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«تاریخ درس میدهد ،اما شاگردی ندارد»
آنتونیو گرامشی
یک قرن از یکی از مهمترین و شننخته شنن ترین تجترب مبترزات کترگری جهتن بت
بتلتترین سنحِ هااسن هت ،یعخی «کخ رل کترگری» میگذرد .یکص ستل پیش در مت
آوریل  ۰۲۹۱کترگران فلزکتر شننهر تارین ،م ر کترهتاجتت شننرکو اتامابیل سننتزی
فیتت برای حفظ 'شنارای کترهتا ' دسو ب اع صتب زدا  .ماج اع صتبتت ب سرعو
سنراسر مخح ی شمتل ای تلیت و صخع یترین مخح ی کشار را فراگرفو .کترگران پس
از م تهت ایسن تدگی در برابر تائه هتی صنتحبتن صنختیب برای بس ن کترهتاجتت ،و
درگیری بت پلیس و ارتش ،کترهتا هت را تسنییر کردا  ،و تالی و ادار ی امار صختیب
را برای م ت کاتتهی تحو کخ رل گرف خ .
شاراهت در شرایط بحراای دوران پس از جخگ جهتای اول ،دوراای ک ب «دو ستل
سرخ» معروف ش  ،ب وجاد آم

بادا  ۰.شاراهتی تارین همچان شاراهتی دیگری

ک در ا تط می لف جهتن ب وجاد آم ا  ،محصنننال بحران و جخگ بادا  .ای تلیت در
جخگ اول ،بت آن ک بیشنی از اتحتد سن گتا (ب همرا آلمتن و اتریش – مجترسن تن
باد ،بت اعلتم بیئرفی بلتفتصنل وارد جخگ اشن  .امت یک ستل پس از شرو جخگ در
م نتبنل وعن

و وعین هنتی جبه ی م تبل یعخی م ف ین ب آنهت پیاسنننو و م حمل

هزیخ هتی متلی و ااسنننتای فراواای شننن  .بت این حتل ،پس از پتیتن جخگ ق رتهتی
بزرگ در کخفرااس پتریس کمک چخ اای ب ای تلیت اکردا  .بحران اق صننتدی ،بیکتری،
تارم ،بن هیهنتی هنترجی ،و افنو تالی  ،شنننار هتی پیدرپی را در شنننهرهت و
واح هتی تالی ی کشار ب همرا داشو ،و کترگران برای پیشبرد هااس هتی هاد ب
۰ ۰ Carl Boggs, (۰۲91), The Two Revolutions: Gramsci and the
Dilemmas of Western Marxism. P. 9۲, South End Press.
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ابزارهنتی م عن د م تومو و حرکوهتی کترگری ،از اع صنننتب و را بخ ان گرف  ،تت
تسییر کترهتا هت دسو میزدا .
در دوران جخگ در اغلب صننختیب بزرگ ای تلیت «کمیسننیانهتی داهلی» م شننکل از
امنتیخن گنتن کنترگران عانننا اتحنتدی هت ب وجاد آم

بادا  ،ک عم تتً تحو افاذ

«کخف راسنیان عمامی کتر» 1قرار داش خ  .این کخف راسیان تشکل بزرگ کترگری باد
ک ق مو آن ب اوایل قرن بیسن م میرسننی و هاد تحو افاذ حزب سنناسننیتلیسننو
ای نتلینت باد .بن رغم وجاد گرایشهتی رادیکتل در جختح چپ این جریتاتت ،اکثریو
اعانتی در هر دو تشکل تمتیلتت مصتلح جایتا داش خ  .ب دابتل اا لتب اک بر روسی
و حمتیو حزب سننناسنننیتلیسنننو ای تلیت از آن ،تلت هتیی برای م حال سنننته ن و
رادیکنتلیز کردن این کمیسنننیانهنت ب عمل آم  .ازجمل در شنننمتری از کترهتا هت
«کمیسرهتی کترگت » بت آرای هم ی کترگران ،چ عاا و چ غیر عاا اتحتدی  ،برای
امتیخ گی در کمیسننیان داهلی کترهتا اا یتب شن ا  .شنناراهت از بحن کمیسننیانهت
ب وجاد آم

بادا  ،ک ایسنن ین آنهت در سننا تمبر  ۰۲۰۲در یکی از واح هتی فیتت

ایجتد شن

باد .شنناراهت ا تخهت آمتج هصنامو صننتحبتن صننختیب بلک مارد میتلفو

کخف راسننیان عمامی کتر ایز قرار داش ن خ و از حمتیو حزب سنناسننیتلیسننو ایز ک
درگیر اه لتفتت دروای هاد باد برهاردار ابادا .
صنتحبتن صنختیب هااس تر کتهش اه یترات کمیسیانهت و حذف شاراهت بادا  ،و
تهن ین کردان کن بت ادام ی بیاظمیهت و درگیریهتی پیتپی ،کترهتا هت را هااهخ
بسنو .کترگران در حمتیو از شناراهتی هاد دسو ب اع صتب زدا  .ئی مذاکراتی
بین اتحنتدین ی ملی فالنتد بت کترفرمتیتن ،م رر شننن ک کترگران ب کتر بتزگردا  ،امت
اتحتدی ی محلی و کمیسننترهتی کترگت هت این تصننمیم را ااذیرف خ  .بر این اسننت

از

کنترگران تارین رأیگیری ب عمل آم ک تخهت اقلی ی از آنهت در آن شنننرکو کردا
1 CGL
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ولی اکثریو رأیدهخ گتن ب تاافق و بتزگشنو ب کتر رأی دادا  .امت زمتای ک م اج
شنن ا ک کترفرمتیتن قصنن مح ود کردن ا ش کمیسننیانهتی داهلی و عملتً از کتر
اا اه ن شاراهتی کترگری را دارا  ،تاافق را رد کردا  .ا یج تشکیل «کمی ی اق ام»
تاسنننط کمیسنننرهتی کترگت هت ،اتتق کتر محل ،و شنننعب ی محلی و مخح ای حزب
ساسیتلیسو و ستزمتندهی اع صتب عمامی آوریل  ۰۲۹۱باد ۰.درگیریهتی دروای،
منذاکرات ،و درگیریهتی مج د بین کترگران و کترهتا داران چخ ین مت ادام یتفو.
کنترهنتان داران بنت کمک ارتش و پلیس کترگران را از کترهتا هت بیرون کردا  .امت بت
بتزگشنننو مج د ب کتر و ادام ی درگیریهت ،در مت سنننا تمبر همتن سنننتل کترگران
کنترهتا هت را یکی پس از دیگری تسنننییر کردا  .ح ود  ۹۱۱کترهتا بت  ۰۱۱هزار
کترگر در این حرکوهت شننرکو داشن خ  .شنناراهتی کترهتا تالی را تحو کخ رل در
آوردا « ،گتردهتی سنرخ» م شکل از کترگران و اعاتی محلی حزب ساسیتلیسو از
کنترهتا هت حفتظو میکردا  ،و کترگران را آهن مااد اولی و قحعتت را ب شننناراهت
تحایل میدادا  .امت این اق امتت م هاراا ماق ی باد.
قن رتامنتیی کترگران در آن م حب تت ح ی باد ک در اک بر ۰۲۹۱رییس و متلک
کماتای فیتت ،جیاواای آای یلی ،برای جذب و هم سنننوسنننتزی کترگران و جلب
همکتری حتمیتن سیتسیشتن ،ب آنهت پیشخهتد «م یریو تعتوای» داد ،ک از سای آنهت
رد شننن  .گرامشنننی سنننتلهت بع در یتدداشنننوهتی زا ان در بیش «فاردیسنننم و

۰ Pietro Di Paola, (۹۱۰۰), “Factory Councils in Turin, ۰۲۰۲-۰۲۹۱”, in
Immanuel Ness and Dario Azzellini, (۹۱۰۰), Ours to Master and to Win:
Workers Control From the Commune to the Present, p.۰1۹-3.
ترجم ی فترسی این م تل در
http://naghd.info/Councils-NAGHD-۰3۲9-L.pdf
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امریکتایسننم» این سننیتسننو آای یلی را ااعی «امریکتایسننم» هااا ( ۰.الب بتی تاج
داشو ک بت آن ک آای یلی و هخری فارد معتصر یک یگر بادا  ،اولین اتامابیل فیتت
چخ سنتل قبل از اولین اتامابیل فارد ب بتزار آم

باد ،و سنیتسوهتی م یری ی آای

یلی در مااردی از فارد هم پیشرف تر باد.

اختلافات و تحولات نظری
گرامشنی بت ظهار شاراهت سیو تحو تأئیر آنهت قرار گرفو و ب زودی هاد ب مهم
ترین «معمتر فکری» شناراهت تب یل ش  .م تلتت گرامشی در اشری ی «اظم ااین» ک
در همتن سننتل ب همرا گروهی از م فکران حزب سنناسننیتلیسننو ایجتد کرد باد ،ب
بحثهتی فراواای در ای تلیت دامن زد .اظم ااین برهلتف کخف راسنننیان عمامی کتر و
حزب سناسنیتلیسنو ،از اع صتبتت آوریل حمتیو کرد ،و ب ص ای جخبش کترگری
ای تلیت تب یل ش ن  .ب گف ی هاد گرامشننی ،کترهتا هت در جلسننتتی ک برای آماز
کترگت هت ترتیب میدادا  ،مرتبتً از گرامشی و تالیتتی دعات میکردا  ،و اظم ااین ب
روزاتم ی شاراهتی کترگری تب یل ش  ».این اشری همکتری دیگر روشخفکران جاان
را ایز جلب کرد ک بترزترین آنهت پییرو سنرافت باد ک آن زمتن دااشجا باد و م ان
ااگلیسنی را برای اشنری ترجم میکرد .او بع هت اق صتددان شهیری ش و در دوران
زا ان گرامشننی از پیگیرترین حتمیتن او باد .آاترشننیسننوهت و سننخ یکتلیسننوهتی
رادیکتل هم بت مااضننب م فتوت و مشننروط هاد از شنناراهت پش ن یبتای میکردا و در
آنهت فعتل بادا  .امت هم م فکرین جختح چپ حزب سنناسننیتلیسننو ،ازجمل آمتدئا
باردیگت (بت دی گت افرائی بلشننایکی  ،و هم م فکرین جختح راسننو حزب ،از جمل

۰ Gramsci, A. (۰۲9۰), Selections from the Prison Notebooks, Quintin
Hoare and Geoffrey Nowell Smith, p. ۹99, International Publishers.
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آاجلا تتسنکت (بت دی گت سخ ی اتحتدی ای و سخ یکتلیس ی برهارد اا تدی ب شاراهت
و اظرات گرامشی داش خ .
گرامشنی بت هیجتن و ها بیخی زیتد ظهار شناراهتی کترگری را «سرآغتز دوران
ج ی ی در تتریخ اژاد بشننر» تاصننیف میکرد« ۰.براتم ی فرسنن تدگتن کترگت هت» ،ک
هاد گرامشنی اایسنخ ی اصلیا

باد ،اعلتم کرد ک شاراهتی تارین «گتم آغتزیخی

[اسننو ... .در جهو ایجتد سنناویوهت ،ک ب ااب ی هاد هسن ی دولو دماکراتیک
کترگری را تشکیل هااه داد ».این براتم هااس تر گس ر

شاراهت در سراسر ای تلیت

و برگزاری هرچن سنننریبتر کخگر ی ملی کترگران و ده تاتن شننن  ۹.همتنئار ک
گرامشنیشنخت

برجسن  ،کترل بتگز ،اشتر دارد ،ماضب گرامشی در آن م حب ب رغم

ارادت ب لخین ،هم بت دی بلشایکی حزب لخیخی و هم بت رفرمیسم ساسیتلدماکراتهت
میتلف باد ،و از سننیتسننوهتی قبلی حزب – محار و اتحتدی – محار ایز فتصننل
گرف باد .اظری ی «دماکراسننی پرول ری» گرامشننی در آن زمتن شننبتهو زیتدی ب
اظری ی «کماایسنم شارایی» داشو ک همزمتن در آلمتن و هلخ اظری پردازاای چان
آا ان پنتان کاک و کترل کُر

محرح کردا و تأکی یکجتاب ای ب شننناراهت ب ون

حزب و اتحتدی داشو.
امت اه لتفاظرهتی تهاریک و سننیتسننی در میتن فعتلتن شننارایی ادام داشننو .از
مهمترین آنهننت درگیریهننتی اظری آمننتدئا باردیگننت و گرامشنننی باد .باردیگننت از
چهر هتی شتهص جختح چپ حزب ساسیتلیسو باد .او بی آن ک بت شاراهت میتلف
بتشنن  ،ب رغم برهاردهتی افرائی ک ب حزب لخیخی داشننو ،بر اک ی بسننیتر مهمی

۰ Gramsci, A. (۰۲11), “Factory Councils”, in Political Writings-I, p.۹9۹,
Lawrence & Wishart.
۹ Carl Boggs, (۰۲91), The Two Revolutions: Gramsci and the
Dilemmas of Western Marxism. P.9۰, South End Press.
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تأکی میکرد .او و پیروااش بر این ع ی بادا ک متدام ک سرمتی داری برقرار اسو،
فعتلیو شناراهت ب اتچتر مح ود ب فعتلیوهتی اا اتحتدی ای (م تومو و اصلتحتت
هااهن باد .وی ،در اوج مبنترزات کنترگری در  ۰۲۹۱در م تل ای بت عخاان ئعخ آمیز

«تسنییر ق رت یت تسییر کترهتا » ااشو ک «کخ رل امار داهلی کترهتا تخهت بع از
آن ک ق رت سیتسی ب دسو پرول تریت اف تد  ،میتااا حتئز اهمیو اا لتبی و تصتحبی
بتش ن  ».او اضننتف کرد ک «کترهتا تاسننط ئب ی کترگر – و ا ف ط تاسننط ایروی

کنتری ک در آن کترهتا کتر میکخ – و آن هم در زمتای ک ئب ی کترگر در کلیو
هاد ق رت سنیتسی را کسب کرد  ،تسییر هااه ش ( ۰».تأکی هت از من اسو .این
اک یکی از کلی ی ترین مبتحث اظری «کخ رل کترگری» در اظتم سرمتی داری و غیر
عملی بادن آن قبل از گذار ب ساسیتلیسم را درسو یک قرن پیش محرح میستهو.
از سننای دیگر رفرمیسننوهتی حزب بر بتزگشننو ب اتحتدی  -محاری تأکی
داشن خ  .تتسنکت ک در آغتز از م ح ین گرامشنی و از اظم اایخیهت باد ،ضمن آن ک
تشنننکیل شننناراهت را گتمی ب پیش میدااسنننو ،مع

باد ک گرامشنننی اا ظترات

اغراقآمیزی از آنهت دارد ،و این تصننار را ک این شنناراهت ب اااخ شننتلاد ی «دولو
کترگری» را پیریزی کخخ اتدرسنو میدااسنو .او مع

باد ک از آنجت ک شاراهت

مح ود ب محل کترا هرگز امی تاااخ تمتمیو اظتم سرمتی داری را ب چتلش ج ی
بکشتاخ  ،و تأکی داشو ک این اتحتدی هت و دولو هس خ ک میتاااخ گذار را عملی
سنتزا  ۹.تتسنکت بر این اظر باد ک اتحتدی هت و شاراهت بتی درهم ادغتم شاا  ،تت در
۰ Bordiga, A (۰۲۹۱), “Towards the Establishment of Workers’ Councils
in Italy”, and “Seize power or Seize factory?”, Il Soviets, in Carl
Boggs, (۰۲91), op.cit. P.۲۰.
۹ Angelo Tasca, (۰۲11), “Polemics over the L’Ordine Nuovo
Programme”, in Boggs, p. ۲۹.

8

صدسالگی «شوراهای کارخانه» تورین

م تبل باروکراسننی اتحتدی هت ،شنناراهت ا ش دماکراتیک ایفت کخخ  .گرامشننی و اظم
اایخیهت کمتکتن در م تبل دو جریتن دیگر ایس تدگی میکردا  ،و زمتای ک درگیریهت
ب تسییر کترهتا هت ااجتمی  ،ماقعیو آنهت مس حکم تر ش  ،امت این ها بیخی آنهت
عمری ب کاتتهی دوران تسییر کترهتا هت داشو.
در اوج درگیریهتی شاراهت ،درگیریهتی اظری ادام یتفو .کخف راسیان عمامی
کتر ،برای بررسننی چگااگی ادام ی مبترز  ،کخگر ی فاقالعتد ای تشننکیل داد ،و دو
پیشنخهتد در م تبل امتیخ گتن گذاشنو یک پیشخهتد از جتاب رهبری کخف راسیان باد
ک مبترز در جهو «کخ رل اتحتدی ای» تالی ادام یتب  ،و دیگری پیشننخهتد از رهبری
حزب سنناسننیتلیسننو باد ک مبترز در جهو «را حل اکثریو برای اجرای براتم ی
ساسیتلیس ی» ادام پی ا کخ  .پیشخهتد کخف راسیان بت اکثریو ب تصایب رسی  ۰.حزب
سناسیتلیسو هم ب رغم هم ی ادعتهتیش ،و ب رغم تاصی ی کمیخ رن مبخی بر ادام ی
مبترز ی سنیتسنی ،کتری از پیش ابرد .گرامشی و همراهتاش و ایز جختح چپ حزب
این تصنننمیم را محکام کردان  ،امنت در م نتبل هژماای اتحتدی هت و حزب ،و ب ویژ
دسنیسن هتی دولو و صنتحبتن صنختیب برای جلب مااف و کترگران ،ا اااس خ ب یل
عملی ارائ دهخ  .ظرف چخ هف تمتم کترهتا هت در م تبل افزایش دسنن مزد ،و ئرح
اجرایی «کخ رل اتحتدی »ای ،ب کترهتا داران تحایل داد شنن  .در آن لحظ ی تترییی
ک بارژوازی ای تلیت در اهتیو ضعف باد ،دو را در م تبل آن قرار داشو ،ساسیتلیسم
یت فتشنیسنم .آنهت در اا یتب هاد دراگی اکردا و وحشنوزد ب دامن فتشیسوهت
پخت بردا  ،و ب این ترتیب فتشنیسنوهتی چمتق ب دسو کتر جخبش شارایی را تمتم

۰
https://marxists.architexturez.net/archive/hallas/works/۰۲9۰/comintern
/ch3.htm#s۰
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کردا  .این تجرب ی عظیم کخ رل کترگری ظرف چخ هف در هم شکسو .جخبش در
تارین مخزوی ش  ،در سحِ کترهتا بتقی متا  ،و عمر کاتتهش ب پتیتن رسی .

انتقاد از کارگران و «آگاهیِ تودهها»
شنننکسنننو اع صنننتب عمامی و کاتنتهی عمر تسنننییر کنترهتا هت ،ب بحثهت و
اظهتراظرهتی بیشتری دامن زد .راحوترین تاضننیِهت سننتزشننکتری کخف راسننیان
عمامی کترگران ،اتحتدی هتی وابسن ب آن ،و حزب سنناسننیتلیسننو ،و ایز سرکاب
دولنو و دسنننیسننن هنتی بارژوازی برای فرینب کنترگران ،و اه لتفتت دروای بین
جختحهتی چپ و راسنو حزب ،آاترشیسوهت و سخ یکتلیسوهت باد ،ک الب همگی
ب درجتت می لف درسنننو و ب جت بادا  .امت اک ی اصنننلی در جتی دیگری اهف
باد ،ک گرامشنی ح ی قبل از پتیتن کتر شنناراهت ب آن رسنی

باد .در م تل ای تحو

عخاان «،حزب کماایسنننو» گرامشنننی اا تد هاد را م اج هاد کترگران و کیفیو
آگتهی آنهت ستهو ،و بت کلتمی تلخ و تخ ک من در اینجت تخهت ب بیشی از آن اشتر
میکخم ،ااشننو «دشننمخی ک بتی بت آن ابرد کرد و بر آن چیر شنن  ،دیگر بیرون از
پرول تریت ایسنو ... ،دشنمن در هاد پرول تریت هااه باد ...ااسننتن ج ی در هر اق ام
ا

بتی بت 'بارژوایی' ک در کمین اشنسن بجخگ  ۰».گرامشی در این جت ب «آگتهی

تاد هت» در شنرایحی اشتر دارد ک «گرایشهت ،ارز هت ،و روابط اج متعی بارژوایی
در هر جخبن از زان گی کننترگران افاذ کرد » باد ،و این پیشزمیخن ی تفکر بعن ی
گرامشننی در مارد هژماای ای ئالاژیک ،ضننرورت مبترز در بتلت بردن سننحِ آگتهی

۰ Gramsci, A, (۰۲۹۱), “The Communist Party”, Political Writings,
pp.33۰-3۹, in Carl Boggs, (۰۲91), op.cit, p.۰۱3.
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اکثریو و ایجتد ضنن هژماای برای گذار ب سنناسننیتلیسننم باده اظری هتیی ک بع ا
دربتر ی آنهت در زا ان ااشو۰.
گرامشی ضمن تاج ب دیگر عاامل شکسو شاراهتی کترهتا  ،تأکی هاد را بر
عتملین اصنلی این جخبش ،یعخی کترگران و مسهل آگتهی و آمتدگی آنهت برای اع لتی
جخبش و گذار از سنرمتی داری گذاشنو .جتلب آن ک درسو بع از شکسو اا لتب
آلمتن ،کترل کُر  ،دیگر اظری پرداز برجسن ی مترکسیسو و کماایسم شارایی ،ایز
اظیر گرامشنی و مس ل از او ب ا یج ی مشتبهی رسی

باد .او ایز بت تج ی اظرهتیی

در دی گت هتی هاد در مارد شناراهت ،دلیل شنکسو اا لتب آلمتن را در اباد آمتدگی
ایهالاژیک ئب ی کترگر دی  ،و بر ضرورت آماز  ،آگتهیرستای ،و بسیج این ئب
تأکی کرد .هر دو ایز ،ب درجتت می لف ضرورت وجاد حزب را پذیرف خ .

از تأکید بر شووورا تا تأکید بر «حزب انقلابی» بهمثابه «بازیگرِ اصوولی
تاریخ»
مهم ترین تحال اظری «معمنتر فکری» شننناراهتی کترگری ای تلیت ،یعخی گرامشنننی،
حرکنو او از تأکی بر شننناراهت ب تأکی بر حزب اا لتبی ،و پس از آن ارائ ی درک
ج ی ی از حزب باد .در آغتز تسنییر کترهتا هت وی در م تل ی «حزب کماایسو»،
ب ئار ضنمخی ج اشن ن از حزب ساسیتلیسو و ایجتد یک حزب کماایسو بت م ل
روسنی را محرح کرد .داا جرمیخا در محتلع ی مفصنل هاد در مارد مااضب سیتسی
گرامشنی ادعت میکخ ک ئرح ضنرورت یک حزب پیشگتم ،تج ی اظری در مااضب
گرامشنی در مارد شاراهت اباد ۹.درسو اسو ک گرامشی در مارد اهمیو شاراهتی
۰ Boggs, C. (۰۲91), op.cit. p.۰۱3.
۹ Germino, D. (۰۲۲۱), Antonio Gramsci: An Architect of a New Politics,
p. ۰۱9, LSU Press.
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ای نتلینت تردی ی اکرد ،و ح ی در م تل ای تحو عخاان «جخبش شنننارای کترهتا در
تارین» ک یک ستل بع از شکسو جخبش شارایی در اظم ااین ااشو ،ضمن اا تد
از «باروکراتهنتی اتحنتدین ای و رهبری حزب سننناسنننیتلیسنننو» و ایز اا تد از
«آاترشیسوهت و سخ یکتلیسوهت» ،بت تحسین فراوان از اع صتب عمامی مت آوریل یتد
کرد و سنته تر دماکراتیک شاراهت را تشریِ کرد و س اد ۰.امت برهلتف اظر جرمیخا،
همتنئار ک در بتلت اشنتر شن  ،گرامشنی در شنرو جخبش شنارایی امی داشو ک
شناراهت ،ساویوهت را ایجتد و آنهت دولو کترگری را پتی ریزی کخخ و در این فرایخ
صنحب ی از ا ش حزب اباد .ازاینرو ،قحعتً در مارد ضرورت حزب تج ی اظری در
کنتر باد( .چخنتنکن بعن اً در ژاااین ی  ۰۲۹۰ب همرا باردیگت ،تالیتتی و دیگران از
حزب ساسیتلیسو ج ا ش و حزب کماایسو ای تلیت را ب وجاد آورد.
گرامشنی اظیر لخین از مخ

ین «اکااامیسم» ،یت ت م بیشی ن مکتایکی اق صتد بر

سیتسو باد .او پس از دوران اولی ک تخهت بر شاراهت تأکی میکرد ،ب ئرح ضرورت
حزب پرداهنو .او در اب ا حزب را «واسنننح »ای بین سنننته ترهتی مردمی ازجمل
شاراهت و ساویوهت میدااسو .امت پس از شکسو شاراهت و ب ویژ در  ۰۲۹3-۹1و
پس از بتزگشننو از شنناروی ،ب ت ریج تأکی وی بر شننارا ب سنناد تأکی بر حزب
لخیخی ،کمراگتر شنن  ،سنناس حزب اا لتبی را ب مثتب «بتزیگر اصننلی تتریخ» محرح
کرد ۹.همتنئار ک بتگز در دیگر اثر مهما  ،مترکسننیسننم گرامشننی ،اشننتر دارد،
گرامشننی اب ا سننیو تحو تأثیر حزب لخیخی قرار گرفو و ب این ا یج رسننی ک
«تخهنت از ئریق ینک رهبری م مرکز و وحن ت سنننتزمنتای ئب ن ی کترگر ،ا تخهت در

۰ Gramsci, A. (۰۲۹۰), “The Turin factory council movement”, L’Ordine
Nuovo, March ۰1,
۹ Boggs, C, (۰۲19), Gramsci’s Marxism, p.۰۱3-1, Pluto Press.
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عرص ی کترهتا و اق صتدی ،بلک همچخین در ساهر سیتسی ،ساسیتلیسم میتااا در
دس ارکتر قرار گیرد ۰».بع اً ،زمتای هم ک مشته

کرد ک فتشیسم بت چ ستزمتا هی

و اااننبتئی دسننو ب فعتلیو زد و از جمل میلیانهت کترگر را در اتحتدی هتی قلتبی
هاد ستزمتن داد  ،بیشتر بر ضرورت حزب برای کماایسوهت تکی کرد ۹.بتگز تأکی
میکخ ک حزب مارداظر گرامشی ا ب عخاان حزب اقلی ی پیشگتم ،بلک تشکیلتتی بت
تأکی بر عخصننر «مردمی» ،و بر مبختی تلت

در جهو اع لتی «آگتهی تاد هت» اسنن اار

باد.
بت همین بیخش باد ک دی گت هتی رفرمیسن ی حزب سناسنیتلیسو را مارد حمل
قرار داد« .حزب اا لتبی» گرامشنی بت درک «اراد گرایتا »ی حزب پیشنگتم ،ک کستای
چان باردیگت در حزب کماایسننو ب آن بتور داشنن خ  ،بسننیتر م فتوت باد .اصننرار
گرامشنننی بر ینک حزب «مردمی» باد ک ریشننن در جخبشهتی کترگری و ده تای
داشنننو ،و سنننتزمتنهت و ارگتنهتی دماکراتیک مرباط ب آنهت ،ازجمل شننناراهت و
سناویوهت را در یک «سته تر دوگتا » (حزب و شارا دربر میگرفو .او شاراهت را
مکتایسنننم م تبل بت تمتیلتت باروکراتیک در حزب و دیگر تشنننکلهت میدی  .و این
مبخنتی اظری هتی بع ی گرامشنننی باد ک در ااشننن ی «ضنننرورت آمتد سنننتزی
ای ئالاژیک تاد هت» محرح کرد ،و بع عم تتً در یتدداشوهتی زا ان پرور

بیش ری

یتفو .گرامشنی ب جتی تأکی یکجتاب و بلتفتصل بر تخهت یک جخب از تمتمیو مبترز
علی سنرمتی  ،بر «سن فتز اصنلی – اق صنتدی ،سنیتسی ،و فرهخگی-ای ئالاژیک --
هرینک بنت ابعنتد هنتو هاد» ،و ارتبتط م تبل آنهت در «کلیو گذار اا لتبی» تأکی
داشنو .در بُع مبترز ی سنیتسی ایز س فتز فرعی را ئرح کرد  ۰مبترز برای مهتر
همتن جت ۰
۹ Gramsci, A. (۰۲۹۹), “Teachings”, L’Ordine Nuovo, in Boggs, C.
(۰۲19), p. ۰3۲.
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کردن قن رت بارژوازی در اهنتدهنتی پنترلمتای ،بت این ه ف ک تعتدل ج ی ی بین
ئب تت ایجتد کخ  ،و آزادیهتی بیشن ری را برای ستزمتنهتی ئب ی کترگر ب وجاد
آورده  ۹مبترز در جهو تسنییر ق رت و اس رار یک دولو ساسیتلیس ی ج ی ه و
 3مبترز برای اسن رار 'دیک تتاری پرول تریت' و زمیخ ستزی برای حذف ماااب فخی و
اج متعی در را ایل ب کماایسم»۰.
بتگز اشنتر میکخ ک گرامشی هرگز اا تدات از دوران شاراهت را پخهتن اکرد .او
شنکسنو را ا یج ی مخح ی سنیتس ی میدی ک تکی بر تسییر و کخ رل دس گت هتی
تالی ی داشو ،بی آنک همزمتن مسهل ی کسب ق رت سیتسی را در اظر داش بتش .
بن همین دلینل ،در زمنتای کن کترهتا هت در تارین و در جتهتی دیگر در تسنننییر
کترگران بادا  ،ق رت سننیتسننی و اظتمی ب ئار کتمل در دسننو بارژوازی باد .اباد
یک ایروی سنیتسی در شکل یک حزب و یت یک ایروی مردمی ،سبب ش ک جخبش

شارایی ب راح ی محتصر و هُرد و اتباد شاد .گرامشی ا یج گیری کرد ک اظم ااین
تحو تتثیر اش یتق سخ یکتلیس ی هاد ،بیش از ح در کترهتاجتت مح ود و محصار
منتا  ۹.ب این ترتیب میبیخیم ک اظریتت گرامشنننی ک همچان مترکس و ااگلس و
لخین از برجسنن ترین شننتگردان تتریخ باد  ،چگاا بت تیییر و تحالتت واقعی تحال
مییتفو.

از «شورای کارگری» تا «شورای کار» و فراتر از آن
ب رغم گذشنو یک قرن ،جخبش عظیم کترگری ای تلیت ،بت اع صتب عمامی ئالتایا ،
تسییر کترهتا هت و کخ رل کترگری کاتت م ت ،و پتیتن غمااگیز  ،در هتی فراواای
۰ Gramsci, A, (۰۲۹۰), “Necessity of Ideological Preparation of the
Masses”, in ibid.
۹ Boggs, C. (۰۲19), op.cit. pp.۲1, ۰39.
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را ب همرا دارد .شتی مهمترین در  ،همتنئار ک در جتی دیگر ب آن پرداه ام۰،
این اسنو ک ضنمن آن ک کخ رل تالی تاسط هاد تالی کخخ گتن از پراهمیوترین و
برحقترین هااسن هتی این ئب اسو ،این هااس در اظتم سرمتی داری و تت زمتای
ک ق رت سنیتسی در دسو ئب ی سرمتی دار اسو ،عملی اباد و ایااه باد .ص
سننتل پیش سننرمتی داری چخ ان در عمق و سننحِ پیشننرف ی ا اشننو ،ئب ی حتکم
سنننرمنتی دار چخ ان ق رتمخ اباد ،و ئب ی وسنننیب کترگر در کترهتا هتی عظیم یت
«دژهتی پرول ری» کتر میکرد ،اگر در آن زمتن شنناراهتی کترگری (بت ه ف م یریو
و کخ رل کترگری در کشنارهتی پیشرف سرمتی داری ا اااس خ دوام آوردا  ،شتاس
ماف یو انهت در سنرمتی داری جهتای االیبرال امروز ک سرمتی داری ا تخهت بر اق صتد
جهتن ،بلک بت ای ئالاژی مسننلط هاد بر ذهخیو اکثریو مردمتن جهتن حتکم اسننو،
تالی در صنختیب پسنتفاردیسن ی در شبک ی کترهتا هتی پراکخ

از یک یگر صارت

میگیرد ،و ئب ی کترگر تاعیف ش  ،رؤیتیی بیش ایسو.
«شاراهتی کترگری» ک در شرایط بحراای ب ئار ماقو در اروپت و در دیگر ا تط
از جمل در کشار هادمتن ایران – بت عمری ئالتای تر از شاراهتی تارین و آلمتن –
ب وجاد آم ا  ،یت ب سنرعو از بین رف خ  ،یت در کشارهتیی اظیر یاگسلتوی ،الجزایر،
و وازوئلت تحو حمتیو اظتم سنیتسنی حتکم ،عمر اسب تً ئالتایتری داش خ  ،و یت (در
اروپنت بت اتمهتی گااتگان ب «شنننارای کتر» ک ب معختی حانننار بسنننیتر مح ود
امتیخ گتن کترگران در پتر ای تصمیمتت م یریو باد  ،تب یل ش ا .
حنتل سننن ال این اسنننو کن اگر تجربن ی تترییی تمتمی شننناراهتی کترگری
(من یری ی  ،و واقعیننوهننتی امروز اشنننتن میدهن کن کخ رل کننترگری در دوران

سنعی رهخمت ،کخ رل کترگری یت شارای مشترک ی ا ی بر ک تب کخ رل کترگری از کمان تت امروز۰ ،
naghd.com
/کخ رل-کترگری-یت-شارای-مشترک ی؟-ا ی-برhttps://www.akhbar-rooz.com/
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سنرمتی داری و در غیتب حمتیو دولو(هتی سناسنیتلیس ی عملی ایسو ،م اهل ی
کترگران در تصنننمیمگیری چگاا میتااا عملی شننناد؟ تخهت را ممکن و عملی در
دوران سنرمتی داری ،مبترز برای ایجتد «شاراهتی مشترک ی» اسو ک ب ااا ب عخاان
بتزوی اتحتدی هتی دماکراتیک در م یریو شنرکو کخ  ،و هر چ ک ق رت بسیج و
تشکیلتتی آن قایتر شاد ،سحِ بتلتتری را در هم -م یری ی ایفت کخ  ،و تاان م یری ی
و سنننحِ آگنتهی ئب نتتی کترگران را برای ادام ی حرکو ئالتای در جهو گذار از
سنرمتی داری بتلتتر بَرد .تردی ی ایسو ک این سیتسو عااقب مخفی و هحرات مهمی
را ایز ب همرا دارده میتااا در غیتب مبترزات فرهخگی و هژماایک و «آگت سننتزی
تاد هت» ،سننتزشننکتری کترگری را بتلت برد ،رادیکتلیسننم آنهت را کتهش ده  ،مرزهتی
مبنترز ی ئب ننتتی را مین و

کخن  ،و بیشنننی از ئب ن ی کننترگر را «همدسنننو»

سنرمتی داران سنتزد .امت افی این سنیتسنو «دماکراسنی صخع ی» در شرایحی ک اظتم
سرمتی داری پتبرجتسو و امکتن «کخ رل کترگری» وجاد ا ارد (مگر آن ک هر حرکو
کنترگری را کخ رل کنترگری بخنتمیم  ،ب معخی آن اسنننو ک کترگران ابتی در دوران
سنرمتی داری در جهو مشترکو در تصمیم گیریهت مبترز کخخ  ،و به ر اسو ک تخهت
م یران و صنتحبتن سنرمتی تصنمیم بگیرا این اظر درسو ب ان معخی اسو ک ادعت
کخیم ک بهباد شننرایط کترگران ،مزد بتلتتر و امکتاتت رفتهی بیشنن ر ،ایز مبترز جایی
آنهنت را کم میکخن  .الب ن این واقعی ی باد  ،کن همنتاحار کن در مجماعن م تلتت
«بتزهااای جخبشهتی رفرمیسننن ی» و دلتیل شنننکسنننو آنهت اشنننتر کرد ام ،تمتمی
جخبشهنتی چنپ در کشنننارهتی می لف بت آن مااج باد اا  .واقعیو این باد ک
بیشنی از کترگران در کشارهتی پیشرف ی سرمتی داری ،اظیر ئب ی م اسط ج ی ،
«چیز»هتیی دارا ک از دسو دهخ  ،و این امر آنهت را محتفظ کترتر از کستای میکخ
ک چیزی برای از دسو دادن ا ارا  .در این جتسو ک بتز گرامشی ب می ان میآی ه
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بنت مبترز ی دائمی در جهو اع لتی آگتهی تاد هت ،آماز

و سنننتزمتا هی در جهو

اس رار یک ض -هژماای ،بتی بت گرایشهتی ستزشکتراا م تبل کرد .و ...
این تصنار ک شناراهتی کترگری ،رأسنتً بیواسنح ی اتحتدی هتی صخع ی ،ب ون
وجاد یک حزب سیتسی رادیکتل ،و یک اظتم دماکراتیک ،مس یم ًت ادار امار اق صتد
و اج مت را برعه

گیرا و ب سنناسننیتلیسننم گذار کخخ  ،تاهمی اسننو ک م أسننفتا

کمتکتن از سای اقلی ی از روشخفکران چپ ،ا ف ط در کشار مت ،بلک در دایتی غرب
ایز ،بی آن ک درسی از تتریخ بگیرا  ،ادام دارد .این ظتهر رادیکتل م أسفتا ا یج ای
ارتجتعی دارد ،چرا ک بت ئرح شعترهتی غیرعملی مبترز ی ض سرمتی داری را دچتر
سنردرگمی میسنتزد ،و پیشرویهتی عملی ئرف اران ساسیتلیسم را مشکل میکخ .
هر اینو و شنننعنتر م رقی لزومتً ا تیج م رقی ب دابتل ا ارد ،و میتااا ب ع بگرد
تترییی مخ هی شناد .این را اگر هم هیچ جریتن چای در جهتن تجرب اکرد بتش  ،مت
کرد ایم .بتی امی وار باد ک تتریخ سرااجتم شتگرداای بیتب

