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      *يگرامشو يآنتون
  يده ثابتيفر                

 يني موسـول يهـا  در زنـدان يمـار يمـرگ او در اثـر سـال هـا ب    .  درگذشت۱۹۳۷ل ي آور۲۷ سال قبل در ۴۰ش از ي بيو گرامش يآنتون
ش از ي او نداشـتند بـ  ي انقالبـ يهـا پي بـا پرنسـ  يکه وجـه مشـترک   يش توسط کسان يده ها يف ا ي از تحر  ي گرامش گرچه. اتفاق افتاد 

  .اش رنج برديماريب
ق يـ  جامعـه از طر ير انقالبـ ييـ از بـه تغ يـ ن دوره بـر ن ياو در طول ا.  بوديا حرفهيک انقالبي تا زمان مرگش   ۱۹۱۶ از سال    يگرامش

  . اصرار داشتيه داري دولت سرمايسرنگون ساز
 ۱۹۱۷-۱۹۱۶ يمـل انقالبـ   صـف ع ي در جلـو يسـت يالي سوسيهـا ک روزنامـه نگـار روزنامـه   يـ ده بـود کـه او را بـه عنـوان        يـ ن ا يهم

  .ت کردي هدا۱۹۲۰ و ۱۹۱۹ يهان در سالي توريها کارخانهيده بود که او را به مرکز جنبش شوراهاين ايا. قرارداد
 کـه  ييت کـرد؛ جـا  ي هدايني موسوليها و باالخره به زندان۱۹۲۶ تا ۱۹۲۴ يها آن حزب در ساليده بود که او را به تصد     ين ا يا

-کيـ  و تاکتيا، اسـتراتژ يتالي اي جامعهيدر بارهش را ي هادهي  و ا– را زندانمشهور  يهاادداشتي – نوشت   ش را يهاادداشتياو  
  . توسعه دادي و مطبوعات انقالبيس حزب انقالبي، تاسي کسب قدرت دولتي مبارزه برايها

هـا توسـط   ادداشـت ين يـ اکنـون ا . رسـاند ب يرايـ  ، چـون او دارنـد  ياي که اهداف انقالب يها به کسان  ادداشتين  يدوار بود که ا   ياو ام 
از از غـ آن امـر در  يـ ا.  اسـت  برگرداننـد، ربـوده شـده   يرانقالبيک و غي آکادمياسم را به سطح مطالعه   يواهند مارکس خي که م  يکسان
  .دير گرديامکان پذ) PCI(ايتاليست اي توسط حزب کموني گرامشيهادهيک ايستماتيف سيق تحريطر
  

  :فيمرحله اول تحر
-ادداشـت ي هفتـه هـا   ياتيـ رو توليا پـالم يـ تاليست اينست حزب کمونيرهبر استال.  آغاز شدين دوره بالفاصله بعد از مرگ گرامش يا

 ۱۹۴۷هـا در سـال   ادداشـت ي کـه  يبـاالخره وقتـ  . ها اجـازه انتشـار نـداد   نگهداشت و به مدت ده سال به آن    زندان را نزد خود      يها
  .و سانسور شده بود ناقص يشروع به انتشار کرد با شکل

  : رخ داده نشان داده استي زندان گرامشيها نامهي را که براي نوع سانسوريسالواتوره سش
  
 کـه توسـط   ين کسـا يعنـ ي – روزا لوکزامبورگ ي و حتيگا، تروتسکي بورد – مختلف   يهاستيق رجوع دادن به مارکس    ياز طر  -۱

 .ندر شده بوديتصو" هاستيفاش" در آن زمان با عنوان ياتيتول

  .ده بوديست بري حزب کمونياسي از خط س۱۹۳۱ در سال يقت که گرامشين حقيق پنهان کردن اياز طر -۲
 پرورانـدن بـاور   ي سودمند بـرا يا، به عنوان اسطورهيستيدآليک ازدواج اي براساس   ي گرامش ي خصوص يبا نشان دادن زندگ    -۳

 يالهي، و وسـ يبـذل توجـه بـه واحـد خـانواده هسـته ا       از دولت بـا  يستي کمونين جهت هواداريک نمونه معي يهيمردم بر پا  
 . کردي دنبال مي جنگ قبليست آن را در دورهيها که حزب کمونکي با کاتولي همکاريبرا

 بـه  يابي را به دست آورد کـه بـه او امکـان دسـت    ييهاده بود کتابي بارها کوشيقت که گرامشين حقيرپا گذاشتن ايق زياز طر  -۴
  ۱. دادي را م۱۹۲۹ه در سال يخراجش از روس بعد از ايافکار تروتسک

  
 توانسـت  ي مـ ي اين گرامشـ ي چنـ . وفـادار بـود  يسـت بـه تمـام معنـ    ينيک استاليـ  به عنوان ي گرامش يف معرف يرن تح يهدف ا 

-ي کـه مـ  يااسـلحه . کـرد ي را به خود جلب نمـ يستياليچ متفکر سوسي باشد که توجه ه   يايدئولوژي ا يد برا يت مف ينهاي ب يسالح
 پنهـان داشـتن   يا و بـرا يـ تاليست اي از حزب کمونيکي تئوريراث غني با مييايتالير روشنفکران ا ي فشار آوردن به سا    ي برا توانست

 نشـان دادن آن کـه   يه چـپ و بـرا  يـ  اسـتفاده برعل ي بـود بـرا  ين سالحيهم چن. ن و طرفدارانش به کار رود     ي کرمل يفقر روشنفکر 
 بـود کـه در سـال    يا حکومـت کـرد؛ همـان حزبـ    يـ تاليهـا در ا ر ائتالف بـا دمـوکرات   د۱۹۴۵ا که بعد از سال  يتاليست ا يحزب کمون 

 .ست جدا شدي رفرمينه خواهان چپ افراطيشي از پ۱۹۲۱
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ن نامـه او  يآخـر .  موافـق نبـود  يني اسـتال ي ضرورت داشت، چرا که او در واقـع بـا اسـطوره      يف افکار گرامش  يسانسور و تحر  
ه توسـط  ي روسـ يک اعمـال شـده نسـبت بـه مخالفـان داخلـ      يـ  در بـاره رفتـار بوروکرات  ياتيـ ول بود بـه ت ي شدن اعتراض يقبل از زندان  

   ۲. نامه را پاره کردياتيتول. نياستال
ود يـ پر"ي چـپ افراطـ  يهـا سـت يني بـه او گفـت کـه استال   يگرامشـ .  او را در زندان مالقـات کـرد   ي برادر گرامش  ۱۹۳۱در سال   

 حـزب را بـه خـاطر    يته مرکـز ي سه عضو کمياتيتول. ( رد کرده استدر آورده بود،  به اجرا  ياتي را که تول   ياستيس} يعني{" سوم
 قـرار گرفـت کـه از خـط     ييهـا  جبهـه آن ي، خـودش در جلـو  )Ercoli(ي اخـراج کـرد و تحـت نـام مسـتعار ارکـول             يمخالفت خط 

 ين امر به معني دانست اي او م. واهمه داشتياتي از انتقال خبر به تول  ي برادر گرامش  .)کردندي دفاع م  ي تروتسک يمخالف نقدگر 
  .ست او صرفنظر کندي فاشيهان است که حزب از دفاع از برادرش در مقابل زندانبانيا

 وفـادار بودنـد و   ياتيـ ها صادقانه و مقلدوار به تول از آنيرا بعضيد زيست دست کشيان کمونير زندانياز بحث با سا  يگرامش
ال يهـا سوسـ  ل کـه آن يـ ن دليـ هـا را بـه ا  سـت ي بـا رفرم ي که همکـار يخط( ات استال دموکري کردند که سوسي را متهم م   يگرامش
 ي نابـاور يد کـه دوسـتانش قبـل از مـرگ و    يـ  سـبب گرد ي گرامشـ ياسـ ي سيهاهيانين بي از آخر  يکي).  کرد يست بودند رد م   يفاش

 ي در مسـکو بـود و بـرا   ياتيـ ولن زمـان ت يـ البتـه در ا . نـد يان نمايـ ف در محاکمـات مسـکو ب  يـ نوويه ز يـ  مـدارک عل   يخود را در بـاره    
  ۳.زديمحاکمات کف م

- سـال يهـا در طـ  گرچـه آن . ش نشان دهـد ي او در طول زندگياسيد خود را محرم راز سي کوشياتي توليبعد از مرگ گرامش   
  وي به طور تنگاتنگ با هم کار کرده بودند اما اغلب در رابطـه بـا مسـائل مربـوط بـه اسـتراتژ       ۱۹۲۶ -۱۹۲۵ و   ۱۹۲۰ -۱۹۱۹يها
-ن آني بـ ۱۹۲۶ در سـال  ي شدن گرامشيچ وجه بعد از زنداني مداخله از هم دور بوده اند و به ه  يها در سال  ي انقالب يهاکيتاکت

  . وجود نداشتياها رابطه
  

   يي اروپايهاستيف توسط کموني تحريدوره
-فيـ قـت در بـاره تحر  ي، اجازه داد حقيمش گرايهاادداشتيها و  نامهيزي بود که با آزاد گذاشتن چاپ بدون مم       ياتيباالخره تول 

 شـروع بـه دانـه    يمي قـد يهـا سـت يگـر کمون ي، چـون کـه د  ن کار شدين بود که او مجبور به ايلش اياما دل. ن روشن شوديشي پ يها
د جـا ي فاصله ايل بود که گذر زمان با گرامشين دلي هم به ايبخش. کردي واقعا چگونه فکر مين باره کردند که گرامش  ي در ا  يپاش

حـزب  . کـرد يجـاب مـ  يف را ايـ  از تحريديـ ش دوران جديامـا بـاالتر از همـه هـدف گشـا      . افتـه بـود   يکرده و عالئم خطر کـاهش       
ده شـد از مسـکو بـر    يـ نام" ييسـم اروپـا  يکمون" کـه بعـدها   ي غربـ سـت يها را در جدا کردن احزاب کمونن قدميا اول يتاليست ا يکمون

  .داشتيم
  دند ي ديرهبرانش خواب آن را م. ا شروع به دور شدن از مسکو کرديتاليست اي حزب کمون۱۹۶۰در آغاز دهه 
 نيـ  ا بهيابي دستيبرا.  به آن اعتراض کرده بودند فراخوانده شوند۱۹۴۷ که در سال ييها همانيعنيا يتالي اييکه به دولت بورژوا  

 از يکـ ي ياتيـ تول. ن ندارنـد يه کـرمل  بـ ي ايچ وابسـتگ يگـر هـ  ي نشـان دهنـد کـه د   ييها کوشـش کردنـد بـه احـزاب بـورژوا         هدف آن 
  . مبدل شد۱۹۵۶ آن در سال ين اصلي از منتقديکي به ۱۹۳۰ يهان در سالي استاليهمدستان اصل

سـت  ي اش در حـزب کمون ين و وفـاداران داخلـ  ي اسـتال ين المللـ ي سخت بـا مـدافعان بـ   ي را به جدال}ياتيتول {ر خط او  ييتغ
 ين کـه حکـومت  يـ ن و اثبات اين در کرمليراث استالي حزب از مي اعالم استقالل قطع–بود  در دو جبهه    يکارين پ يا. ا کشاند يتاليا

  از ين گرامشـ يشـ ي پي نقـدگر .سـت ي نين دولتـ ي و مـوثر در ماشـ  ير اساسـ ييـ  تغيا باشـد بـه معنـ     يـ تاليست ا يکه شامل حزب کمون   
  . ديد واقع گرديدوم مف يف نظراتش در باره دولت در جبههي نخست و تحريجبهه شد در يان اسلحهياستال

د و نظـراتش  يـ ل گردي تبـد ييسـم اروپـا  يبان مقـدس کمون يعا بـه پشـت  ي سر ييايتاليسم ا ينيسابق استال مقدس  بان  ي پشت يگرامش
اسـت  يه سي توجي براياو حت. مورد استفاده قرار گرفت) محافظه کاران ( ها يحي با دموکرات مس  يخي تار يه همساز ي توج يبرا
  ۴!اقع شد مورد استشهاد ويمال

 چـون  يله مجالتـ ي به بار نشست و زنـده مانـده اسـت و بوسـ    ير گرامشي افول کرد اما تفسي به زودييسم اروپايستاره کمون 
 از رواج عـام جنـبش   ينـده بـه عنـوان بخشـ    ي و بـه طـور فزا  ۵کيـ  آکادميهـا ان کتـاب يـ  پايان بـ يـ ک جريـ سم امـروز و در    يمارکس
  .افته استي  گسترش ۶ چپي روشنفکريکارگر
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ده يـ  دور گرديم از نظـرات گرامشـ  سـ ي رفرمريتحـت تـاث  گـر  ي وجود دارند که روحشان ديست اندک ين مارکس ياکنون متفکر 
، 'insurrectionis  ،'workerist' ليـ  از قبي امـروز يسـت يد از نظـرات رفرم ي بودنـد بـر انتقـاد شـد    ي او متبنـ يده هـا يـ اسـت، ا 

'spontaneist' و ،'rank and filist'.   
  

  nsurrectionismI يشورش گر
او در مـاه  . هـا داشـت  ني نسبت به پارلمان نشـ يزير آميدا تحقي، نظر شديستيالي اش با جنبش سوسيختگين در آم  ي از اول  يگرامش

 رونـد و بـه   يره هسـتند، در آن فـرو مـ   يالـه شـ  يک پيـ  يه کرد که در جستجوي تشبييصدا و  پرسريهامگس'ها را به     آن ۱۹۱۸مه  
  :کردي کاربرد داشته باشد استدالل م امروزيايتالي اي توانست براي که ميانياو با ب. 'شوندي هالک ميآورطور شرم

              که وابسته است  يي بورژواينامتناوب حزب توسعهآورد به ي ببار مي طبقاتي که همکارياياسيانحطاط س    
  ر استي ناپذيولت آشت را که با دين حزبي بلکه هم چنستي نيراضوستن به دولت ي به پصرف

   ۷.'دهديمورد استفاده قرار م) ستياليحزب سوس( 
  
ق يـ رد کـه تنهـا طبقـه کـارگر از طر    يـ گيشه مين اعتقادش ري از ا۱۹۱۹ کارخانه در سال يجاد شوراهاي در ايد گرامش ي تاک         

  :تواند به انقالبش صورت بخشديد مي جدير پارلمانيموسسات غ
 و اصـول  يهـا بـه اسـتوار   آن. رفتـه انـد  يه داران را پذيجـاد شـده بـه ابتکـار سـرما     ي ايخيت تاري واقعيسادگها به  ستيالي سوس '

 جـا  نيا. ح شودي تواند تصحيک مين موسسات دموکراتيشکل اها در نظر آن. ک باور دارندي موسسات دولت دموکرات   ييگرا
  .د محترم شمرده شوديش اصالح شود اما اصولش بايو آن جا

دولــت . . . رد يـ  شـکل بگ يدارهي ســرمايتوانـد در نهادهـا  يسـت نمــ ياليم کــه دولـت سوس ين اعتقـاد يـ گـر مـا بــر ا  يطـرف د  از '
    ۸.د اصول گرا باشديک ابداع جديد ي بايستياليسوس

  
متوجـه  منـد بـود کـه نـه فقـط       هدفيافت، خصومتي يترشيش بي بعد افزايهاسم که در سالي به رفرم  يخصومت گرامش   

ال دمـوکرات تحـت   ي سوسـ ين متوجـه چـپ افراطـ   يچنـ  بلکـه هـم   Turati ي دور و بر تـورات     يهاال دموکرات يت سوس جناح راس 
 ي بودنـد کـه سـتون فقـرات چـپ کـارگر      ياينولـوژ ين ترميهـا کـه مبـ   سـت يمالي موسوم بـه ماکس – هم بود Serrati ي سرات يرهبر
زولـه شـوند و از   ين ايسـتادند و اجـازه دادنـد کـه کـارگران تـور      ي ايهـا در آغـاز کنـار   سـت ين رفرميـ ا.  اندازدي را به لرزه م    يامروز

جـاد  ي اييم مبـارزه جـو  يزش عظـ يـ  بـه خ ي انقالبيها از دادن رهبر سپس آن . ل شکست بخورند  يکارفرماها در اعتصاب بزرگ آپر    
ت ي هـدا ي بـه سـمت کسـان    رايها گرامشانتين خيا. نمودند، امتناع کردندها را اشغال کارخانه آن   يط که   ۱۹۲۰شده در سپتامبر    

  .س کردنديا را تاسيتاليست اي حزب کمون۱۹۲۱ست جدا شده بودند و در سال ياليکرد که از حزب سوس
 دوسـت داشـتند وانمـود    ين گرامشي از مفسرياري چپ و راست آن طور که بسيهاستي نسبت به رفرم ي گرامش خصومت

ن تـالش بـزرگش   يک اثـر برجسـته از آخـر   يوان ن مساله به عنيا ۹. داد نبود که او بعدها از دست   ياسي س يه نابالغ ي شب يزيکنند چ 
ا در سـال  يـ تاليسـت ا ينـز حـزب کمون  ي ارائـه شـده بـه کنگـره ال    ي تزهـا – مانـد  يسـت بـاق  ي حـزب کمون يقبل از افتادن به زندان برا   

۱۹۲۶.  
گـا کـه بـر    ي گـروه بود ي افراطـ ه چـپ يـ هـا در اصـل برعل  آن.  بودنـد يشده گرامش  منتشر يهان نوشته يتر کامل ۱۰نزي ال يتزها

 بـر افشـا کـردن رهبـران     ي مخالفـت اصـرار گرامشـ   ينکتـه اصـل  .  شـده بـود  يريا مسلط شده بودند، جهت گيتاليست ايحزب کمون 
د يـ کـرد کـه با  ي مـ ياما او همزمان پافشار . ژه بودي ويموضوعاتها در رابطه با شنهاد دادن جبهه متحد به آن  يق پ يست از طر  يرفرم

 و يدئولوژيـ  حفط کرده است، جـدا از ا يعيا تا حد وسياش را در پرولتاريگاه اجتماعي را گرچه که هنوز پا 'يموکراسال د يسوس'
 بلکـه بـه عنـوان چـپ     ،د آن را نه به عنوان جناح راست جنبش طبقه کارگريبا. داد، در اعمالش مورد مالحظه قرار   ياسيکارکرد س 
  ۱۱.ش گذاشتينماد توده ها به يبدون ماسک در دو  يبورژواز
  .ک استي نزد'ياحزاب بورژوا کارگر'ست با عنوان ين از احزاب رفرميف لني به تعريليف خين تعريا
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هـا  آن.  او بودند که به طـور گسـترده در دسـترس قـرار گرفتنـد     ين نوشته هاي جزو آخرنزي الي تزهاست کهي ني تعجب يجا
  . داده است انجامي هستند که گرامشييهالين تحلي بهتريدر زمره

- آمـده نزي اليتزهاهمان گونه کـه در  . راه بودام مسلحانه همي از ضرورت قيسم با درک روشني به رفرم  يخصومت گرامش 
  :است

 يکي و اسـتراتژ يکي، تاکتي، ارگانياسي سيبه کمبودها) ۱۹۱۹۹ -۱۹۲۰(ن ي مع ين دوره ي در ا  ي انقالب يايشکست پرولتار '
 و آن دهـد م مردم قـرار يت عظيام اکثريدر راس قا موفق نشد خود را ين کمبودها پرولتاري ايجهيدر نت. حزب کارگران وابسته بود   

 قـرار گرفـت کـه    يگـر ي دير طبقـات اجتمـاع  يامـا در عـوض خـودش تحـت تـاث     . ديـ زه نماي کانال يجاد دولت کارگر  يرا به سمت ا   
  ۱۲]د از من استيتاک ['.کردندي ميتش را خنثيفعال

ه يـ ا و متحـدانش برعل يـ ام پرولتاريـ  قيکـه قبـل از مسـاله   ' بود 'ياي اصوليکارها' از يکيست يب کموناز به حز  ين رو ن  ياز ا 
    ۱۳ '.قرار داشتا ي پرولتاريکتاتوري دي و مبارزه براييدولت بورژوا

 يهـا مها تحت نظـر چشـ  ن نوشتهيرا ايست زيان نيام مسلحانه در مي از قي به طور آشکار ذکر  زندان يهاادداشتيالبته در   
 کـه در زنـدان داشـت نشـان داده     ي کوتـاه ي از چنـد محـاوره  يکـ ي در ياما گرامش. استست نوشته شده ي فاش يهامراقب زندانبان 

  :استنداختهيام به دور ني خود را نسبت به ق'يپافشار'است که 
 يهـا ک از شـاخه يـ ر  رخنـه کننـده در هـ   يک سـازمان نـوع نظـام   يـ جاد حزب طبقه کارگر از يمستلزم ابه قهر کسب قدرت   '

  ۱۴'.ن مبارزه دارا باشدي معيد به آن را در لحظهيل حمله شدي و تحميب رساني آسيياست تا توانا يين دولت بورژوايماش

  

  'Workerism' سميکارگر
ن زحمـت  ي تـور يهـا  کـه در کارخانـه  ي گوشـت و خـون کـارگران   – طبقـه کـارگر بـود    ي قـدرت در نظـر گرامشـ       ي مبـارزه بـرا    ديکل
ف يـ ن گونه تعري ا۱۹۱۹ را او در سال 'يدارهي تمرکز سرما'. ستيست و مائوئ  يني جناح استال  يالي خ يا نه کارگران افسانه   دنديکش
سـم قـرار   ي مارکسي انقالبـ ي تزهاي همهي است که تحت لوايقتين حقيا. سان کارکن متمرکز هميک توده انسانيد  ي تول 'کرد  يم

  ۱۵'.دارد
 ۱۹۲۰ و ۱۹۱۹ن در سـال  ي کارخانـه تـور  ي در شـوراها ي گرامشيختگي از درآمي طبقه کارگر ناش  يز نقش مرک  يد رو ي        تاک

  . دهدي خود را نشان منزي اليتزهابود که در 
  جاد حزب   ي اي براين اصل اساسيا. بنا گردد) هاسلول(ن رو محل کاريد و از ايد براساس توليسازمان حزب با '    
   طبقه کارگر که به    يا جنبش تودهيد آماده رهبريقت است که حزب باين حقي به او منوط. است" يکيبلشو   "

  گرفتن اساس با قرار. ک شکل شده است باشديد، يند تولي و در مطابقت با فرايدارهي با رشد سرمايعي   طور طب
  ن يا. گذارديه به اجرا م آن شکل گرفتي را که خود برمبناياعمل انتخاب طبقهد، حزب ي در مکان تولي   سازمان

  . طبقه کارگر استيعنيک طبقه تنها ي است و حزب يک حزب طبقاتيسازد که ي   امر آشکار م
زد کـه بـه طبقـات    يـ خي برميميد انجام گرفته از مفاهي سازمان حزب براساس توليزيه ري که در اصل به پا يتمام اعتراضات '

 است کـه معتقدنـد خودشـان    ي کسانيعني روشنفکران خرده بورژوا ييايروح ضد پرولتار  ن  يو مب . . . ا مربوطند   يگانه با پرولتار  يب
 آگـاه و  يهـا را کـارآکتر عمـده   نـد و بـه نـدرت آن   ي بي مـ ي اجتمـاع ي دگرساني و کارگران را به عنوان ابزار ماد    ن هستند ينمک زم 

   ۱۶. آورنديروشنفکر انقالب در نظر م
 کـه  يارش ضـدانقالب و هـر انگـاره   يد از پـذ يـ  در برداشته باشد اما با تمـام تـوان با  د روشنفکران و دهقانان را هم  يحزب با 

ن نـوع اعطـا نشـود؛ کـه     ي از ايازيچ گونه امتيت، هي حمايدر ازا – کرد يکند، دوريل ميب عناصر ناهمگون تبديحزب را به ترک  
 يتي هدايد کارکرديا باين که پرولتاري خود منقش کند و اد آن را با مهر سازمان يا با يکه پرولتار . ا هستند ي از پرولتار  يها بخش نيا

  ۱۷ '.دين نمايرا در درون حزب خود تضم
  : استي انقالبي قطعيروين طبقه کارگر است که ني ا–لش ساده است يدل

اد رابطـه  جـ يد، ايـ سـتم تول يک سازمان منطبق با مکان و سينشان داده است که تنها    ) ۱۹۲۰ -۱۹۱۹( جنبش کارخانه  يتجربه'      
  ۱۸.سازدير ميرا امکان پذ) ر ماهر و زحمتکشاني کارگران غ-کارگران ماهر(  کاريها تودهيني و پائيي بااليهاهين اليب
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ن او جـذب  يهـم چنـ  . بـه انقـالب دور بـود   ن يبـدون زمـ  و دهقانـان   ي جذب کارگران کشـاورز    ياتيت ح ياز رد اهم   ي       گرامش
 بـود کـه طبقـه کـارگر جلـودار      ين معنـ يـ ش به اين امر براياما ا. ديديار سودمند ميه کارگر بس   طبق ي طبقه متوسط را برا    يفرابخش

 کـه  ييون حـول شـعارها  يـ رانقالبي شدند تا در کنار غيد آماده ميون بايانقالب. کندياش را مخفيستيالين که اهداف سوسيباشد نه ا 
  :د روشن شود کهياما با. تر بجنگندکيس موسسان دموکرات مجلي برايل تقاضاياز قبکرد يسم را متوقف مياليعا سوسيسر

 يا تنها طبقـه يدارهي سرمايدر کشورها.  نباشد وجود ندارد يستياليک انقالب که انقالب سوس    ي ي برا يا امکان يتاليدر ا  ... '  
   ۱۹'.ازد، طبقه کارگر استي دست ياجتماعق يعم يک دگرسانيتواند به يکه م

ان جنـاج راسـت   يـ بـاز هـم بـا جر   Bordiga گـا  ي بودي افراطـ يـي گرا بعد از قطع رابطه با چـپ يو حتن اساس بود که ايبرا  
 يي اروپـا يهـا سـت يکمونچـپ  ر يمسها را به  او آنيهااستيس( شدي مي رهبر Tascaست که توسط تاسکا     يدرون حزب کمون  

 'انحـراف 'ک ي بود و 'ينيبدب'ن امر يکه ان يل ابه قبوکرد ي ميپافشار يگرامش. کرديبه شدت مخالفت م  ) امروز خواهد انداخت  
  که

ک يـ  است کـه هـدفش اگـر نـه     يکيتک، آن تاکين تاکتيم را سرنگون سازد، بهتر  ي رژ يتواند به زود  يا نم يچون پرولتار . . . '  
 حـزب  ي گر و عدم مداخلهيشگام انقالبياز جانب پ يکنشيک ب ي سم، حداقل ي فاش ي پاکساز ي برا يبلوک بالفعل بورژوا کارگر   

 يهـا ا بـه عنـوان گـردان   يـ شـود از پرولتار  اجـازه داده ي کـه بـه بـورژواز    ين معنـ  يبه ا .  است ياسي بالفصل س  يست در مبارزه  يکمون
د يـ سـت با يد حـزب کمون يـ گويد قـرار گرفتـه اسـت کـه مـ     يـ  مـورد تاک يبا فرمـول ن برنامه   يا. سم استفاده کند  يه فاش ي برعل يانتخابات

     ۲۰. باشديستيم فاشي رژيکننده در سرنگون ساز شرکتيروهاي نيکب از همه مريونيسياپوز" جناح چپ"
 را مطــرح کنــد کــه احــزاب مخــالف  يکي دمــوکراتي از همــان شــعارهايســت مجبوربــود بعضــ يحــزب کمون' گفــت ياو مــ  
 'ن احـزاب يـ ا' شـود، تـا   فـراهم ش گذاشتن کردارشان ي آزماي به بوتهي برايانهيخواهد زمين که مي به خاطر ا- داشتند   ييبورژوا

  ۲۱'.ها از دست بدهندرشان را بر آنيها قرار دهند و تاثد تودهيخود را بدون ماسک در معرض د

ش يا بـرا يـ تانيسـت بر يا و حـزب کمون يـ تاليسـت ا ياش بـه حـزب کمون  يبـود دلبسـتگ  ي زنده ميد اگر امروز گرامش يبدون ترد   
همـه  ' از 'عيک وسـ يـ اتحـاد دموکرات 'ک يـ از بـه  يست به خاطر عدم درک نيالي حزب کارگران سوس يهمان گونه که برا   . ن بود يتوه
   .ن بودي توه'ضد انحصار يروهاين

  
  Spontaneism يي گرايختگيخود انگ

  .  طبقه کارگر مربوط استي رشد آگاهي به مبارزه براين بخش افکار گرامشيترافتهيرشد   
انظبـاط او  . ابـد يت يـ ک ارتش تربي مثل يتواند به طور خود بخوديارگر نمکند که طبقه کين امر آغاز مي بر ا ياو با پافشار    
  .ابديي از مبارزه رشد مي عملي هم در ارتباط با تجربهي دارد و آگاهياش بستگيبه آگاه
ا در سـال اول بعـد از جنـگ    يـ تاليگـر موجـود در ا  يان عمـده چـپ د  يـ ه سه جر  ين مقاله، از مجادله عل    يدر ا  ي گرامش يهادهيا  
  . اول نشأت گرفتيجهان

. ديـ دي مـ ي طبقـات يست را به عنوان تجسم آگاهيشد، حزب کموني مي رهبريکه توسط سرات} انيسه جر{ ن آن يتربزرگ  
 از ي طبقـات ي او آگـاه يبـرا .  خواهد بـود 'ستيالي حزب سوسيکتاتوريد'ا همان ي پرولتاريکتاتوريکرد ديآن گونه که او مطرح م   

کردنـد کـه   يگـا بـاور نمـ   ي اطـراف بورد يون چـپ افراطـ  يـ ان دوم انقالبيـ حز. شدي ساختن حزب حاصل م     برپا يجيکار منظم تدر  
دنــد؛ در حــزب يدي را در حــزب مجســم مــي طبقــاتيهــا هــم آگــاهامــا آن.  جــرات کســب قــدرت را داشــته باشــد يحــزب ســرات

ن، کسـب  يـ  تنهـا بعـد از ا  .شـد يه درک مـ افتـ يتيـ ار تربي منظـبط و بسـ  يک گروه کوچک نخبه از کادرهايست، که به عنوان     يکمون
سـت تحـت   يان، جنـاح راسـت حـزب کمون   يـ ن جر يسـوم  ۲۲.خواهـد بـود   ) ي کارگر يشوراها(  طبقه به شکل شوراها    يقدرت برا 

د يـ  تاکي کـارگر يهيـ گـر بـه توافـق بـا رهبـران چـپ اتحاد      يک طرف بـر آمـوزش کـارگران و از طـرف د      ي تاسکا بود که از      يرهبر
 توسـط رهبـران حـزب بـه درون     ي طبقـات يده مشترک بودند کـه آگـاه  ين عقيگر، در اي د يهاا وجود تفاوت  هر سه گروه ب   . داشت

  . گنجشکانيشود؛ مثل خرده نان برايخته ميطبقه کارگر ر
کـارگران، رشـد    يو نهادهـا  يخودبخـود  يابنـده ي  داده شـده بـه مبـارزات رشـد       يرهبـر و   يژگي، و يبرعکس به نظر گرامش     
 درسـت  يني معي نبود که توسط حزب در لحظهيز مطلقي، شورا چين و تروتسکي او هم چون لن   يبرا .زنديقم م رشان را   يآگاه
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 –ت يـ  اهميبـ " ک موضـوع ظـاهرا  يـ د در ابتـدا حـول   يشـا . کـرد يکه به عنوان ارگـان مبـارزه کـارگران در کارخانـه عمـل مـ         شود بل 
هـا در سـپتامبر    کارخانهيمه شورشي اشغال ني بود براي، جرقه اي مزد مل ي مهندس قرارداد دره  يت اتحاد يريشکست مذاکرات مد  

ا يـ ن که آي اعتنا به ايها و به آني اعتنا به اتحاديوست، بيپي که کارگران را به هم مي سازمانير بود فراسوي  شورا ناگز   ۲۳. ۱۹۲۰
هـا را  سـاخت و آن ير کارگران متحد مـ يا با ساها ر که مبارزات آنيد در سازمانير، حول نقطه توليا خيه بودند يها عضو اتحاد  آن

 از اتحـاد،  ي ناشـ يابنـده ي رشـد  يانگر آگـاه يـ توانسـت ب ي کـه مـ  يسـازمان . ابـد يسـاخت، توسـعه   يد مربوط مـ   يند تول يبه هم در فرا   
   ۲۴. د باشديها در کنترل تول آنتي و قابلييتوانا

 ياري از بسـ ييهـا بـا کارکردهـا    کارخانـه 'يون داخلـ يسـ يکم'وان  ها بـه عنـ    آن. دار نشد يمقدمه پد يبن  ي تور ي کارگر يشوراها  
ــهيه کميجهــات شــب ــتاني در بر اداره کارگــاهيهــات ــد  ي ــه کــار کردن ــا يگرامشــ. ا آغــاز ب ــو ي نقــش خــود و رفق    نيش را در نظــم ن

L'Ordine Nuovoشـد  ن ريـ  اتـر سـاختن  مسـاعد  يبـرا : ديـ دين گونـه مـ  يـ  اکردنـد ين منتشـر مـ  يها در تور که آنيا، روزنامه
ش از ي جرات دادن بـه کـارگران جهـت گـرفتن بـ     يه آن، برايتر کردن پاعيس و ويون داخليسيت دادن کمي عاميرا ، ب  يخودبخود

  . آنانيوستگيپ باال بردن يت و برايريمداز ش قدرت يپ
  : نوشتيهمان گونه که گرامش  
 بـه  يپرولتـر " يآزاد" کـه مسـاله   شـد ن گونـه  يـ ا. ديـ ل گردي تبـد ني نظم نوي به مساله مرکـز يون داخليسيمساله توسعه کم  ' 

 کارخانـه مبـدل   ي شـوراها ين به روزنامـه ي هوادارن، نظم نوي ما و برايبرا. ده شودي دي انقالب کارگر  ياديعنوان مساله بن  
ش بـا  کردنـد کـه مقـاالت   يکه احساس مني ايها آن را دوست داشتند؟ برا  چرا آن .  را دوست داشتند   نينظم نو کارگران  . شد

م يتـوان يم؟ چگونـه مـ  يم آزاد شـو يتـوان يبـود؛ چگونـه مـ   کردنـد آکنـده  يهـا تجربـه مـ     کـه آن   ياي درونـ  يهمان روح جسـتجو   
هـا  آن. گرفـت ين کـارگران منشـاء مـ   ياز بحـث مـا بـا بهتـر    . کـه مقـاالتش سـرد و روشـنفکرانه نبـود     ني ايبرام؟  يخودمان باش 

ختـه و تجربـه   ي را کـه مـا خـود برانگ   ييزهـا يدادنـد؛ چ ين را پـرورش مـ  ي و اهداف و شور طبقه کارگر تور       ياحساسات جار 
 و يينـد رهـا  ي در فرايابـود و بـه عنـوان لحظـه    شـده " ينـت بـردار   "يکه مقاالتش واقعا از حوادث جار    ني ا يبرا. ميبودکرده

ن کـه  يـ ت داشتند و ا را دوسنينظم نون که چرا کارگران ين است پاسخ ا  يا. شديده م ي از طبقه کارگر د    ي بخش يخودنماد
  ۲۵.اش شکل گرفتدهيچگونه ا

تـر در همـان    بعـد يتنها مـدت . ست بوديالين سطور را نوشت هنوز عضو حزب سوس   يا۱۹۲۰ در سال    ي که گرامش  يزمان  
 يک حـزب انقالبـ  يـ ل يسم چپ و تشـکل يدن از رفرمياز به بريبود که او متوجه ن} هاکارخانه{ سال، بعد از شکست اشغال   

ک يـ نـوع بـود کـه چگونـه     ن يـ اح از ي کارخانه فاقـد هرگونـه بحـث صـر    ي شوراهاش در باره يهان نوشته ينا برا ب. همگن شد 
 ي انقالبـ يهـا ون منفـرد و روزنامـه  يـ کنـد کـه چگونـه انقالب   يد ميها تاکن نوشتهي اما ا.ها کار کندتواند با آني م يحزب انقالب 

ها و آگـاه سـاختن   ت دادن و همارا کردن آني عموميبرا يستيمون کي و آگاهيستي سازمان کمونيد به شکل عناصر جنب  يبا
  .گردنديدار مي پديبه طور خود بخودها  که آننيادرنظر گرفتن با ها عمل کنند، کارگران از آن

گـا نظـراتش را بـه    يت بورديـ ن که به مدت سه سال تحت جزمي که از خودش به خاطر ا    يزمان ي گرامش ۱۹۲۳در سال      
  . نگاه داشته بود، انتقاد کرد، دوباره به همان سئوال برگشتيل خود مخفيم

 و ي و سـازمان ي انقالبـ يهـا  تـوده ي کـه در آن جنـبش خودبخـود   يکيالکتيـ نـد د يک فرايـ جـه  يما بـه حـزب بـه عنـوان نت         '
ا  شـناور در هـو  يزيـ که آن را فقـط بـه عنـوان چ   م، بلياک شوند فکر نکردهيک مرکز به هم نزدي بخواهند از    يرهنمود
 بـه اوج خـود   يط مساعد شـود و مـوج انقالبـ   ي که شرايابد و زمانيي خود توسعه ميم که در آن و برا     ي کرد يتصور م 

   ۲۶'.ابنديخواهند به آن دست يها مده باشد، تودهيرس
کـارگران   تا عمل که موضوع انتظارست، بليغات محض به کارگران نيق تبليها از طردهين ا ي، مساله تلق  يجاد حزب انقالب  يا  

 و کوشـش  يبخشـ  يخودبخـود ن سـئوال مربـوط بـه هـر مبـارزه      يـ ا.  استير بحران اقتصاديها تحت تاثو به جنبش در آوردن آن     
 يهاادداشتي در تـر يدي دوباره همان موضوع را در قالب اصطالحات تجري به درستيگرامش. باشدي منيات دادن  ي عموم يبرا

 ي نهفتـه در مبـارزات جمعـ   'يتئـور 'ن باشـد کـه عناصـر    يـ د ايـ سد که کار حزب باينوي او مک جايدر . دادر قراري مورد تفس زندان
 کـارگران تـوازن   يهـا ش بـاش در کلـه  ي از پـ ي واپـس مانـده  'يهـا يتئـور ' ي بـا همـه  ين تئورين ايرون بکشد و ب   يطبقه کارگر را ب   

  .ديجاد نمايا
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     کاربسـت خـود،   يشـدن بـا عناصـر قطعـ    يکـ ي و يزمـان  هـم قيـ  بنا کرد که از طريايژه تئوريکاربست وک يتوان در  يم' 
تـر در  تـر و سـودمند  ي  منطقـ يتـر بـا ارتبـاط    همگنين کاربست را به نحويد و ايع نماي در حال گذار را تسر     يخيند تار يفرا
   ۲۷'.اش را به حداکثر ارتقا دهديگر توانمنديان دين به بير کند و بنابراي عناصرش تفسيهمه

 از يعنـ ي.  از دوردسـت اسـت  ياديفرا، يتاني از کارگران چپ بري و بعضيياروپا يهاست ي کمونيستيد رفرميمساله از د ن  يا       
 يننـد کـه کـارگران را بـه را    يبي مي از آموزشيکيدئولوژي آهسته و صرفا ا ينديسم را فرا  ياليکه مبارزه به خاطر سوس     يد کسان يد

   .کنديت مي هداي رسميهاهياتحاد ها و MPح يب صحي ترکيتر براشيدادن هر ب
  

Rank and Filism  
شرفت مبارزه طبقه کـارگر را بـه   ي که در صدد بودند پي کسانيعنيست  ياستمداران رفرم ي نداشت اما به خاطر س     يا مساله يگرامش
ه مسـدود   از قبـل مقررشـد  يونـدها ي جهـت روشـنش را بـا پ   خودخواهانـه ن شـده محـدود سـازند و    يش تعـ يک از پ  ي بار يهاکانال
 ين هـا يها که در پارلمـان نشـ  ين کارشکنيل سرچشمه اي شروع کرد به تحل۱۹۱۹او در سال     ۲۸.گرفتند، مورد اهانت قرار   ينما

شـان  يهـا هيـ  از کـارگران متـاثر از اتحاد  ياري بسـ يگـانگ يد کرد کـه ب يتاک. داشتها قرارهي اتحاديست و بوروکراس  ياليحزب سوس 
ن ي هستند و بنـابرا يه داريستم سرمايها در سها موجب کسب رفرمهين که اتحاديه ايها بر پا دهين پد يل مبدا ا  يباشد و به تحل   يم
  دهد،يح مي توضيها، گرامشهياتحاد. داد اند، ادامهي و ساختاريها ستادآن

ر افراد ارزشـمندند فقـط   ن دوره اگيدر ا. . . دارد ه تعلقيخ تسلط سرماي به دوره تار   يژه کارگر ي و يها انواع سازمان  يهمه'  
ان؛ تـاجر  کارگران هم تاجر شده. کننديش تجارت مي خويهاييشان هستند و با داراي است که مالک کاالها ياتا محدوده 

. انـد جاد کـرده ي کارگران اي تمرکز زندگيل را برايض و طوين دستگاه عريها اآن. . .  کارشان يروي نيعنيشان يتنها دارائ 
 دارنـد نـه   ي رقـابت ي ضرورتا منشي تجاريهاهياتحاد. اندها به بازار نظم دادهآن. اند و زمان کار را برقرار کرده  هامتيها ق آن

  ۲۹. جامعه باشنديادي بني نوسازي برايتوانند دستگاهي و نميستيکمون
گانه بـا مـال   ي خود و کامال ب خاصي گروهينگاران با روانشناس ها و روزنامه  هي از ماموران اتحاد   ي واقع ين کاست يبنابرا'    

  ۳۰'.استجاد شدهيکارگران ا
 ي به عنوان خرابکـار ياهي اتحاديدن بوروکراسي به دمستمر را به طور ين، گرامشي کارخانه توري شوراهايل و تجربه ين تحل يا  

نـد  يبي موضوعات مي ابدتي را به عنوان وضعيت صنعتيقانون ي رسميه تجار ياتحاد': فعال در مبارزه طبقه کارگر رهنمون شد      
 کــامال از نقــش ي گرامشــ۱۹۲۰انــت ســال ي بعــد از خ۳۱.کنــديکنــد کــه مالــک دفــاع مــ ي دفــاع مــييهــاو مســتمرا از همــان جنبــه

  .ديه ها آگاه گردي اتحادي رهبريضدانقالب
 ن امـر يـ ا . . . مواجـه شـد   ياهيـ اتحاد يهـا سـازمان  يدمونت با مقاومت و کارشـکن ين و پي تور يمبارزه و اعتصاب عموم   '  
ار فرصـت  ي بسـ يهـا تيـ  را کـه فعال يبـ ي ترکيعنـ ي ياهيـ  اتحاديهـا ک ارگـان يـ بوروکراتسـم  يمکانکار با کـل  يپبه از مبرم   ين

 يهـا  در بخـش تـوده  ي کـه کمـر بـه خـاموش کـردن هـر ابتکـار عمـل انقالبـ           ييهـا سـت يهـا و رفرم   ني پارلمان نشـ   يطلبانه
  ۳۲'.را برجسته نمودکاربسته بودند، 

  : نوشته بود کهنزي الي نزهاو درا  
 بـه  يعنـ يد  يـ ن ديـ د از ايـ با] ۲۰ در آغـاز دهـه   ييايـ تاليه اي اتحاديون اصليفدراس[ کنندي ميون کار را رهبر ي که کنفدراس  يگروه'
    ۳۳'.رديگ کارگران، مورد مالحظه قرارير طبقات روي سايرخرد کنندهي تاثيلهيگر به عنوان وسيان ديب
او در .  صـرفنظر نکـرد  ي و نظـم سلسـله مراتبـ    ييافته گارگرگرا ين اوضاع رشد نا   يهم از     زندانيهاادداشتي در يگرامش'    

  : نوشت۱۹۳۰سال 
 آگـاه  ي کردن در دادن رهبري کوتاهيعني" يخودبخود" معروف به يهاشمردن حرکت بدتر خواريا حتي و يچشم پوش '    

 يمـ يالعـاده وخ ج فـوق ي ممکن است اغلب نتـا ياسي امور سيها در زمرهدادن آنرار باالتر و قيها به سطح  ا بردن آن  يها، و   به آن 
  '.ببارآورد

گـا و تاسـکا در ارائـه دادن    ي، بوردي کردن سـرات ي را فراهم آورد به کوتاهيني موسولي کودتاينهي را که زم۱۹۲۰او شکست سال   
  : کارگران و دهقانان ربط دادي به حرکات خودبخودياين رهبريچن
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   از طرف جناح يک حرکت ارتجاعي، با ]مردم کارکن[ ن يي طبقات پايبخودن طور است که حرکات خودياغلب ا'    
موچـب   ي از طرفـ يک بحـران اقتصـاد  يـ  نمونه يبرا. گرددي مي همراهياوستهيل به هم پ   يراست طبقه حاکم بنا به دال         

 يعنـ ي ي ارتجـاع يهـا ن گـروه ي بـ يگـر سـبب تبـان   ي د و از طـرف يجـاد حرکـات خودبخـود   ين و ايين طبقات پـا   ي ب يتينارضا
ن يان مـوثرتر يـ در م. برنـد ي سـود مـ  ي ارتشـ ي حکومت در رابطه با مبادرت به کودتـا يشود که از ضعف موضوع   ي م يکسان
ل يختـه و تبـد  ي آگـاه بـه شـورش خودانگ   يرا در دادن رهبـر ] ستياليحزب سوس[ مسئولي ها قصور گروه ديل کودتا با  يدال

  .]د از من استيتاک[ ۳۴.، به حساب آوردياسيمل مثبت سک عايآن به 
 نـه  ي، گرامشـ يهـا در نبـرد طبقـات   ستي مارکسيانهي گرا ارزش کردن نقش مداخله ي درست کلمه، از جهت ب     يالبته به معنا      
 ۱۹۲۰ -۱۹۱۹ش در يهـا تيـ کامال برعکس او در فعال.  بودfilist'و 'rank ک ي، نه 'spontaneist'ک ي، نه 'workerist'ک ي

  ).اگرچه  نه به طور کامل(  بودي گرن مداخلهين چني از اي مثال درخشان۱۹۲۶ -۱۹۲۴و 
  

  يبحث مرکز
  :ر استي بر استدالل زي مبتني تفکرات گرامشيستيف رفرميتحر

در قـدرت طبقـه حـاکم    .  متفـاوت هسـتند  يه تزاري کامال از روسيدهد که جوامع غرب ي نشان م  يگفته شده است که گرامش        
ک اش قـرار دارد کـه از   يدئولوژيـ ه تسـلط ا يـ کـه برپا ست بـل ي نيس نظاميق دستگاه پلي مردم از طر   يکيزيغرب منوط به کنترل ف    

ل ارتبـاط  يسـاها و وسـا  يهـا، کل هي، اتحادياسياحزاب س  - )يجامعه مدن(  روزمره يق شبکه موسسات داوطلب که در زندگ  يطر
 هي جامعـه سـرما  يسـنگرها شـمار  يان بـ يـ  از ميکـ ي تنهـا  يدستگاه بازدارنـده دولتـ  .  اند مورد عمل قرار گرفت     پخش شده  يجمع
  . استيدار

ک يدئولوژيـ  تسـلط ا يکـه مبـارزه بـرا   ست بلي نيم به قدرت دولتيون، حمله مستق ي انقالب يد مبارزه برا  يرساند که کل  ين م يا    
هـا وقـت الزم   رد که سـال يگي صورت ميجيند تدريراک فيق ي از طر يهژمون. نامدي م 'يهژمون' آن را    ي که گرامش  يزيچ. است

 ' توانـد  ي  ميژه طبقه کارگر فقط زمانيبه طور و.  از طبقه کارگر استي بخشي و فداکارييبايدارد تا مسلط شود و مستلزم شک     
ه کـال در   کـ يل نقـش مهمـ  يشان را به دليندگينماها  که آني روشنفکران و طبقاتي اصليها شود که جذب بخش ' يضد هژمون 

 اش يکـردن عالئـق کوتـاه مـدت اقتصـاد     د آماده فـدا ين امر باي انجام ايطبقه کارگر برا. کنند، شودي م يک باز يدئولوژيدستگاه ا 
-ي مـ يامده است و طبقه کارگر سرکرده نشده است، مبادرت به شـکل دادن قـدرت دولتـ   يل ني که به کسب آن نايباشد و تا وقت 

  ۳۵ .دتواند تنها منجر به شکست شو
ن دو نـوع جنـگ قائـل    ي زندان بيهاادداشتي در ي است که گرامشيت موکول به تفاوتين وضعيت ا يشود که حقان  يادعا م     

  :است
 دور زدن دشـمن و  ي بـرا يب و با حمالت از جلـو و عقـب و هـر نـوع کوششـ     يع ارتش رق  ي که با حرکات سر    يجنگ مانور ) ۱(

  .خته استيش درآميشهرها
 قادرنـد بـه   يبست هستند و هر کدام به سختر در جنگ دچار بني آن دو ارتش درگي که طي طوالني اارزه، مبيجنگ موضع ) ۲(

  .۱۸ -۱۹۱۴ يها در ساليجلو حرکت کنند مثل جنگ سنگربند
 کـاهش هرچـه   ي، بـرا ي و اجتمـاع يافته تر از نظـر صـنعت  ي توسعه ين کشورهاي مابيهان باورند که در جنگ   يبرا يخبرگان نظام '
  .ردي گد مورد توجه قراري باي، جنگ مانوريکي استراتژي در مقابل کارکردهايکي تاکتيتر کارکردهاشيب
 يبـه سـاختار   " يجامعـه مـدن  "  کـه در آن  ي جـائ يعنـ ي ي صـنعت ين کشـورها  يشـرفته تـر   يحـداقل در مـورد پ     د  يبا يکاهشن  ي چن '  
مقـاوم  ) ره يـ هـا، رکودهـا و غ  بحـران  ( ي اقتصـاد ياسـطه ز عناصـر بالو يـ ت آميمصـب " حمالت "ده و نسبت به  يل گرد يده تبد يچيپ

   ۳۶.است هم رخ دهدياست، در هنر و علم س
  : بود۱۹۱۷ر در سال ي انقالب اکت–شانه به دولت يورش پيگر يان ديا به بي يز کاربرد جنگ مانوريت آمين مثال موفقيآخر    
ت روبـرو  يـ  در شـرق بـا موفق  ۱۹۱۷ کـه در سـال   ينگ مـانور ر از جييص داد که تغ يتشخ) ن  يلن( چ  يليرسد که ا  يبه نظرم م      

   ۳۷. بود، ضرورت داشتي که تنها شکل ممکن در جبهه غربيشده بود به جنگ موضع
  : قرار داردي غربي و اروپايه تزاري متفاوت روسي در ساختار اجتماعين استراتژيجان کالم ا    
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 در دولـت بـه   يهرگـاه ارتعاشـ  . . .  داشـت، در غـرب   يني و ژالتيي ابتداي در آن بافت  يجامعه مدن . ز بود يه دولت همه چ   يدر روس  '
 بـود کـه در پشـت آن    يرونـ يک سـنگر ب يـ دولـت فقـط   . شديکباره آشکار مي ي جامعه مدن  يافتهيآمد، در ساختار قوام     يوجود م 
   ۳۸.' از دژها و استحکامات قرار داشتيمند  و قدرت گستردهيشبکه

 ي اقتصـاد ي هـا هيـ  بـزرگ و اتحاد ي ا تـوده ياسـ ي تعلق دارد که در آن هنوز احزاب سيخي تار ي ا  به دوره  'وسته  يفرمول انقالب پ  
در . . .  الن بـود  ي گونـاگون در سـ  يشود گفت جامعه از جنبه هـا ي که ميامده بودند و جامعه آرام بود، تا حد يبزرگ به وجود ن   

از " ي مـدن يهژمـون " ده تر و گسـترده تـر شـد و مفهـوم     يچي دولت پي المللني و ب  ي داخل يروابط سازمان  . . .  ۱۸۷۰دوره بعد از    
   ۳۹'.سبقت گرفت) رفتي پذ۱۸۴۸ار را بعد از انقالب ن شعيمارکس ا ( ي چهل و هشتيوستهيفرمول انقالب پ

د روشـن  يـ تـدا با امـا اب . رفتـه شـود  ير نشان خـواهم داد، پذ ي آن گونه که در زيد بدون حالت انتقادي نباي گرامشيفرمول بند     
  .ستندي نيستي رفرميهايري گجهي نتي برايچ وجه مجوزيها به هگردد که آن

. سـت يکنـد، ن ي دنبـال مـ  PCI از آن گونـه کـه امـروزه    ياي طبقـات يهمکـار . ک جنـگ اسـت  يـ  يدر مکان اول، جنگ موضع      
او انفعـال  . افتير نيي در زندان تغيرامشکردند، توسط گي را موعظه م ي طبقات ي که همکار  ي کسان يعنيها  ستيرکردن رفرم يتحق
-يان قـرار مـ  يب شـکارچ يـ ش مـورد تعق ي هـا ضهي بيکرد که به خاطر ارزش طبيسه مي مقايسم با سگ آب يها را در مقابل فاش    آن
 ممکـن بـود بـه    ي چـپ امـروز  يه هـا يـ  از رهبـران اتحاد يبعض ( ۴۰.  درديش را ميضه هاي نجات جان خود، خود بيرد و برا يگ

  !)رونوشت بردارند يخوب
ک مکاشـفه تکـان   يـ  اختصـاص داشـت   ي به جنگ موضع مواقع ياريدر بس ي انقالبيهااستين ادعا که س يدر مکان دوم، ا       

 يهـا کيات بلشـو يـ تجرب براسـاس  ۱۹۲۱سـت در  يالملـل کمون ني در کنگره سـوم بـ  ين و تروتسکي لن ش از همه    يپ. ستيدهنده ن 
ن يـ سـم در ا ي کموني از طبقه کارگر به سويريست جهت جلب کردن جمع کثياب رفرمل جبهه متحد با احزي تشکلي برا يروس

 کـه  ي نظـر –سـت آلمـان   يژه در حـزب کمون ي مد روز به وي چپ افراط ' تهاجميتئور'  ها به شدت با آن. باره صحبت کرده اند
 مکـرر  ي هـا يخطرگـر ق يـ راز طت طبقـه  يـ ت اکثريـ  حما ازيبرخـوردار  بـدون  يتواننـد بـه راحتـ     يست م يد احزاب کمون  يگويم

ک جبهـه  يـ نتـرن بـه تاکت  ي را در چـرخش کم ي نقـش تروتسـک  يگرامشـ . دنـد يجنگنـد،  ي حمله کنند و قدرت را تصرف نما     يانقالب
  ۴۲. نموديف ميرا با فرمول جبهه متحد تعر " يجنگ موضع " ي و به روشن۴۱.کرديق ميمتحد تصد

کـه او بـرخالف   ( ک يـ ن تاکتيـ اتخـاذ ا . ا بـه کـار بنـدد   يـ تالي ايهـه متحـد را بـرا   ک جبي درصدد بود که تاکت   ي گرامش نزي ال يتزهادر  
او . جـاد نکـرد  يهـا ا سـت ي نسـبت بـه رفرم  ي گرامشـ يريـ  را در سـخت گ يچ گونـه نرمشـ    يهـ ) کـرد يگا آن را مجدانه دنبال م     يبورد

 موسـوم  ي هـا کند تا احزاب و گـروه يجاد مي را ايانهيکه زم) مانور( ياسيت سيک فعاليک جبهه متحد به عنوان    ي از تاکت  نوشت
   ۴۴.  هستند بدون ماسک ظاهر شونديگاه توده اي پاي که داراي انقالبيبه کارگر

ن بـاور را کـه   يـ  همـواره ا يقـت دارد کـه گرامشـ   يحق. سـت يک نيدئولوژيـ ک نبـرد ا يـ  تنهـا  ي هژمـون يدر مکان سوم، نبرد برا     
-ادداشـت يل او در يـ ن دليبه ا. کرديشود رد مي مي انقالبينجر به آگاه مي کارگران به طور خود بخود ي اوضاع اقتصاد  يخراب
ن تـز  يـ اسـت کـه براسـاس ا   ) ود سـوم يـ پر( سـت تـز  ينيان استاليـ کند که عالقمند به رد کـردن جر يد م ين نکته تاک  ي برا  زندان يها

 از يکي مکـان ين کژرويفتادن با ا در اياو عزمش را برا. ت خواهد کردي هدايرا به انقالب جهان  } جهان{، آن ي جهان يهابحران
  .سم جزم کرديمارکس

سـت گفتـه شـود کـه     يرمحتمـل ن يغ'  کند چون کهي رد نمياسي سياد را در زندگن کننده اقتص  يگاه نقش تع  چي ه ياما گرامش     
 را يتـر نـه مناسـب  ي زمي توانند به راحتـ ي مهاآن 'ش هستند ي خو ياني بن يخي، ماحصل حوادث تار   ي بالواسطه اقتصاد  يهابحران

 'ي ملـ ي زنـدگ ينده يتوسعه کامل آخته با ي در آم مسائلن مطرح کردن و حلي معي هان و راه ي مع ي تفکر يها رواج روش  يبرا
 همـواره بـا درنـگ    يک تـوده ا يدئولوژيـ عوامـل ا : ن واژه ها فرموله کردي را در ا  يدئولوژين اقتصاد و ا   ياو ارتباط ب   ۴۵.جاد کنند يا

 بـه  ي نسـبت بـه عامـل اقتصـاد    ين، حملـه خودبخـود  ين در لحظات معـ ي قرار دارند و بنابرا  ي توده ا  يد اقتصا ي ها دهيدر پس پد  
 درهـم شکسـته   يا به طور لحظـه ا يشود، ي واقع مي مورد کارشکنيکيدئولوژي ايا توسط عناصر سنتيرد و   يگي صورت م  يکند
 ي در مبـارزه اقتصـاد  يرت داشـت حـزب انقالبـ    در پـس اقتصـاد بـود کـه ضـرو      يدئولوژيـ ن درنـگ ا   يـ قـا بـه خـاطر ا      يدق. شـود يم

  .دي نمايها مداخله گرستيها از چنگ رفرمرون آوردن آني بيکارگران و برا
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 تـوده هـا وجـود داشـته باشـد، کـه امکـان        يت اقتصـاد يات وضـع ين ضـرور ي تامي آگاه و با برنامه برا    يد مبارزه ا  يبا. . . ن  ي بنابرا '
 ياز اسـت تـا حملـه   يـ  نياسـ يک ابتکـار عمـل مناسـب س   يـ همواره به .  قابل فهم است ي سنت ي رهبر يها آن  با ساست    يناسازگار
    ۴۶،. رها سازدي سنتيهااستير بازدارنده سي را از تاثياقتصاد
-ي برمـ ۱۹۱۹ -۱۹۲۰ن در سـال  ي کارخانـه تـور  ي به تجربه جنـبش شـوراها  ي، گرامش زندانيهاادداشتيک فقره از   يدر    

، ي بخشـ ي کارگران را که در آن جا رخ داد با مبارزات محدود اقتصاد يسم و مبارزات خودبخود   ي مارکس ي تئور يکيگردد تا نزد  
 '   :سه کندي کرد، مقاياست ها را از خارج به کارگران اعالم مي و اراده باورانه که سيو برداشت صرفا روشنفکر گرا يصنف

ل يـ ض مـورد تحل ين اتهـام ضـد و نقـ   يـ اگـر ا . . . بودن مـتهم بـود   " انهاراده باور" بودن و    " يخودبخود" زمان به   ن هم يجنبش تور 
 يا فرمـول بنـد  يـ  ي علمـ يکين نـه بـا تکـرار مکـان    يـ نبـود؛ ا  " يانتزاع"  آن يدهد که رهبري ميقت گواه ين حق يرد تنها به ا   ي گ قرار
 کنـد خـود را   ين امر متصل ميا. ودشي اشتباه ميکي با مقاالت محققانه تئوري عمل واقعيهااستي سازگار است و نه س يکيتئور

 " يجـه يره کـه نت يـ  ناقص از جهـان و غ يژه، جشم اندازها و انگاشت هايژه، احساسات وي ويخي، با ارتباطات تاريبه انسان واقع  
خـود  " ن عنصـر  يا. بود ي در عناصر ناهمگن اجتماعي تصادفيد مواد با انباشتگيک وضع حادث از تول    يبات  يترک " يبخود خود
. ر شـد يـ گانـه تطه ينـات ب يت شـد، و از تع ي خوار شمرده نشد بل که پرورانده شـد، هـدا   يمورد غفلت قرار نگرفت و حت      " يدبخو

خـود   " خود رهبـران از جنـبش  .  و زندهيخيک سبک اثرمند تاري اما در  -بود] سميمارکس[  مدرن يهدف آوردن آن در خط تئور     
 در يگانـه گـرد  يک عنصـر  يـ  و يزبـان نـواخت  ک يـ زه، يـ ک انگيبر سر د ي  تاک.ن طور بوديکردند و حقا که ا   يصحبت م  " يبخود

 کـرد و بـر ضـرورت    ي سـاخته و پرداختـه بـود، رد مـ    ييک مـاجراجو يـ  ين را که جنبش خـود بخـود  يمهم تر از همه، ا   . عمق بود 
ان گـذار  يـ ن بنيو نهـاد  يخي تـار يهـا ننده بودن ازرشي از آفر "يکيتئور"  يک آگاهين امر به توده ها   يا. کرديد م ي آن تاک  يخيتار
 طبقـات  ياسـ ي سي عمـل واقعـ  ي، بـه درسـت  "نظم " از "  آگاه يرهبر" بودن و  " يخود بخود" ن ي ب يگانکين  يا. داديک دولت م  ي
    ۴۷.ن استيپائ

کـه طبقـه   سـت  ي نين معنـ يبـد )  عقب مانده طبقه کارگريه هاي اليا براي( ر طبقات تحت فشاري جذب سايچهارما، مبارزه ما برا   
-يمقابله مـ " ک يهژمون" کرد يرا با رو"  گرا يصنف" کرد يرو ي که گرامشيزمان.  منافع خود را کنار بگذارد   يدن برا يکارگر جنگ 
 که مبارزه خـود را بـه عنـوان    ي کردند و با آناني دفاع ميه داري ها از منافع خود در جامعه سرماهي که تحت نام اتحاد    يداد، با آنان  
  ۴۸. کرديکردند، مقابله مي مي تحت فشار فرافکني همه گروه هايآزادد يحافظ  کل

 بـود کـه کوشـش    يميسـت قـد  ي رفرميک گسسـت در اسـتراتز  يـ  يبه منزله" ک يهژمون" کرد ي رو۱۹۳۰ و   ۱۹۲۰ دهه   يايتاليدر ا 
 امـا  ۴۹. کسـب کنـد  ي کـارگران شـمال  ي بـرا يازيـ ، امتي مسـلط شـمال  يهـا شينـداران و کشـ  يم و رضـا در مقابـل زم       يکرد بـا تسـل    يم

 يک جامعـه يـ ن و بـه روشـنفکران چشـم انـداز     يد و به دهقانان زمـ يجنگي مي بهبود وضع خود به خوبيبرعکس طبقه کارگر برا   
   .داديد ميمند تر را نوارزش

-واسـته  بـا خ ياسـ يل سي مسايوستگيد جذب دهقانان، هم پيده بود که کلي طبقه کارگر درک گرد   ي آگاه ين در مبارزه برا   يچنهم
-و بـا چشـم  ( ۱۹ا در قـرن  يـ تالي اتحـاد ا يدر مبـارزه بـرا  ) حزب عمل  ( ي افراطيهاکالي مکررا از راديگرامش.  است ي عمل يها

توانســت نفــوذ ارتجــاع  و ي کــه مــي، بــه خــاطر اهمــال در انجــام تنهــا عملــ )۲۰ســت در قــرن ي رفرميهــاســتياليداشــت بــه سوس
ل کـه  يـ ن دليـ بـه ا . کـرد ين دهقانـان، انتقـاد مـ   ي بزرگ بـ يهانيم زمي تقسي جنگ برايعني -سم را در جنوب درهم بشکند يکيکاتول

 قصـور در حـل مسـاله    'و . سـت، موفـق نشـد   ينگري مـ ي را بـه عنـوان مبـارزه محـض روشـنفکر     ي هزمـون  يحزب عمل، مبارزه برا   
   ۵۰'.دي گرديسم منتهيکالي، بعد به عدم امکان حل مساله کلريارض

 يهـا يهمکـار  ازنـوع   ينـ ي معيهـا يتـن بـه فـداکار   ' گـر اجبـارا   يت طبقـات د يـ  کسـب حما ي بـرا طبقه کارگر ممکن اسـت   
ک يـ  يهرچنـد کـه هژمـون   .  باشـد يل اصـل ي تواند حول مسـا يها، نمها و سازشين فداکاريست که اي ن ياما شک .  بدهد 'ياقتصاد

 [ يتوسـط گـروه رهبـر   فه قاطع اعمال شـده  يوظد بري هم باشد، ضرورتا با يد اقتصاد ين با ي است، هم چن   ياسي س -يمساله اخالق 
  ۵۱. باشدي، متبنيت اقتصادينه فعاليزمدر ] طبقه کارگر
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 نيـ به خـاطر ا نز داشته ي الي را که در تزهايي ها، نظرگاه  زندان يهاادداشتي  در يست که گرامش  ي موجود ن  يچ شواهد يه  
توانسـت توسـط   ين امـر تنهـا مـ   يـ امـا ا . هـا کـرده باشـد    جذب دهقانان مجبور شدند از خط خود خارج شـوند، ر  يکه کارگران برا  

زه جهـت  يـ جـاد انگ ي ايته ها براين کميها و استفاده از ا کارگران در کارخانه   يت اقتصاد ي وضع ي برمبنا يته کارگران ساختمان  يکم
-يصـحبت مـ  " گـر   حکومتيهابلوک"  از ين که هرچند گرامشي قابل توجه ا .افته باشد ي، انجام   ي دهقان يهاتهي کم يريشکل گ 

"  دهقـان  - کارگريهابلوک " يني نامفهوم استالينمود، اتفاقا واژهيد مياز طبقه کارگر به جذب دهقانان تاک    يکرد و هرچند که برن    
هـا فقـط بـه    بـه نظـر او آن  . کـرد يتر به عنوان متحد هـم ارز طبقـه کـارگر درک مـ    او روشنفکران طبقه متوسط را کم    . را به کار نبرد   

  ۵۲. توانستند جذب شونديان مبارزه ميدر جر} طبقه کارگر{  اوي کردن از رهبريرويخاطر پ
تواند همراه خود مساله ي مي هرگز مطرح نکرده که مبارزه به خاطر هژمون    زندان يهاادداشتي  در يپنجما و آخر، گرامش     

 "  ييبخشــ" ک عنصــر يــ از يمشــ نقــش غالــب را دارد گراي کــه جنــگ موضــعي ا در دورهيحتــ.  را هــم حــل کنــديقــدرت دولتــ
   ۵۴.يکيکند تا استراتژي مي بازيکيتر تاکتشي بيکند که کارکردي  صحبت مي  جنگ مانور۵۳جنبش،
 از چنــگ ي در آوردن رهبــري، بــرايک جبهــه متحــد در مبــارزات بخشــيــون اکثــرا بــا اســتفاده از تاکتيــانقالب: گــريان ديــبــه ب  
ک طـرف  يـ  کـه  يد وجود دارد، لحظاتي شديياروي متناوب از رو يمعذا لحظات . ک هستند يژدئولوي ا ير مبارزه   يها، درگ ستيرفرم

 همـان گونـه کـه    ي گرامشـ يام مسلحانه بـرا يق. گر را از خطر برهاندي ديکوشد با حمالت خط مقدم جبهه سنگرها ي م يگريا د ي
  .ماندي ميباق"  مبارزه ي قطعيلحظه"  زندان روشن ساخته است يهاادداشتيدر 

 ي ان اسـتعاره يـ ا. رديـ گاش مـورد توجـه قـرار   يخي تـار ينـه يد در زميـ  با زنـدان يهاادداشتي  دريد او بر جنگ موضـع   يتاک  
ش ي در زمـان بحـران، پـ   ي چند هزار انقالبي عزم انقالب–ده است ي گردي طراحي واقعياسيک نکته س  ي پرداختن به    ياست که برا  

 و ياسـ ي سي از مداخلـه گـر  ي  طـوالن ينـد يد در فرايـ ش شـرط هـا با  ين پـ يـ ا. آورديمز را فراهم نيت آميام موفقيک ق ي ي ها شرط
- سـال ي دوره سوم در ابتدايهاستينيگر استالي و دياتيدن آن گونه که تول  يشين اند يجز ا . ک فراهم شده باشند   يدئولوژيمبارزه ا 

 – ام مسـلحانه عالقـه داشـت   ي باره ضرورت قتر به بحث درات کمي در جزئيگرامش.  محض بوديوانگي انجام دادند، د ۱۳۳۰ يها
-يد مـ يـ  امـا او تاک – يدواريـ ام مسلحانه بودند اگر چه بـدون ام ي قيدهها مصمم به سازمانستينين زمان استالي هم رفته در ا  يرو

 دوبـاره در   و۱۹۱۷ن در ژوئـن  يتواند موفق شود، همان گونـه کـه لنـ   يت طبقه کارگر ميت فعال اکثريام تنها با حمايک قيکند که   
  . دارا بود۱۹۲۱مورد آلمان در 

 گمـراه کننـده   بودنـد  خـود مسـتقل   يخي تـار ينـه ي از زمياعتبـار  يگستره از نظر  يي ها چنان که گو    ن کاربرد استعاره  يبنا برا   
  همـان گونـه کـه سـتاد     -سـت  يهمواره مناسـب ن  " يجنگ موضع " ييستاي، اي ناب نظام ي در دوره ها   ي هم رفته حت   يرو. است

  .افتيدر۱۹۴۰ در سال Magionotونات ي در عبور از خط ماگي آلمانيهاانک تيکل ارتش فرانسه ارزش آن را هنگام حمله
     Ambiguities in Gramsci's formulation ي گرامشيابهامات موجود در فرمول بند

د خـود  يـ حـا با ي ترجدرسـت قـرار دارد  در معـرض برداشـت نا   کـه  ي گرامشـ 'يجنگ مانور' و 'يجنگ موضع' مانند يهر استعاره ا 
و ضـد و  . ابهامـات  ي حـاو ي گرامشـ ي جالـب نشـان داده اسـت کـه اسـتعاره هـا      ي اندرسـون در مقالـه ا      يپـر .  انتقاد باز باشد   يبرا
 مـورد سـوء اسـتفاده قـرار     ي خـراب کـردن گرامشـ   يهـا بـرا  سـت ي توانـد توسـط رفرم  ي مي مفهوم ' لغرش'ک ي.  استييهاضينق
   ۵۵.رديگ

 'انتقـال از  ک مرحلـه،  يـ در . ت عـام دارد يـ بـا مقبول ي انجـام داد تقر 'ي جنگ موضع' و ' جنگ مانور'ن ي بي که گرامشي مقابله ا البته
 در آغـاز  ي جهـان يه داريت موازنـه اقتصـاد سـرما   يـ گـر بـه موقع  يدهد؛  مرحله دي رخ م۱۸۷۱ بعد از سال ياسي س 'يجنگ موضع

 يک اسـتراتژ يـ  'ي جنـگ موضـع  'ايـ  گـذارد کـه آ  ين که نـا معلـوم مـ   يل اي به دليشاش زمانن اغت يا. ابدي ي انتقال م  ۱۹۲۰ يهاسال
 اشــاره بــه ي گرامشــي هــاي از فرمـول بنــد يبرخــ.  باشــدي مناسـب اســت، مهــم مــ ينــي معيا فقــط در دوره هــايــ اســت يشـگ يهم
، طبقـه و بـاور بـه    يرزات خودبخـود ، مباين حزب انقالبي کنش و واکنش بيد مکرر او رو يد با تاک  ياما با . ن دارد يشي پ يرهايتفس

   .رمحتمل شمرده شودي غ،ام مسلحانهيلزوم ق
ه ي روسـ يک برداشـت نادرسـت از جنـبش انقالبـ    يـ ن مقابلـه متضـمن   يـ ا. ه و غـرب قـرار دارد  ين روسـ  ين اغتشاش در مقابله ب    يدوم

 يهـا سـت هـا در سـال   يکابر توسـط د يم تـزار يـ  حمـالت مسـلحانه بـه رژ   – 'يجنـگ مـانور  'ها در   ن کوشش يقت اول يدر حق . است
 ي مجبـور شـدند اسـتراتژ   وني انقالبي بعديهانسل.  شکست خورد–د ي گرد۱۸۸۱ها که موفق به قتل تزار در      ستي و پوپول  ۱۸۲۰
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 يسـت ي ده سال بحث محافل مارکس– کرد ي را ضرور'يجنگ موضع' حکومت خودکامه، ادامه   يسرنگون.  را به کار بندند    يمتقاوت
. روهـا يد نيـ  تمدي سـال بـرا  ۱۲ سـر بـرآورد، و سـپس    ۱۹۰۵ توانست در ي قبل از حزب توده اي اقتصاديتگگر آشفيو ده سال د  

  . ضرورت داشت۱۹۱۷ و ۱۹۰۶- ۱۹۰۵ يها سال'يجنگ مانور' تدارک ي برا'يجنگ موضع'ن يا
 اسـتحکامات  روزمندانـه از ي توانـد پ يد کـه مـ  يـ ک اسـلحه جد يـ  با کشف ي نظاميجنگ موضع : يبسط دادن استعاره گرامش     

 دوم ي اول و در شـروع جنـگ جهـان   يان جنگ جهـان يد، مثل آن چه که تانگ در پايطرف مقابل عبور کند مطلق و خطرناک گرد  
 ي خودبخـود ي تانـگ حمـالت انقالبـ   ياسيتراز سهم).  مورد استفاده قرار نگرفتي واقعي نشان دادن برتر   يگرچه برا ( توانست  

ک يـ ون بـدون  يـ انقالب.  شـگفت زده نمـود  ۱۹۱۷ يهيـ ن را در فوري لنـ ي، که حتـ )يان گرامشي ببه(  است ينيي پا ياز جانب توده ها   
 يرات ناگهـان ييـ ن تغيـ  توانند خود را بـا ا يد ارتباط دارد نمي جد'يجنگ مانور' به آن چه که با    يع از مرحله پدافند   يچرخش سر 

ن مسـاله قـرار   يش در درک اين در توانائيعظمت لن. نديت موج جنبش به جلو کوشش نماي و هدا  يرگذاري تاث يق دهند و برا   يتطب
  .رديد انجام پذي با'يجنگ مانور' به 'يجنگ موضع'ک از ير خط استراتژييدارد که چه وقت تغ

خ جنـبش  ي از تـار ينـ ي معين کـه در مرحلـه  يدرک کردند عبارت بود از ا)  و روزا لوکزامبورگ   يو تروتسک ( نيآن چه که لن     
امـا  .  استي ضروري خوديروهايکپارچه کردن ني و ي سازمان بندي، براي کسب هژمون  ي مدت برا  يالنک مبارزه طو  ي،  يانقالب

رحالـت وجـود دارد   يي هـا تغ  که در تودهيک سازمان در آغاز مبارزه ، زماني يهاتي از موفقياري بس–راه است  ن امر با خطر هم    يا
  .شودي مي منتهيبه محافظه کار

ال ي اول در اروپــا حــزب سوســي در جنــگ جهــاني حــزب مبــادرت کننــده بــه جنــگ موضــع ي اصــلي هــم رفتــه، الگــويرو  
 صــدها –جــاد کــرد ي ايي از اســتحکامات را در درون جامعــه بــورژوايمــين حــزب شــبکه عظيــا. بــود ) SPD( دمــوکرات آلمــان 

 و ي کـارگر يه هـا يـ منـد اتحاد ، جنـبش زنـان، دسـتگاه قـدرت    ي محلـ يهاCo-op ها و روزنامه، صدها هزار عضو حزب، کلوپ
 'هـا تيموقع'ن يجاد اي اي حزب برايهاکوشش. ي روشنفکريها از بخشيارين بسيقادر به جلب تحسک يک مجله تئور ي يحت

 جنـگ  ي از اسـتعاره هـا  يارين کـه بسـ  يـ جالـب ا (  رهنمـون سـاخت  ي اول او را بـه مخالفـت بـا نبـرد طبقـات       يان جنـگ جهـان    يبا پا 
 ي در مقابلـه بـا حمـالت روزالوکزامبـورگ بـه رهبـر      ي توسط کائوتسـک يک به گرامشيار نزدي بسيي در واژه ها   ي و مانور  يموضع
   ۵۶.) به کار گرفته شد۱۹۱۲ در سال SPDست يرفرم
   ا و غربيتاليه، ايروس

 کـه  يبـا وجـود  . ده اسـت يـ  اسـت انتخـاب گرد  ي ضـرور ين نمونه کـه در آن جنـگ موضـع    ي به عنوان نخست   يا توسط گرامش  يتاليا
هـا   بـه آن ي که گرامشييزهايچ. شرفته باشد دور بودي پيه داري سرماي جامعهين که نمونهي از ا۱۹۳۰ و   ۱۹۲۰ يهاال س يايتاليا

ش احـزاب  ي، افـزا ي شـهر ي و فرهنگـ ياسـ يسـا، موسسـات س  ي کل–کنـد عبـارت انـد از      يتوجه مـ   " يجامعه مدن  " يژگيبه عنوان و  
ا در يـ تالي اي امـروزه عقـب مانـدگ   –شـان  يدانـان و کش ل معلمان، حقوقياز قب  " )وناليفونکس( روشنفکران موظف " ر  ي، تاث ييبورژوا

. ديـ آيمارگونه بـه نظـر مـ   ي بيخي زودگذر تاريدهي پد،يا و خرده بورژوازي دهقانان، لمپن پرولتار ي عدد ي، برتر ۳۰ و   ۱۹۲۰دهه  
  .ش به افت دارنديگرا هم يه داريشرفته سرمايقتا پي در جوامع حقيي شهرمبناياسي سي مجامع فرهنگيحت

 افـول  –افتـه اسـت   ي يژگـ ي وي شـور ي بيدهيشرفته، دوران بعد از جنگ با پدي پيگر کشورهايطور در د  نيا و هم  يتانيدر بر   
 در  Organe Lodges ياسـ ير سي، افـت تـاث  WEAل حـزب کـارگر و   يـ  از قبي فرهنگـ ياسـ ي در مجـامع س يمشـارکت تـوده ا  

شـان،  ي حقـوق دانـان، معلمـان، کش   – روشـنفکران موظـف   '.  ده سـال يسا در طـ   يفعال کل  يورپول و گالسکو، نصف شدن اعضا     يل
  . کنندي نميد بازي عقاي در شکل دهيديگر نقش کلي د–دکترها 
 ي برمبنـا ي يه ايـ سـازمان اتحاد  ياسـتثنا   ب–زه کردن تـوده هـا   ي، به اتميکيدئولوژيشرفته به تمرکز قدرت ا  ي پ يه دار يسرما  

  . منجر شديمي قدي و فرهنگياسي سيهاف سازمانيضع و به ت –محل کار 
 را يا فرهنگـ يـ  ي محلـ ياسي موسسات سي، سازماندهي  نوبت کار– کرده است يند کار نقش باز  يد فرا يک طرف تشد  ياز    

ل ارتبـاط  يق وسـا يـ ون و تمرکز کنتـرل از طر يزيو تلوي، ظهور رادي اجتماعي  ساختن زندگ  يگربازاري؛ از طرف د   سازديمشکل م 
ن افـراد و  ي بـ ي 'ي جامعه مدن' موثر يشمار ساختارها. ف کرده است ي را تضع  'اوقات فراغت ' يهاتيگر فعال يت د ي، جذاب يجمع

 زمان اعتبار سـازمان  هم .سازنديم را فراهم ميمداخله مستقتر شي و بشيهرچه ب يل ارتباط جمعيوسا.  است افتهيدولت کاهش   
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زه يـ ل گردد و بـا اتم ي تبد'يجامعه مدن' از موسسات يکي رشد کرده است تا به   يشي نما ياگونه به   ييمبنا محل کار  ي يه ا ياتحاد
  . ن نروديشدن از ب

واقعـا   کـه کـارگران   يسـازد تـا در زمـان بحـران وقتـ     يگر را مستعد مـ  استحکامات، طبقه حکومتيدر واقع امر، شبکه دفاع      
ه و يـ  عقب نگه داشتن طبقه کارگر حساب شده بـه اتحاد ي برايژوازکباره  بوري .ف شودي ضعيليخ کنند ي عمل حرکت م   يبرا

ش اعتقـاد بـه رهبـران    ين امـر بـه فرسـا   يـ اما با گذر زمـان ا . شودي وابسته مياسيست سي رفرمي به سازمان ها   يتر کم يليتا حد خ  
 جنـگ  يطين شـرا يتحـت چنـ  . شـود يستند منجر مياش نها قادر به کنترلگر آني کارگران که د يست و به انفجار خودبخود    يرفرم
ه يما در تضاد بـا دولـت سـرما   ي، خود را مستقي انقالبيابد که در آن کارگران با وجود فقدان آگاهيتواند توسعه ي مي واقع يمانور
  .ابنديي ميدار

 ي و بـ ي سـاز يشـرفته خصوصـ  ي پيه داري اشـاره کـرد، سـرما   ۱۹۶۸ک مقالـه مهـم در سـال       يـ در   في کل يهمان گونه که تون     
تواند به ضـد خـود   ي مي شوري باست رفرم بسته  منحصر بفرد که راه يست، زمان يستا ن ي ا ي شور ياما مفهوم ب  . نديآفري م يشور

 از دسـت داده انـد اجبـارا    ي سـنت يهـا  خود را نسبت بـه سـازمان  ي که هواداريکارگران. ل شودي تبد يم توده ا  ي به عمل مستق   يعني
    ۵۷. آورنديقابل انفجار رو مت ينهايش به مبارزات بي منافع خويبرا

 کـه  يامـروزه کسـان  .  به کار گرفته شدندي بحث در باره مسائل مهم استراتژيش براي چهل و پنج سال پ ياستعارات گرامش   
 ير کـرده اسـت کوشـش مـ    ييـ  تغيان به طور جدي سالين که جامعه طيکنند که ادامه دهنده راه او هستند، بدون توجه به ا    يادعا م 

 اسـت  يايشـ ي از جـزم اند ين امـر بخشـ  يـ ا. رندين استعارات را جهت مسدود کردن بحث به کار بگي ناپخته ايوه ايبه ش کنند که   
  . نداردي از آن رنج برده اند، تفاوتيا تروتسکين و ي مواقع مارکس، لنياري که در بسيکه با رفتار

  
  ي گرامشيهاضعف

 زنـدان  يهـا ادداشتين امر در يا. ت کندي را در ارائه نظراتش رعاييرزهاکرد که حد و ميل مي به او تحم ي گرامش يط زندگ يشرا
  .رنديگف قراريش در معرض تحريده هايآورد که اي را فراهم مينه ايزم

 را کـه او  يا هـر کلمـه  ي گرامشـ يهـا سـت از فـراز شـانه   ين بود که حکومـت فاش   ي ا يت گرامش ين محدود ين و آشکارتر  ياول  
 از يخواسـت بـه بعضـ   ي مـ ي کـه گرامشـ  ي اجتنـاب از سانسـور زنـدان، وقتـ     يبـرا . دادي قرار م  ي بررس خواند و مورد  ينوشت م يم

ک زبـان مـبهم اسـتفاده کنـد کـه      يـ  از يستي باياو م.  باشدسم اشاره کند، مجبور بوده است ناروشن    ي دار مارکس  شينار  يم بس يمفاه
داشـت کـه   يش پنهان نگـاه مـ  يست نوشته هاي خوانندگان مارکسن ازيکه هم چنش بل يهارا نه فقط از زندانبان      او يقيتفکرات حق 

  . شودي انسان به او مي سبب بدگمانيگاه گاه
 ي، به طـور اسـتعاره ا  يه داري مبارزه کارگران جهت کسب قدرت در مقابل سرما  ي اغلب برا  يگرامشار مهم،   يک نکته بس  ي  

د  يـ را مناسـبات تول يـ  نگران کننده است زين مطابقه به طور خطرناکي ااما. کرديسم استفاده م  ي در مقابل فئودال   ياز مبارزه بورژواز  
 توانـد در درون جامعـه   ين امـر مـ  يـ  بـازار را، کـه ا  يد کـاال بـرا  يـ  را دارد، تولييد کـاال يـ  به عنوان نقطه شـروعش  تول      يه دار يسرما
ت يـ  موقعيبرپـائ  ياز کسـب قـدرت، بـرا   ابنده اش را قبـل  ي رشد ي اقتصاديرگين چي تواند اي ميابد و بورژواز  ي توسعه   يفئودال

ق بدســت آوردن کنتــرل يــامــا طبقــه کـارگر تنهــا از طر . ســم مــورد اسـتفاده  قراردهــد ياش در درون چــارچوب فئوداليکيدئولوژيـ ا
ن امـر تنهـا بعـد از    يو ا. ل شودي الزم است، ناياسي تصرف قدرت سي که براي اقتصاديرگي تواند به کسب چ  يد م ي تول ياجتماع
ه ي را کـه سـرما  يي جاهـا يعنـ يرنـد،  يهـا را بـه دسـت گ   ر آنيـ  ها و نظها، دانشگاهها بخواهند کنترل چاپخانه افتد که آن  ياق م آن اتف 

د مـبهم بـه نظـر    يـ  باي مـ ين نقطه گرامشيضرورتا در ا.  شوند، بخرندياسي سلطه سين که دارايها قبل از ا   دارها قادر بودند مدت   
 ي بـرا ي ، مبارزه ا'يکيآموزش تئور' ق ي از طريدن در مبارزه طبقاتي جنگي که مدعيروشنفکران ي امروزه براييد اما مبهم گويآ

   . خود هستنديکي اکادم ي يا رشد حرفهيها در حال ط که در اصل آنيز است در حاليآوک دستي اند، تنها يعقالئ يهژمون
  

ان ي مـدع ي بـرا  زنـدان يهـا ادداشـت ي ن شکاف دريسد، ايام مسلحانه بنويتوانست به وضوح در باره ق  ي نم يبعالوه گرامش   
  .رنديده بگي، ندداشتي را در چنگ خود نگه مي که گرامشيايت خشن قدرت دولتين را ممکن ساخته که واقعيرو او ايپ
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ن نفـوذش را در  ي کـه اسـتال  يدرسـت زمـان  .  وجـود داشـت  ي در گرامشـ يگري ديزهاي چي جسمان يهاتير از محدود  ياما غ   
تر از آن چـه کـه ممکـن بـود در     قيند تفکرش را عمين فرايراه شدن با ااشتباه او درهم . کرد، او به زندان افتاد    يمستحکم م ه  يروس

  .  ساختآغاز آشکار باشد، مشخص
رسـد کـه او   يبـه نظـر مـ   . ت کـرد يـ  شکل گرفـت اعـالم حما  ۱۹۲۵ن که در سال  ي بوخار -نيحا از بلوک استال   ي صر يگرامش  

جنـگ  ' از ي بـه دهقانـان بـه عنـوان بخشـ     يازاتيـ  امتيق واگـذار يـ  را از طر'ک کشـور يـ سـم در  يالي سوس'سـاختن   برپا  يکوشش برا 
ک کشـور را بـا رد جبهـه متحـد از موضـع      يـ سـم در  يالي بـا سوس ين او مخالفت تروتسک  يبنابرا. رفته است ي پذ ين الملل ي ب 'يموضع

   . جبهه متحد بوديان اصلي از بانيکي يکه تروتسک دانست ي خوب ميلي که خي با وجود –د ي دي ميکي يچپ افراط
دگاه  يـ امـا قبـول د  . ار آگـاه و منتقـد بـود   يسـم بسـ  ينيسـم استال ي نسـبت بـه اختنـاق بوروکرات     يم گرامشـ  يـ ده ا يـ همان گونه که د     
ه رخ يروسـ  در يين که چـه خطـا  يل ايک کشور توسط او، او را از تحل يسم در   ياليدر باره سوس   )۱۹۲۵ -۲۸( ن  ي استال -نيبوخار

م طلـب  ي عظـ ي هـا يان مردم فـداکار ي پاي بي از توده ها يسد، جنگ موضع  ي نو يم  زندان يهاادداشتي در. داده است بازداشت  
 کـه نسـبت بـه مخالفـان     'مداخلـه گرتـر   'ک حکومـت  يـ ن ي اسـت، و بنـا بـرا   يضرور يسابقه هژمونين طور تمرکز ب   يهم.  کند يم
   ۵۸ '. . .  تهاجم اتخاذ خواهد کرد ياسيس

 يلـ يخ يمقـاومت  ': شـود ي از مـارکس دنبـال مـ   ي اخطـار يي با بازگويت طلبي روند تمام ي برا يمه پوزش خواه  ين ن ياکنون ا   
 و فشـار مـداوم   يمـار يش، بي، ازدست رفتن آسايرنج، خستگ. شوديه ميف روحي محاصره شده سبب تضعي در اردوگاه  يطوالن

  .'سازديران مي که وي مغزيکن خطريد، لشوي حاد که معتدل مينه خطرآورد، يبه بار م
 درسـت  يک اسـتراتژ يـ ن امـر بـر   يد که اي موضوع انتقاد کند و بگويخواهد به هر دو جنبهي مي رسد که گرامشيبه نظر م   
  .  او را رد کنديگر تئوري دي هابر جنبهف کننده يتواند اثرات تضعين تناقض نميا.  استيمبتن

 را درک کـرد، نـه   يجـاد عناصـر دولـت کـارگر    يه مبـارزه در کارخانـه و ا  ي دوسـو ي او رابطه يب غر ي در اروپا  ۱۹۱۹ -۲۰در    
 را ي محرکـه آن حـزب انقالبـ   يرويـ  و ني کـارگر ين توسـعه دموکراسـ  ي مـاب يکيالکتيـ ن او کنش و واکنش ديهم چن . يگريکس د 

ش بـه  يد بـا گـرا  يـ ن ديـ  ايامـا در نقـاط   – اسـت  ي بـاق  زنـدان يادداشت هـا ي  کاري از قسمت هايارين درک در بسي ا.متوجه شد 
 کـه در هـر جـا بشـود از     'يجنـگ موضـع  ' يي برپـا ي براين کننده روشي به عنوان تاميستيني استال'ک کشوريسم در   ياليسوس'دن  يد

    .روديل ميآن رونوشت گرفت، به تحل
 که او در زندان بود و رابطـه اش بـا   ينزما. سم دچار اشتباه شدينيط استاليگام شدن با شرا نبود که با هم ي تنها فرد  يگرامش  

 ل آنـدره يـ نـده از قب ي برجسـته آ يهـا سـت يتروتسک. نـده بـود  ي مربوط به آيزيسم چينيد، ترس از استالي قطع گرد ين الملل يجنبش ب 
 رد کـردن چـپ بـه    يه  گرامشـ يامـا درقضـ  . کردنـد يت مـ يـ  حماين در مقابـل تروتسـک  يکأنون هنوز از استال   . پ. مزين و ج  يآس ن 

  . امروزه مورد دستبرد قرار گرفتيستي رفرميهااستيه سي توجي اش، برايوان عنصر اغتشاش در تئورعن
ن اقتصـاد و  ي از ارتبـاط بـ  يگرچـه او گـزارش کـامال درسـت    .  وجـود دارد ي در گرامشـ يار اساسـ يک ضعف بس  يبه طور قطع      

 اش ياسـ ي سي را در کارهاي ابعاد مشخص اقتصادن کهيبه خاطر ا ي بزرگ گرامشيهاستيان مارکسيکند اما م  يه م ياست ته يس
ن، روزا يکنـد کـه در مـارکس، انگلـس، لنـ     يجـاد مـ  يش اي در نوشـته هـا  ي ايگيک سـو يـ ن امـر  يـ ا. کپارچه  نکرده است، تنهاست ي

ن حـال  يـ  بـا ا . اسـت يسـم در حـال فروپاشـ   يکـرد کـه فاش  ي او فکر م۱۹۲۵ نمونه در يبرا.  وجود ندارديا تروتسک يلوکزامبورگ  
 ي حقـوق يکپـارچگ ياو دوبـاره از خطـرات   .  رخ دادي طـوالن ي در دوره ايي نوشت که گـو  زندانيهاادداشتي چند سال بعد در 

ر سـازد  ين امر را ممکـن پـذ  يتواند اي که مي اين که از اوضاع اقتصاديکند بدون ا يستم صحبت م  يشده طبقه کارگر در درون س     
  .ان آوردي به ميحرف

 افـراد  يکيدئولوژيـ  اياسـ يژه  و مبـارزات س ي ويت اقتصاديک وضعين يه واقعث بيدادن رابطه دوسو   در نشان    يبه طور کل    
م خـود از  ي مسـتق ين شـکاف را بـا اتکـا بـه تجربـه     يـ او قـادر بـود کـه ا   ۱۹۱۸ -۲۶ يهـا در سال.  وجود دارديرات آن، کوتاهيو تاث 

هـا  کوشـد آن يزد و ميآميهستند که در آن جا او با کارگران در م ييها او آنين نوشته هاين بهتر يبنابرا.  درک کند  يمبارزه طبقات 
  .شوديز مي گالوي مبارزات جاريت کند، که با مشکالت مرکزيرا هدا
 آگـاه بـود   ي بـه خـوب  يگرامش.  با توده ها محروم کردي او را ربود و از هر گونه ارتباطيستي حکومت فاش۱۹۲۶اما در سال    

-ي کـه مـ  ين نحـو يافته انـد و بـه طـور خالصـه بـه بهتـر      يم ي تصورات تعميو مجالت دربر دارندهها کتاب: ستي آن چ  يکه معنا 
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م يک احسـاس جـانبخش مسـتق   يـ دهنـد کـه   ي گـاه بـه شـما اجـازه نمـ     چيآن هـا هـ  : دهنـد يان حوادث جهان را شرح مـ     يتوانند، جر 
د يـ د کـه بفهم يسـت يد، قـادر ن يـ  را درک کنياقعـ د اشـخاص و ياگر شما قادر نباشـ . ي داشته باشيک و هار ي تام، د  يدرنگ از زندگ  يب

   ۵۹.  استي و عمومي همگانيزيچه چ
 افـراد  ياسي و واکنش سيط اقتصادين شراي بيهي ازتباط دوسوين بود که قادر نبود بدون تجربه شخص      ي ا يت گرامش يواقع  

 کـه در بازداشـت   يا تروتسـک يسد ي بنوژدهم برومر راي توانست هين مساله در مورد مارکس که در مهاجرت مياما ا. را درک کند 
  .کرديسد، صدق نمين بنويشرفت روزانه در برليتوانست با عمق در باره پيه ميدر ترک
ل مشـخص از اوضـاع مشـخص در رنـج     يـ م مجرد بـه تحل ي حرکت از مفاهي برايش از همه از ناتوان  ي زندان ب  يهاادداشتي  
سـت جـدا از مبـارزات    يسـم رفرم يک مارکسيـ  کـه خواهـان   ييهانيسيها و آکادم همه بورکراتي است که برا   يزين چ يالبته ا . بود

  .ت داردي کارگران هستند، جذابيتوده ا
ها که برخاسـته  ادداشتيد از ضعف موجود در ي است، اما نباي و تفکر گرامشي مخالف حمله به زندگ ي ا ن پروژه ياگر چن   

  . را ندارديا تروتسکين ين آثار مارکس، لنيشان عظمت بهتريني درون بهرچند که. مي کنيها است چشم پوشت آنينياز فقدان ع
. کــرد} م .يفکــر{ ي مغــزي ســال توقــف کارهــا۲۰ زنــدان و ي او تقاضــاي، بــرايســت در محاکمــه گرامشــيدادســتان فاش  
، موفـق شـدند   م بـا مبـارزه طبقـه کـارگر    ي مسـتق يختگـ يآم از ين کـار موفـق نشـدند امـا بـا محـروم کـردن گرامشـ             يـ ها در ا  ستيفاش

  . بازدارندينزي الين و تزهايش گذاشته شده در نظم نوي به نماييت دادن کامل توانايسم او را از واقعيمارکس
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  :هاسيرنويز
۱-   Spunti Critic sulle' Lettere di Gramsci  
   ۲۴۰صفحه ) لندن  ( يو گرامشيدسون، آنتونيداو. آ  -۲
  ۲۶۹. دسون، صيداو  -۳
   ۱۹۷۷ مارس ۶ لندن، يک مرکزي تکني، پلي در کنفرانس گرامشيد پورديوي ديد به سخنرانينگاه کن  -۴
   )۱۹۸۲لندن  ( ي گرامشياسيون، تفکر سميد توسط روگر سيژه متناقض جديک نمونه به وي  -۵
لنـدن  ( نـده چـپ   يک دهـه، در بحـران و آ  يـ ، مباحـث  ۱۹۸۰ در يپـ .  اسـتوارت هوالنـد ام  يد بـه سـخنران    ي مثال نگاه کن   يبرا  -۶

   ۲۱.  ص)۱۹۸۰
 ياسي سين پس از دست نوشته هاياز ا  ( ۴۳. ص) ۱۹۷۷لندن  ( ۱۹۱۰ -۲۰ ي گرامشياسي  س  يمنتخب دست نوشته ها     -۷
  )مي برياسم م PW ۲۰- ۱۹۱۰با
۸-  PW۲۰- ۱۹۱۰۷۶.  ص   
   ۱۹۷۷ در ستاره صبح، سوم مارس PW ۲۰- ۱۹۱۰و ازي ماتيد به نقد بتي مثال نگاه کنيبرا  -۹
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 ارائـه  PW ۲۶- ۱۹۲۱ن پـس بـا  يـ ازا( ۱۹۲۱ -۲۶ ياسي سي، منتخب دست نوشته هايگرامش. نز آي ال يترجمه کامل تزها    .۱۰
   ۳۴۰ -۳۷۵فحات ص) ۱۹۷۸لندن ) ( شوديم

۱۱-PW ۲۶- ۱۹۲۱۳۵۹. ، ص   
۱۲-  PW ۲۶- ۱۹۲۱۳۴۹. ، ص   
۱۳-PW ۲۶- ۱۹۲۱۳۵۷. ، ص  
  تايناسيزا، ري توسط آتوس ليگزارش مکالمه گرامش  -۱۴
۱۵-PW ۲۰- ۱۹۱۰۹۳.  ص   
۱۶-PW ۲۶- ۱۹۲۱۳۶۲. ، ص   
۱۷-  PW ۲۶- ۱۹۲۱۳۶۳. ، ص   
۱۸-PW ۲۶- ۱۹۲۱۳۶۳. ، ص   
۱۹-  PW ۲۶- ۱۹۲۱۳۴۳. ، ص   
۲۰-PW ۲۶- ۱۹۲۱۳۵۹. ، ص   
۲۱-  PW ۲۶- ۱۹۲۱۳۷۵. ، ص   
   PW ۲۰- ۱۹۱۰گا در يد به مقاله بوردينگاه کن  -۲۲
   )۱۹۷۵لندن  ( هااشغال کارخانهانو، يد به پ اسپرينگاه کن  -۲۳
  ۱۱بخش PW ۲۰- ۱۹۱۰ژه به يد به وينگاه کن  -۲۴
۲۵-  PW ۲۰- ۱۹۱۰ ۲۹۳ -۴صفحات  
  ۲۰۸. دسون صيبه نقل از داو  -۲۶
   ۳۶۵. ص ) ۱۹۷۱لندن ) ( شودي ارائه مPN ن پس باي ازا ( زندانيهاادداشتيمنتخب  يآ گرامش  -۲۷
۲۸-  PW ۲۰- ۱۹۱۰۴۶.  ص  
۲۹-  PW ۲۰- ۱۹۱۰ ۲۰- ۱۹۱۰۹۹.  ص  
۳۰-  PW ۲۰- ۱۹۱۰ ۲۰- ۱۹۱۰۱۰۵.  ص  
۳۱- PW ۲۰- ۱۹۱۰۲۶۸.  ص۱۹۱۰ -۲۰ و    
۳۲-  PW ۲۰- ۱۹۱۰ ۲۰- ۱۹۱۰۳۲۰.  ص  
۳۳-  PW ۲۰- ۱۹۱۰ ۲۶- ۱۹۲۱۳۵۵.  ص    
۳۴-  PW ۲۰- ۱۹۱۰د يــکنــد، امــا بــدون تردي روشــن مــي قــرون وســطيايــتالي از اي مطلــبش را بــا مثــاليگرامشــ. ۱۹۹ .، ص

  ۲۲۵. ، صPNن به يد هم چنينگاه کن. سم استيها و ظهور فاش کارخانه اشغالمنظورش شکست
سـم  يمارکس 'ي از هژمـون ي مفهوم گرامش'، وي گرامشياسيفکر ستمون، يد به روگر سين مطلب رجوع کن ي ا يها مثال يبرا  -۳۵

  ۱۹۷۷مارس امروز، 
۳۶-  PN۲۳۵. ، ص  
۳۷-  PN۲۳۷. ، ص  
۳۸-  PN۲۳۸. ، ص  
۳۹  PN۲۴۳. ، ص  
۴۰-  PN۲۲۳. ، ص    
گـر  ي ديم گشـت، در جـا  ي اش که ما به آن برخـواه يل شخصي به خاطر دالي گر چه گرامش  – ۲۶۳. ، ص PNد به   ينگاه کن   -۴۱

  .دهدين مي تع ' تهاجمي تئور' را با يتروتسک
۴۲-  PNص ،.  
۴۳-  PW ۲۶- ۱۹۲۱۳۷۳.ص  
۴۴-  PW ۲۶- ۱۹۲۱۳۷۳.ص  



 ١٧

۴۵-  PN۱۸۴ .، ص  
۴۶-  PN۱۶۸ .، ص  
۴۷-  PN۱۹۸ .، ص  
خ ي کنند از مطالعـه تـار  ي کار مي که در باره گرامشي از محققانياري را اختراع نکرد اما بس    ينولوژين ترم ي ا يهرچند گرامش   -۴۸

 در  ' معتبر اسـت ي نپ به طور جهانياست دهقاني س'ف ينوويز. د به گي مثال نگاه کنيبرا.  کرده اندينترن چشم پوشيتفکر کم
  ).۱۹۷۴ورک يوين ( نترني ارباب کميه شورويروسگروبر . ها
  ۴۴۱ -۶۲صفحات PW ۲۶- ۱۹۲۱ ' از مشکالت جنوب ي بعض' در يد به مقاله گرامشينگاه کن  -۴۹
۵۰- PN۱۰۱ .، ص  
۵۱- PN۱۶۱ .، ص  
هـا  امـا آن .  نسبت داده شده اسـت ' ي گرامشي اصطالح شناس' از ي به او به عنوان بخش' ييها بلوک 'ن  ي در باره چن   يعبارات  -۵۲

ومـه  يدهـد معمـوال آن را در گ  ي را مورد استفاده قـرار مـ  ' بلوک ' که او کلمه يده شده اند و وقتي خود او ديهابه ندرت در نوشته   
  .بردي را به کار ميي بورژوايروهايهد و ائتالف نديقرار م
۵۳- PN۲۴۳ .، ص  
۵۴-  PN۲۴۳ .، ص  
ن نظـر جالـب   يـ مقالـه از ا . ۱۰۰د شـماره  يـ  ، مجلـه چـپ جد   Antimonies of Antonio Gramsci  دراندرسون،. پ  -۵۵

  .کوبدين مي ، به زم را که در گذشته توسط خود اندرسون  مورد دفاع قرار گرفتهييهاتي از وضعيارياست که بس
 ۱۵۲ -۳صــفحات  ) ۱۹۷۵لنــدن  (  روزا لوکزامبــورگ، باســو.د بــه اليــن نگــاه کنيهــم چنــ. ۶۱ -۶۹اندرســون صــفحات   -۵۶
   .۱۴۸ادداشت ي

نگتن نـه  ينـه واشـ  ف، يـ کل. د چاپ توسـط ت يتجد. ۱۶. ، ص۳۶ مقاله ين الملليزم بيالي ، سوس  ' چشم اندازها    'ف،  يکل.  ت -۵۷
  ۲۳۴. ص ) ۱۹۸۲لندن ( مسکو 

۵۸- PN ۲۳۸ -۹، صفحات  
        ۶۲. ص) ۱۹۷۷لندن  ( يسم گرامشيمارکسبوگز، . ث، به نقل از ۱۹۲۸انا، نوامبر ينامه به تات  -۵۹
  

        
    

  

  

  

  

             
  

  
            

        


