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  «دهد، اما شاگردی نداردمی تاریخ درس»

 گرامشی ویآنتون
 

ترین تجترب مبترزات کترگری جهتن بت شنن  شننخته  ترین و مهمیک قرن از یکی از 

ت  م ص  ستل پیش دریکگذرد. می «کخ رل کترگری»، یعخی هتبتلتترین سنحِ  هااسن  

کترگران فلزکتر  شننهر تارین، م ر کترهتاجتت شننرکو اتامابیل سننتزی  ۰۲۹۱آوریل 

رعو سب ماج اع صتبتت  دسو ب  اع صتب زدا . 'شنارای کترهتا ' فیتت برای حفظ 

س کشار را فراگرفو. کترگران پ یترین مخح  صخع یشمتل ای تلیت و  یسنراسر مخح  

ی صنتحبتن صنختیب برای بس ن کترهتاجتت، و هتایسن تدگی در برابر تائه  هتاز م ت

تیب امار صخ یرا تسنییر کردا ، و تالی  و ادار  هتدرگیری بت پلیس و ارتش، کترهتا 

   را برای م ت کاتتهی تحو کخ رل گرف خ .

دو ستل  »بحراای دوران پس از جخگ جهتای اول، دوراای ک  ب  شرایط شاراهت در 

ی دیگرهمچان شاراهتی شاراهتی تارین  ۰معروف ش ، ب  وجاد آم   بادا .« رخس

ک  در ا تط می لف جهتن ب  وجاد آم ا ، محصنننال بحران و جخگ بادا . ای تلیت در 

مجترسنن تن   –آلمتن و اتریش همرا  ب گتا  )جخگ اول، بت آن ک  بیشنی از اتحتد سن 

گ اشن . امت یک ستل پس از شرو  جخگ در ئرفی بلتفتصنل  وارد جخبیباد، بت اعلتم 

پیاسنننو و م حمل  هتم تبل یعخی م ف ین ب  آن یی جبه هنتم نتبنل وعن   و وعین 

ی هتپس از پتیتن جخگ ق رتبت این حتل، ی متلی و ااسنننتای  فراواای شننن . هتهزیخ 

کمک چخ اای ب  ای تلیت اکردا . بحران اق صننتدی، بیکتری،  بزرگ در کخفرااس پتریس

پی را در شنننهرهت و درپیی هتی هنترجی، و افنو تالی ، شنننار هنتارم، بن هیت

ب   ی هادهتهمرا  داشو، و کترگران برای پیشبرد هااس  ب ی تالی ی کشار هتواح 

                                                      

۰  ۰  Carl Boggs, (۰۲91), The Two Revolutions: Gramsci and the 

Dilemmas of Western Marxism. P. 9۲, South End Press. 
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بخ ان گرف  ، تت را ی کترگری، از اع صنننتب و هتم عن د م تومو و حرکو هنتیابزار

 زدا . می دسوهت کترهتا تسییر 

م شننکل از « ی داهلیهتکمیسننیان»جخگ در اغلب صننختیب بزرگ ای تلیت در دوران 

تحو افاذ  ب  وجاد آم   بادا ، ک  عم تتً هتامنتیخن گنتن  کنترگران  عانننا  اتحنتدی 

اد ب بزرگ کترگری تشکل  خ . این کخف راسیانقرار داش  1«کخف راسنیان عمامی کتر»

رسننی  و هاد تحو افاذ حزب سنناسننیتلیسننو می ک  ق مو آن ب  اوایل قرن بیسن م

ی رادیکتل در جختح چپ  این جریتاتت، اکثریو هترغم وجاد گرایشبن ای نتلینت باد. 

ی  دابتل اا لتب اک بر روس . بجایتا  داش خ مصتلح  تمتیلتت در هر دو تشکل اعانتی 

یی برای م حال سنننته ن و هتو حمتیو حزب سننناسنننیتلیسنننو ای تلیت از آن، تلت 

هت کترهتا  شنننمتری ازعمل آم . ازجمل  در ب  هنتدیکنتلیز  کردن این کمیسنننیانرا

اتحتدی ، برای  کترگران، چ  عاا و چ  غیر عاا  یهم آرای بت « ی کترگت هتکمیسر»

 هتاز بحن کمیسننیان هتامتیخ گی در کمیسننیان داهلی کترهتا  اا یتب شنن ا . شننارا

ی فیتت هتدر یکی از واح  ۰۲۰۲در سننا تمبر  هتآنایسنن ین وجاد آم   بادا ، ک  ب 

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

کخف راسننیان عمامی کتر ایز قرار داشنن خ  و از حمتیو حزب سنناسننیتلیسننو ایز ک  

 درگیر اه لتفتت دروای هاد باد برهاردار ابادا . 

و حذف شاراهت بادا ، و  هته یترات کمیسیانصنتحبتن صنختیب هااس تر کتهش ا

را هااهخ  هت کترهتا ی پیتپی، هتو درگیری هتاظمیبی یتهن ین  کردان  کن  بت ادام 

بسنو. کترگران در حمتیو از شناراهتی هاد دسو ب  اع صتب زدا . ئی مذاکراتی 

ت بتزگردا ، امکتر ب ملی فالنتد بت کترفرمتیتن، م رر شننن  ک  کترگران  یبین اتحنتدین 

این تصننمیم را ااذیرف خ . بر این اسننت  از  هتمحلی و کمیسننترهتی کترگت  یاتحتدی 

 در آن شنننرکو کردا  هتگیری ب  عمل آم  ک  تخهت اقلی ی از آنرأیکنترگران تارین 

                                                      
1 CGL 
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ج  زمتای ک  م اامت دادا . رأی دهخ گتن ب  تاافق و بتزگشنو ب  کتر رأیاکثریو  ولی

از کتر  ی داهلی و عملتًهتمتیتن قصنن  مح ود کردن  ا ش کمیسننیانشنن ا  ک  کترفر

« اق ام یکمی  »اا اه ن  شاراهتی کترگری را دارا ، تاافق را رد کردا . ا یج  تشکیل 

ای حزب مخح  محلی و  ی، اتتق کتر  محل، و شنننعب هتکمیسنننرهتی کترگت  تاسنننط

ی دروای، هتدرگیری ۰باد. ۰۲۹۱دهی اع صتب عمامی  آوریل ساسیتلیسو و ستزمتن

 .ان چخ ین مت  ادام  یتفودارکترهتا ی مج د بین کترگران و هتمنذاکرات، و درگیری

بیرون کردا . امت بت  هتان بنت کمک ارتش و پلیس کترگران را از کترهتا دارکنترهنتان 

، در مت  سنننا تمبر همتن سنننتل کترگران هتدرگیری یبتزگشنننو مج د ب  کتر و ادام 

هزار  ۰۱۱کترهتا  بت  ۹۱۱را یکی پس از دیگری تسنننییر کردا . ح ود هت تا کنتره

شننرکو داشنن خ . شنناراهتی کترهتا  تالی  را تحو کخ رل در  هتدر این حرکوکترگر 

محلی حزب ساسیتلیسو از اعاتی م شکل از کترگران و « گتردهتی سنرخ»آوردا ، 

ب  شننناراهت اد اولی  و قحعتت را ماآهن را کردا ، و کترگران می حفتظوهت کنترهتا 

   . امت این اق امتت م هاراا  ماق ی باد.دادا میتحایل 

رییس و متلک ۰۲۹۱ح ی باد ک  در اک بر تت امنتیی کترگران در آن م حب قن رت

سنننتزی  کترگران و جلب هم سنننوکماتای فیتت، جیاواای آای ی لی، برای جذب و 

 هتداد، ک  از سای آن« م یریو تعتوای»پیشخهتد  هتشتن، ب  آنسیتسیهمکتری حتمیتن 

فاردیسنننم و »در بیش  ی زا انهتیتدداشنننوبع  در  هترد شننن . گرامشنننی سنننتل

                                                      

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. 

 ی فترسی این م تل  درترجم 

 http://naghd.info/Councils-NAGHD-۰3۲9-L.pdf 
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)الب   بتی  تاج   ۰هااا .« امریکتایسننم»این سننیتسننو آای ی لی را ااعی « امریکتایسننم

ل فیتت یداشو ک  بت آن ک  آای یلی و هخری فارد معتصر یک یگر بادا ، اولین اتاماب

آای  ی م یری یهتچخ  سنتل قبل از اولین اتامابیل فارد ب  بتزار آم   باد، و سنیتسو

 تر باد. پیشرف  یلی در مااردی از فارد هم 

 

 نظری اختلافات و تحولات
 ب  مهمزودی هاد ب و  قرار گرفو هتآنتأئیر تحو بت ظهار شاراهت سیو  گرامشنی

ک   «اظم ااین» یتب یل ش . م تلتت گرامشی در اشری شناراهت « معمتر  فکری »ترین 

ب  باد، کرد  حزب سنناسننیتلیسننو ایجتد م فکران گروهی از  ب  همرا همتن سننتل  در

برهلتف کخف راسنننیان عمامی کتر و  اظم ااینی فراواای در ای تلیت دامن زد. هتبحث

ی رگر، و ب  ص ای جخبش کتکردحمتیو از اع صتبتت آوریل حزب سناسنیتلیسنو، 

در جلسننتتی ک  برای آماز   هتهاد  گرامشننی، کترهتا  یب  گف   شنن .تب یل ای تلیت 

ب   ایناظم اکردا ، و می از گرامشی و تالیتتی دعات دادا ، مرتبتًمی ترتیب هتکترگت 

 روشخفکران  جااندیگر اشری  همکتری این « ش .تب یل شاراهتی کترگری  یروزاتم 

رافت پی هتبترزترین آنک  کرد را ایز جلب   ان م وباد باد ک  آن زمتن دااشجا یرو سن 

ان در دورو اق صتددان شهیری ش  بع هت . او کردترجم  می برای اشنری را ااگلیسنی 

 یهتو سننخ یکتلیسننو هتاترشننیسننو. آاو باداز پیگیرترین حتمیتن گرامشننی  زا ان 

و در  کردا می ت پشنن یبتایرادیکتل هم بت مااضننب م فتوت و مشننروط  هاد از شنناراه

هم م فکرین جختح  چپ حزب سنناسننیتلیسننو، ازجمل  آمتدئا امت . فعتل بادا  هتآن

راسننو  حزب، از جمل  باردیگت )بت دی گت  افرائی بلشننایکی ، و هم م فکرین  جختح 

                                                      

۰ Gramsci, A. (۰۲9۰), Selections from the Prison Notebooks, Quintin 

Hoare and Geoffrey Nowell Smith, p. ۹99, International Publishers. 



 تورین «کارخانهشوراهای »صدسالگی  6 

  شاراهت ببرهارد اا  تدی ای و سخ یکتلیس ی  اتحتدی آاجلا تتسنکت )بت دی گت  سخ ی 

 داش خ . و اظرات گرامشی 

سرآغتز دوران  »بیخی زیتد ظهار شناراهتی کترگری را گرامشنی بت هیجتن و ها 

، ک  «هتفرسنن تدگتن  کترگت ی براتم » ۰.کردمی تاصننیف« ج ی ی در تتریخ اژاد بشننر

 گتم  آغتزیخی»شاراهتی تارین ک  کرد اعلتم ، ا  باداصلی یگرامشنی اایسنخ  هاد  

دولو  دماکراتیک   یهاد هسنن   ی، ک  ب  ااب هت]اسننو. ... در جهو  ایجتد سنناویو

براتم  هااس تر گس ر  شاراهت در سراسر ای تلیت این  «کترگری را تشکیل هااه  داد.

ئار ک  همتن ۹.ملی کترگران و ده تاتن شننن  یتر کخگر سنننریب  و برگزاری هرچن

غم  رب ماضب گرامشی در آن م حب شنخت   برجسن  ، کترل بتگز، اشتر  دارد، گرامشنی

 هتماکراتدساسیتلرفرمیسم  بت ارادت ب  لخین، هم بت دی  بلشایکی  حزب لخیخی و هم 

محار ایز فتصننل   –محار و اتحتدی   –ی قبلی  حزب هت، و از سننیتسننوباد یتلفم

رامشننی در آن زمتن شننبتهو زیتدی ب  گ« دماکراسننی پرول ری» یاظری . گرف   باد

پردازاای چان اظری در آلمتن و هلخ   همزمتنداشو ک  « شاراییکماایسنم  » یاظری 

ب ون  هتای ب  شننناراجتاب یک تأکی و  کردا  حرحمکُر   لکاک و کترپنتان آا ان 

 داشو. حزب و اتحتدی 

ادام  داشننو. از شننارایی اظرهتی تهاریک و سننیتسننی در میتن فعتلتن اه لتفامت 

یگننت از ردبای اظری آمننتدئا باردیگننت و گرامشنننی باد. هننتدرگیری هننتآنترین مهم

میتلف  هتبی آن ک  بت شارا اوهتی شتهص جختح چپ حزب ساسیتلیسو باد. چهر 

می بسننیتر مه یاک  بر رغم برهاردهتی افرائی ک  ب  حزب لخیخی داشننو، ب بتشنن ، 

                                                      

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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 سو،ا ی برقراردارسرمتی  ک متدام او و پیروااش بر این ع ی   بادا  ک  کرد. تأکی  می

ای )م تومو و اصلتحتت  اتحتدی ی اا   هتمح ود ب  فعتلیواتچتر ب  هتشنارافعتلیو 

آمیز  ئعخ ای بت عخاان  م تل در  ۰۲۹۱در اوج مبنترزات کنترگری در وی، هااهن  باد. 

ع  از تخهت بکخ رل امار داهلی  کترهتا  »ااشو ک   «تسنییر  ق رت یت تسییر  کترهتا »

تحبی حتئز اهمیو  اا لتبی و تصتااا  می دسو  پرول تریت اف تد ،ب ق رت سیتسی  آن ک 

 تاسننط ایروی و ا  ف ط – ی کترگرئب  کترهتا  تاسننط »او اضننتف  کرد ک  « بتشنن .

در کلیو   ی کترگرئب  زمتای ک  در آن هم و  –کخ  می کنتری ک  در آن کترهتا  کتر

این از من اسو.   هتتأکی ) ۰«تسییر هااه  ش . هاد ق رت سنیتسی را کسب کرد ،

و غیر  داریسرمتی در اظتم « کخ رل کترگری»اک   یکی از کلی ی ترین مبتحث اظری 

 تهو. سمی محرحدرسو یک قرن پیش عملی بادن آن قبل از گذار ب  ساسیتلیسم را 

تأکی   محاری -ی حزب بر بتزگشننو ب  اتحتدی  هترفرمیسننو سننای دیگراز 

باد، ضمن آن ک   هتتتسنکت ک  در آغتز از م ح ین گرامشنی و از اظم اایخی .داشن خ 

دااسنننو، مع    باد ک  گرامشنننی اا ظترات می را گتمی ب  پیش هتتشنننکیل شنننارا

دولو » یت ب اااخ  شننتلاد ک  این شنناراه را و این تصنناردارد،  هتآمیزی از آناغراق

ت هشاراجت ک  آناز و مع    باد ک  . ادااسنومی ریزی کخخ  اتدرسنوپیرا « کترگری

مح ود ب  محل کترا  هرگز امی تاااخ  تمتمیو اظتم سرمتی  داری را ب  چتلش ج ی 

ملی گذار را عتاااخ  می و دولو هس خ  ک  هتداشو ک  این اتحتدی  تأکی کشتاخ ، و ب

 درتت بتی  درهم ادغتم شاا ،  هتو شارا هتتتسنکت بر این اظر باد ک  اتحتدی  ۹سنتزا .

                                                      

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. 
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گرامشننی و اظم ا ش دماکراتیک ایفت کخخ .  ، شنناراهتهتاتحتدی  م تبل باروکراسننی 

 هتکردا ، و زمتای ک  درگیریمی کمتکتن در م تبل دو جریتن دیگر ایس تدگی هتاایخی

 هتنآ بیخی مس حکم تر ش ، امت این ها  هتجتمی ، ماقعیو آناا هتب  تسییر کترهتا 

 داشو. هت کترهتا عمری ب  کاتتهی دوران تسییر 

کخف راسیان عمامی . یتفوی اظری ادام  هتی شاراهت، درگیریهتدر اوج درگیری

و د ، وای تشننکیل دادالعتد فاق یکخگر  مبترز ، یبرای بررسننی چگااگی ادام  کتر،

اد ب رهبری کخف راسیانجتاب  از پیشخهتددر م تبل امتیخ گتن گذاشنو  یک  پیشنخهتد

بری رهاز تالی  ادام  یتب ، و دیگری پیشننخهتد « ایاتحتدی کخ رل » مبترز  در جهوک  

 یحل اکثریو برای اجرای براتم را »ک  مبترز  در جهو باد حزب سنناسننیتلیسننو 

حزب  ۰ب رسی .ب  تصایاکثریو تد کخف راسیان بت . پیشخهپی ا کخ ادام  « ساسیتلیس ی

 یدام امبخی بر کمیخ رن  یتاصی رغم  ب ، و ادعتهتیش یرغم هم ب هم سناسیتلیسو 

 حزب چپ  گرامشی و همراهتاش و ایز جختح کتری از پیش ابرد.سنیتسنی،  یمبترز 

ویژ  ب و حزب، و  هتاین تصنننمیم را محکام کردان ، امنت در م نتبل هژماای اتحتدی 

 یل با اااس خ   ،ی دولو و صنتحبتن صنختیب برای جلب مااف و کترگرانهتدسنیسن 

در م تبل افزایش دسنن مزد، و ئرح هت کترهتا ظرف چخ  هف   تمتم  عملی ارائ  دهخ .

 تترییی یدر آن لحظ  ان تحایل داد  شنن .دارکترهتا ای، ب  «کخ رل اتحتدی »اجرایی 

 تلیت در اهتیو  ضعف باد، دو را  در م تبل آن قرار داشو، ساسیتلیسم ک  بارژوازی ای

 تهزد  ب  دامن فتشیسووحشنوو  در اا یتب هاد دراگی اکردا  هتیت فتشنیسنم. آن

ا تمتم رشارایی جخبش کتر دسو ب ی چمتق هتفتشنیسنوب  این ترتیب پخت  بردا ، و 

                                                      

۰ 
https://marxists.architexturez.net/archive/hallas/works/۰۲9۰/comintern

/ch3.htm#s۰ 
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عظیم کخ رل کترگری ظرف چخ  هف   در هم شکسو. جخبش در  یاین تجرب کردا . 

 ش ب  پتیتن رسی . ، در سحِ کترهتا  بتقی متا ، و عمر کاتتهش تارین مخزوی 

 

 «هاآگاهیِ توده»نتقاد از کارگران و ا
و  هتبحثب  ، هتکنترهتا  تسنننییرکاتنتهی عمر  و  عمامی شنننکسنننو اع صنننتب 

سننتزشننکتری  کخف راسننیان  هتترین تاضننیِراحو. تری دامن زدبیشی هتاظراظهتر

ی وابسن   ب  آن، و حزب سنناسننیتلیسننو، و ایز سرکاب هتعمامی کترگران، اتحتدی 

، و اه لتفتت دروای بین ی بارژوازی برای فرینب کنترگرانهنتو دسنننیسننن  دولنو

 همگیالب   باد، ک   هتو سخ یکتلیسو هتی چپ و راسنو حزب، آاترشیسوهتجختح

اصنننلی در جتی دیگری اهف    ی. امت اک  درسنننو و ب  جت بادا می لف ب  درجتت 

حو ت یا در م تل  .  بادب  آن رسنی  پتیتن کتر شنناراهتح ی قبل از گرامشنی  باد، ک 

کیفیو و کترگران هاد  گرامشنننی اا  تد هاد را م اج  « حزب کماایسنننو»عخاان ،

 ب  بیشی از آن اشتر تخهت جت این، و بت کلتمی تلخ و تخ  ک  من در ستهو هتآگتهی آن

دشننمخی ک  بتی  بت آن ابرد کرد و بر آن چیر  شنن ، دیگر بیرون از »کخم، ااشننو می

... ااسننتن ج ی  در هر اق ام پرول تریت ایسنو، ... دشنمن در هاد پرول تریت هااه  باد

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

بارژوایی  اج متعی، و روابط هت، ارز هتگرایش»اشتر  دارد ک  شنرایحی در « هتتاد 

تفکر بعنن ی  یزمیخنن پیش، و این باد «در هر جخبنن  از زانن گی کننترگران افاذ کرد 

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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 ا یی ک  بعهتگذار ب  سنناسننیتلیسننم باده اظری  اکثریو و ایجتد ضنن  هژماای برای

  ۰ااشو.در زا ان  هتآن یدربتر 

ر بهاد را  تأکی ضمن تاج  ب  دیگر عاامل شکسو شاراهتی کترهتا ،  گرامشی

لتی اع برای  هتو مسهل  آگتهی و آمتدگی آن عتملین اصنلی این جخبش، یعخی کترگران

جتلب آن ک  درسو بع  از شکسو اا لتب داری گذاشنو. سنرمتی از گذار جخبش و 

، ایز یشارایمترکسیسو و کماایسم  یپرداز برجسن  اظری ، دیگر ر کُ آلمتن، کترل

اظرهتیی بت تج ی . او ایز   بادمشتبهی رسی  یاظیر گرامشنی و مس  ل از او ب  ا یج 

آمتدگی   دلیل شنکسو اا لتب آلمتن را در اباد ، هتی هاد در مارد شناراهتدر دی گت 

   رستای، و بسیج این ئبآگتهیضرورت آماز ، بر و دی ،  ی کترگرئب  ایهالاژیک 

 . هر دو ایز، ب  درجتت می لف ضرورت وجاد حزب را پذیرف خ .کرد تأکی 

 

رِ اصوولی بازیگ»مثابه به «حزب انقلابی»بر  تأکیدشووورا تا  رب تأکیداز 

 «تاریخ
، یعخی گرامشنننی، ای تلیتگری ی کترهتشنننارا «معمنتر فکری »مهم ترین تحال اظری 

ک در ی، و پس از آن ارائ بر حزب اا لتبی تأکی ب   هتبر شنننارا تأکی ز ا اوحرکنو 

، «حزب کماایسو»ی م تل در وی  هتدر آغتز  تسنییر کترهتا  باد. ج ی ی از حزب

ئار ضنمخی ج اشن ن از حزب ساسیتلیسو و ایجتد یک حزب کماایسو بت م ل   ب

مفصنل  هاد در مارد مااضب سیتسی   ی. داا   ج رمیخا در محتلع کردروسنی را محرح 

کخ  ک  ئرح  ضنرورت یک حزب پیشگتم، تج ی اظری در مااضب می گرامشنی ادعت

ر مارد اهمیو شاراهتی درسو اسو ک  گرامشی د ۹اباد. هتگرامشنی در مارد شارا

                                                      

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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جخبش شنننارای کترهتا  در »ای نتلینت تردی ی اکرد، و ح ی در م تل  ای تحو عخاان 

 تد ااشو، ضمن اا  اظم ااینک  یک ستل بع  از شکسو جخبش شارایی در « تارین

و ایز اا  تد از « ای و رهبری حزب سننناسنننیتلیسنننواتحنتدین ی هنتباروکرات»از 

، بت تحسین فراوان از اع صتب عمامی مت  آوریل یتد «هتو سخ یکتلیسو هتآاترشیسو»

امت برهلتف اظر ج رمیخا،  ۰را تشریِ کرد و س اد. کرد و سنته تر دماکراتیک شاراهت

ئار ک  در بتلت اشنتر  شن ، گرامشنی در شنرو  جخبش شنارایی امی  داشو ک  همتن

و در این فرایخ  کخخ  ریزی پتی دولو کترگری را  هترا ایجتد و آن هتشناراهت، ساویو

در مارد ضرورت حزب تج ی اظری در  ، قحعتًرواینصنحب ی از ا ش حزب اباد. از

ب  همرا  باردیگت، تالیتتی و دیگران از  ۰۲۹۰ یدر ژاااین    بعن اًکنکنتر باد. )چخنتن

 حزب ساسیتلیسو ج ا ش  و حزب کماایسو ای تلیت را ب  وجاد آورد. 

تد بر ت  م بیشی ن  مکتایکی اق صیت ، «اکااامیسم» ین گرامشنی اظیر لخین از مخ  

رورت ضکرد، ب  ئرح تأکی  میپس از دوران اولی  ک  تخهت بر شاراهت  او. سیتسو باد

ای بین سنننته ترهتی مردمی ازجمل  «واسنننح »در اب  ا حزب را پرداهنو. او حزب 

و  ۰۲۹3-۹1 درویژ  ب دااسو. امت پس از شکسو شاراهت و هت میشاراهت و ساویو

زب بر ح تأکی ب  سنناد بر شننارا وی  تأکی ب  ت ریج ، پس از بتزگشننو از شنناروی

محرح  «بتزیگر  اصننلی تتریخ»مثتب  را ب حزب اا لتبی سنناس تر شنن ، راگکم ،لخیخی

اشننتر  دارد،  ،یمترکسننیسننم  گرامشنن ،ا مهمدر دیگر اثر ئار ک  بتگز همتن ۹.کرد

ب  این ا یج  رسننی  ک  و  قرار گرفوحزب لخیخی تأثیر سننیو تحو اب  ا گرامشننی 

تخهت در ا ، ی کترگرئب ن تخهنت از ئریق ینک رهبری م مرکز و وحن ت  سنننتزمنتای  »

                                                      

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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تااا  در می در ساهر  سیتسی، ساسیتلیسمهمچخین کترهتا  و اق صتدی، بلک   یعرص 

ستزمتا هی  سم بت چ زمتای هم ک  مشته   کرد ک  فتشی ،بع اً ۰«دس ارکتر قرار گیرد.

ی ی قلتبهتکترگر را در اتحتدی  هتو از جمل  میلیان دسننو ب  فعتلیو زد و اااننبتئی 

تأکی  بتگز  ۹.کردتکی   هتتر بر ضرورت حزب برای کماایسو، بیشهاد ستزمتن داد 

بت کیلتتی تشعخاان حزب اقلی ی پیشگتم، بلک  ب ا  کخ  ک  حزب مارداظر گرامشی می

اار اسنن  «هتتاد آگتهی »اع لتی تلت  در جهو  بر مبختی  ، و«مردمی»ر عخصننر ب تأکی 

 .  باد

ل  را مارد حم لیسوی رفرمیسن ی  حزب سناسنیتهتباد ک  دی گت  بیخشبت همین 

حزب پیشنگتم، ک  کستای  ی«گرایتا اراد »گرامشنی بت درک  «حزب اا لتبی»قرار داد. 

چان باردیگت در حزب کماایسننو ب  آن بتور داشنن خ ، بسننیتر م فتوت باد. اصننرار 

ی کترگری و ده تای هتک  ریشننن  در جخبشباد « مردمی»گرامشنننی بر ینک حزب 

، ازجمل  شننناراهت و هتی دماکراتیک  مرباط ب  آنهتو ارگتن هت، و سنننتزمتنداشنننو

او شاراهت را  .گرفومی   دربر)حزب و شارا« دوگتا  سته تر »را در یک  هتسناویو

این  ودی . هت میمکتایسنننم  م تبل  بت تمتیلتت باروکراتیک در حزب و دیگر تشنننکل

ضنننرورت  آمتد  سنننتزی  »ی ااشننن  ک  در گرامشنننی باد  بع ی یهتمبخنتی اظری 

ری بیش پرور   نا ای زهتیتدداشودر  عم تتًبع  محرح کرد، و « هتای ئالاژیک  تاد 

مبترز  تمیو  تم ر تخهت یک جخب  ازبو بلتفتصل  جتاب  یک تأکی جتی  گرامشنی ب یتفو.

 -- ای ئالاژیک-اق صنتدی، سنیتسی، و فرهخگی –سن  فتز  اصنلی »بر علی  سنرمتی ، 

  تأکی« کلیو  گذار  اا لتبی»در  هتارتبتط  م  تبل  آنو  ،«هرینک بنت ابعنتد هنتو  هاد

برای مهتر  مبترز   ۰را ئرح کرد   فرعی سنیتسی ایز س  فتز یبُع   مبترز . در داشنو

                                                      

 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 

د ب  وجا ی کترگرئب  ی هتی بیشن ری را برای ستزمتنهتئب تت ایجتد کخ ، و آزادی

یک دولو  ساسیتلیس ی  ج ی ه و س  رار امبترز  در جهو  تسنییر  ق رت و   ۹آورده 

و  ستزی برای حذف  ماااب فخیزمیخ و  'دیک تتاری پرول تریت'اسن  رار  مبترز  برای   3

  ۰«.اج متعی  در را   ایل ب  کماایسم

و ا. اکردکخ  ک  گرامشی هرگز اا  تدات از دوران شاراهت را پخهتن می بتگز اشنتر 

ی هتدی  ک  تکی  بر تسییر و کخ رل دس گت می ی مخح ی سنیتس یشنکسنو را ا یج 

کسب ق رت سیتسی را در اظر داش   بتش .  یک  همزمتن مسهل آنتالی ی داشو، بی 

 در تسنننییردر تارین و در جتهتی دیگر  هتبن  همین دلینل، در زمنتای کن  کترهتا 

ئار کتمل در دسننو بارژوازی باد. اباد   کترگران بادا ، ق رت سننیتسننی و اظتمی ب

مردمی، سبب ش  ک  جخبش ایروی یک ایروی سنیتسی در شکل یک حزب و یت یک 

 م اایناظک  کرد گیری ا یج راح ی محتصر  و هُرد و اتباد شاد. گرامشی شارایی ب 

تحو تتثیر اش یتق  سخ یکتلیس ی هاد، بیش از ح  در کترهتاجتت مح ود و محصار 

 و بیخیم ک  اظریتت گرامشنننی ک  همچان مترکس و ااگلسمی ب  این ترتیب ۹منتا .

 ترین شننتگردان تتریخ باد ، چگاا  بت تیییر و تحالتت واقعی تحالبرجسنن  از  لخین

 یتفو.می

 

 از آن رو فرات« شورای کار»تا « شورای کارگری»از 
 ،ا یئالتااع صتب عمامی بت جخبش عظیم کترگری ای تلیت،  ،گذشنو  یک قرن رغم ب 

اای ی فراوهتدر  ااگیز ،غم، و پتیتن م ت کاتت و کخ رل کترگری  هت کترهتا سییر ت

                                                      

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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 ۰،امئار ک  در جتی دیگر ب  آن پرداه  همتنترین در ، شتی  مهمرا ب  همرا  دارد. 

 رین وتپراهمیواز تالی کخخ گتن هاد ضنمن آن ک  کخ رل تالی  تاسط  این اسنو ک 

 داری و تت زمتایسرمتی در اظتم   ، این هااس اسوی این ئب   هت ترین هااسن برحق

  . صباد  و ایااه  باددار اسو، عملی اسرمتی  یک  ق رت سنیتسی در دسو ئب  

حتکم   یئب  داری چخ ان در عمق و سننحِ پیشننرف ی ا اشننو، سننرمتی سننتل پیش 

عظیم یت هتی کترهتا وسنننیب  کترگر در  یئب  و دار چخ ان ق رتمخ  اباد، سنننرمنتی 

شنناراهتی کترگری )بت ه ف م یریو در آن زمتن اگر کرد، می کتر« ی پرول ریهتدژ»

تاس شو کخ رل کترگری  در کشنارهتی پیشرف   سرمتی  داری ا اااس خ  دوام آوردا ، 

تد تخهت بر اق صداری ا  سرمتی داری جهتای االیبرال  امروز ک  سنرمتی در  هتماف یو ان

بلک  بت ای ئالاژی  مسننلط  هاد بر ذهخیو اکثریو مردمتن جهتن حتکم اسننو، ، جهتن

 ارتاز یک یگر ص پراکخ  هتی کترهتا ی صنختیب پسنتفاردیسن ی در شبک   تالی  در

 . ی بیش ایسوییتؤرتاعیف ش  ،  ی کترگرئب  ، و گیردمی

 ا تطدیگر در اروپت و در ماقو  ئارب بحراای شرایط ک  در « شاراهتی کترگری»

 –ئالتای تر از شاراهتی تارین و آلمتن بت عمری  –از جمل  در کشار هادمتن ایران 

یت در کشارهتیی اظیر یاگسلتوی، الجزایر، از بین رف خ ، سنرعو ب وجاد آم ا ، یت ب 

یت )در  و تری داش خ ،ئالتای ، عمر اسب تًو وازوئلت تحو حمتیو اظتم سنیتسنی  حتکم

مح ود بسنننیتر حانننار ب  معختی ک  « شنننارای کتر»ب  ی گااتگان  هتاروپنت  بت اتم

 م یریو باد ، تب یل ش ا . ای تصمیمتت پتر امتیخ گتن کترگران در 

تترییی تمتمی شننناراهتی کترگری  یاگر تجربن این اسنننو کن  سننن ال حنتل 

گری در دوران دهنن  کنن  کخ رل کننترمی ی امروز اشنننتنهننت)منن یری ی ، و واقعیننو

                                                      

سنعی  رهخمت، کخ رل کترگری یت شارای مشترک ی  ا  ی بر ک تب کخ رل کترگری از کمان تت امروز،  ۰

naghd.com 

https://www.akhbar-rooz.com/ بر-یا  -؟یمشترک -یشارا-تی-یکترگر-کخ رل / 
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 یداری و در غیتب حمتیو دولو)هتی  سناسنیتلیس ی عملی ایسو، م اهل سنرمتی 

تخهت را  ممکن و عملی در ؟ تااا  عملی شنننادمی گیری چگاا تصنننمیمکترگران در 

اسو ک  ب ااا  ب  عخاان « شاراهتی مشترک ی»مبترز  برای ایجتد  ،داریسنرمتی دوران 

 بسیج ودر م یریو شنرکو کخ ، و هر چ  ک  ق رت  یکی دماکراتهتبتزوی اتحتدی 

ن م یری ی ، و تااکخ م یری ی ایفت  -تر شاد، سحِ بتلتتری را در همقایآن یلتتی تشک

حرکو ئالتای در جهو گذار از  یآگنتهی ئب نتتی کترگران را برای ادام  و سنننحِ

همی و هحرات متردی ی ایسو ک  این سیتسو عااقب مخفی  بَرد. ترداری بتلتسنرمتی 

آگت  سننتزی »و  مبترزات فرهخگی و هژماایک تااا  در غیتب می هایز ب  همرا  داردرا 

را کتهش ده ، مرزهتی  هتکترگری را بتلت برد، رادیکتلیسننم آن ، سننتزشننکتری «هتتاد 

« دسنننوهم»را  ری کننترگئب ن ، و بیشنننی از کخنن ئب ننتتی را مین و   یمبنترز 

 ک  اظتمشرایحی در « دماکراسنی صخع ی»سنیتسنو  . امت افی این سنتزدداران سنرمتی 

وجاد ا ارد )مگر آن ک  هر حرکو « کخ رل کترگری»و امکتن  داری پتبرجتسوسرمتی 

ن دوراکنترگری را کخ رل کنترگری بخنتمیم  ، ب  معخی آن اسنننو ک  کترگران ابتی  در 

خهت تبه ر اسو ک   مبترز  کخخ ، و هتمشترکو در تصمیم گیریجهو داری در سنرمتی 

 دعتادرسو ب ان معخی اسو ک  اظر این   م یران و صنتحبتن سنرمتی  تصنمیم بگیرا 

جایی ترز مبایز و امکتاتت رفتهی بیشنن ر،  کترگران، مزد بتلتترشننرایط بهباد ک  کخیم 

م تلتت مجماعن  تاحار کن  در کخن . الب ن  این واقعی ی باد ، کن  همنمی را کم هنتآن

ام، تمتمی کرد اشنننتر   هتو دلتیل شنننکسنننو آن «ی رفرمیسننن یهتبتزهااای جخبش»

  ک  اا . واقعیو این بادباد ی چنپ در کشنننارهتی می لف بت آن مااج  هنتجخبش

ج ی ،  م اسط یداری، اظیر ئب  سرمتی  یدر کشارهتی پیشرف  بیشنی از کترگران 

کخ  می کترتر از کستایمحتفظ را  هتی دارا  ک  از دسو دهخ ، و این امر آنیهت«چیز»

ه آی می . در این جتسو ک  بتز گرامشی ب  می انبرای از دسو دادن ا ارا ک  چیزی 

https://pecritique.com/2020/04/25/حزب-کارگر-و-سوسیال%E2%80%8Cدموکراسی-بریتانیا/
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، آماز  و سنننتزمتا هی در جهو هتدائمی در جهو اع لتی آگتهی تاد  یبنت مبترز 

 و ... .کردی ستزشکتراا  م تبل  هتبت گرایشبتی   هژماای،-اس  رار یک ض 

ب ون ی صخع ی، هتی اتحتدی واسنح رأسنتً بی ،این تصنار ک  شناراهتی کترگری

تد ادار  امار اق ص مس  یمتً  ،یک حزب سیتسی رادیکتل، و یک اظتم دماکراتیکوجاد 

تا  م أسننفو اج مت  را برعه   گیرا  و ب  سنناسننیتلیسننم گذار کخخ ، تاهمی اسننو ک  

 روشخفکران چپ، ا  ف ط در کشار مت، بلک  در دایتی غرب اقلی ی ازکمتکتن از سای 

ای ج م أسفتا  ا ی. این ظتهر  رادیکتل ، بی آن ک  درسی از تتریخ بگیرا ، ادام  داردایز

داری را دچتر سرمتی ی ض  مبترز شعترهتی غیرعملی  ارتجتعی دارد، چرا ک  بت ئرح

. کخ هتی عملی ئرف اران ساسیتلیسم را مشکل میروی، و پیشسنتزدمی سنردرگمی

گرد  ب  ع بتااا  می ا ارد، وب  دابتل  رقی م ا تیج  و شنننعنتر م رقی لزومتًاینو هر 

مت  ،بتش  هیچ جریتن چای در جهتن تجرب  اکرد هم اگر شناد. این را مخ هی تترییی 

 شتگرداای بیتب  سرااجتم ریخ تت بتی  امی وار باد ک ایم. کرد 

  

 


