
  جنبش سوسياليستی
  

  آنتونيو گرامشی
  

تفاوت این .  طبقه حاکمه نقش داشته استهای مهمی از  جنبش کارگری سوسياليستی در بوجود آوردن بخش
در کشورهای دیگر جنبش : کشورها به طور واقعی در این امر نهفته است کهپدیده فی ما بين ایتاليا و سایر 

های  ای از گروه  و در ایتاليا بر عکس مجموعه،ياسی سمنفردهای  کارگری سوسياليستی شخصيت
به نظر من علت آن را باید در کمبود . اند ستهوگروهی به طبقه دیگر پيروشنفکری بوجود آورده که به طور 

ها، جوانان به مردم نزدیک گشته ولی در  در مبارزه نسل. به مردم جستجو نمود وابستگی طبقات باال
-امری که در مورد سندیکاليست(گردند  نان به سوی طبقات خویش باز میهای قطعی این جوا بحران

  .١)ها رخ داد ها و فاشيست ناسيوناليست
  

 . است منتهی در شرایط متفاوت.]ه. ر-دگرگونی  [ی تراسفورميسم در واقع صحبت از همان پدیده
.  متحد شدند٢ان رستاخيزای بود که به خاطر آن احزاب دور  همان پدیده»کالسيک«تراسفورميسم در قالب 
. دهد  و نيروی طبقاتی را نشان میغيرهنحو بارزی تضاد بين تمدن، ایدئولوژی و ه این تراسفورميسم ب

جوانان از نظر فرهنگی به طرف کارگران : )ها مبارزه نسل(گردد  جوانان خود نمیبورژوازی قادر به تربيت 
 اشتياق به »ضمير ناخودآگاه«(نمایند  عی در رهبر شدن میشوند حتی تا بدآنجا که رهبر گشته و یا س جلب می

ی خویش باز  های تاریخی به سوی طویله اما در بحران، )تحقق بخشيدن هژمونی طبقه خودشان بر مردم
  .گردند می
  

هایی  ند پدیدها ابه داشتهشدر کشورهایی که وضعيت م:  مسلمًا فقط مختص ایتاليا نيست»ها گروه«این پدیده 
ها و  یا سوسيال رولوسيونرها یا نارودنيک(» اسالو«م ملی کشورهای سسوسيالي: صورت گرفته استهمانند 
  ).غيره
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 متن .١٢۴-۵. ص ،  ص١٣۵۶، انتشارات بابک، ایتاليا، تير »ای از آثار آنتونيو گرامشی برگزیده«: منبع
 Gli intellettuali e l'organizzazione)»کران و سازماندهی فرهنگروشنف«ایتاليایی در مجموعه 

della cultura)  منتشر شد۴٢-۴٣. ص  آثار گرامشی، ص٣، جلد ،.  
  .ها از انتشارات بابک یادداشت. انتشارات بابک: ترجمه

 .١٣٨٣ فروردینپيان، روبرت هاکو: یبازنویستصحيح و 
  
  

                                                 
های افراطی و  سياليست ايتاليا است که با شروع جنگ بين المللی اول در کنار ناسيوناليستحزب سوای از کادرهای   اشاره به عده 1

ی بارز آن بنيتو  نمونه. طرفداران جنگ قرار گرفتند و همين عده نقش عظيمی را بعدًا در پيدايش فاشيسم در ايتاليا ايفاء نمودند
  . سوسياليست ايتاليا بودها سردبير روزناه آوانتی ارگان حزب  موسولينی است که مدت

 که در آن در واقع بورژوازی صنعتی ايتاليا نضج گرفت سنت ليبراليستی قوام يافت Il Risorgimento نهضت رستاخيز ايتاليا  2
- بورژوا و ضد کليسا و حتی راديکال- های راديکال ای در نيروهای جمهوری خواه طرفدار حوزه ماتسينی و گروه که تأثير عمده

  .  ست باقی گذاشتسوسيالي
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