تدر  گرامشیو  مائوهای موازی اساسا  معطوف به گام از قرار معلوم که

 –وت خود های متفاعزیمت قرار دادن کانتکست ۀگرچه با نقط –لنینیسم -سممارکسی
مستقل از  – مقالههمین بخش از  از آنجا که با این وجود،، محقق نگردید. ه استبود

 گرامشی های اندیشۀجامعی از راهگشایی ی بالنسبهطرح کلّ  – بعدیبخش نانوشتۀ 
 خواهیم کوشید هدر آیند همچنین ورزیم ونسبت به انتشار آن مبادرت میدهد، ارائه می
 نگارشی برا امیل کِی.رفیق در راستای آنچه مدنظر  و رساالت دیگری را مقاالت

  .، به خوانندگان فارسی زبان عرضه داریماست بوده مقالهاین  مبخش دوّ
 

 انتشارات میر
 1396خرداد 
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 پیشگفتار 
 

د، قرار بود بخش منتشر ش 2013سال  اواسطکه در  1موضعیسوی جنگ هبپیش 
 برای در آن زمان ی که. عنوانباشد مائوو  گرامشی دربارۀبخشی  دو ۀل از یک مقالاوّ

ت خلق و جنگ موضعی: مدّطوالنیجنگ  در نظر گرفته بودم، مقاله مبخش دوّ

 که طی آناین را داشتم  قصدو  بود 2موازی مائو و گرامشی از لنینیسم؟های گسست
 در رابطه با مائوو  گرامشیه میان های قابل توجّتوازی منبه باور  آنچه کاو دربه کندو
سوی قدرت هتراتژی انقالبی باس یبنا تِت بلندمدّ حزب انقالبی، ماهیّ ی از قبیلمسائل
مورد  ی کهکار تئوریک مهم دیگر ۀواسطهب متاسفانهامّا  .بپردازماست،  غیرهو  دوگانه
 .ف گردیدمتوقّ این پروژه بود، ما سازماننیاز 

ه توجّ لین بارکه برای اوّ تشکر کنم لکسوِمَ امرفیق قدیمی ازخواهم در ادامه می
 ۀمطالع عظیم تو همچنین اهمیّ مائوو  گرامشیمیان  برجستههای توازی وجود به من را

استراتژی  ۀدوبار پردازیمان برای مفهومهای امروزتالش راستای در گرامشی
 .جلب نمودکمونیستی در مراکز امپریالیستی 

 .یمیل کِاَ
 2015 اوت 

 

 

 هایادداشت

1) Towards the War of Position: Gramsci in Continuity and Rupture with 

Marxism-Leninism 

2) Protracted People’s War and the War of Position: Parallel Ruptures of 

Mao and Gramsci with Leninism? 
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 زندان وا رهانیمرا از  گرامشیرسیده که  زمان آن
 

، استالین، لنین  –قرن بیستم  المللی کمونیستیبینجنبش های پیشتاز در میان چهره
 مقامیعلیرغم  – حزب کمونیست ایتالیا، رهبر آنتونیو گرامشیبه  – ... و هوشی مین

درست . است پرداخته شده بسیاری دیگر کمتر از – یافته آکادمی لیبرال نزد ی کهقدس
در  هم هیچ حزب کمونیست دیگریامّا ، دپیروزمند را رهبری نکر یانقالب است که او

 ۀعمد بخش عالوه،هشود. ب کارق به این نبود که موفّ کشورهای امپریالیستی
اسارت  که در وضع -و نافذترین متون او  نتریبدیع صا و مشخّ  - گرامشیپردازی نظریه

استراتژی  درخصوص وی التتأمّ ۀ، دربردارندههای فاشیستی ایتالیا نگاشته شددر زندان
ی خارج از دسترس کلّهب به امروز تا ش وابعد از مرگ گرامشی ۀاندیش .کمونیستی بود

 ی بعد ازحتّ  بوده است. 1حزب کمونیست ایتالیای و حتّ کمونیستی المللیبین جنبش
 محلاو از  2های زنداندفتر که م()جنگ جهانی دوّ مدوّ امپریالیستی درونجنگ 

های ، محتوی انقالبی ایدهردانده شدحاد شوروی به ایتالیا بازگشان در اتّامن نگهداری
آنان  حزب کمونیست ایتالیااز  3تولیاتیکه  «هاوروکمونیستا»او در حصار رویزیونیسم 

های لیبرال نیز به زدودن هر چه سینآکادمی در پی آن .باقی ماند، کردمیرا سردمداری 
  .ت گماردندهمّ گرامشیهای اندیشه مضامین کمونیستی آشکار از تربیش

بر  ی بسیار ناچیزتاثیر گرامشی در بهترین حالت که توان گفتبه این دالیل می
روی  پیشِ های طه با چالشابدر ر اوامّا . ه استقرن بیستم گذاشت استراتژی کمونیستیِ 

دارد که گفتن برای  های بسیاریحرف انقالبی در کشورهای امپریالیستی ع قواییتجم
های ]ایده که به این بحث بپردازم خواهممی اینجا در من، و ناشنیده باقی بمانندنباید 

 رتی بسیااز اهمیّ ،استراتژی کمونیستی امروز پردازی مجددِمفهوم در [م - گرامشی
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 غل و زنجیرها را از که برخی از این ایده است فرارسیده . اکنون زمان آنندبرخوردار
  آکادمی لیبرال رها سازیم.

در  ،م[ -ل]جهانی اوّ گـجن های متعاقبسال در بحران انقالبی فراگیر شدن
 درک و کاربستِ  چگونگیِ بر سر یهایی جدّمحدودیت الملل کمونیستیبیناسر ـسرت
آشکار  را انقالب برپایی برای –بخش آن بودند ها الهامکه بلشویک - «برراه اکت»

ا و امریکای از اروپ -جنگ های متعاقب ب روسیه در سالملهم از انقال هایقیام ساخت.
 امروز تماما  به شکست انجامیدند. -در چین  1927 مغلوب هایگرفته تا قیام 4شمالی

)با وجود برخی  6ب کمونیست نوین ایتالیاحزو  5حزب کمونیست انقالبی کانادا
 ایاستراتژی حاصل [م -هاشکست] این بر این نظر هستند که های مفهومی(تفاوت

کم بها  دولت جانیسختپذیری و انعطاف به که گرایانهقیاماستراتژی  یعنی ،مناسبنا
م[ جنگ  -م[ چیزی همطراز با ]استراتژی -اند و ]برای غلبه بر دولت، بودهدهدمی

 

دفاع از  ساالران و درعلیه جنگ حزب کمونیست چین، تحت رهبری شانگهایدر  حادیۀ عمومی کاراتّ، 1927در مارس 
 شانگهایبه  ( که در حال نزدیک شدنبودند گومیندانا خود عضو ه)کمونیست گومیندانبه رهبری  گرای انقالبییارتش ملّ

در  شکچیان کای(. هزار کارگر براه انداخت )تصویر سمت چپ 600حانه با شرکت حدود بود، یک اعتصاب عمومی و قیام مسلّ 
نظامی به برپایی یک نیروی شبهکاران با حمایت بورژوازی و تبه در خفانمود، ها را ستایش میحادیهطور علنی اتّههمین حین که ب

 پرداخت تا نیروهای کمونیست را به خاک و خون بکشد.
رگران حاال خلع سالح های بزرگ شهر و کاحادیهانقالبی یک سری حمالت را علیه اتّ نظامی ضدِ آوریل این عناصر شبه 12در 

شهر، کارگران و دانشجویان  خی شدند. وقتی اهالیحادیه خلع سالح، بازداشت و سالشده )تصویر سمت راست( آغاز کردند. اعضای اتّ
داشت، مواجه شدند.  و اعدام که تا یک هفته ادامه گومینداندر روز بعد دست به تظاهرات اعتراضی زدند، با آتش نیروهای 

حزب این زمان، د. در های اعتصابی در شهر موقوف گردیغیرقانونی اعالم شدند و تمام فعالیت حادیۀ عمومی کاراتّهای سازمان

 حزب کمونیستادث نمود. این حوکی به پرولتاریا عمل میبر مبنای یک استراتژی مبتنی بر قیام شهری و متّ کمونیست چین

 ب تشویق نمود.ت خلق در مناطق روستایی و تبدیل دهقانان به نیروی اصلی انقالمدّرا به تغییر رویه به جنگ طوالنی
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 گراییقیامنقد  که بر نحویهب) این مسئله را مایلم .ت خلق مورد نیاز استمدّطوالنی
 با گردد( مبتنی الیاحزب کمونیست نوین ایتو  حزب کمونیست انقالبی کانادا توسط
بطن مارکسیسم در  چگونه دولت و قدرت بورژوایی امروزه تر در اینکهعمیق کاوش کمی

 با لنین دولت و انقالب ۀمقایس ۀواسطهب الخصوصعلی ،دگردندرک میانقالبی 
 7دولت و انقالب ۀرسال از دولت که در یمفهوم .بگیرم پی ،گرامشی های زنداندفتر

کمونیستی  المللیبینجنبش در  وسیعا ، گردیده بودعرضه  (1917منتشره در سال ) لنین
رایانه به انقالب و یک تعریف گقیام یرویکرد خود از ۀبه نوب و گشتمورد پذیرش واقع 

 به باید پیروزی انقالب روسیه نکهای خواه. دادخبر میص از حزب پیشتاز کامال  مشخّ
های رژیم آنکه و خواه اده شوددنسبت  تاریخی صمشخّ 8یک تالقی احتمالی وقوع

-انقالب پرولتری آمادگی بیش م[ -]مقابله با برای 1917انقالب اکتبر  در پی ارتجاعی

 هر جای دیگر «کتبرراه ا» -کنند نقش ایفا می راحتماال  هر دو فاکتو - ،ی داشتندتر
این  برآمده از ژرفای. و گردید منتجهای خونین کاربسته شد، تنها به شکستهب که

برای  تریک استراتژی جامع 9تبیین و تشریح مِدّخط مقدر  آنتونیو گرامشی  ها،شکست
مناسبات اجتماعی  اجدر آن که قرار داشتشورهایی پیشبرد انقالب پرولتری در ک

 تری یافته بودند.ل بیشبورژوازی تکام ژمونیِداری و هسرمایه

 01بسطِ  شرح و ،اامّ این میان از ر است.ئوری کمونیستی بسیابه ت گرامشی خدماتِ
؛ گرددمحسوب می وی خدماتترین یکی از مهم ،دولت بورژوایی پردازیمفهوم اساسی

دولت و  درشده  تبیین لنینیستیِ-ارتدوکسی مارکسیستی که به [م -بسطی شرح و]

از آن  ،استکی متّ آن ۀلمتشکّ  بر عناصر که در همان حینامّا ، رددا تعلق لنین انقالب
و نیز  لنینیسمعناصر  در وحدت با گرامشیهای ایده ،. از این رورودفراتر می بسی

 پردازینظریهمدنی بورژوایی در بطن  عۀجام قرار دارد. مشتمل گردیدن گسست از آن
ط طبقاتی قدرت و تسلّ  ۀنظرییک شرح و بسط  ، بهگرامشیدولت بورژوایی توسط 

این درک  ن راستایی،در چنا . ودر این رابطه است لنین ۀتر از نظریفراگیرکه  انجامدمی
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 را کمونیستی استراتژی ع قوای انقالبی،یاش از تجمپردازیطی مفهوم قدرت طبقاتی از
 .داردمیبه ما عرضه  سیر رفرمیستی اشتباه گرفته نشود()با تفا ترمدتّ لندب امری مثابۀبه

 دوران از ،متفاوت بسیار و کانتکستی هشتاد سال گذشت ۀواسطهب گرامشی دوران
 موجِ  در پسِ  .دارد نی نیز وجودهای معیّشباهت در این میانامّا  ،گرددما جدا می

 گرامشی دفترهای زندان ،کمونیستیالمللی بینجنبش در  مغلوب ۀگرایانای قیامهتالش
بایست هم می که هنوز زندکلید میرا کمونیستی  11پردازی دوبارۀای برای مفهومپروژه

 .گرفته شودپی کمونیستیالمللی بینجنبش  توسط شایستهشکلی هب

توانیم ، میلنینت و انقالب نزد دول از مفهومِ مجددیک ارزیابی انتقادی  رمبنایب
است که  آنمقاله  این. بحث نماییم کشفرا  لنیناز  گرامشی رئوس ادامه و گسست

 ،ک آکادمی لیبرالاز چنگال تملّ گرامشیهای تنها برای نجات ایدهنه ،درک این رئوس
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ژی استرات ۀدوبار پردازیمفهوم ۀپروژ بسترها در جایگاه این ایده تعیین برایبلکه 
 برخوردار است. بنیادین یامروز نیز از ضرورت کمونیستیِ

 
 
 
 
 

 
 

 ها:یادداشت
1) Partito Comunista d’Italia 
2) Prison notebooks 

حزب  برجستۀ از اعضای[ Palmiro Togliatti (1893-1964)] پالمیرو تولیاتی (3

در  .داشت را برعهده این حزب یدبیر کلّ در دو مقطع زمانی سمت وبود  کمونیست ایتالیا
مرگ  ه پس ازکبه یکی از پیشگامان رویزیونیسم نوین بدل گردید  تولیاتی 1950اواسط دهۀ 

ت رهبری او در و حزب تح تولیاتی. ه بودشیوع یافتکمونیستی لمللی ابیندر جنبش ، استالین
بری به ره حاد شورویحزب کمونیست اتّی از سازی گرایشات رویزیونیستی خود حتّعلنی

جنبش  هایپایه «سنتریسمپلی»با طرح نظریۀ  تولیاتی نیز نیز سبقت جستند. بعدها خروشچف
 (Eurocommunism) اوروکمونیسم که به را بنیان گذاشتروز دیگری  دِرویزیونیستی مُ

و  رفرمیستی های پارلمانتاریستی ومدافع بالفصل محوریت روش. اوروکمونیسم عروف گردیدم
وروکمونیسم سردمداران ا برای کسب قدرت سیاسی بود. بورژوائیهای شرکت در کابینۀ دولت

ت ماهیّ از تقّدبا نهایت  که - گرامشیبندی این تئوری از مفاهیم و ترمینولوژی برای فرمول
خصوص با حملۀ هاین نظریه ب جستند.بهره می - نداش تهی گردیده بودهای انقالبیبنیان و

      بولیتمقو  نفوذ شوروی وسعتبلوک ا فروپاشی و بعدها ب پراگقوای نظامی شوروی به 
 یافت. شاناحزاب رویزیونیست و طرفداران بقایای در میان تریبیش

تر کشورهای غربی و آلمان، در بیش 1923ت پایان جنگ تا شکست خیزش در ظرف مدّ (4
اعتصاب عمومی و م[  -]امریکا اوکالهما کورنِگرینبه راه افتاد. شورش  هاییاروپایی قیام
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در امریکای  یامقدو تالش برجسته برای انقالب پرولتری از طریق ، [م -کانادا] پگینیو
 هابا این تفاوت که در آن انقالب روسیه بودند.حدودی ملهم از  هرکدام حداقل تا ،شمالی
نگاه کنید به  پگوینیاعتصاب عمومی  تر باآشنایی بیش. برای نبودحزب کمونیست  از اثری

شهروندان اعتصاب  ۀچگونه اِی.جِی اندروز و کمیت ه خود لرزید:وقتی که دولت ب
 اثر (2010انتشارات دانشگاه تورنتو، : تورنتو ) پگ را در هم شکستندعمومی وینی
رویاهای نگاه کنید به  کورنگرین شورش آشنایی بابرای  و .تام میچلو  راینهولد کرامر

، مانتلی ریویو).جان ووماک جونیور واورتیز -رکسانه دونبار ۀنوشت 1917الهما، اوک انقالب:

 یادداشت نگارنده{} (6 رۀشما ،62 دفتر ،2010نوامبر 

5) Revolutionary Communist Party of Canada 

6) (nuovo)Partito comunista italiano 

7) The state and revolution 

8) Conjuncture 

9) Articulation 

10) Elaboration  

11) Reconceptualizing  
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 دولت و انقالب لنین هایت و محدودیتنقاط قوّ

 
 ۀدهد، دولت و انقالب دو مسئلنشان می لنین دولت و انقالب رسالۀ که عنوانچنان

پاسخ  م( -)انقالب مدوّ ۀپیش از مسئل بایستمی (م -)دولت لاوّ ۀاند و مسئلهم تنیدهدر
 انقالبِ پردازی مفهومچگونگی  نیازبنیان و پیش ،تدول پردازیمفهوم. چگونگی یابد

 است. مورد نیاز برای برانداختن آن
 -لل )جنگ جهانی اوّاوّ امپریالیستی دروندر گیرودار جنگ  دولت و انقالبرسالۀ 

دولت هدف از نگارش انتشار یافت.  1917ت ب روسیه در اوانقال ۀر آستانو د گارشن م(

انترناسیونال علیه تمام نیروهای رویزیونیست  گرانه و قاطعدخالت پلمیکی و انقالب

 
 ت،یّاهم از درجه نیا وجود با یکتاب ایآ

 است؟ انقالب و دولت ۀدربار آخر کالم
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، دولت و انقالب، لنین ) ««دولت» نسبت به اعتقادات خرافی »به  و آلودگی آنان مدوّ
از انقالب فوریه از  که پس بودها راِساِها و منشویکعلیه  همهو بیش از  1 (5ص 

 کردند.حمایت می کرنسکییی ابورژو حکومت
ن جوانب از آ »یا  و انگلسو  مارکسهای ایده ءاحیادنبال به لنین دولت و انقالب

        (؛ 6 )صفحۀ، بود«اندطلبانه تحریف شدهه یا فرصتکه فراموش شد های آنانآموزه
 «نده ساخت.از نو ز »را  بایست آنهاکه می«دولت ۀدربارهای واقعی مارکس آموزه »

در  دید نظرو تج کشیده شدن انحطاط به ،ه به غصببا توجّ  لنین  در واقع (7 )صفحۀ
یونال انترناس از سوی انگلسو  مارکس ه توسطگذاشته شدبرخی اصول اساسی پیش

ای از این پاره. نمایدمارکسیسم انقالبی را مطرح می مورد تاکید نکاتاز  ایسلسله، مدوّ
 :است شرح ذیلبه نکات

براین و بنا« تضادهای طبقاتی است ناپذیریآشتیی تجلّ دولت محصول و  »  -
 (؛8 ۀفح)ص «.آشتی ناپذیرندطبقاتی  کند که تضادهایدولت ثابت میوجود  »

 ،هاینک باالخرهو برای استثمار طبقات تحت ستم است؛ دولت ابزاری   -

امثالهم  و هازندانح است که یی ویژه از افراد مسلّهاگروه »از  بمرکّدولت   -
 خودسرِح مسلّ سازمان » تقابل بادر و این  (10 فحۀص)«را در اختیار خود دارند

 .است وجود داشتهپیدایش دولت  پیش از است که «اهالی ۀعمل کنند
 ۀبرای افشای قاطعان ،روسیهانقالب  ۀآستان رایدئولوژیک د هایگریاین دخالت

در  (بود کرنسکیتحت کنترل حکومت  بعد از انقالب فوریهکه وانی دولت بورژوایی )نات
ت اساسی از اهمیّ ،ناپذیری طبقات در روسیهحلِ آشتی برای میانجی ینیرو ایفای نقش
در خدمت دیکتاتوری  «حافراد مسلّ ۀهای ویژگروه »م در خصوص سوّ نکتۀ برخوردار بود.

جایگزینی دیکتاتوری بورژوایی  ح برای پرولتاریا جهتمسلّ به یک نیروینیاز بر ، طبقاتی
دولت و  کل رسالۀاز  هیقابل توجّ. بخش نمایدتاکید میبا دیکتاتوری انتقالی پرولتری 
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ابزاری برای سرکوب  ۀمثاببه دیکتاتوری پرولتاریابه دفاع از ضرورت تاریخی  انقالب
 :کندح میطر لنینبورژوازی اختصاص داده شده است. چنانکه 

 از گذار ندوراعمده، یعنی به  ۀنکت به را طبقاتى ۀمبارز پذیرش اپورتونیسم »
.. .دهدنمیم تعمی بورژوازى کامل محو و سرنگونى دوران به کمونیسم، به دارىسرمایه
 طورهب و لتاریاپرو براى) طراز نوین دمکراتیک دولت باید ناگزیر ،دوران این طی دولت

                 «.باشد( بورژوازى علیه) طراز نوین دیکتاتورى و( اندستتهی براى ىلّک
 (31-30 فحۀ)ص

دولت، بر تحلیلی  ۀمسئل رابطه بادر مارکسیسم  بر این تزهای اساسیِ  پافشاری با لنین
از   –ب روسیه نظر به پیروزمندی انقال – که در همین حین که نمایدمی تاکیداز دولت 

 های غربیِ ر دولتتقریبا  برای دیگامّا  قابل کاربست بوده است، در روسیه قرار معلوم
 جابرانۀوانب جبر  لنین پافشاری ویژۀ است.پذیر کاربستکمتر وی  ۀمقارن با این نوشت

 –اش «حسلّافراد م ۀهای ویژدسته» با )ها(ی حاکمدیکتاتوری طبقه ۀمثاببه –دولت 

جوانب آن  پوشی براست، قرین چشم که از جایگاهی اساسی برخورداردر همین حین 
که  مدنی ۀعایدئولوژی و جام ۀدر حیط ،دستگاه سرکوب ورای که است قدرت بورژوایی

قرار  – یهژمون یقلمرو در یعنی – ،گردداعمال می سلطۀ مبتنی بر رضایت در آنجا
بست در قابل کار که تئوری دولت یک عدم تکامل بابت لنیندانستن  . مقصردارند

در همین  ت و انقالبدول. دشوار و احتماال  اشتباه است باشد، جوامع غیر از روسیه شرایط
طه با دولت در راب یصمشخّ شمولجهانمواضع  دربردارندۀ ،شکلی قابل بحثبه حین که
 یادرن آن دولت در شکل م به نسبت عیاریتمام شمول، دیدگاه جهاناست بورژوایی

 .دهدارائه نمی لنین نوراد در[ م - رایج کلش در] یحتّ
 عصردر ی حتّ، اندجای گرفتهمدنی  ۀجامع یآن جوانب قدرت بورژوایی که در قلمرو

یافته بودند  توسعه ای مطلوبدرجهبه یداری امپریالیستی غربیهدر کشورهای سرما لنین
در بین دو جنگ داری گسترش وسیع پایگاه تولیدی سرمایه ۀواسطهما  بو مسلّ
های میان دولت تفاوت گرامشی. یافتند ترچه فزونهر  ایتوسعه ،لیستیامپریادرون
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بیش از یک  او؛ تشخیص داد را انقالب روسیه ۀدر هنگام ه و دول اروپای غربیروسی
  :دهدمیچنین بازتاب  دفترچه های زنداندر ها را این تفاوت ،بعد دهه
در  ؛فته داشتو تکامل نیارد بافتی تُمدنی  ۀدولت همه چیز بود، جامع در روسیه »
هرگاه دولت  و دای عمیق پدیدار آمده بورابطه مدنی ۀدولت و جامع بین، در غرب مقابل

 دولت صرفا  . تافتمیچهره بر سرعتهمدنی ب ۀافتاد، ساخت محکم جامعبه تزلزل می
ا و دژهاز  گسترده و نیرومندی شبکۀپس آن  که در بود پیشین خندقمقام  در

، ندانهایی از دفترهای زگزیده[، 1930-1932] گرامشی) «قرار داشت. استحکامات
 2(238 فحۀص

افی برای واژگون ک از حدِ کمتر  ،قیام شهری که در روسیه به پیروزی رسید از این رو،
بعد از  راندو کارآمد بود.داری سرمایه یافتۀتوسعه هایتر رژیم«دژهای محکم»کردن 
 .درخ جنبش پرولتری کشان به عظیم یهایکستش را به قیمت مسئله این ،جنگ
جنبش یک  نِ ساخت و ضرورت عاجلِ  در پی انقالب روسیه عظیم لنینیسم اعتبارامّا 

 ا آن بود کهمترادف بموقعیت انقالبی بعد از جنگ  کانتکستدر  کمونیستی المللیبین
 یداحزاب کمونیست جد برای بزرگ جاذب به یک قطب حاد شورویحزب کمونیست اتّ

نگ که ج متعاقبدوران  موقعیت انقالبیِ کانتکستدر  جهان بدل گردد. اسرسردر 
و  یدتقلاین بود، متاسفانه  عاجل نیروهای کمونیست مورد نیاز بندی مجددصف
دولت  ۀپردازی نابسندنظریه در نهایت .گردیدغالب  ابتکار و نوآوری که بربود  رویدنباله
در  هاها و تاکتیکاستراتژی ۀکورکوران کاربست به ستیکمونی المللیجنبش بیندر 

در رابطه با ها اساسا  ها و تاکتیککه این استراتژی هایی متفاوت با کانتکستیکانتکست
  گردید. منتجبودند، بندی شده فرمول آن

و این خدمات  شمول نبودجهان لنینکه هیچ کدام از خدمات  بدان معنا نیستاین 
. مفهوم لنینی حزب پیشتاز و گردیدجذب می نوپاسط احزاب کمونیست بایستی تونمی

-ۀ سوسیالورشکست «ایاحزاب توده» از یجهان در مقیاسخود را  ،بلشویکی الگوی
 هات کارگری و اپورتونیستبورژوازی، اشرافیّکه پرولتاریا را تحت رهبری خرده دموکرات
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مهم  ی دیگر از خدماتنیز یک لنینالیسم امپری ۀمتمایز ساخت. نظری ،نددادقرار می
استعماری در مواضع ضدِ تکامل انترناسیونالیسم وپیشبرد  امر تئوریک وی، نه تنها در

بخش  میان امپریالیسم و فسادِ ۀدر تشریح رابط همچنین درون جنبش کمونیستی بلکه
که منجر به آن شد  این عناصر لنینیسم تمام کارگر بود. ۀطبق ی-«بورژا شده»

 .ل جویدشکلی وسیع بدان توسّ ه، بمتعاقب جنگ ۀدورکمونیستی در  بندی مجددصف
انترناسیونال  درون ن درتقدیس آ گرایش به قدرت لنینیسم و در همین حینامّا 

لنینیسم -مارکسیسم ابق و تکامل خالقانۀتط ۀحزاب کمونیست را از وظیفاکمونیستی، 
 .دور ساخت کانتکست وطنی خود اب

 ا، و بکرد باید بدان اشارهه در اینجا ک دولت و انقالبیت مهم دیگر محدود
 «دولت زوالِ» ۀفرضی، در خصوص ارتباط نیستبینیز  مشیاگرمفهومی  هاینوآوری

بر  انگلساز موضع  لنینکند. ش از آن دفاع میادر کتاب لنینکه  ،بعد از انقالب است
از انقالب پرولتری ممکن  بعدتنها  نآق که تحقّمبنی بر این «دولت زوال» ۀسر مسئل

که ها اپورتونیست در برابر لنین. کندجامعه سوسیالیستی است، دفاع می امر گردد ومی
یر آرام، تغی » روند ۀرای موعظمنظور او و ب تقابل بادر اساسا   انگلس از این عبارت

 ،ردندکاستفاده می «دور از انقالب به ها وها و توفانجهش یکنواخت و تدریجی، عاری از
بنا بر مفهوم  دولت «زوال» » [م -دهدادامه می لنین ]کند. می پافشاری انگلسموضع  بر

 «.است آن سایه افکندن بر روی ،انقالب نباشد نفی متداول و شایع آن ... بدون شک اگر
      گردد که دولت بورژوایی می تصریح لنین این نکته توسط (16 ص دولت و انقالب)
نچه پس آ گردد.می «نابود » و در جریان انقالب دست پرولتاریابهکه بل ...یابدزوال نمی »

 (17 فحۀ)ص «دولت است.دولت پرولتری یا شبه همانا ،یابداز این انقالب زوال می
دلیل هب لگروه اوّ علیه :بود هاآنارشیست هم ها ورفرمیست هم همتوجّ انگلسپلمیک 

دلیل ناتوانی در درک اینکه دولت )در تمامی هب مگروه دوّ هعلی رد کردن انقالب و
 شامواضع بعد ۀچند صفحدر  لنیند. گردنمی «نابود»راحتی و یک شبه ه( بشااشکال

 یاز پیروز دولت پرولتری بالفاصله بعد » گوید:می که وقتی ،کندروشن می تربیشرا 
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تضادهای آشتی ناپذیر  عاری از ۀع، چرا که در جامگرفت راه زوال را در پیش خواهد
 (25 فحۀ)ص« تی، دولت غیرضروری و ناممکن است.طبقا

امّا . پردازدمی هاتحریفات اپورتونیستبار دیگر به مقابله با  اتاین تاکید طی لنین
 ۀجامع وجود عدم ۀواسطبه ،بگوید این مسئله راجع بهباید  دولت و انقالب آنچه

 ۀتاریخی جامع ۀتجرب که آنچه لیکن .گرددمیخا  محدود ، تاریتا آن موعد سوسیالیستی
 مفهوم مقابل ۀدهد، درست نقطانقالب روسیه در پراتیک نشان می پیامد سوسیالیستیِ
تنها علیه دشمنان قدیمی طبقاتی نه ۀمبارز ،یالیستیسوس ۀدرون جامع در زوال است؛

 ،. در پایان جنگ داخلیدیابت میحدّ نیز بورژوازی، بلکه علیه دشمنان جدید یعنی
خوردند و لحاظ نظامی شکست  ازدر روسیه  شاوازی و حامیان خارجی امپریالیستبورژ

 20 ۀاواخر ده در سازی اجباریهای اشتراکیسیاست ۀواسطهب بقایای بورژوازی روستا
شوروی  حادبورژوازی نوین در درون اتّ یک ظهور مانع اینامّا از میان برداشته شد. 

 زمام های بعددر دهه نهایتا  و نمود نیل نفوذ و رهبری اعمال ویسبهبه مرور که  یدگردن
مربوط این مقاله  اهدافتا آنجا که به  .گرفتدست هبرا  اد شورویححزب کمونیست اتّ

حاد اتّ  در درون ت و قهرآمیزمدّطوالنی مبارزات که نمایداین نکته کافی می ذکر ،است
خود  هر و نشانمُطور حتم به ،اجباری سازیِتا اشتراکی گرفته شوروی، از جنگ داخلی

 دارای در کشورهای انقالب برپایی برای مورد نیاز تریِقدرت پرول از گرامشی درکرا بر 
جای ، بهبورژواییۀ سنگربندی شدتر و قدرتمندتر عمیق مراتببهی مناسبات اجتماع

 که دریابد ۀ جنبشبا نگاه به گذشت تا بود شده گرامشی این موهبت نصیب .گذاشته بود
حفظ  که دولتی ف قدرترابر دیکتاتوری پرولتاریا نه صرفا  تصرّ در ب چالش ترینعظیم
هر چه  در حینمام دشمنان داخلی و خارجی دیکتاتوری پرولتاریا در برابر ت ءابقا و آن

 چنینِ  طرح پس از .استبه کمونیسم  سوسیالیستی ۀجامع تر ساختننزدیک و نزدیک
کدام اشکال از قدرت  انقالبیک  برپاییدر که  گرددمطرح می پرسشاین ، مسئله

ممکن  به بهترین شکلِ دیکتاتوری پرولتاریا  ،بعد از انقالب تا پرولتری مورد نیاز است
هر دو  در مستلزم بازاندیشی پرسشبه این  ؟ پاسخمصون و محفوظ نگه داشته شود
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به  گرامشی پاسخ و است. – ی و دیکتاتوری پرولتاریادیکتاتوری بورژواز –شکل دولت 
شکل حزب  بسطشرح و  است که به تمدّلندبها یک استراتژی انقالبی پرسشاین 

های میان حزب و سازمان ۀرابط 3بندیمفصلطریق از  لنینیستی و استراتژی کمونیستی
کمونیستی  المللینم[ هنوز در جنبش بی -]تا آن زمانکه  امری – پردازد.می ایتوده

 .گیری بوددر آغاز راه شکل حزب کمونیست چینصورت نپذیرفته و تنها در 

 
 
 
 

 ها:یادداشت

دولت و اب ها مگر مواردی که ذکر آن خواهد رفت، از کتقولدر ادامۀ این بخش تمام نقل (1
 مربوط به احتماال  ،قولانتهای هر نقل در صفحۀ ذکر شده ۀشمار .اندآورده شده لنین انقالب
رجاع امورد  ص نکرده که کدام نسخه.)نویسنده مشخّاست دولت و انقالبانگلیسی  نسخۀ
، از ترجمۀ دهشآورده  دولت و انقالباز کتاب  در اینجا یی کههاقولنقل( برای برگردان اوست

 ( کمک گرفته شده است.محمد پورهرمزانموجود فارسی )ترجمۀ 

 هایی از دفترهای زندانگزیدهکتاب  درج شده مربوط به لقوهمانطور که در متن آمده، نقل (2

 ،از آن هاییخشاز این کتاب تنها ب .است نیویورکاینترنشنال پابلیشرز  از انتشارات گرامشی
« مدنی ۀامعجدولت و »و نیز  نشر دنیای نو، کالئیعطا قادیترجمۀ « شهریار جدید»منجمله 
رخی از برای ترجمۀ باند. سی برگردانده شدهبه فار نشر اختران ،عباس میالنیترجمۀ 

ی به )برای دسترسکمک گرفته شده است. ۀ فوقدو ترجم از ،در متن موجودهای قولنقل
خش منابع و های فوق به بیکی کتابونتر و همچنین آدرس دانلود نسخۀ الکتراطالعات کامل

 مراجع مراجعه کنید.(

3) Articulating 
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 دفتر های زنداناز  پیشگرامشی کار سیاسی تاریخی  کانتکست

 
 نیست. ایناصیل  یکلّ به گرامشیگاه فکری که دست نظر داشتباید این نکته را مدِ

]دستگاه  گرامشیاست که  آن دمؤیّ ، بلکه او ۀاندیش کوچک شمردنمعنای به نه
نهاده بنا  لنینیستی-مارکسیستی هاییبنیان بر روشن شکلی کامال هب [ رام -اشفکری
طرزی هب نامید را)مارکسیسم( می «پراکسیس ۀفلسف»آنچه  گرامشی مطمئنا  امّا . است

 به نام قدیمیابزار  ۀجعب یک کهاینطور  – بکار نبست. برای شرایط ایتالیا صاف و ساده
دست  بلکه - .دنبک در ایتالیا و شروع به بکار گرفتن این ابزارهام را بگشاید مارکسیس

 ها و جوانباز بعضی محدودیت تالش داشتکه  زدفکری  یدستگاهبه تبیین و تشریح 
راهنمای ما در مواجهه با  توانندمیهایی که ایده لنینیسم فراتر رود؛ ۀنیافتکاملت

 .باشند مانهای امروزینچالش
 مدن از بحرانِ برای پیروز بیرون آ از توانایی کافی ثابت کرد که جنبش کمونیستی

امّا  ،جنبش مهم بود. دستاوردهای نبودبرخوردار  لانقالبی بعد از جنگ جهانی اوّ 
عدم تدارک مرهون  تا حد زیادی هایی کهند؛ شکستت نبودهم کم اهمیّها شکست

در ها، بلشویک به استثنای. شان بودپیشِ روی احزاب کمونیست برای انجام وظایف
 چپِ  قطبِ یا قرار گرفتن در حاصل انشعاب ۀمثاببه که یواقع تمام احزاب کمونیست

کالیست موجود های سندیازماندموکرات، سوسیالیست و/یا س-سیالسو هایسازمان
و یا در راستای یک  نداشتند برای انقالب گونه استراتژی روشنییا هیچ ،یافتندظهور می

 حزب کمونیست ایتالیاتشکیل  ۀکردند. در ایتالیا، پایحرکت نمی ل نیرومند انقالبیتحوّ
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هم  موسولینیکه  حزب سوسیالیست)همان  حزب سوسیالیست درون چپ گرایشِ
کدام هیچ .ردندکتعریف می 1«انتخاباتی گرایانامتناع» خود را بود که از آن بیرون آمد!(

های انقالب پرولتری و تمام مسائلی که این چالش با برای مواجههها لاز این تشکّ 
کدام برای پاسخ به این سوال که با هیچ ، تدارک نیافته بودند وهمراه داشتهب انقالب

یرد و آن را نگه دارد و مقاومت گبتواند قدرت را به دست رولتاریا میپ ،کدام ابزارها
  .آمادگی نداشتند ،استثمارگران و ستمگران را درهم بشکند

و  گرفته بعد از جنگ باال انقالبیِ ، بحران حزب کمونیست ایتالیایل کشدر زمان ت
 میانعی واق ۀ، یک قدرت دوگانتوریندر اعتصاب کارگران فلزکار  1920در آوریل 

 12 و 11ت : صفحال اسمیتوِنُ و هواره).دبه وجود آمده بوکارگران و کارفرمایان 
یتالیا اقیام در  ۀترین لحظوعالوققریب (دفترهای زندان هایی ازهگزید «پیشگفتار»

 یهاراجنبش شواز راه رسید؛ و آن زمانی بود که  1920همان سال  در بعدچندی 
 .ه بودوردیدرا در نکشور  ۀگسترش یافته و چهار گوش تورینتا  میالناز  کارخانجات

شکست  ی زنداندفترها هایی ازهگزیدلین ویراست انگلیسی ویراستاران اوّ نولو  هواره
 د:ننمایمی صتلخیجنبش کمونیستی ایتالیا را اینچنین 

ها را به توده ۀه و عالقکه توجّ کردمی ءرا القا باوری [گرامشیی -] 1ردینه نوئوواُ »
  فمعرّ شایدبوردیگا  گرایانامتناعناپذیران و فراکسیون سازش؛ دنموخود جلب می

ای و به اندازه –ی این نیروها حتّ امّا ؛ کردکه هرگونه مصالحه را رد مید نباش گرایشی
هیچ  –ها و تردیونیون م[ -]سوسیالیست ایتالیا ای، حزبهای تودهسازمان ترار کمبسی

ی و برای یورش انقالبی به برای سازماندهی پرولتاریا در مقیاس ملّ  اییتالش جدّ
از طریق دولت  این بود که عیان شد آنچه م ندادند. در عوض،داری انجادولت سرمایه

دست گرفت و در همین هرا ب خلع سالح جنبش برای لابتکار عم 2امتیازات انحصاری
 خالصه اینکه آنان. نمود های فاشیستدارودسته تامین مالیبه تسلیح و  شروع حین
عنوان به از آن ،1903که لنین از سال  نوع سازماندهی پیشگام منضبط ی از آنحتّ

کرد، دفاع می راسیدموک-سوسیال سازمانی اپورتونیستی هایساختار ی در برابرآلترناتیو
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ثر ؤبسط دهد، بازماندند. رهبری م شرح و ترو گرامشی در پی آن بود که آن را بیش
درصد کاهش  80 با بوردیگا در حزب با ضربه خوردن دستگاه حزبی که اعضای آن را

 (پیشگفتار 4 فحۀص) «، پایان یافت.رسانیدنفر  5000به 
 

که  3ونیتاا پرولتری به نامجدید  ۀیک روزنام تأسیس گرامشی 1923در سپتامبر 
ایجاد  همچنین بود و 1920 -1919 سال های ینوئوو اُردینهخطوط  ۀادامه دهند

 برای رژیم شوروی تدارک ایدئولوژیک ۀمثاببه «جمهوری فدرال کارگران و دهقانان»
علیه  در مقاومتگرامشی  » ،کنندبازگو می نولو  هواره. چنانکه پیشنهاد داددر ایتالیا را 

 همراه گردید، با بوردیگا حزب سوسیالیست ایتالیابه  الحاقمبنی بر  کمینترن رهنمود

 
 1920 سپتامبر 20 ا،یتالیا «سرخ یگاردها»
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برای ایتالیا  عملیفقدان یک استراتژی  الخصوصعلی ،ری مسائل دیگربر سر یک سامّا 
از او ، کمینترندر تقابل با  المللیبینیک اپوزوسیون  برپاییبه  بوردیگا و تمایل وینزد 

میان حزب  ۀرابط ۀهمچنین بر سر مسئل یگرامش( پیشگفتار 9 فحۀ)ص «نمود. گسست
نکه چگونه آگیری تاریخی از با الهام اومتمایز ساخت.  بوردیگاها خود را از و توده

 1919 هایدر سال 4( شوراهای کارخانجاتاینترنه کمیسیونی) داخلیِ هایکمیسیون
 نفدراسیون عمومی کارکُرهبری رفرمیست جنبش تردیونیون  علیه 1920تا 
های کرد که سازمانبحث می از این ،عمل نمودند 5(نفدراتسیونه جنراله دل الوُراکُ)

  6.هستنددیکتاتوری پرولتاریا  بنیادیِ نهادِای انقالب پرولتری توده
حزب کمونیست  هایینینشبه عقب واکنشدر  در زندان، بوردیگا همراههب گرامشی

. ندپیش گذاشت برای جنبش کمونیستی در ایتالیا راتژیک نوینی رااست گیریجهت ایتالیا
 بود: این موارد مشتمل بر گرامشینکات استراتژیک 

 ؛دهقانی-برای یک حکومت کارگری متمرکز اتتبلیغ (1

ین بتحکیم همبستگی  در جهتت کارگری و رفرمیسم مبارزه علیه اشرافیّ (2
 جنوب؛ شمال و دهقانانِ کارگرانِ

های بندیتقسیمغلبه بر  ای آموزش سیاسی در حزب به منظوردید برج ۀبرنام (3
 و ؛طع برخوردار نبودندات قاز اهمیّ گذشته که دیگر

 .پناهندگان سیاسی در فرانسه فعالیت کمونیستی در میان افزایش (4

 از حزب بود: گرامشیدرک نوین ، نکات استراتژیک این بنیان
 قرارسازماندهی  ۀمسئل انتزاعی کیسبت خود را به اشتباه حزب این بود که اولویّ  »
-بنا به راستکارگزاران بود که  ی ازدستگاه به معنای ایجاد صرفا  عملدر  این و دادمی

کا نمود... حزب نان اتّشد به آمی [م -]حزب ن نسبت به دیدگاه رسمیشاکیشی
ا هکرد. هرگونه شرکت تودههای کارخانه مخالفت میولسلّ تشکیل ی باکمونیست حتّ

رسمی از  دنبال دستورهای بزرگ و بهفرصت در مگردر فعالیت و حیات درونی حزب، 
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جنبش خودبخودی  از یک طرف یک روند دیالکتیکی که در آن ۀنتیج ۀمثابمرکز، به
به همگرایی مرکز  ۀدهنددهنده و جهتسازمان ۀاراد از طرف دیگر های انقالبی وتوده
 ؛شدمی فهمیده معلق در هواچیزی  ۀمثابصرفا  به [م -]حزب ؛گردیدمیدرک رسیدند، می

 پیوندند کهها وقتی بدان میتوده چیزی که ؛ 7خودزاو  خودمختارالت تحوّ روند با چیزی
 کهوقتی ا، یها تا باالترین حد اوج گرفته استنقالبی تودهموج ااست و  امهیّ شرایط

آید تا آنان ها پایین میطح تودهو تا س حمله را آغاز کند گیردمی مرکزیت حزب تصمیم
 بر نولو  هواره پیشگفتار 63و  62 فحۀص) «کند.رهبری  سوی کنشهب تهییج و را

 (دفترهای زندان
 یرالیستنتاو ساختار سازمانی س بوردیگااین اساسا  نقدی بر حزب تحت هدایت 

زاب از حزب شاید مخالف ساختار رفرمیستی اح بوردیگادرک بروکراتیک است. 
به یک نه توانست  ،کردمفهوم حزبی که از آن پشتیبانی میامّا  بود. مانترناسیونال دوّ

که  سازمانی یشکل و نه به یتالیا منجر گرددانقالب در ا برپایی برای استراتژی کاربردی
تحت  یاحزب کمونیست ایتال .به انجام رساندو  هدتشخیص درا  ایچنان استراتژی

 شمار شرکت جست و 1924در انتخابات بهار  گرامشیک استراتژی غییراتت هدایت
 نفر افزایش یافت.  12،000اعضای آن بار دیگر به 

را  لنینگری ت کاراشرافیّ  ۀنظری بود که یطبقات یتحلیل گرامشیاستراتژی  ۀشالود
 [م -ه]تحلیلی ک ؛بستایتالیا به کار می رابطه با و آن را در گرفتدر بر می

. دادیمتشخیص انقالب پرولتری را  مسیرکارگران در  زا قشر های ایناندازیسنگ
کارگری  هایبر جنبش در واقع تنها زمانی، این قشر کارگری ۀدور گرچه در آن

 ۀشدرژوا قشر بو که آنجا ط بود؛ری امپریالیستی پیشرفته مسلّ داکشورهای سرمایه
هایی در میدان نمبارزات آولتاریا و کانالیزه کردن پر تحت انضباط درآوردنکارگری با 

دگی مانعقب هحال آنک .مشغول بودنقش  ءبه ایفا که بورژوازی همواره پیروز آن است،
 طتحت تسلّ  هابود که توده آنای داری در روسیه به معنسرمایه ۀنیافتت توسعهو ماهیّ
 که: خاطر نشان نمود گرامشی. گرفتندت کارگری قرار نمیاشرافیّ
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 ین کننده درنها نقشی تعیتداری نهیهسرما ۀتوسع ربی و مرکزیاروپای غ ... در »
 -انی ]از کارگرانفوق ی، قشربه تبع آن و ، بلکها داشته استریاپرولت اقشار وسیع تشکیل

های بندیبروکراسی تردیونیون و گروه ت کارگری و ضمایم آن یعنیم[، اشرافیّ
سر راست  ساده و که در روسیه یافتگیعینیتاست.  کردهدموکرات را ایجاد -سوسیال

پای مرکزی و غربی راند، در ارومیها برای یک قیام انقالبی به خیابان ها راو توده بود
 ، امریداریتر سرمایهبیش ۀتوسع ۀواسطهایجاد شده ب هایروساخت آنتمام  دلیلهب

حزب  تیجهسازد و در نتر میها را کندتر و محتاطانهتوده کنشِ است، بغرنج پیچیده و
تر از آنچه برای تدّتر و بلندمیک استراتژی و تاکتیک پیچیده را به داشتن انقالبی
و  66صفحات ) «د.دارنیاز بود، ملزم می 1917رس و نوامبر ها در دوره بین مابلشویک

 (دفترهای زندانبر  نولو  هواره پیشگفتار 67
حزب کمونیست  او ی بود کهادوره ،در زندان گرامشیرات تفکّ  تکوین یبنیان پراتیک

 براندلر حزب کمونیست آلمان سپر بال ساختن از گرامشی. نمودمی رهبریرا  ایتالیا
با  و را رد 1923سال  در قیام برای آن حزب خاطر شکست تالشهب، زینویوفتوسط 

علیرغم قدرت  8.نمود تالشی پوچیستی ارزیابی مثابۀبه را تر، آن قیامارائۀ نقدی عمیق
 گرامشیتحت استراتژی جدید و رهبری  حزب کمونیست ایتالیا ،تن فاشیسمگرف

قیام  گرامشی، 1925سال  طولسرکوب در  ت یافتنشدّ باهای شایانی داشت. پیشروی
مطلوب تدارک  نحویهباز پیش  که های کارگری و دهقانیحاد کمیتهرا تنها از طریق اتّ

های شکل کمیته م( -ها کارگرییته)کم لمورد اوّ .دانستممکن می ،یافته بودند
کنفدراسیون عمومی و در همان حین از استقالل  گرفتخود میهخودمختار کارخانه را ب

 ایجاد یک دستگاه هایی نیز برای. تالشنموددفاع می یدر برابر انحالل فاشیست کار
ی اعضا شمار ،روزافزون. علیرغم سرکوب انجام پذیرفتزیرزمینی  م[ -]سازماندهی

خاستگاه  اعضایی که نفر افزایش یافت و نسبت 27،000به  حزب کمونیست ایتالیا
در حال تغییر است و  کیفیتا  وضعیتکه  دریافت گرامشیفزونی گرفت.  داشتند، دهقانی

جنوب نوشت، رهنمون  ۀراجع به مسئل 1926 ای که در سالرا به مقاله همین مسئله او
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ل و پرولتاریای شما ۀتزهای خود راجع به نقش دوگانن به تبیی این مقاله . او طیگردید
 .پرداختدهقانان جنوب 

 سیاسی لیغاتانفرادی، تب ولبه سلّ وی انتقال از و قبل حبسدایی های ابتدر ماه
 ارزیابی نمود ژرفیتئوریک  رئوس آن شکل جنینی ۀمثابتوان بهدر زندان را می گرامشی

 تئوریک ئوسراین  ۀاز جمل. یافتندقوام  زندان دفترهای در قالب بعد ۀکه در طول ده
 :اشاره کرد زیرتوان به موارد می

را رهبری  آن پرولتاریا ارگانیکِروشنفکران  ی کهموجودیت مثابۀحزب به درک (1
 ؛کنندمی

بلکه در  ،یکه نه در رابطه با مسائل محدود تکنیکنظامی  سازماندهینیاز به  (2
 ؛دردگرابطه با مسائل وسیع سیاسی درک 

 حدینتّجذب م ابزار ۀمثاببه ، نخست«سانسّؤمجلس م» میانجیِت شعار اهمیّ (3
علیه  یل به مبارزهنزمینۀ  ۀمثاببهبا  حاکم و متعاق ۀاش علیه طبقبرای پرولتاریا در مبارزه

 ها؛طلبیها و تسلیمجوییتمام مصالحه

وراهای ش جمعوری»تحت شعار  ان و دهقانانحاد کارگرتر اتّدقیق بندیفرمول (4
 ؛«کارگران و دهقانان ایتالیا

های گینای ویژاز انقالب بورژوایی بر مب خصوصهب یتعریف ۀمثابفاشیسم به (5
 .حاد در میان بورژوازی این کشورم اتّعد ایتالیا منجمله

 مقابله با وزن کلیسای کاتولیک؛ و (6

 (پیشگفتار 91صفحۀ ).ری بر دهقاناننیاز به اعمال هژمونی پرولت (7

 کلِ  مهم مسائل توان بهرا می گرامشیاستراتژیک  از این رئوسبعضی  ر منبه نظ
یسم پاسخ بسیاری از آنان توسط مائوئکه ) تعمیم داد المللی کمونیستیجنبش بین

قرار  ورد بررسیم تفصیل م این مقاله بهارد را در بخش دوّگرفتند. اجازه دهید این مو
 :ست برا مشتملقل الا[ م -گرامشی] امخدمات ع م،اهچنانکه من دریافت( 9دهیم.
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ا ب گرامشیپرولتری، که  انقالبی در حزب ایرارهبری عملی پرولت ۀمسئل -
فوق  1)نکته د.ندهپاسخ می بدان ایتوده مشیبا مفهوم  مائوو  «ارگانیکروشنفکران »

 الذکر(

 ۀارزمب وسیاست  ۀمثابجنگ بهای سیاسی، مسئله ۀمثابنظامی به ۀدرک مسئل -
 فوق الذکر( 2 مورد) نظامی ۀنوعی مبارز ۀمثاببه یاسیس

 طبقه دامکدر انقالب شود: میتمایز قائل  طبقاتی که میان طبقات خلقی یتحلیل -
و  دهدکیل مینیروی کمّی عمده را تش یککدام ،د نمودخواهرا ایفا  کنندهرهبرینقش 
 (7 و 4 موارد) د؟از هژمونی دیگر طبقات پیروی کنباید  یککدام

 01ا شوختتاتیان، همسرش خواهرِ  گرامشیرگ بعد از متنها برحسب تصادف بود که 
 را ین فرصتو ا خارج سازداز زندان  مخفیانهرا  او زندان هایدفتر جلد 33 شدق موفّ

ر طول د گرامشی م[ توسط -چگونگی تکامل این موارد ]تئوریک تا نماید نصیب ما
 .هیمدرا مورد مطالعه قرار  های فاشیسمش در زنداناتقریبا  یک دهه اسارت

 
 
 

 ها:یادداشت

1) Ordine Nuovo  

2) Concessions 

3) Unitá  

4) Commissioni interne of the factory councils 

5) Confederazione Generale del Lavora (CGL)   

ها و ودهتمناسبات میان حزب و  بر سریک موضع  تبیین شاهد ها، مااین جدل جریان در (6
چندان هن تیمدّ ی خود راترین تجلّکه پیشرفته هستیم گرامشی توسط شانایهای تودهسازمان

-مارکسیسم نینوین یع ضع بعدها به جزئی از سنتز نظرییابد. این موبعد در انقالب چین می
 شود.}یادداشت نگارنده{مائوئیسم بدل می-لنینیسم

7) Self-generated 
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 ورگروزا لوکزامببعد از مرگ  [Heinrich Brandler (1881~1967)] هاینریش براندلر (8
های استدر اینجا منظور سی شد. انتخاب حزب کمونیست آلمان، به رهبری کارل لیبکنختو 

و  ندلربرامنجر گردید.  1923است که به شکست قیام در « آکسیون مارس»او در دوران 
یل را تشک وسیون(حزب کمونیست آلمان )اپوزاز حزب اخراج و  1928ش در سال اهوادارن
 دادند.

 به توضیحات رفیق نویسنده در پیشگفتار مراجعه گردد. (9

10) Tatiana Schucht 
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 1«جنگ موضعی»سوی بهپیش : گرامشی ی زندانهادفتر

 
 ا هدفب 2«پراکسیس ۀفلسف»تکامل  ،های زنداندفتر در گرامشی اصلی ۀغدغد

 ی است کههایها و عقب نشینیتی در پرتوی شکستی استراتژی کمونیسوسازء و ناحیا
ه و ه تکّبا وجود تکّ دفترها متن .از سر گذرانده است او دوراندر کمونیستی  جنبش

 استراتژید که در آن دهرا تشکیل می راتاز تفکّ  جامع یسیستمامّا ، پراکنده بودن
 گرامشیبنا به خدمات فکری  ندانهای زدفتر در همین حین کهکانونی است.  مسئلۀ

 نزد را گرامشی و همین امر – رود،میۀ مبارزۀ طبقاتی و استراتژی بسیار فراتر از مسئل
 ی آنهابسیاری از یادداشت – سازدمی لمبدّ گرانبها به غنیمتی های لیبرالآکادمیسین

تنها  امّا خواند.می جنگ موضعیآن را  گرامشیکه  گرددمعطوف می ایمقوله به
 دفترهای زنداندر سراسر  که مفهومیاز دستگاه  هاییبخشکالبدشکافی  ۀواسطهب

تحلیل »، بلوک تاریخینظیر  مشتمل بر مفاهیمی و بنا گردیده این مفهومپیرامون 
در  او متمایز ، دیدگاهارگانیکروشنفکران از فلسفه و  گرامشی درک ،هژمونی، 3«اوضاع

آن نائل درک  توان بهمی است، مدنی ۀجامع از ف ویتعریو سرانجام  رابطه با حزب
 .آمد

 
 درک بلوک تاریخی

که است. با این «بلوک تاریخی» گرامشی زندانِ دفترهای محوریمفاهیم از یکی 
نقش  به هبا توجّامّا  ،ذکری به میان آمده استندرت هاز این ترم ب دفترهای زنداندر 

توان بحث ، میگرامشیدستگاه فکری  ازای بخش عمده بندیاین مفهوم در چارچوب
زمانی طوالنی  بازۀ یک درن مفهوم ای بسطشرح و  در واقع ،او های زنداندفترکرد که 
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 م[ -]مفهوم [ بهم -های زنداندفتر از، هیچ بخشی ]کوتاه از دو قطعۀ غیرهب. است
 بلوک تاریخی اختصاص داده نشده است:

 وحدت ،(و روساخت ساختو روح ) تماهیّ وحدت میان به مفهوم «بلوک تاریخی » »
 (137 فحۀص)« تمایزات است. میان اضداد و وحدت میان
ست که دهند. گفتنی ارا تشکیل می «بلوک تاریخی »ها یک ساختها و روساخت »

ت اجتماعی مناسبا یتلّکها انعکاسی از ، متضاد و ناسازگار روساختپیچیده ۀمجموع
  (366صفحۀ ) «تولید است.

ها را تا ولقاین نقل ، دفترهای زندان ام ازدر پرتو مطالعه داشته باشماجازه اگر 
 هایروهگمیان  مندتضادامّا وحدت ارگانیک  بلوک تاریخی :سازممیتر حدودی کامل
 تاریخا   اشکه مناسبات است نمعیّتاریخی  ۀدر یک دور 4ط و مادوناجتماعی مسلّ 

اجتماعی  هایگروهت مناسبات میان ز درک ماهیّنیاو درک آن پیش دنباشمی 5نوظهور
 عموما   کهته شده ر نظر گرفنسبتا  ثابت د در اینجا «تماهیّ ». نظر به اینکه است موجود
میان  مندداتض وحدتِ «روح»، شوددچار تغییر می تربسیار طوالنی زمانی هایدوره طی

تاریخی  وکهوم بلدر یک بلوک زمانی است. از یک سو، مف عناصر ساختی و روساختی
که  ساسیا یتز .است مارکسارتدوکس از ماتریالیسم تاریخی ای بندیفرمول بالنسبه
 مادامیکه (1 » پردازد: ویل آن میأبه ت های زنداندفتری از های معینّ بخشدر  گرامشی

 رایبجا بندی اجتماعی، هنوز در درون یک صورت یافتهنیروهای تولیدی تکامل
رای خود یک جامعه ب (2. نخواهد رفت بیناز بندی ، آن صورتباشندپیشروی داشته 

 .«گردیده باشدحل آنها از پیش فراهم ن برای کند که شرایط ضروریتکالیفی تعیین نمی
 (106صفحۀ )

بدون ارجاع  عمال  ) گرامشیتوسط  ریخیابلوک ت ساختار بسطشرح و ، سو گردی از
در  دائما و  پویا خصلت از وی آگاهی گرمایانن زندان دفترهایبه این ترم( در سراسر 

صفحۀ )« لیدمناسبات اجتماعی تو ... ناموزون ۀمجموع» در درونمناسبات  حال تغییر
ر ویژگی تفکّ قوا، تناسبسطوح مختلف  در یاییپو این از عمیقآگاهی  .( است366
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حلیل تاریخی عام او در تنافذ و روش  بسیارهای او از تاریخ را است که تحلیل گرامشی
و جنبش  «پراکسیس ۀفلسف»ی و نوساز ءنیرویی برای احیا نچنا به و سیاسی را

یژه ت وو هر جنبش کمونیستی از اهمیّ گرامشیسازد. آنچه برای کمونیستی بدل می
 بلوک تاریخی خود در بسترطبقات تحت ستم و استثمار  برخوردار است، مطالعۀ جامعِ 

 است. این طبقات
 6«شناختیروش معیار: مادونتاریخ طبقات »با عنوان  خود داشتدر یاد گرامشی

 عمال   بود که تاریخی ناختش یک حصول آن هدف ارائه نمود که اجمالی حیطر
ت حاکم در دولت تاریخی طبقا حاداتّ . نظر به اینکهگرفتدر بر می را «مادونطبقات »

 یابی نمود.(،رد ر دولتتوان دبنابراین تکامل تاریخی آن را نیز مییابد )و تحقق می
 ،بدل شوند «دولت»مادامیکه قادر نگردند به یک  بنا به تعریف، مادونطبقات  »
مدنی و بدین  ۀامعتاریخ ج با ها: بنابراین تاریخ آنحد شوندتوانند متّحد نیستند و نمیمتّ

 ۀالعرو مطین است. از ا در هم تنیده هاتدول هایبندیگروهو  هاواسطه با تاریخ دولت
 ۀواسطهب مادون اجتماعی هایگیری عینی گروهشکل -1 موارد زیر ضروری است:

 ناشهایریشه وی پراکندگی کمّ  ؛تولید اقتصادی ۀرخ داده در عرص التِ و تحوّ تتکامال
 تیتا مدّرا  هاآن ، ایدئولوژی و اهدافهیّروح های اجتماعی از پیش موجود کهگروهدر 

 طمسلّ  7هایبندیصورتبه  شانتعلق فعال یا غیرفعال -2 ؛کنندحفظ میدر خود 
 دعوی به منظور هابندیصورتاین  برنامۀاری بر گذبرای تاثیر هاآن مساعی، سیاسی
رضایت قصد حفظ ط، بههای مسلّ گروه پیدایش احزاب تازۀ -3...  خود مطالبات

های که گروه هایییبندصورتآن  -4. هاکنترل نگهداشتن آن تحتو مادون های گروه
، شکلی محدود و قسمیگرچه به خود را مطالبات زنند تاها میدست به ایجاد آن مادون

تاری جدیدی که مدعی خودمخ یهابندیصورتآن  -5. نمایند دعوی هااز طریق آن
ه مدعی ک هاییبندیصورتآن  -6. کهن هستند ۀالبته در چارچوب های مادون،گروه

 (52 صفحۀ) «.هستند و تمام خودمختاری تام
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برای درک مهم  ایلفهؤم مادون،[ م -طبقات] ۀبرای مطالع اجمالی چارچوبۀاین 
 کمونیستی تشکیالتیک تاریخی ابزاری است که  تحلیلِ بلوک تاریخی است. این متدِ

 اجتماعی هایبرای گروه مساعد اوضاع آیا کند کهمی تعییندر نهایت  به آن لوسّبا ت
 ،صمشخّ  در یک تالقی تاریخی آیا ووجود دارد البی قان قوایجهت تجمیع  مادون

عبارت  ؛ بهاست حاکم مساعد ۀبه طبق م[ -]طبقات مادون اوضاع برای تبدیل شدن
در بلوک  آیا که قابل تقلیل است این پرسشبه  تا ماهیّ نگارانهتاریخ دیگر، این متدِ 
 یا خیر.شرایط برای انقالب مساعد است  ،تاریخی حاضر
 ۀبه مسئلیی در وهلۀ نها، گرامشیتاریخی  الگوی دینامیسمِ  ه دررانندپیشفاکتور 

اش از اجمالی بندیطرحدر  گرامشی. همانطور که یابدتقلیل میده نیروهای مولّ تکامل
 دارد،تصریح می منفعل انقالبِ مفهوم 
بندی اجتماعی تدر درون یک صور تکامل یافته مادامیکه نیروهای تولیدیِ  (1 »

یک جامعه  (2 بندی از بین نخواهد رفت.هنوز جا برای پیشروی داشته باشند، آن صورت
ش فراهم کند که شرایط ضروری برای حل آنها از پیبرای خود تکالیفی تعیین نمی

طرزی به عنامتمام به بایستابتدا می اصول این بدیهی است که. و الخ نگردیده باشد
و  گردند تصفیه تیمکانیکی و فاتالیس تمامی بقایای گرایشاتو از  یافته تکامل انتقادی
 «وضعیت»یک توان میآن  درکه داده شوند  بنیادین ارجاع ۀوهلسه  تعریفبه  سپس

ای سیاسی( و وازن قوم )تدوّ ۀوهلبر  ممکن ترین تاکیدبیشبا  قوا را توازن یک یا
      «.تشخیص داد تمیز وامی( نظ -م )توازن قوای سیاسیسوّ ۀوهلخصوص بر هب
 (107-106صفحۀ )

پراکسیس  ۀلسفف از شرحیبه  مستقیما   تاریخی خود را تحلیلِ  متدِ  گرامشیدر اینجا 
که  شاره داردابدان این  و دهد.پیوند می ،داشتهعرضه  «اوضاعتحلیل » یادداشتکه در 
 مختلف قوا وحو سط وضعیت درک بلوک تاریخی، ه بهبذل توجّ تاریخ و  ۀمطالع هدف از
 .دهندسر و شکل می صمشخّ  یک وضعیت به که است

 



  / امیل کی. 46

  تناسب قواسه سطح و  «وضعیت» درک
شروع  ییک تئوری انقالب شکل و شمایل، «وضعیت»بر مفهوم  گرامشیدر توضیح 
یش از اندازه بقول او ه ب های کمونیستی کهرا از استراتژی گرامشیکند که به ظهور می

 گرامشیسازد. ، متمایز میتمرکز دارندسریع  8یِگ مانورجن/ایمحاصره نگج بر
ای و ب تودهز اعتصاا امبورگلوکز، دفاع «انقالب مداوم»از  سکیتروتدرک  بالواسطه

آنها به  تک تکِ  بها دادن بیش از حدِ  علتهبرا  مهای سندیکالیسی روشطور کلّ هب
 خاطر انباشته بودنهسرنگونی قدرت بورژوایی و ب برای( 238صفحۀ )یجنگ مانور

 چنانکه – اآنه که دهد، چرامورد انتقاد قرار می خودبخودی هایدیدگاهاز  شانهمگی
مدنی  ۀدولت و جامع ۀبر سر مسئل گرامشی هایدیدگاه تربیش هایسازیدر  شفاف

های اقل در کشورحد، قدرت بورژوازی تمرکزجایگاه در تشخیص   –خواهیم دید 
اشتباه  چارد ،ی هم برخوردارندترپیشرفته مدنی ۀجامع از تر کهداری پیشرفتهسرمایه
 ت کهص شدن این اسمشخّ  نیازپیش ،یک وضعیتمناسب از  یتحلیل داشتن .هستند

 .یا علیه آن انقالب است برلهشرایط عینی آیا 
عبارت ، ]به«دچگونه باید تحلیل شو «اوضاع » اینکه ۀمطالع » گویدبه ما می گرامشی

  م[ -رای ب در نهایت ]فرصتی و «سطوح مختلف تناسب قوا تعیین » م[ -اناهم دیگر
چنین  که گویدبه ما می (175)صفحۀ .است «ماتی علم و هنر سیاستمقدّ تشریح »

تراتژی و اس و استراتژیک ۀنقشبندی برای فرمول بستر بنیادین ،تحلیلی از وضعیت
ح و حل ی مسلّ سازماندهی نیروها هی،ایجاد ساختار فرماند، تبلیغ و ترویج ،هاتکتیک

 (175صفحۀ ).است ئل مرتبط با ساختار سازماندهیسایر مسا
ت به عبارت دیگر ماهیّ – «مناسبات بین ساخت و روساخت ۀمسئل » آنگاه که
 نسبت توانمی ،گرددحل   –ها الت آنجامعه و خط سیر تحوّ ساختار درون تضادهای
. اقدام نمودیخ ص از تارمشخّ ۀال در یک دورصحیح از نقش نیروهای فع به تحلیل

تمایز  9متالقی بحران و ی()یا ساخت ارگانیک میان بحران بتوانباید  همچنین گرچه
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 تضاد از لمتشکّ  تبلندمدّ است یبحران م[ -لی]اوّ از آنجا که م[ -]این دو ؛ زیرادقائل ش
برآمده از  متالقی است ایپدیده م[ -می، در حالیکه ]دوّجامعه ساخت وناساسی در

تفاوت یکدیگر  با ،ساختدر رو «تصادفی واسطه و تقریبا گاه، بیگاه و بی »های جنبش
یافتن  در ناتوانی از ،سیاسی-رایج در تحلیل تاریخی خطاییک  »( 177صفحۀ ).دارند
 گرامشیو  «.گیردنشئت میاست، میان آنچه ارگانیک و آنچه متالقی  درست روابط

بازسازی  مسئله نه که جاآن در هنر سیاست، »ی خطوط پژوهش اینکه  دهدهشدار می
صفحۀ ) «.یابدمیی جدّ بس جایگاهی است، تاریخ گذشته که ایجاد تاریخ حال و آینده

 تعریف( این بازسازی مشتمل بر تعیین تناسب عاجل قوا است که وضعیت را 178-179
 .کندمی

غاز شده و عمدتا  ساختی آ که از داینممی تعریف تناسب قوا از سه سطح گرامشی
 ،هکاست  تناسب قوای اجتماعی سطح، لیند. اوّیابسمت روساختی امتداد میبه

قابل بشر و  ۀرادعینی، مستقل از ا ؛قرار دارد طور تنگاتنگ در پیوند با ساختهب »
 بنیادینهای هداداین  ۀاست... با مطالع علوم دقیقه یا طبیعی هایسیستم درسنجش 

ی برای تغییر شرایط الزم و کاف ،صمشخّ ۀآیا در یک جامع توانیم دریابیماست که می
 (181صفحۀ )« .یا نه آن وجود دارد

 .گیردشئت میی از تضادهایی در این سطح نهر تصادم قوای سیاسی و نظام تِالتحوّ
 ارزیابی درجۀ به عبارت دیگر، » قرار دارد یا تناسب قوای سیاسی مدوّ ۀر وهلد

 «اند.احراز نمودهاجتماعی  مختلفهای که گروه آگاهی و سازماندهی، خودهمگونی
 در مورد تاریخی گریپژوهش برای گرامشی ی کهمعیارهای متدولوژیک (181صفحۀ )

 م( -همین اثر  44صفحات مندرج در ) 6تا  4موارد  – ،بنددبه کار می مادونطبقات 
 از مواردی پردازند:ن میمادوطبقات  توسطشده  ایجادهای سیاسی بندیصورتبه که 
شان به دعوی مطالبات به بورژوازی در وابستگی تام و تمامو  طرزی مقیدبه  که
هایی چنانکه نمونه –. گیرندها که راهی صحیح و انقالبی در پیش میتا آنپردازند می

ند که هست یهایروش، یافت دفترهای زندانهای در سایر بخشتوان را میاز آن 
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د. را تعیین نمو ان سطح نیروهای سیاسی طبقات مادونتومی هاآن ۀواسطهب
  (52صفحۀ)

و  نظامیقوای  م[ -]تناسب به آن را گرامشیکه  تناسب قوای نظامی ،مسوّ وهلۀ
برای طبقات  و تنها وقتی تنها ،نمایدمی تفکیکباز  نظامی-سیاسی قوایم[  -]تناسب
 این طبقاتبه نفع  سطح تناسب قوا مجموعۀ سه که ده باشدتعیین کننند توامی مادون
، در اندکه این طبقات ایجاد کردهبازیگران سیاسی، اقتصادی و نظامی  به تسخیر و بوده

 
با وجود اعمال  هه وطی یک د ژان برتراند آریستیدهبخش بسیار پرطرفدار کشیش ات رهاییعلیرغم دوبار سرنگون شدن الهیّ

های رو، تودهمیانه ستِامپریالی متمایل به چپ و ضدخاطر انتخاب یک رئیس جمهور ها بر خلق هائیتی بهکلکسیونی از مجازات
چه در  آریستیدها . امّردندگی خود را حفظ نموده و صحنه را خالی نکرزمند 2004ها بعد از اشغال کشور در سال هائیتی تا سال

 الواالسیاسی او، سح کردن خلق حمایت نکرد. و حزب جمهوری خود و چه بعد از سرنگون شدن، هرگز از مسلّ دوران ریاست 

های هائیتی ترین زاغهزرگبهای شهری در حانه از سوی تودهعلیرغم اینکه مقاومت مسلّ و  2004نیز بعد از اشغال کشور در سال 
ق هائیتی در دو دهۀ اخیر موردی حانه نبود. مبارزۀ خله انداختن مبارزۀ مسلّ راجریان داشت، هرگز خواهان بهسیته دِ سولِل نظیر 

قشر  پیش افتادن ازای حدِ کافی قوی بربوده است که تناسب قوای اجتماعی را در طرف خود داشته، و از نیروهای سیاسی به
 مردم از طرز تراژیکی دستبه ولیاست، ودهناچیزی از نخبگان طرفدار امپریالیسم در هر رقابت لیبرالی انتخاباتی برخوردار ب

 برانند. پیشبه اهائیتی ر 1804، انقالب لووِرتُورو  دِسالین ه تا از منافع خود دفاع کنند و به یادبود مورد نیاز تهیسالح 
 



 49 / سوی جنگ موضعیپیش به

 

 ،یا نه آنکه تناسب قوا مطلوب باشدفارغ از توانند می تحت ستم. البته مردم آمده باشند
فاع از د قادر بهکافی حد ی سیاسی به حانه بزنند. اما اگر نیروهادست به عمل مسلّ

)و  سادگیو به بوده همواره محتوم به شکست باشند، این عملیاتحانه نعملیات مسلّ
ی تروریستی کنار گذاشته اعمال ۀمثابحانه( بهمسلّ عملیاتت واقعی ه به ماهیّبدون توجّ

 حدِ و به مطلوب  راستیبه ی اجتماعی، سیاسی و نظامیتناسب قوا اگر ولیشوند. می
 :قرار است این به وضعیت به تسخیر درآوردن یک الزمۀد، آنگاه نفی نضج یافته باشکا

و در  دیدهمانمداوما  ساز نیرویی عبارت است از در هر وضعیت تعیین کنندهعنصر  »
 یط )و فقطشرا مساعد تشخیص داده شدن که در هنگامِ یک دوره طوالنی تدارک یافته

 ۀز روحیا و سرشار شته باشدوجود دا چنین نیرویی که بود مساعد خواهد حد تا آن
بذل  است از عبارت اساسی ۀبنابراین وظیف. وارد میدان گردد تواندب( باشد جنگندگی

تر شردهتر، فهمگن و این نیرو بخشیدنتکامل  و دادنشکل  به نهو صبورا ممنظّ هتوجّ
 (185صفحۀ ) «.طور مستمربه آن ساختن ترو خودآگاه

د و ساده، یک تحلیل مجرّ  یدر نمای ،داریم با آن سروکار جاچه ما در اینآن
راه انداختن هآیا ب پردازد کهتعیین این می گونگیکه به چ است ماتریالیستی تاریخی
 ۀمداخل ،ثبت است چگونه؟ و تحت کدام شرایطاگر جواب م یا خیر؛ انقالب ممکن است

تواند به انقالب می رهبری تدارکی در مترقّ تاریخا   نیروهای پیشگام طبقاتِ ۀآگاهان
ها در یک اعتصاب توده آنیبرتری عددی  نه مشتمل بر انقالب ؟نائل آیدقیت موفّ
 مشتمل بر بلکه – آنی تناسب قوای نظامیِ مساعد بودن یعنی -قیام  یک ای یاتوده

شرایطی  و تحتی کشور و برای آنکه در. استسطوح  یتمام در مساعد بودن تناسب قوا
، است که قدرت بورژوایی به ورای نهادهای رسمی حکومتی و دولتی گسترش یافته

آن  ۀکنندروهای رهبریش باشد، نیاحدینتناسب قوای سیاسی به نفع پرولتاریا و متّ
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روزه یک ایم و پیروزیمنظّ یجنگ آرایی یک ارتش برایاز صف بیشکاری  بایستمی
 .انجام دهند

 
 

تکار و منابع خودشان اب ح شده باح شده باشند؟ مسلّکنیم ... لیکن مردمی که توسط چه کسی مسلّح حمایت میما از مردم مسلّ
توازن قوای نظامی  داشته تاالش حده در این دو ساله تها؟ امپریالیسم به رهبری ایاالت متّ ها و پشتیبانی امپریالیستیا با سالح

حدین خصوص از طریق متّ تر بر آن بهت جهت اعمال نفوذ هر چه بیشکه در این مدّ ارتش آزاد سوریهدر سوریه را به نفع 
یست. همانطور که توضیحات ا پیروزی در یک توازن قوای نظامی مترادف با یک انقالب نش فعال بوده، تغییر دهد. امّ اایمنطقه

سی و نظامی به نفع گردد که تناسب قوای اجتماعی، سیادارد، انقالب وقتی حاصل میدربارۀ تناسب قوا تصریح می گرامشی
ی به جنگ داخلی در باشند. چه طبقات اجتماعی و کدام نیروهای سیاس طبقات مادون بوده و به تسخیر این طبقات درآمده

تی است که توسط وقّمبینیم آیا یک وضعیت انقالبی است؟ یا توازن قوای نظامی بخشند؟ آنچه در سوریه میسوریه تحرک می
 گردد؟ امپریالیسم پیشتیبانی می
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 کمونیستی انترناسیونالقیام در درون  درک ۀنقدی قاطع بر نحو بندیاین فرمول

 همچنین 01؛یافتمی تروتسکی« انقالب مداوم» خود را در یکه بدترین تجلّ  بود
چگونه  کهاینا برابطه  در لنینشده توسط  ارائه بندیفرمولتر از انهقاطعای بندیفرمول

 قالبی راوضعیت ان لنین .دام رسانرا به انجتوان تحلیلی عمومی از یک وضعیت می
دامه دهد و تواند به حاکمیت انمی دیگرحاکم  ۀکه در آن طبق کندتعریف می وضعیتی

 ،ین عواملا ۀدر نتیج ی غیر قابل تحمل رسیده است واها به نقطهرنج و محنت توده
نه میان عریف تاین امّا ( 1915 لنین ).آورندروی میفعالیت سیاسی  شدیدا  بهها توده

چنان  تیدقّ وادر تحلیل تناسب ق شود و نهی و متالقی تفاوتی قائل میهای ساختبحران
 دارد.عرضه میکند، وم آن را آشکار میلز گرامشیپراکسیس  که فلسفۀ

امّا یادین بن تبیینبه ورای  گرامشیتئوری انقالب برای درک کامل اینکه چگونه 
مدنی  ۀلت و جامعدارد، باید تئوری دوگام برمی نلنی محدودِ  تاریخا  و بنا به اقتضاء

که  یوضعیتی در نیروهای تاریخا  مترقّ آنکه برای .درک نمودتر را هر چه بیش گرامشی
درستی هد برهبری بای ۀمسئل، چیره و غالب گردند عمال  ساعد است،م از لحاظ عینی
 از گرامشیدرک  ویسما را به هتوجّ قضیهدرستی پاسخ گیرد؛ همین هطرح گردد و ب

در دست  . باکندجلب می وی توسطپردازی حزب مفهومو  نقش روشنفکران هژمونی،
 –نقالبی ادر خصوص استراتژی  گرامشینظرگاه  وانیم ارزشت، میاین مفاهیم داشتن

 .نحوی بهتر درک نماییمهب را – یجنگ موضع
 

     هژمونی: اجبار و رضایت
ط قدرت خود را به دو مسلّ های اجتماعیِکنیم: گروهشروع  هژمونی ۀاز مسئلابتدا 

                       رهبریِو از طریق  11زور/سلطهکنند: از طریق روش متمایز حفظ می
مناسبات  هاآنی که با طبقاتط، مسلّ  اجتماعیهای . گروه12رضایت/اخالقی-ذهنی

ح، تحت قوای مسلّ وسیلۀبهردن انقیاد در آو بهنابودی یا  از طریقآنتاگونیستی دارند را 
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هدایت  ۀرا با عرض «حدهای خویشاوند و متّگروه »امّا  ،(57)صفحۀ دهندط قرار میتسلّ
تولیدی  ۀتحت یک شیو هدکنند. مادامیکه نیروهای مولّو ذهنی، رهبری می اخالقی

 توانندط میهای اجتماعی مسلّ، گروهشته باشنددا تکامل بیش از پیش امکان هنوز نمعیّ
یک  ولیهژمونی خود را حفظ کنند.  ،سلطه عمالبا اِ فرعا   و رهبریبا کاربست  عمدتا  

مابین ب از تغییر ترکیب اجتماعی جامعه، طبقات و مناسبات که مرکّ –بحران ارگانیک 
اجتماعی  هایگروه بطوریکه، خواهد شد در رهبری ییهابحرانمنجر به  – هاستآن
ی که سابقا  با آنها ی طبقاتو حتّ  ناپذیر خودن دشمنان آشتیبرای مقهور ساختط مسلّ
 .کی خواهند گردیدمتّ زوربر اعمال  تربیش ،حد بودندمتّ

 

 کیست؟ «روشنفکر ارگانیک»فلسفه چیست و 
رهنگ ف اشاعۀ در امر گریمیانجی ،طبقۀ حاکم جایگاه روشنفکران در هژمونی

میان  ییممستق تناظرکه  این است یگرامش درک است. م[ -]طبقه آن فکریاخالقی و 
از  مستۀ دوّدوجود ندارد، بلکه  انآن جتماعی حاکم و کارگزاران روشنفکرهای اگروه

: دارند آن قرارخدمت  در تیجهبالنّو  ل هستنداوّ دستۀ وابسته به لحاظ وجودی
 مادونِ  یسازوکارها در به اجرا درآوردن طهای مسلّ گروه 31«انمعاون »روشنفکران »

 گرامشی. گیرندمی مواجب آن و بابت «هستندت سیاسی مهژمونی اجتماعی و حکو
نه بیرون از  حاکم و ۀو قدرت طبق کارکردیت را در درون کلّ اقدامات این روشنفکران

 شمرد.آن بر می
ظرفیت  که البته بیندمی یفیلسوف ۀمثابرا به هر فرد گرامشی در اینجا باید گفت که

و  ؛ستمرتبط ا م[ -]جامعه یوضعیت کلّ های پویایی به قل،مست وی برای اندیشۀ
نیروهای  ،نمعیّ  ۀیک طبقآیا  که است این مذکور وضعیت در رابطه باه مسئل ترینمهم

تا چه اندازه  ااین نیروه و است ایجاد کرده را نهسیاسی برای اندیشیدن و کنش مستقال
 اند؟تکامل یافته
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ان از جه چرا که هر کس ؛بیندیلسوف میف یک سانبه را هر انسان گرامشی
های ها و درکفلسفه »، نه فلسفۀ ناب بلکه گرامشیش درکی دارد. برای اپیرامون
 هایفلسفه در رابطه با گرامشی (326صفحۀ ).«هستی موجودیت دارندجهان  از مختلف

 و طعی مسلّطبقات اجتما ی ممتاز متعلق بهفکرروشنهای فرهنگ و از خلق جدا افتاده
 پرسد:مدافع این طبقات می

 جادیا راه در خود وقف با گردد؟یم نام نیا ۀبرازند یفلسف جنبش کی یزمان چه »
 در قطف و فقط نه، ای یروشنفکر محدود یهاگروه انیم در شده یصتخصّ فرهنگ کی

 کی در آن انسجام و 41«عرفی عقلِ » از تریعال یامر به شهیاند شکل کی بسط روند
 منشاء ارتباط نیا یط واقع در و بردینم ادی از را 51«عوام » با ارتباط هرگز که یعلم بستر

 نیا ۀواسطهب نهات ؟نماید حل و مطالعه را هاآن است قرار که ابدییم را یمسائل منبع و
 ۀانیراروشنفکرگ عناصر از را خود گردد،یم «یخیتار» فلسفه کی که است ارتباط
 (330صفحۀ ) «.دیرگیم «جان» و سازدیم پاک مسلکیفرد

عقل  ۀدر فلسفرا  «عوام» خواهدنمی پراکسیس ۀفلسف »ها، فلسفه برخالف این
تر از عالی یدرکسوی را به انآن دنبال این است کههب رها سازد، بلکه شانبدویعرفی 
رشد فکری  قادر باشدکه  برپا دارد اخالقی-یک بلوک فکری ... تاهدایت نمایدزندگی 

       .«ر سازدلحاظ سیاسی میسبهرا  معدودی دستجات روشنفکر ا  ها و نه صرفودهت
 جنبش کمونیستی کند:موضعی صریح اتخاذ میدر این رابطه  گرامشی( 333صفحۀ )

 اتِ جریان چونهم  –شیوع یابد و هژمونیک گردد  آراء و عقایدش استالزم  مادامیکه –
این حزب است که    بلکه ؛ابی و انضباط نیستفاقد سازمانی جریانی روشنفکری، نخبۀ

حد و متّ مفهومبه)توتالیتار  و  توتالیتارِ  ناپذیرتفکیک جماعات روشنفکری ۀدهندبسط »
حاد نظریه و اتّ هاآن از طریق است که آزمایشی هایهو بوتنوین  (عمومی ۀکانون جاذب
 «.آیدعمل درمیبه  ،است درک گردیدهواقعی تاریخی  فرآیندیک  ۀمثاببه عمل که

 صریح را به رد گرامشی ،حدیمتّامّا پویا  نیاز به چنین جریان روشنفکریِ (335صفحۀ )
حزب پیشتاز  الگوی پذیرش و در عوض «بریتانیاحزب کارگر  قالبِ »
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خواهیم دید، وظایف  نیز همانطور که در ادامه . گرچهرهنمون ساخت یبلشویک/یلنینیست
نباید از نظر دور  گرامشی اندیشۀحزب کمونیست در  یداگوژیکعمیقا  دموکراتیک و پ

 بماند.
ای آن یهپا مباحث تکرار (1اخالقی مشتمل است بر: -فکریبلوک  چنین فکریکار 

از میان  روشنفکران مستقیم و بالواسطۀ اعتالیو  هاتوده سطح فکری ءارتقا (2و 
 یابندعتال میات استثمار و ستم های تحکه از صفوف توده یروشنفکران گرامشی. هاتوده
روشنفکری کوچک و  هایجریان م[ -]از منظر او نامد ومی روشنفکران ارگانیکرا 
دار شوند. این رهبری را عهده نوعاین  پرورشرشد و  مهم ۀتوانند وظیفنمی «مستقل»

 آید.برمی آن به چیزی شبیهحزب یا  ۀوظیفه تنها از عهد
 

 حزب: آگاهی یک طبقه
، معموال چیست.  حزب دقیقا  که ال وقت آن فرارسیده که اختصارا  به این بپردازیمحا
 ۀواسطهکه ب سازدرا به ذهن متبادر می 61یاتیک تشکیالت انتخابایدۀ  حزب ۀکلم

-ویت سلسلهعض و ها، اعضای منتخبا، کاندیدارانکارگز ادغام مطلوب برای ایبرنامه

 شرکت        تا خود را برای ] یافته است – وحدت کفایت حدو به – وحدت ،شامراتبی
 –ص شخّماین تنها یک شکل امّا  .حاضر سازد تروسیع یدر سطح انتخابات م[ -در

معطوف ن داب اما ره توجّ گرامشیکه  از حزب است نوع عامآن  نه و –نتخاباتی حزب ا
 .داردمی

ص حزب پرولتاریا، شخّ تر وظایف مبه منظور تعیین مطلوب گرامشی 17نوین شهریار
. تاریخ حزب سیاسی دارددر رابطه با احزاب عرضه میعام را پردازی تاریخی یک نظریه

 محدودیهای ی است که در چنین چارچوبهحزب نه تاریخ و 18گرایینه تاریخ انتخابات
در سرتاسر تاریخ، هر آنجا که  طبقات اجتماعی است. خودِ تاریخ  هکبل، باشدتعبیر شده 

 بازتاب ۀمثاببهسیاست  و همچنین ، احزابشوندتضادهای اساسی یافت ساخت جامعه در 
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پدیدار  ،است در سطح روساخت تئوریزه شده که اجتماعی بنیادینِ  تضادهای ساختِ
 هاآن ی کهروشنفکر ورزانتاریخ مؤسسین یا اندیشه نه زاب سیاسیتاریخ اح. شوندمی

 حزب واسطۀ آناست که به رنج از مناسباتبغ ایشبکه بلکه تاریخ ،کنندرا رهبری می
 .کندسازماندهی میآن را اجتماعی خود پیوند خورده و  ۀبه طبق
عنصر  (1 هستند: زیر عناصر ام احزاب دارایتم که کندبحث میاز این  گرامشی 
 ۀیّروح هرگونه تا آیدوفاداری درمیانضباط و شکل تر بهبیش شانمشارکتکه  » توده

که بدون « اصلی ۀعنصر پیوند دهند »عنصر کادر،  (2 ؛«تشکیالتییا توانایی خالقه 

 ؛«رهسپار نیستی خواهد شدو  گرددگرفتار می کنندهفلجبه پراکندگی  » لاوّآن عنصر 
را  این دو و ارتباط میان صلتّم مدوّ را به عنصرل میانجی که عنصر اوّ یعنصر » (3و 

 
قرن  در کلِ ن حزب و چه، چه در دوران فعالیت ایسیاه اننگحزب پلاندازۀ به امریکا در هیچ سازمان انقالبی دیگری

در مواجهه با  نبوده است. گرچه سرعت وحشتناک رشد این سازمان قموفّ« عنصر توده»در زمینۀ جذب ، بیستم
 -« دهندۀ اصلی عنصر پیوند» یعنی –اطالعاتی حکومت، ظرفیت آن برای حفظ کادرهای خود سرکوب و تدابیر ضدِ

 .را در هم شکست
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ی از شکل حزبی کلّ  ءماشکمونیست باید این  حزب (153-152صفحۀ ).«کندحفظ می
 اشوظیفه انجام تا درمثابۀ یک واقعیت عینی تاریخی مورد مالحظه قرار دهد را به

ای است که رسالت تاریخی آن حزب کمونیست نمایندگی طبقه ۀتوفیق یابد. وجه ممیز
 نابودی تمامی تمایزات طبقاتی است.

به هر حال مّا ا د؛برخوردار بونسبت به حزب  لنینیستی آشکارا دیدگاهیاز  گرامشی 
زب برای که ح است و وظایفی یمراتبی حزبساختار سلسله لنینیستی صۀ دیدگاهمشخّ

های مختلف ا الیهبآنچه در رابطه  گرامشینظر  از .بایست تدارک یابدها میمواجهه با آن
ها در برابر آن فاظت ازها برای حچگونگی سازماندهی این الیه ،دارد ویژه یتحزب اهمیّ

های مختلف در میان الیه ابتدا باید که کنداز این بحث می گرامشینابودی است. 
ائل تاریخی اعتقادی راسخ و آهنین به این امر مستولی گردد که برای مس م[ -]حزب
فلسفه  ۀردربا گرامشی نظراتنقطهاست.  شدهی یافت حلّراه ،متبوع ۀروی طبق پیشِ 

پراکسیس  ۀلسففکه بر تکامل  دگم نه بر د که چنین اعتقاد راسخ و آهنینیسازروشن می
اریخی را تبلوک  صاتمشخّ مطلوبنحوی پردازد و بهها میکه در واقع به مسائل توده

ند نتوای نمیجمیان هایهالی ،«انضباط آهنین»بدون این  .دهد، استوار استبازتاب می
مارکسیسم فلسفه دیدیم،  در تحلیل ترپیش نانکهچ پراکسیس، ۀفلسفامّا د. نشکل بگیر

به ود و ومیسم بماتریالیسم خام و اکون منتقد تندمزاجِ  گرامشی. شده نیست سازیساده
که نیاز  -کران های باالیی روشنفبا الیه خود پیوند که سیسممارک از تبیین آن خطرات

 (164صفحۀ ).بود آگاه داد،را از دست می -قرار گیرند اش بود تحت هژمونی
 ساخته شده 19لیماکیاومفهوم شهریار  پایۀ بر که «شهریار نوین» ۀاز استعار گرامشی

ک یاستای ایجاد رحزب کمونیست در  ضرورینقش  شدن به ترنزدیک برای ،است
 گرفته حول یک فرد شکل ایو نه اراده های خلقتوده اشتراکی ۀاراد ،خلقی -یملّ  ۀاراد

بلکه تنها  ،ننقش شهریار نوین را نه یک فرد قهرما ،در دوران مدرن »برد: بهره می
 ( 147صفحۀ ) «تواند ایفا کند.یک حزب سیاسی می
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 مدنی ۀدولت و جامع

سیاسی  ۀجامع » از دولت به گرامشیمدنی بازگردیم: تعریف  ۀدولت و جامع ۀبه مسئل
بلکه بنا به  .گرددمحدود نمی ی است،های رسمی دولتارگان مشتمل برکه  «رسمی
 ۀطبق ،مدد آنبه عملی و نظری است که هایفعالیتمجموعۀ  کلِ  دولت » ویتعریف 
 نۀگردد رضایت فعاالق میموفّ ، بلکهداردمی برقرارخود را توجیه و  سلطۀ تنهانه حاکم

پردازی ( به عبارت دیگر، نظریه244ص) «.جلب نمایدرا  ،ط استسانی که بر آنان مسلّک
          های رسمی دولت از ارگان خارج که بورژواییهای قدرت ارگان آنباید  دولت
قرار  – است قدرت بورژوایی 20«خارجی خندق »صرفا   که همانا  –دموکراتیک بورژوا 
یعنی آنجایی که قدرت  ،مدنی ۀجامع در بورژوایی ۀاِعمال سلط تا حساب آوردرا به دارند،

 

د، کنترل کامل شهر را ، کارگرانی که از انقالب روسیه الهام گرفته بودن1919در تابستان  پگوینیطی اعتصاب عمومی 
درت سیاسی در قت چند هفته دست گرفتند )عکس سمت چپ(، درحالیکه نخبگان حاکم منطقه و دولت کانادا به مدّبه

– پگوینیازی یِ بورژوسازمان سرّ –)عکس سمت راست(  روندکمیتۀ هزار شهشهر را کامال  از دست داده بودند، 

نظامی های شبهاب با روشهای انقالبی ایجاد شد، و نهایتا  سرکوب اعتصیت با پیشرویحاد طبقۀ خود و ضدّبرای حفظ اتّ
 را تسهیل نمود. 1919توسط دولت کانادا در اواخر ژوئن 
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بر  دررا  ،مستقر گردیده «ریزهااز دژها و خاک ندقدرتم در نظامی »بورژوایی 
 (238ص).گیردب

تاریخی،  پردازی بلوکِمفهوم در رابطه با ی کهتوضیحات بر مبنای بدین ترتیب،
 مدنی ۀجامع تناسب قوا و تحلیل اوضاع، فلسفه، روشنفکران ارگانیک، حزب و دولت و

 از یو رکد نسبت به یترهر چه کامل برآورد توانیممی، ارائه شد گرامشیتوسط 
 .عمل آوریمبهاستراتژی انقالبی 

 

 در برابر جنگ مانوری موضعیجنگ 
 ا تقلید کرد.ر ۀ حاکمهای طبقشیوه سیاسی نباید ۀدر مبارز »هشدار داد که  گرامشی
( 232ۀ صفح).«بسیار است م[ -دشمن]امکان افتادن در دام  این صورتچرا که در 

 ت به تالشنسب، های زنداندفتردر  از جنگ در ایتالیا پس وضعیتِ  بازتاب طی مشیاگر
همان  ل بهسّتو حاکم با ۀطبق غیرقانونیِ ح خصوصیِهای مسلّ برای مقابله با سازمان

 دهد:هشدار می م[، -بستندکار میها به]که این سازمان ییهای کماندوتاکتیک
اقدامات با  توانرا میغیرقانونی خصوصی  اقداماتکنیم  رتصوّاحمقانه است اگر  »
ماندویی به های کن بالهت است اگر با تاکتیکعی عبارت دیگر،به – پاسخ گفت مشابه
یک تفاوت  وجدِم ،فاکتور طبقاتی...  – دشمن برخیزیم.های کماندویی تاکتیک با مقابله

 تواندمین ،وقف کار کند را روز ازای که باید ساعات ثابتی طبقه: استبنیادین 
ای که دارای همان نسبت طبقههب .صی داشته باشدو تخصّ  دائمی جنگجوی هایانسازم

صفحۀ ) «.ندچنین کد توانمی ،کار ثابت نیستند پابندمنابع مالی وسیع است و اعضای آن 
232)21  

 نزدای پردازی اعتصاب تودهبر مفهوم متمرکز شدنهمچنین با  گرامشی
 :نمایدرا رد میریع س جنگ مانوریِ/کرّجنگ متحامبورگ، لوکز
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 که در جنگ انگاشته شدای توپخانه مثابۀبهاقتصادی )بحران و غیره(  آنی عنصر »
که نیروهای  چندان عمیق شکافی – سازدمیوارد  عمیق شکافیدشمن  یدفاع حصار به

 شکلی ازکسب نمایند... این دیدگاه  طعییورش برده و پیروزی )استراتژیک( ق خودی
یک  پندارۀ یعنی تشدید کنندهفاکتوری  و بود،سفت و سخت ادی اقتصجبرگرایی 

 بود که از این رو و .خود داشتمالزمت  در را یو مکان یزمان حیثبهبرق آسا  عملیات
 (233صفحۀ ) «.گرفتقرار می 22رمزگرایی تاریخی سراسر در زمرۀ

 
انقالب  که استراتژی این جنگ موضعی استبرای پرولتاریای مدرن  ترتیب،به هر 
با  ی آنهاهمگونی ۀتر دربارت )شرح بیشمدّ استراتژی انقالبی بلند یک –پرولتاریایی 

 بار سنگین دهد.را تشکیل می - (23مقالهم این در بخش دوّ مائو ت خلقمدّوالنیطجنگ 

 

در مصرِ  میناخوان المسلا قدرت ش کمونیست انقالبی نباشد، امّ : اسالم سیاسی شاید دوست جنباخوان المسلمین

 ظامی است.ن هایدئولوژیک، اجتماعی، سیاسی و بالقو قدرتِ  ها ساختمان یک ضدِ ها و دههامروز بازتاب دهه
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او را  ،گرامشیبر وجدان  1920 ۀهای پرولتری اوایل دهانقالب ها برایتالش شکست
 «مدنی ۀجامع »تر، آنجا که پیشرفتهدول  مورددر  » دارد کهمیوا  واقعیت این تصدیق به
 آنیبار عنصر فاجعه ی-«تاخت و تازها »در برابر  بسیار بغرنج بدل شده و ساختاریه ب

انقالب پرولتری باید استراتژی  ،«دورزاقتصادی )بحران ها، رکودها و غیره( مقاومت می
ای شبکه مانندبه »که  «دنیم ۀهای جامعاختروس »درون  ادی قدرت درود را بر حدّخ
 یدر پرتو گرامشی (235صفحۀ ).، متمرکز نمایدهستند «های مدرندر جنگ سنگرها از

رسمیت شناختن و به برای ۀ درکقوّ از کمونیستی المللیجنبش بینهای شکست
تواند به نمی تنهانه یک بحران » که برخوردار شده بود مهم بیان این برای جسارت

از  یحتّ بلکه  را بدهد؛ حیث زمانی و مکانیبهآسا مهاجم توان سازماندهی برق یروهاین
 ضدِ  بر است ( این جدلی235صفحۀ ).«به آنان نیز ناتوان است جنگنده ایهروحیّ اعطای
کل سیستم  ای مهیبتوپخانه یک حملۀ » که رسدبه نظر می گاه چنان .انگیختگیخود

های خارجی خط دفاعی تنها حلقه در حالیکه در واقع ،در هم کوبیدهدفاعی دشمن را 
های اقتصادی بزرگ در طی بحران همین قضیه عین نیز در سیاست... ندانابود شده

دهد که آن هشدار می گرامشی، بر همین اساس (235صفحۀ ).«پیونددوقوع میهب
 لو متشکّ  قدرتمند استحکامات دفاعیِ عناصر جامعۀ مدنی بورژوایی که تشکیل دهندۀ

 فلسفه و نقش حزب ممفاهی یتِ. کلّت مورد مطالعه قرار گیرنددقّبایست بهمی ،هستند
ئولوژیک و فرهنگی با استحکامات دفاعی اید رابطهدر  قابل بحثیشکل به گرامشی نزد

 است. یافته تکوینبایست درهم شکسته شوند، بورژوازی که می
ق ای موفّنمونه – جنگ مانوری م[ -ژی]استرات با منطبقانقالب روسیه را  گرامشی

صوری و  یمنظراز  [صرفا ] 1917 » کهتا حدودی از اینامّا  .دنمایمیارزیابی  –از آن 
              (235صفحۀ ).نمایدمیاحساس نگرانی  «گرفتهمورد مطالعه قرار مبتذل 
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از  [م -یاسی ]س انعکاسی » اینکه بهرا  تروتسکی مداومانقالب  بندیفرمول گرامشی
 ،نگاه به گذشته یو در پرتو دنمایهم میمتّ است، (236 صفحۀ)«جنگ مانوریتئوری 

در  .کندمی ارزیابی جانامناسب و نابه ،بعد از جنگ وضعیتبرای را  م[ -این ]تئوری
 آبستن که تنها در دورانی ،مستقیم ۀحمل »از جهانشمولی  تروتسکیحالیکه 

 

شان را )با تی، قدرت طبقۀ متبوعدول ا تمامی آنها ورای ادواتولو اینکه تنها برخی از این مردان از قدرت سیاسی رسمی برخوردارند، امّ 
 باز معروف دیگر چوبفهمراه چند گل کلینتونکنند. از باال به پایین، بصورت ساعت گرد: های منحصر به فرد خود( اعمال میروش

همراه  2012ل در سا کُنیگذاران نماز عید فطر است؛ چند کشیش پرشور و شعف؛ و بنیاندر تهران پیش ایخامنهدست گرفته؛ به گلف

 یکی گیرند؛ جدا  اینها است، برای عکس ژست میکه تحت حمایت امپریالیست بخش سودانارتش رهاییاصطالح با جنگجویان به
 ژستش خلق واقعی دست، در کنار رزمندگان یک ارتتواند آر.پی.جی بهدیگر چه افتضاحی است؟! چه کسی از امریکای شمالی می

در تعطیالت آخر  توانندهای سفیدپوست بورژوا میتیپخوش ولیعمرش به تروریست بودن محکوم نشود؟  بگیرد و برای تمام طول
روند، بلکه عمدۀ پایگاه نمیتنها از بین ها پس از انقالب نهبگیرند. این انگل یادگاری ارتجاعی عکس نظامیِنیروهای شبه همراه با هفته

 اشته باشد.دبایست در دستور کار انقالبیون قرار بودی آن همچنان میبرد و نابدر میها از آماج انقالب جانقدرت آن
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 به جنگ موضعی گذار ،بعد از جنگ وضعیتِدر  گرامشیکرد، می دفاع« هاستشکست
کرد ایلیچ درک می »: آن را درک کرده بود لنینکه  یاستراتژیک ؛ گذاربیندمی را ضروری

بکاربسته  نحوی پیروزمندانه در شرقهب 1917در سال  از جنگ مانوری که تغییرکه 
 .«رت یافته استضرو بود، به جنگ موضعی که تنها شکل ممکن در غرب ،ه بودشد
 (237صفحۀ )

 رولتاریاییپعهده و تحت هدایت یک حزب پیشتاز انقالبی بر جنگ موضعیبنابراین، 
است که  کیژیرویکرد استرات ضوابطی که در باال شرح آن رفت، یگانهبر مبنای  و

دیده می پذیرامکان کشورهای امپریالیستی روزگار خود آن را برای انقالب در گرامشی
تعیین ه ببود که این  یندهآدر  احزاب کمونیست ۀوظیف م[ -گرامشیز نظر ]ا است.
یعنی آنجا  ؛پردازندب« مدنی ۀجامع» داخلهبرای نفوذ بضرورت  نقاط حائزها و شکاف
م[  -بر سر ]تسخیر برای نبردی طوالنی توانستمی با نفوذ خود حزب کمونیستکه 
 ،مل کردنعبر سر  نه بحث. سنگر بگیرد در درون زِهدانِ جامعۀ بورژوایی« قلمرو»
 درون له دربورژوایی منجم ۀونی جامعهژم حدوددر  ،طور عمدههبی و حتّ  ا ارنحصا

 ۀقدرت دوگان ساختنبرپا  این نهادها از طریق درهم کوبیدن بر سر آن، بلکه نهادهای
 طبقات خلقی است.

 1920 ۀایل دهکمونیست اروپا در اوهای احزاب در مواجهه با شکست گرامشی
 و تنها ،هژمونی پرولتری نیرومندتر استیک ضدِ نیاز مرحلۀ قیامپیش داد کهتشخیص 

حکیم بخشد. را ت یانقالب اپس تواند دیکتاتوری پرولتاریایاست که می عالیاین تدارکات 
ای هپروس ۀمثابتواند به، استراتژی انقالبی تنها میمطرح گردید ترپیش همانطور که

 هاانقالب یا انقالب م[ -]حاصل از گسستانقالبی که توسط  قواییع تجم برای
ت مدّطوالنی جنگ موضعی، درک گردد. به عبارت دیگر، یک 42شدهگذاری نشانه
مونیستی در تئوری کمن معتقد هستم که گردد.  جنگ سریع مانوریبایست جایگزین می

با  هاهمسانی برخی املح م( -تمدّ)جنگ موضعی طوالنی این مفهوم ،انقالبی امروز
گرچه در  – کانادا انقالبی حزب کمونیست ت خلقمدّطوالنیجنگ های استراتژی



 63 / سوی جنگ موضعیپیش به

 

 –استراتژیک آنان بسیاری موارد برای من مبهم باقی مانده است  بندیفرمولرابطه با 
زب ح از دیدگاهص طور مشخّ هاست. ب ایتالیا (نوین)حزب کمونیست  االخصو ب

 آنییک مانور تاکتیکی  ا صرف لیکن ،یک ضرورت ۀمثاب، قیام بهلیاایتا (نوین) کمونیست
پردازی گردیده است. بدون آنکه قصد مفهومت خلق مدّتر جنگ طوالنیدر بستر وسیع
طور هرا داشته باشیم، باید ب کمونیستی المللیجنبش بین وضعیت حال موشکافی در

و  ترروشن تبیین گرامشیعی قرار دهیم که آیا جنگ موض بررسیی این را مورد جدّ
 ۀچارچوب .یا نه هستاز وظایف امروز ما در کشورهای امپریالیستی  یترصحیح

شکل هژمونی بورژوازی امپریالیستی  در نظر گرفتن با طور اخصبه گرامشیاستراتژیک 
ها و مجادالت سریگیج پاالیشمضاعف در  تاهمیّاز  جنگ موضعیو ترم  گرفت
خلق در یک کشور  تمدّطوالنیجنگ  ۀحول اید انگارانهسهل طرزیهب آمیزی کهمغالطه

طور به –ها ن این ایدهبه هر حال تکوی ، برخوردار است.افتدراه میبه امپریالیستی
مفاهیم مدرن جنگ  یطور کلّ به و مائو زدون ۀدر مقایسه با اندیش گرامشی صمشخّ
 23 م این مقاله است.اصلی بخش دوّ  موضوع –خلق 

 

برای  یعزیمت نقطۀ گرامشیامروزه رات: آیا بندی تفکّعجم

 ؟استاستراتژی کمونیستی  پردازی مجددمفهوم
 کشور هیچدر  ن ترتیبیایتالیا و به هم کانتکستهرگز عمال  در  جنگ موضعی

در اوایل  حزب کمونیست ایتالیال، ابه کار بسته نشد. به هر ح دیگری امپریالیستی
 ؛داشت ه برپاقابل توجّیک دستگاه نظامی سقوط موسولینی  و قبل از 1940های سال

 سالح شد و در دوران بعد از جنگ و در ایتالیای این دستگاه خلعم[  -]با پایان جنگ
نوعی پارلمانتاریسم و  تعیین خط مشیِ  در حزب کمونیست ایتالیا ،مریکااشغال آتحت 
در  .نمودایفا  پیشتازنقشی  ،یدگرد مشهور «اوروکمونیسم» که بعدها با عنوان میسمرفر

 المللیجنبش بینمرکز ثقل  گذار تر شدنبا هر چه کاملم، پایان جنگ جهانی دوّ
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 گاههیچدر کشورهای امپریالیستی جنبش  عضو این ، احزابمبه جهان سوّ کمونیستی
 ( به عنوان یکدرستیه)ب مائو زدون. جذب ننمودند یطور جدّ به را گرامشیهای ایده
رسمیت به 1960 دهۀ از پس کمونیستیِ  المللیجنبش بینر استراتژیک پیشتاز در کّمتف
ای در هالهها برای بسیاری از کمونیست گرامشی که  این در حالی است. شودناخته میش

  باقی مانده است. از ابهام و ناشناختگی

 

ر زندان، زمان تقریبا  دبه تجربۀ تنهایی  ،سریعا  در حال رشد یک حزب انقالبیِ رهبریِ از میان گردبادِ گرامشی
 زندان به نسبت که همانل و نوشتن دربارۀ آنها گذار نمود. بهبازتاب تجارب دست اوّ دود برای بررسی کاملنامح

در  گرامشیر موقعیت تراژیک بود، بسیاری از رهبران انقالبی د رخدادی  –بعد، مرگ او  ۀو یک ده – افتادن او
شدیدا   ها. آنشان، برخوردار نگردیدندلمع تجارب دست اوّبرای ارزیابی کامل و جا الزم هرگز از فرصتمقایسه با او 

 از آنها بهره ببریم. ییدیا. ببسیار است گرامشی دفترهای زندانارزش  ز این رود. ادرگیر سازماندهی و یا مرده بودن
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ه میان توجّقابل هایمشابهتمن  آنچه به باور م این مقاله، به کاوش دردر بخش دوّ
و انقالب  مائوو  از یک سو گرامشیاستراتژی کمونیستی توسط  پردازی دوبارۀمفهوم
 ۀبه مسئل این دویک از  هر پاسخ 32خواهم پرداخت. ،است از سوی دیگر چین

 تص، با وجود متفاوت و مخ1920های لنینیسم در سال-های مارکسیسممحدودیت
 یگریمشابه دهی توجّشکل قابلهبامّا  ش،کل متفاوت خویهب کانتکستِبه  بودن
 د.باشمی

 برای یینوزااکسیر یک دربردارندۀ  یگرامش های زنداندفتر باید تاکید نمود که
یاری از عناصر در حین تائید بس گرامشی. است «پراکسیس ۀفلسف»یا  مارکسیسم انقالبی

که  یرتدوکسشکل اساسی در عناصر اهسم، بلنینی-صحیح و قابل اجرای مارکسیسم
 هاآناز  وتجدیدنظر کرده  بار و تراژیک بود،فاجعه کمینترن در دورانشان کاربست
سم ماتریالی منجمله ،طیفی از مسائل گرامشیخدمات تئوریک  .نمایدمی گسست

در قالب  البتهرا  مدنی، فلسفه و استراتژی انقالبی ۀحزب، دولت و جامع تاریخی، تشکیلِ 
 زندگی ی و نهایتا  سالمت ،زندان دوران با وجود آنکهگیرد. می بر در پاره پاره ایمجموعه
ای ک بدون دورهکه آیا این سطح از تکامل تئوری معلوم نیست، را به یغما برد گرامشی

مام رهبران دیگر ، امکان پذیر بود یا نه. تدر تنهایی گذراند در زندان طوالنی که وی
حزب  توسعۀی برا هدر وظایف روزمرّ غرق یا و هکشته شد یا گرامشی همطراز ستِکمونی

ما به . دارش بودطالیه گرامشیکه  بودند ایعظیم و ضروری فکریِ ۀپروژ و رهسپار
این را  های تحت ستم و استثمارو امر آزادی تمام خلق جنبش کمونیستی، خودمان

ی مات وبایسته است از خد که بازگردیم و آنچه را گرامشیمدیون هستیم که به 
 32 قرار دهیم... یبررسمورد  مائو پهلو به پهلوی را گرامشیبیایید نخست امّا برگیریم. 
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 ها:یادداشت

1) War of position 

 جهت ن اقدامیای کند. شایداستفاده می «فلسفۀ پراکسیس»جای مارکسیسم از ترم به گرامشی  (2
نوبۀ  به فلسفه که کردچنین درک میهمان نسبت او ا احتماال  به، امّبود گریز از سانسور زندان

 است. }یادداشت نگارنده{  مارکسشخص  ورای خود

3) Analysis of situations 

4) Subaltern 

5) Emergent 

6) History of the Subaltern Classes: Methodological Criteria 

7) Formations 

8) War of siege/war of maneuver 

9) Conjunctural 

کند طرفداری می گرایانه از چنان انقالبیطرزی بسیار سادهبه تروتسکی انقالب مداومنظریۀ  (10
رار داشته باشد. قن و نامحدود در حالت تهاجمی شکلی نامعیّکه تا فرارسیدن انقالب جهانی به

[ با یک م -نظریه بود. ]این لیتوفسک-برستنظر تروتسکی در هنگام عهدنامۀ همین نقطه
مال  در تفاوت قائل شدن میان کشورهایی که ع ها و ناتوانیکردن همۀ انقالبکیسه

یستی را از سر انترناسیونالیسم کمونیستی را وا نهادند و آنهایی که مرحلۀ تحکیم سوسیال
الب را گذراندند، ضرورت تاریخی تحکیم جامعۀ سوسیالیستی برای تضمین حیات یک انق

 اشت نگارنده{}یاددته است.انگاش« سوسیالیسم در یک کشور« »استالینیستیِ»همواره انحراف 

11) Domination / coercion 

12) Intellectual-moral leadership / consent 

13) Deputies 

14) Common sense 

15) The simple 

16) Electoral formation 

17) Modern prince 

18) Electoralism 

پرداز سیاسی دوران نظریه [Niccolò Machiavelli )1460~1572(] نیکولو ماکیاولی  (19

 اصول سیاست نوین شهریارش امعروف ویژه رسالۀو به خود در آثار ماکیاولی. بود رنسانس ایتالیا
بندی فرمول بیگانگان و برپایی دولت مقتدر بورژوایی را رهایی از قیود فئودالیسم، سلطۀ برای
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عبارتی و بهماکیاولی همواره کوشیده است دستاوردهای  رایج درک غیرتاریخی و مبتذلنماید. می
 ماکیاولی و به کناری نهد. ادهتقلیل د« کندهدف وسیله را توجیه می»را به پارادایم  «لیسمماکیاو»

ا این نظریات تاثیری دیرپا بر ش را ببیند، امّانظریات یدن بهق نشد جامۀ عمل پوشهرچند موفّ
 فرانسه گذاشت. 1789تاریخ سیاست و رخدادهای عظیم عصر آتی منجمله انقالب بورژوایی 

ارزیابی در پراتیک  ماکیاولینظریات  کنندگانپیادهبهترین  در زمرۀ را هاژاکوبندر جایی  گرامشی
 همچنین و بورژوایی انقالبدر پردازش  ماکیاولیی مترقّ نقش تاریخا  بر با تحلیلی جامع. او کندمی

ا بو  گذارده میصحّ «هنر و فن سیاست» بندیفرمولبرای  ویدستاوردهای تئوریک با ارزش 
  .داردعرضه میرا  «شهریار نوین»آن مفهوم  گیری ازبهره

20) Outer ditch 

 وضوحبه وپرولتاریای صنعتی در کشورهای امپریالیستی است  مختص بهمهم  ۀاین مالحظ (21
ابطه با این در ر .نگردیده است بندیفرمول روستایی-دهقانی عمدتا  با جمعیت وامعبرای ج

 }یادداشت نگارنده{ را تکامل داد. ت خلقمدّجنگ طوالنیایدۀ  مائومی، دوّ

22) Historical mysticism 

سال  حدود رد مائوو  گرامشی در احوال لمفصّم از این کاوش امیدوار بودیم که قسمت دوّ (23
این پروژه برای  وا متاسفانه جمع ما به کار تئوریک دیگری نیاز داشت امّ آماده گردد. 2014

جنگ »ته بودم م مقاله در نظر گرفنی که برای بخش دوّف گردید. عنوات نامعلومی متوقّمدّ
 بود.« از لنینیسم؟ گرامشیو  مائوهای موازی ت خلق و جنگ موضعی: گسستمدّطوالنی

 }یادداشت نگارنده{

24) punctuated with the rupture of revolution, or revolutions 
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 اخیرا ًمنتشر شد

 

                     
 
 
 
 
و ارسال انتقادات،  انتشارات میرمنتشر شده توسط  ها و مقاالتدریافت کتاب گرامی برای ۀخوانند

 های زیر مراجعه کنید:شنهادات و نظرات خود به آدرسپی
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 انتشارات میر

    

 
 

ب، یالیسم تاریخی، تشکیلِ حزطیفی از مسائل منجمله ماتر گرامشیخدمات تئوریک ... 
ای پاره پاره در دولت و جامعۀ مدنی، فلسفه و استراتژی انقالبی را البته در قالب مجموعه

را به یغما برد،  گرامشیگیرد. با وجود آنکه دوران زندان، سالمتی و نهایتا  زندگی بر می
ای طوالنی که وی در زندان معلوم نیست که آیا این سطح از تکامل تئوریک بدون دوره

یا  گرامشیی گذراند، امکان پذیر بود یا نه. تمام رهبران دیگر کمونیستِ همطراز در تنهای
ه برای توسعۀ حزب و رهسپار پروژۀ فکری عظیم و کشته شده و یا غرق در وظایف روزمرّ

دارش بود. ما به جنبش کمونیستی، خودمان و امر طالیه گرامشیبودند که  ایضروری
بازگردیم  گرامشیستثمار این را مدیون هستیم که به های تحت ستم و اآزادی تمام خلق

    ...مه بایسته است از خدمات وی برگیریو آنچه را ک

 
 

 

 


