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ژاك " نوشته "ها و استراتژی تيواقع"فصل نخست از آتاب شگفتار و يپد یآ آنچه در پی می

ن آتاب به بررسی و جمع بندی ی ا.ست فرانسه استيعضو رهبری حزب آمون" شامبز
نحال یبا ا. ر اختصاص داردي اخهای  در دهه حزبن یاهای  استيها و س دگاهیات، ديجربت
 رود و می  ك آشور فراتر مییك حزب و ین آتاب از چارچوب خاص یاری از مباحث ايبس

ی یها  بخش. ز حاوی نكاتی ارزنده باشديگر آشورها نیسم در دياليتواند برای مبارزان سوس 
 و اآنون متن آامل آن است  راه توده منتشر شدهه ینشر در ورت خالصه، بصن آتاب قبالیاز ا
   .نترنتی راه توده قرار خواهد گرفتیت ایبر روی ساترجمه و ج یبتدر

  
  ت ها و استراتژیيواقع

  
  سندهی نوشگفتاريپ
ط و ابعاد آن را، گام یست فرانسه، شرايك حزب آمونیهای استراتژ  آوشد نوسازی ن اثر مییا

لرزه   نيد با زمشها همزمان   ن نوسازییق شدن مضمون ايدق.  به خواننده نشان دهدبه گام،
  . بزرگی آه در آشورهای اروپای شرقی و مرآزی بوجود آمد

ست و ياست حزب آمونيس: ك پرسش اساسی را مطرح ساختین آشورها بالفاصله یحوادث ا
ه یا، برعكس تجزی اعتبار شده اند؟ یب اند آهنه و است قرار داشتهين سیی آه مبنای ایها  ليتحل

 درست لين تحلیااست و مشی ناشی از يسن یتدول آشور و جهان و یل حزب از مسايو تحل
ی آنها را بدست ین حوادث و فشردگی استثنایل ایدهای اساسی برای درك دالي آلبوده و

  دهد؟ می
  

های مردم   تحقق خواستی فرسوده آهیها نظام. ان دهه هشتاد را رقم زدی پای دردناآحوادث
سم يهای مختلف آه همگی آمون تيهای دارای ماه انیخود را مانع شده بودند، با موجی از جر

احزابی آه نقش رهبری خود را در . دنديشمردند فرو پاش  را با قحطی و سرآوب مساوی می
ای دوران خود ه ازها و خواستيزان از نيت آرده بودند نشان دادند تا چه ميقانون و نهادها تثب

  . اند و ناتوان از ابتكارهای خالقانه هستند دهیبر
  

سم، اگر يپرانتز آمون: آنند  ك سخن را تكرار مییاند و مدام  دهيها صف آش مدعی العموم
 هیی در جانب نظام سرمایته و آارايمدرن. شه بسته شده استيسم، برای هميم مارآسیينگو

ژه ی بو،نيدر فرانسه آارزاری سنگ. ده استی گردروزيداری است آه اآنون بطور قطعی پ 
نی تكان يك بازبیر از ین حزب ناگزیاند و مدعی هستند آه ا ها به راه انداخته ستيبرضد آمون

 بلكه با ، شدنیارویرونده نه حتی با یبه گفته آنان آ. است خود استيدهنده در اعتقادات و س
  . ی رقم خواهد خوردال دمكراسيسم و سوسيبرالي شدن لشانه به شانه

  
 ،اند داری شده  هین همه تبختر و غرور سرمایت زنان و مردانی آه نگران از اين وضعیدر ا
  .آنند  شه میینده اندیآقا راجع به يعم



سم؟ پاسخ مثبت ياليز؟ سوسياما چه چ. رود  د شدن آن مییا ادعای ناپدیده شده ینا ناپديقیزی يچ
دن در مفهومی مجرد، ورای زمان و مكان از تحول انقالبی ن پرسش به معنای باقی مانیبه ا
 های آرمان: ات متفاوت استيز به معنای مخلوط آردن واقعين نیسم؟ اما ايپس آمون. است

 نظام اجتماعیك یستی در تنوع آن؛ تصور ي آمونجنبشای آهن دارند؛  شهی، آه ر"ستیيآمون"
ی آه یها  نده نگرییها و آ ها، جنبش ستداری را پشت سر گذارد، خوا  هیآه تضادهای سرما

 . ق شده انديخ اصالح و دقیر تاريدر مس
  

ن تحول ی راهبری ا ن از تحول جامعه و آن نظام فكریست آه مدعیيد شده شكلی معیآنچه ناپد
ت رهبرانی قرار داشت آه مانع از تحول جامعه خود شدند، يستم تحت مسئولين سیا. بود

نسان آاهلی، درجازدن و ینسور و نقض حقوق بشر پاسخ دادند و بدخواست دمكراسی را با سا
  . ق آردندیفساد را تشو

  
سم و يالي هشتاد مطرح آرد مفهوم سوسه ده انیینی آه حوادث پایاديل بنیكی از مساین یبنابرا

  . ای امروز استيتحول انقالبی در دن
  

ق يسم و دقينيرا به رد استالسم، ما ياليك از سوسين مستقل مفهومی دمكراتیدر فرانسه تدو
: ست سابق با آن مواجه بودند رهنمون شدياليای آه آشورهای سوس ساختن چالش سه گانه

 مشارآت اجتماعی و فرهنگی، توسعه شرفتيپن ين اقتصادی، تضمی نوییآاراتسلط بر 
زی است آه موضوع اختالف ين همان چیا. های زندگی اجتماعی ك در همه عرصهيدمكرات
ناتوانی در . ز برسر آن بحث شدي آه بارها ن،ست اتحاد شوروی بودي ما با حزب آموناساسی

ن یهمپاشی ا از بود آه بنظرما موجب ها ن ضرورتیاده گرفتن یها و ناد ن چالشيپاسخ به هم
  . ها شد نظام

  
 نی آرده بود؟ طرح مسئلهيش بيها را دانسته و پ نیست فرانسه همه ايا حزب آمونینحال آیبا ا
نی يب  توان با آف  نی را نمیيش بيل و پيتوان تحل. ن شكل طرح نادرست مسئله استیبه ا

آم   را دستزان وخامت تضادها يست فرانسه مياما به احتمال قوی حزب آمون. مخلوط آرد
ن آشورها سعی داشتند عمقشان را پنهان آنند و بروز ین ايی آه مسئولی، تضادهاگرفته بود

  . رت زده آردي ناظران را حناگهانی آنها همه
  

خ اتحاد یكسان معرفی آردن تاریك امر است، یای آن یسم و بقاينياما محكوم آردن استال
زی يو باز هم چ. گریزی ديسم چينيست اروپا با استالياليگر آشورهای سوسیشوروی و د

ت ن آشورها گذشته اسینچه در اآشه بر روی یبرای اندرا  ینكه هر تالشی ا،گر استید
  . ها معرفی آردن ن سالیهای ا ن جنبهیكتریه تاريبعنوان توج

  
اما بدون آنكه . د دنبال آرد و نوشتیهای پس از انقالب اآتبر را هنوز با  ق دههيخ دقیتار
ها را درباره  دگاهیتوان برخی د یم، از هم اآنون مينی آنيب  شيهای بعدی را پ ج پژوهشینتا
  .ك است مطرح آردیدئولوژیی و ااسيهای س لی آه موضوع بحثیمسا

  
ن یهای ا م منفی، برای خلقیيده، اگر نگویفايچ، پرانتزی بي انقالبی برای ه1917ا انقالب یآ

اری اذهان مطرح يای است آه در بس ن مسئلهی؟ ا بودهای جهان  د برای همه خلقی و شا آشور
  .است

  



خی اتحاد ی و روند مشخص تارن حال تضادهايها پاسخ داد و در ع ن پرسشیتوان به ا  نمی
های  شرفت واقعی برای خلقيای آه پ توسعه. ده گرفتیر آن را نادیشوروی و توسعه انكارناپذ

ن يقا هميدق.  دستاوردهای آن را به باد داددهه هفتادهای  ن آشور ببار آورد و رآود سالیا
آه برضد استثمار ی یها ه گاهی برای همه خلقيها بود آه اتحاد شوروی را به تك شرفتيپ

سم، استعمار، جنگ و برای تحول يه گاهی در مبارزه با فاشي تكل آرد،یآردند تبد  مبارزه می
  .المللی نيروابط ب

ی ین آشورهای اروپایتر  كی از عقب ماندهیتوان فراموش آرد آه انقالب اآتبر در  یا میآ
نسانی در آن نه تنها با روی داد، آشوری دهقانی آه درجه توسعه و مناسبات اجتماعی و ا

   بود؟ 1789تر از فرانسه   نیيغرب اروپا متفاوت بود بلكه پا
ن ین جهت سترگ بودند آه ای درست از ا،ه روی داديتحوالتی آه در پی انقالب در روس

از بود، ين وضع به زمان نیر اييبرای تغ. شانی داشتيای را بر پ ن گذشتهيآشور داغ چن
ن آنگره حزب ي م24. ك فرد اندازه گرفتیات يار حيرا با معتوان آن  یزمانی آه نم

: د آرديزمان اتحاد شوروی تاآ های آن یی درباره نارسا1982ست فرانسه در سال يآمون
ه ابتكار، تحول مناسبات يق روحیها، تشو ییری توانايات، شكل گير عادات، ذهنييبرای تغ"

دست يت دهقان تهیاآثر(كیا از مرحله موژار دشوار است خلقی ريبس. انسانی زمان الزم است
  ."رساند) ه و جهانيی روسین ماهواره فضاينخست(ك يبه دوران اسپوتن) روس

 چه اندازه ،ار داشتياخت ن انقالب دریآه ارا  فرصتی ده گرفتیبر آن، نادتوان عالوه  یا میآ
 دو جنگی آه بر های ناشی از رانییتر و دشوارتر شد با آن همه تنش و فشار، با و  آوتاه

داری در فردای انقالب   هیای آه آشورهای سرما د؟ جنگ مداخله گرانهیل گردين آشور تحمیا
ن ين نخستیبانی از جنگ داخلی به راه انداختند؟ تاوان وحشتناآی آه به مردم اياآتبر در پشت
هانی توان جنگ دوم ج  ل شد؟ میي تحمبگسلدداری را   هیر سرمايزنججرات آرد آشوری آه 

ی آن چنان آه ی؟ بهاسم پرداخت فراموش آردیآه اتحاد شوروی برای نابودی نازرا ی یو بها
سرخ به رنگ : "درباره ارتش سرخ نوشت) س بزرگ فرانسوییرمان نو(اك یفرانسوا مور

  ." خونی آه برای آزادی ما پرداخت
های  را ملتی ز،ای گذاشتندن پیای نويها به راه دن آلمان: "مارآس زمانی درباره آلمان گفته بود

گر یهای د را ملتی ز،ن راه توانستند ادامه دهندیها در ا گر جرات آردند انقالب آنند و آلمانید
ا بخش مهمی از آزادی و دستاوردهای جهان غرب ناشی از آن یآ." با ضدانقالب روبرو شدند

طر ضدانقالب ست آه بخايی نیست آه ملت روس جرات آرد انقالب آند و بهاينبود و ن
داری   هیحاتی به اتحاد شوروی به اندازه تمام آشورهای سرماينه تسلیل هزيمتحمل شد؟  تحم

رانی بخش اعظم ی آشته و وون يليست ميا بغرب، آن هم درست پس از جنگ جهانی دوم ب
  ر باشد؟   يتاث  ن آشورها بییزندگی مردم اسطح توانست بر   ا میین آشور، آیا

  
***  
 انقالبی نامدار آه او را - گراآوس بابوف. روزهای انقالب فرانسه. 1789ه یيوژ. سیپار
ه يبرت"رحمانه  یابان شاهد اعدام بي در خ-دانند   می" سميآمون"شه و اصطالح یه گذار اندیپا

ی آه یدن سرهایمنقلب از دهمان روز .  و باجناقش بود-سی آارپرداز مالی پار-"نییدو ساو
م یا افتهیتی را یما خوی بربر: " ای به همسرش نوشت خورد در نامه  تاب میا  هزهيبر باالی ن

ز بر روی ين نظر نیه تزاری از ايماندگی روس  عقب". ده استيرساربابانمان به ما از آه 
  . گذاشت  ر میيد تاثیحكومت جد

ه بود تی را آه گذشته روس بوجود آوردین خوی بربریسم در قلب روند تحول جامعه، اينياستال
ل یم قدرت تبديله تحكيك وسین را به یخی او عبارت است از آنكه ایت تاريمسئول. وارد آرد

الست يی آه در فردای جنگ دوم جهانی سوسیگر آشورهای اروپایك مدل به دیآرد و بعنوان 
شه آن آرد، اما یامدهای آن را ريسم را محكوم آرد و پينيد استالیآری با. شدند گسترش داد



ل دادن، به معنای آن است آه ين صفحات دوران او تقیكتریاتحاد شوروی را به تارخ یتار
ن هم به جا ماند ين جامعه را در خود گرفته بود و پس از مرگ استالیت ايی آه واقعیتضادها

  . میريده بگیناد
 جامعه -دي تول- تكنولوژی-ان علومينی میا بود آه در دهه هفتاد آه مناسبات نوین بقايهم
  . ل شده بودیك ضرورت تبدیآن آردن آن به   شهیجود آمده بود ربو

برابر  ز دريش منفی آن و نيش از پيامدهای بين وضع و پیست فرانسه در برابر ايحزب آمون
های خود  د ضمن آنكه اختالفين حزب آوشیا. تالش برای گسست از آن تماشاچی باقی نماند

اری یآه به او بستگی دارد به تكامل مثبت اوضاع آند، تا آنجا   را به شكلی روشن مطرح می
  . میاست هرچه بدتر نبوديما دنبال س. رساند

ن نظام یرش آن بود آه ایاست هر چه بدتر به معنای پذيمان بود؟ سين روش پشید از ایا بایآ
ا انطباق با ی چنان آه هستستم يان حفظ سيگری میو ديتوان تحول ندارد و راه حل و آلترنات

ن ي ما به چن.ال دمكرات وجود ندارديا سوسیبرال يداری، اعم از ل  هیهای توسعه سرما روش
  .میم و نداريزی اعتقاد نداشتيچ
داری خواهان   هیدگاهی است آه گروه حاآم در آشورهای سرمایدگاهی اتفاقا همان دین ديچن

ران و احزاب ن رهبیاديت بنيجا انداختن آن است و بطور متضاد موجب فراموش آردن مسئول
م صرفنظر از ين است آه معتقد باشن روشی به معنای آيچن. شود  رها مین آشویحاآم در ا

استی را يی داشتند و چه سیها  شهیستی سابق چه اندياليآنكه رهبران و احزاب آشورهای سوس
از درون . ديپاش  ر فرو مییزناپذین آشورها بطور گریهای ا گرفتند، حكومت  ش میيدر پ
ن روشی يچن. ری شوديگ  جهيخواهد نت  ده بودن انقالب اآتبر مییفاي ادعاست آه بنيهم

دهد آه مدعی است   المللی اعتبار می نيافته از همبستگی بیان ین به درآی منجمد و پايهمچن
ر احزاب یهای خود بلكه مسئول اقدامات سا تيست نه تنها مسئول فعاليهر حزب آمون

  . ز هستيست نيآمون
دهد شكستی واقعی است و ما   ستی سابق روی داد و روی میيالير آشورهای سوسآنچه د

آنچه روی داد شكست نوسازی و . ميابی معرفی آنيم آن را بعنوان آاميستيحاضر ن
ن نوستالژی نسبت به یست آه آمترين بدان معنا نیا. ن جوامع بود و هستیون ايزاسيمدرن

برابر تحول  رغم موانعی آه دريها را عل  ن نظامیشی ااما از هم پا. مین آشورها داریگذشته ا
به همان . نی استيجامعه خود قرار داده بودند، بعنوان امری مثبت وانمود آردن نشانه تنگ ب

ر در اجرای تحوالت يا تاخیل خودداری ين آشورها بدلیاندازه آه مبارزه تحول بخش در ا
ه داری آنچنان آه امروز یارهای سرمايرد معشبيضروری از پا افتاده بود، به همان اندازه پ

  پنهان آردن دشواری. آند  اری نمییشود به تحول واقعی   ن آشورها اجرا مییدر برخی از ا
ی آه همچنان به تحول انقالبی در اروپای مرآزی و شرقی با آن مواجه یروهايی آه نیها

ستند يست هم نيآه آموناری از آسانی ينه بسين زمیدر ا. ستيهستند، نامش همبستگی ن
. ال دمكرات شرآت آننديا سوسیه داری یروزمند محافل سرماياهوی پيستند در هيحاضر ن

آشورهای شرق اروپا اآنون بهای انسانی :" ك نوشتيپلماتین در لوموند ديچنانكه آلود ژول
 را ن است آه فكرشين بها آنچنان سنگیا. را خواهند پرداخت" داری واقعا موجود  هیسرما"

  ."آردند یهم نم
اند تا از وضع بوجود آمده  ه ابزارها را بكار انداختهيه داری آلیمحافل حاآم آشورهای سرما
ون دستاوردهای يزاسي به اشكال مختلف، به اسم مدرنشمالدر . به سود خود استفاده آنند

 روند جهنمی ن منطقه نتوانندیهای ا ، اگر خلقجنوبدر . ستانند  خی مردم را از آنان مییتار
افتگی يتوی گرسنگی و توسعه ن موجود را متوقف آنند، بزودی چهار پنجم ساآنانش در هزار

  .ان داردیگر جرین وضع به شكلی دي همشرقدر . گرفتار خواند آمد
ن مسئله اساسی همچنان به قوت یگذرد ا  در ورای همه آنچه در شرق و شمال و جنوب می

 باشد؟ آدام جهان با آدام انسان در خدمت ای توسعهچگونه  برای جامعهآدام : ستيخود باق



ت در آن وارد یخی آه بشرین دوران تاریاديها خصلت بن ن پرسشینده؟ تالش برای پاسخ بدیآ
  . آند  ن میييشده است را تع

ل به همه مردم جهان مربوط ین مسایا. نسان بوجود آمده و مطرح شده استین بدیلی نویمسا
اند آه تضادهای  اد گرفتهیها   تیيه داری و صاحبان چندملی آشورهای سرمارهبران. شود  می

ط ین شرایدر ا. ف شوديل ماهوی ضعینان بر سر مساآآنكه اتحاد   بی ت آنند یریخود را مد
ها و حتی  ها، تفاوت در ورای اختالف. روهای مترقی انزوا خطری بزرگ استيبرای ن
 ها و همبستگی  د به جستجوی تفاهمیا از هم جدا آند باروها رين نیی آه ممكن است ایتضادها

  .ها رفت 
  

  فصل اول
  ك استراتژییش یزا
 

 ستيآمونبه بعد ی الدي هفتاد مهآند؟ از ده  یشنهاد ميی را پاستيست فرانسه چه سيحزب آمون
شرفته دست يپی دار  هیك آشور سرمایط یمدرن در شرای انقالبی ك استراتژیدند به يآوشها   
بزرگ دوران ی ها ست فرانسه در برابر بحران آشور ما و چالشياآنون حزب آمون. بندای

مبارزه و تجمع خلق در ی بر مبنای لیو و بديلترناتآ .دینما  یشنهاد مين را پیی نوراهی آنون
بوده است  ناگهانینه ی ن استراتژین ایتدو. ك و خود گردانيسم دمكراتياليك سوسیچشم انداز 

  .افته شده استیدان دست  بآسانو نه 
   

  طرح مسئه ضرورت تحول جامعه
در . دیگرد  یهای جامعه فرانسه روزبروز آشكارتر م ی دگرگونالدی،يمان دهه پنجاه یاز پا

ن يو مزدبر جانشی شهری  اجامعه. دشفرانسه دگرگون ی ظرف چند دهه منظره اجتماع
های فرانسه قبل از  ستياليو سوسها    ستي دولت ائتالفی آمون– جبهه خلقفرانسه دوران 

 ،آسبهوزن قابل مالحظه دهقانان، دوران ی آن ژگیو. ه بوددیگرد -جنگ دوم جهانی
د يتول فرانسه ،دوران آن فرانسهگر یعبارت دبه . بودصنعتگران خرد و موسسات آوچك 

  .ش نبوديبی تيد، اقلبودنآارگران  آن تیمزدبران، آه اآثر آن آه در دآنندگان خرد بو
 عامل كیتكنولوژهای  آه دگرگونی آند  ن وانمود میيچنی از تحوالت اجتماعی كيدرك مكان
ن یمحافل حاآمه به ا های استيس ، در واقع،كهي در حال.رات بوده استييتغن یاصرف 
  .آنان داده بودی ها قا در جهت خواستيعم ییسمت و سوتحوالت 
داری   هیی سرماگر آشورهای از دتر  عقبدر فرانسه ی آه تمرآز و تراآم صنعتی طیدر شرا

آه باشد عقب ماندگی خود را مت يم گرفت به هر قيفرانسه تصمداری   هیسرماشرفته بود، يپ
بوجود آورد ی عيرات وسييتغ دیيم تولانظ در داری فرانسه  هین هدف سرماي با هم.جبران آند

 ر مكانييق تغیال از طرن حيدر ع. دیگردی خشن آشاورزان منتهی آه از جمله به نابود
و . حمله بردی به جنبش آارگری  مناطق تجمع و اشتغال صنعتها و پراآنده ساختن   آارخانه
از ی سابق استعمارهای   یدر امپراتوررا ی بخش ملیتواند جنبش آزاد ی آه نمافتیدرباالخره 

  . ق سرآوب درهم بشكندیطر
را به  آن قرار دادند وی نيرا مورد بازب دولتمحافل حاآم نقش ن اقدامات، يدر چارچوب هم

و ی اسيط نظام سین شرایدر ا. ل آردندیانجام تحوالت مورد نظر خود تبدی ها  از اهرمی كی
 باز ،ك بودير دمكراتيمانده از دوران پس از جنگ، هر اندازه آه واپسمانده و غی باقی نهادها
د ی با،ه مردم را به حداآثر محدود آردآنكه بتوان مداخلی  براو در برابر آنان بودی هم مانع

  .شد یاز سر راه برداشته م
 -ریان فرانسوی الجزايی نظامی تالش شبه آودتا- 1958سال ی  نظامحرآتط ین شرایدر ا
ر خاتمه یان جنگ الجزایرقم زد آه با پای خ ملیرا در تاری ق بود و فصليعمی مفهومی دارا



 تالش سم نبود، برعكسيو فاشبازگشت به گذشته ی به معنانه تنها ن تحوالت یاما ا. افتی
ده یروبرو گرد آن آه جامعه بای اتازه ل ین و مسایط نوی با شراانطباقی برارا محافل حاآمه 

با اوضاع  آن قين تطبيستم در عيحفظ سی م آنان براياز تصمی  و حاآداد  نشان می ،بود
  .د بودیجد

ی آه در ط مشخصیشرا. ص دهدين را تشخیادينن مسئله بیست فرانسه نتوانست ايحزب آمون
 جمهوری چهارمه يعلی قانونی  آودتا با1958 در سال جمهوری پنجمطی آن قانون اساسی 

ج ي بسان پارلمان برقرار آرد،یس جمهور را به زیيقدرتی ر افت و نظام قدریاستقرار 
حزب را ی  همگ...و ن اهداف یاتحقق ر به منظور یلجزاان حاآم بر اي و نظامها  یگروهبند

ی ر آند و حتيك بازگشت خطرناك به گذشته تفسیی ن تحوالت را به معنایسو برد آه ا بدان
  .دی سخن بگوسميخطر فاشاز ی دورانی برا
راست در : ه افكندیز ساينی آن شنهادهايو پها    لي بر تحل نادرست از روند اوضاعرين تفسیا

 در ،ستيحزب آمون. ست برخوردار استياليحزب سوسی بانيموضع مسلط است و از پشت
ی جنبش مردم. خواهد داددهندگان خود را از دست ی از رای ون قرار دارد و بخشيسیاپوز

را فراهم آورد آه بتوان ی طیاآنون چگونه شرا. ف شده استيپراآنده و سردرگم و تضع
نداز مبارزه قرار گرفته دور ساخت و چشم ا آن آه در معرضخطری ك را از يجنبش دمكرات

  را گشود؟
 بالطبع ،هیسرمای ن اوضاع و استراتژیدر درك جنبه نوی ل ناتوانيست فرانسه بدليحزب آمون

 سميوغ فاشیاز ی آزاد جنگ و دوران  درجبهه خلق تجربه ،شیبه سراغ تجربه گذشته خو
  بهموسومست ياليرا با حزب سوسی توافق هفتادها بحث، سرانجام در دهه   پس از سال. رفت

ق ین طریك بود و بديق دمكراتي حكومت امضا آرد آه شامل اصالحات عمبرنامه مشترك
  .را هموار آرده استی روزي پراهروشن ارائه داده و ی آرد چشم انداز یتصور م
ی ك مسئله مرآزیز در حول يزمان همه چ آن در. نبودی ط دهه سیگر شرای د،طیاما شرا

  ،اما در دهه شصت. سم در داخل و از خارجير خطر فاشتجمع خلق در برابی عنیقرار داشت 
  . را در دستور آار قرار داده بودجامعهی مسئله تحول انقالبمشخص ی به شكلها  تضاد
ر سمت ين اشتباه در تفسیا. دیز حل گردي نادرست ن،آه بطور نادرست طرح شده بودای  مسئله

مقابله ما ی یم و از آارایبر ینام م ريختابه عنوان  آن جاد آنچه شد آه ما ازیاوضاع موجب ا
. را به همراه داشتی مدت و درازی منفی امدهايار آاست و پياست محافل حاآم بسيبا س

آه از اواسط دهه ای  مسئله : "بود آمده 1985 حزب در سال 24همانطور آه در سند آنگره 
عا یزرگ خود را سربی بورژواز.  مسئله ضرورت تحول جامعه بود،ده بودیپنجاه مطرح گرد

 ،مين مسئله پاسخ درست دهیم به ايل نتوانستين دليبه هم. نهما . ن مسئله هماهنگ آردیبا ا
  ."ميرا ارائه دهی آن ابير متناسب دستيم و مسيشنهاد آنيسم مبتكرانه پياليك سوسیفرانسه ی برا

ف یصورت به تحرنیر ايق شود آه در غيد دقیبای گری مانند هر اصطالح دريتاخالبته مفهوم 
  .ديفشرده شده است خواهد انجام آن آه دری ليا ابهام تحلی

تجربه ی است ما نفيضرورت تحول س. ستيگذشته نی نفی هی بطور بدريتاخن یمنظور از ا
 و ضرورتها   ازيگر با نیمناسب بود دی دهه سی شكل اتحاد آه برا آن .ستي نجبهه خلق

  .دهه پنجاه سازگار نبودی ها
در . ده بودیفا  یست فرانسه بيی حزب آمونها تيست آه فعاليز نينی آن  به معناريتاخن یا

نقش برجسته نداشته  آن درها    ستيآموننبود آه ی اجتماعی شرفت واقعيچ پين دوران هيهم
در صف نخست ها    ستيآمونر با منافع خلق و ملت ما نبود آه یمغای چ اقداميباشند و ه
ست يالي با حزب سوسبرنامه مشتركشنهاد يآه پی عيبازتاب وس.  باشندستادهینا آن مبارزه با

شنهاد ين پینكه ایا. ت داشتیوند آنان با جنبش خلق حكايو پها    ستيآموندا آرد خود از نفوذ يپ
  ...گر استیدای  د مسئلهيبست انجام  به بن



آه ی  به تحوالتنسبت آن ست و مبارزانيست آه حزب آمونيز نينی آن  به معناريتاخمفهوم 
ك شبه انجام نشد و هنوز هم یآه ی  تحوالت،نا و ناشنوا بودنديگرفت ناب یدر جامعه صورت م

ن یدر ا. ه از دهه شصت آغاز شدیسرمای ن تحوالت و استراتژیای در واقع بررس. ادامه دارد
جه  توی،دولتی انحصارداری  هیسرما در مورد ی حزبها لين تحلياست به نخستی نه آافيزم

در ی و تحول نقش آارگران فكری  رشد آار فكرداری،  هیسرماد ين بازتولیبه اشكال نو
 فرهنگ و ی، آموزش مل، مسئله بهداشتی،د ماديآنان از جمله در تولی ش عددیارتباط با افزا

 ،قرار گرفتی ريم گيمورد بحث و تصمها   ن سالیآه در ای و علمی ت هنريخالقی آزاد
  .اشاره آرد

ی امدهايو پی آن ت جامعه فرانسه و تضادهاايدر آنجا بود آه در نظر گرفتن واقع ريتاخ
 ،ریل مطروحه دی نسبت به مسا،شد  ن تحوالت اتخاذ مییاد از یآه بای كی استراتژاسی ويس
  .  انجام شد،ریار ديبس

رزه ط مبایط مبارزه؟ البته شرایخود شرای بر مبنا ح داد؟يرا توض ريتاخن یتوان ا یچگونه م
ما و ی اسينش سیتواند نامناسب بودن گز ینمی یبه تنهای ر خاص خود را داشت وليتاث
د بتوان گفت یبا تجربه امروز شا. ح دهدي را توضستيالي با حزب سوسبرنامه مشتركشنهاد يپ
ت يست فعاليحزب آمون آن آه دری  از چشم اندازستيالي با حزب سوسبرنامه مشتركشنهاد يپ

  . ر بودیناپذی یداد جدا یخود را انجام م
طبقاتی و سطح   نی را در شكل بندییت نويفرانسه وضعتحوالت جامعه مسئله آن بود آه 

ها مستلزم بازنگری در   دی بوجود آورده بود آه در نظر گرفتن آنيروی توليفرهنگی و ن
رفته زمان شكل گ آن آه تای  در چارچوب،مای ستيت آمونیهومی بود آه عناصر اساسی يمفاه
كسان یا یپرولتاری كتاتوریسم و انقالب آه با دياليمفهوم سوس: یعنی شد محسوب می ،بود

 و باالخره ،شد یمی ن احزاب در باال معنيتحاد و تجمع خلق آه به توافق با ،شد یپنداشته م
  . آنی درونی خود حزب و نقش و زندگ

ت ی تحول در عناصر هو به،ريتاخل یق داليل عمينبود آه تحلی ل تصادفين دليبه هم
  .ديحزب انجامی و استراتژی ستيآمون

  
  ا یكتاتوری پرولتاریسم و دياليسوس
دی یك مفهوم تجریها از آن بوجود آمد   ر غالبی آه بعديرغم تفسيعل ایپرولتاری كتاتوریدمفهوم 

در  ن مفهوم بودیده ایينده و زایزاآه ی مباحثبرعكس  .ستيو خارج از زمان و مكان نبود و ن
ست يفست حزب آمونيدر مانی ن مفهوم بطور ضمنیا. مشخص نهفته استخی یتارهای  داده

ح در یرا بطور صر آن مارآسی  نگاشته شده بود وجود داشت ول1848آه در آستانه انقالب 
رفتند یرا پذ آن ستيمارآسی پس همه احزاب آارگر آن از. س فرموله آردیآمون پاری فردا

آه از ی متفاوتی رهايصرفنظر از تفس. دیونال دوم گرديشه انترناساز ره توی ی جزچنانكه
ی نیگزیجای عنیقدرت ی یجابجای  در مجموع به معن،ا شده استیپرولتاری كتاتوریمفهوم د

آرد آه  یت میحكا آن ز  ازي آه همه چشد معنا میبا قدرت طبقه آارگر ی قدرت بورژواز
  .ز خواهد داشتيشكل خشونت آم

و ی ان دمكراسي با مسئله رابطه مایپرولتاری كتاتوریدوب بود آه مسئله ن چارچيدر هم
ن مسئله یدر فرانسه ا. وند خوردي پ،استی ستياليبه قدمت جنبش سوس آن سم، آه قدمتياليسوس

خ یتاری عنی. ن آشور بودیژه ایوی ملی خیط تاریاز شرای افت آه ناشیخاص ی شدت و حدت
 قرار داشت و از 1789از انقالب ی ناشالگوهای و ها   ر ارزشيك سو تحت تاثیآشور از 

را ی هر گاه قدرت گرفتن جنبش انقالبفرانسه بود آه ی بورژوازژگی ین ویدر اگر یدی سو
. به خود راه نداده بود دین تردی آاربرد آشتار و خشونت آمتردرده بود یی جدی ددیتهد

 ،1830های  جنبشی  در فردا،وزدهمطبقه آارگر در سرتاسر سده نهای  آشتارهای آن  نمونه
س آه یری اجباری و سنگربندی پاريه سربازگيشورش آارگران عل( 1848آشتارهای ژوئن 



ر و ید پنج هزارتن به الجزايهای دستجمعی، تبع با حمله ارتش و آشتار هزاران آارگر، اعدام
 سال س دریهفته سرآوب آمون پار( نيهفته خون آشتار معروف به ) سرآوب شد... 

. افتیز ادامه يستم نيآه در قلب سده بی خشونت. ره بوديو غ آن دنبالی ها یديو تبع) 1871
حكومت سازش با آلمان در  به شكلس آه ی و روح سرآوب آمون پاریاستعماری ها با جنگ

پنجم ی متفاوت در استقرا جمهوری در شكلی و حت. دیا گردي دوباره احدر دوران جنگی شیو
ی عملی ریان الجزاينظامی  نجات مل به اصطالح تهيآمد چتربازان و یر تهدی آه ز1958در 
س را در محاصره یپارها   آه زره پوشی طی در شرا1968ا انحالل پارلمان در مه ی. شد

نشده است  آن چگاه مانع ازيبه خشونت هی بورژوازی مین توسل دایالبته ا. گرفته بودند
ی برقراری  مبارزه برای،سم و دمكراسيالي سوسی،و آزادبكوشد با رودررو قرار دادن عدالت 

  . اعتبار سازد یبخشونت معرفی آند و ن را ینوی  اجامعه
استقالل و توسعه ی طیطبقه آارگر در شرای  جنبش انقالب،از همان زمان مارآس و پس از آن

ان يمی تقابل دائمك یدر درون ی بورژوازی كرد آه مدام از سويم مينفوذ خود را تحك
ی شد در دام یشه موفق مين جنبش همیتوان گفت ا ینم. سم قرار داشتياليو سوسی دمكراس

فتد و خود ي ن،گذاشت یو عدالت می ارو قرار دادن آزادی با رو،در برابر اوداری   هیسرماآه 
 جنبش ،ن فشاری اریزدر .  و عدالت را دربرابر آزادی نگذاردمسئله را معكوس مطرح نسازد

مواضع " كيدمكراتی ها ارزش" و "یدفاع از جمهور"شد بنام  یر میر گاه ناگزطبقه آارگ
و گاه سم و عدالت را آاهش دهد ياليد بر سوسيو تاآنرم سازد ها    خود را در همه عرصه

 در هر داد  ی قرار مییبورژوا "صوری"های   را دربرابر آزادی"واقعی"ی ها ی آزاد،برعكس
  .د آه عرصه مارآس نبوديغلت یمای  دو مورد به عرصه

ك یت آرد آه ین را تقويقین ی ا1917انقالب  آن ش ازيه و سپس بي روس1905انقالب 
ی عنی ،استی به طبقه حاآم ضروری ل تحوالت اجتماعيتحمی برای انقالبی كتاتوریدوران د

 و زوال دولت را استخلق های  تودهی ع برايوسی موقت آه حامل دمكراسی كتاتوریدك ی
ز يبه انقالب فرانسه ن آن در فرانسه انقالب اآتبر ضمنا از خالل اشارات. دهد ی مبشارت
در " هستندی ستياليانقالب سوسی ها  ژاآوبنها، كیبلشو"ن آه ين سخن لنیا. دیگرد یدرك م

ی كتاتوری د،انقالب فرانسه بودندهای   تهيور آمآادیها   شورا.  داشترومنديبازتابی نفرانسه 
ی ج عمومي، ارتش سرخ با بسانقالب آن ته نجات خلقيآمی انقالبی كتاتوریور دآدایا یپرولتار

ط یق شرايشد آه تفاوت عم یم آن همراه بود مانع ازها    سهین مقایآه با ای از اتوپی بخش... و 
  .درك شودست يدهه به يروسفرانسه با 

 بنظر ،شد یم گرفته مروس الهاهای  ستيآمونسم آه از يالياز انقالب و سوسی ژه مفهومیبو
ت حزب سابق ی آه اآثر1920 در سال تور آنگره رال ین مسایا. ديرس یآنان می روزيد پيآل

اما . دادست فرانسه موضع گرفت مورد بحث قرار يل حزب آمونيست به سود تشكياليسوس
را در  آن زيت آنگره نيشد چنانكه اقل یا اصال قابل بحث شمرده نمیپرولتاری كتاتوریمفهوم د

ن بود و يا نه ابتكار لنیپرولتاری كتاتورین مفهوم دیبنابرا. ست گنجانديالياساسنامه حزب سوس
ستم يسده بی سده نوزدهم و ابتدای خیط مشخص تاریشرا. ه داشتيبه انقالب روسی نه ارتباط

های  ینيل عقب نشي در تحم،مرحله آن درها    جنبش خلقی و ناتوانی و خشونت بورژواز
ا یز و يآم رخشونتيغل یبا وسای ك تحول انقالبیتصور ی برای یك به آن، اصوال جايتدمكرا
  .  گذاشت ینمی ك باقيدمكرات

سم و ياليسوس. ل شدیتبدالگو ك یبه ی خین تجربه تاری ا،ني پس از درگذشت لن،اما بعدها
د اتحا. كسان فرض شدیی تجربه اتحاد شوروی عنی ،مشخصی خیك تجربه تاریانقالب با 

آه در برابر ی یكتاتوری د،ل گشتیتبد -ا یپرولتاری كتاتوری تجسم د-" مدل"ك یبه ی شورو
 ضرورت سمياليسوس. داد یرا قرار م آن خشونت طبقه حاآم خشونت طبقه آارگر و متحدان

  اصول وك سلسله ازی بهافت بلكه ی   نمیتضادهای واقعی زندگی هر ملتخود را در 
  .  ق داديتطبی ملی ها یژگیرا بر و آن دی آه با بودشدهل ی تبدعامی ارهايمع



ی استيگشت آه بتوان س یم آن سم مانع ازيالين درك مدل گونه از سوسیاز اواخر دهه پنجاه ا
  .جامعه فرانسه اتخاذ آردی منطبق با تحوالت و تضادها

ی  برا1956در سال ی ست اتحاد شوروي حزب آمونستميآنگره بی ط برگزارین شرایدر ا
ی یها  شهیتا خروشچف در گزارش خود انديكين. افتیخاص ی تياهمی ستيمجموعه جنبش آمون

 ،ز مطرح آرديمسالمت آمی ستیسم و مسئله همزياليط گذار به سوسین را در رابطه با شراینو
ی برخ. ان دهدیبه آن پاد ين پرده برداشت و آوشيدوران استالهای   عهیضای از گستردگ
  . میمحدود ارائه دادی ريتفس آن  ما از،گرفتندی ن روند را جدیای رگرست و آاياحزاب آمون
ستم از گزارش خروشچف آه يحاضر در آنگره بی ندگان خارجینما آن آه دری طیالبته شرا

از آنان خواسته شد . ر خود را گذاشتيز تاثيشد آگاه شدند ن یبسته قرائت می در پشت درها
در . میل نبود آه ما گزارش را آمرنگ آرديدلتنها ن یما اا. ندینمای خودداری آن تا از افشا
ست فرانسه و رهبران و يخ حزب آمونیتارها   دههآه بود ی آن گزارش به معنا آن دیيواقع تا
ر سوال یگذشته آنان به زی ها تياز فعالی رد و بخشينقد قرار گنی و يبازبمورد  آن مبارزان

بطور قابل ها   ستيآمونت یل دهنده هوي تشكاز عناصری برخآه بود ی آن به معن. رود
  .ن آاری را نداشتي حزب امادگی چنوقتی رهبر. بازنگری شودای  مالحظه

ن سمت عمل يز در همي ن1956در فرانسه در همان سال ی اسيسهای  یريحدت و شدت درگ
راه ر با بن بست روبرو شده بودند و تجاوز آنان همیمحافل حاآم آه در جنگ الجزا. آرد یم

در مجارستان استفاده آردند ی  از مداخله ارتش شورو،ا به مصر شكست خورده بوديتانیبا بر
ی ته مرآزيآه تا حمله به مقر آمی آارزار. اندازنديبه راه بی ستيد ضد آمونیتا آارزار شد

  . ش رفتيپی ك سلسله از دفاتر محلیته و ي دفتر اومان،حزب
ل یل به مساين دليم و به همينگرفتی ن را جديان استال ما نقد دور:نجاستیاما اصل مسئله ا

ست ياليسوسی  آشورهای،اتحاد شوروی برای ست اتحاد شورويآه آنگره حزب آمونی مهم
و در نظر ی نواوری جه تالش برايدر نت. میچندان ندادی ی بها،و مبارزه خود مطرح آرده بود

با ی گسست قطع. دیروبرو گردی اروآشور با دشی ط واقعیده آمده در شرایگرفتن تحوالت پد
  . افتی تحقق 1976 سرانجام در هر گونه مفهوم مدل

  
 یراهی طوالن

تجربه مبارزه و ها   جه سالينبود بلكه نتی ناگهانی ك الهام و وحیجه ين گسست نتیالبته ا
ن یدر ا. ك سلسله اقدامات و مصوبات حزب دنبال آردید در یرا با آن پژوهش بود آه خطوط

روبرو بود  آن  آه جامعه فرانسه بارای ی عمق و وسعت تضادها1968مه ه جنبش عرص
ی اسيسی روهايرا در برابر همه نی جدی ین جنبش در ظرف چند روز پرسشهایا. آشكار آرد
 قطعی،ی  و نه الزاما به طرز،رومندينی  به طرز68جنبش مه . مطرح ساختی و اجتماع

 ن نشان داد آه زنان و مردان برپاين جنبش همچنیا. را نشان دادی ضرورت تحول اجتماع
 نكه خواستی ولو ا،خود را داشته باشندی ت مبارزه سهم جدیخواهند در هدا یم آن سازنده

ست ياست حزب آموني در برابر س1968مه . ان نگردديب خودگردانیر شعار یآنان زی ها
  .بزرگ قرار دادی یها  فرانسه پرسش

سم ياليو سوسی ان دمكراسيشه در باره مناسبات می تحول اند،نبشن جین لرزه حاصل از ايزم
  شكلی ازكسو ویاز ی شیجزم اندی ایآردن با بقای مسئله خداحافظ. ساختی را ضرور
ج بود با حدت تمام یزمان را آن آه تای ستياليسوسی ست و آشورهايان احزاب آمونيروابط م

  . دیمطرح گرد
قرار گرفته بود و توافق زمان مورد بحث  آن آه تای ه شكلما بهای   شهیجه اندي نت1972در 

م آه یشد آن خواستاری ما به روشن. دیگردی جمع بندرآل وقت حزب يدبتوسط ژرژ مارشه 
 ،م گرددي تحك،فردا گنجانده شودی ستياليسوسی  در دمكراسكيدمكراتی ها یحقوق و آزاد

ن یآه ا. ت داده شودیسرای جتماعو ای اقتصادی مختلف زندگهای  ابد و به عرصهیگسترش 



و اداره امور جامعه ی مداخله و مشارآت و نظارت شهروندان در رهبرد بر یرا بای دمكراس
 از سطح ،ها، از آارخانه و محل آار تا دولت بنا آرد و در همه سطوح و در همه عرصه

ت يسلب مالك یسم فرانسه به معنياليم آه سوسیما اعالم آرد. محله تا سطح ملت گسترش داد
  . ردیپذ   می راتيتنوع اشكال مالكست و ينی عموم

در هر حالت ولو ی و نسبی م، مخفيمستقی عمومی جه آرايست تعهد آرد آه به نتيحزب آمون
آند و  ی را رد ممخلوط شدن حزب و دولتهر گونه . گذارد یباشد احترام م آن انیآنكه به ز

س جمهور یيارات فوق العاده ري آه بر اخت،لو چپ وی،با هر شكل از نظام جمهورد آرد يتاآ
  . مخالف است،باشدی ندگان مردم مبتنیان نمایبه ز

ت ینه فقط از تنوع احزاب حمای اسيم و در عرصه سیشد سم واقعیيپلورالك یما خواهان 
در عرصه . می تعهد نمودستياليرش وجود احزاب مخالف را در فرانسه سوسیپذم بلكه یآرد

ی فلسفه رسمم و با استقرار هر گونه يرفتیرا آامال پذی ت هنريخالقی گژی وی،فرهنگ
  .میمخالفت آرد

ی ارهاياز معی یجزی زمان بر اساس مدل شورو آن بود آه تای عناصرها   نیهمه ا
كتاتوری یدما همچنان مفهوم ها   نیبا همه ا. دیگرد یمی تلقی آن ش شرطهايا پیسم ياليسوس

 آن م بهیديم هر چند آوشیسم حفظ آردياليسوسی ها شرط شياز پی كی را به عنوان ایپرولتار
ا یپرولتاری كتاتوریم آه از دین انتقاد آردي ما از استال1967در سال . ميگر بدهیدی مفهوم
ط هر آشور و هر دوران را در نظر ید شرایف شده ارائه داده است و بایتحری ریتصو
ی ن دمكراسیعتريو ضرورت آنكه وسی ستياليو با بحث در باره آارآرد قدرت سوس. گرفت
ن و آمتر خشونت یآه اشكال نوم یشد آن جاد شود خواهانیهمه آارگران و همه خلق ای برا
  . حاآم شودایپرولتاری كتاتوریتر د ز و آوتاهيآم
  

  سميالين از سوسیمفهومی نو
 آرد آه در آنگره ات ما در دهه هفتاد ما را سرانجام بدانجا رهنمونيو تحربها   اما پژوهش

م و ی را آنار بگذارایكتاتوری پرولتارید مفهوم 1976ست فرانسه در سال ي حزب آمون22
م يكنيشنهاد ميآشور خود پی ت آنچه ما براياست ما، واقعيت سيواقع"ن مفهوم یم اياعالم آن
شنهاد يپم و يخواست  میآشور خودی  ما براای آه ندهیجامعه، آن آ آن نيب". سازد یمنعكس نم

دا شده يق پيعمی ا وجود داشت، تضادیپرولتاری كتاتوریآه از مفهوم دی م و درآیآرد یم
تا به ی انقالب"تواند  یت ميك اقلیتنها شه قرار داشت آه ین اندین مفهوم بر اساس ایا. بود
بود  آن ا متضمنیپرولتاری كتاتورید. رديرا بر عهده گی ت تحول اجتماعیباشد و هدا" انتها
 ،ردي قدرت را بدست گی،خلقی روهايگر نیت در ائتالف با دين اقلیك دوران موقت ایدر آه 

  .م آندين را تحكینظام نوهای  هیمقاومت طبقه حاآم سابق را در هم شكند و پا
 آنار شه دار شده بودیقا ريآه عمرا م ين مفاهیآامال منجز همه ای م آنگره به نحويتصم

ر خواهد داشت از جمله در يز تاثيگر نیدهای  ر در همه عرصهيين تغیبود آه ای هیبد. گذاشت
ست و يان حزب آموني و باالخره در رابطه می، در درك ما از تحول انقالب،سمياليمفهوم سوس
  .یجنبش خلق

  
ی ك بنایسم ياليسوس: شود  یگفته مست و دوم يآنگره بدر گزارش . سمياليمفهوم سوس
خلق همانگونه آه ی  مبارزه واقع،خیتاری ده جنبش واقعيیسم زاياليسوس. ستيدلبخواه ذهن ن
ط دوران ما یسم در شراياليسوسی در مبارزه برا. استی آن ها و خواستها    هست، با سنت
 گردد آه بطور ت خلقیاراده اآثرن یگزیتواند جايز نميچ چي ه،ر آشور ماينظی و در آشور

  .گردد یآنان آشكار می راآ همراجعه ب قیاز طر و مبارزهق یاز طرك يدمكرات
  



در اهداف ما وجود ی جنگ داخل. ستي انقالب مترادف با خشونت ن.مفهوم تحول انقالبی
ی ك به سويدمكراتی  حرآت،آند یشنهاد ميآنچه طبقه آارگر به مردم فرانسه پ. ندارد
 كيهمان راه دمكراتی راه انقالبدر فرانسه دوران ما . و صلح استی سم در آزادياليسوس
  .است

 انیآه به زی عمومی به آرای  را در مورد آنكه بورژوازتوهمما به همان اندازه آه هرگونه 
ی ز براين توهم نیم آه ایز شدين آن خواهانی م ولیباشد احترام خواهد گذاشت، رد آردآن 
سرآوب را ی ا ابزارهایك گروه مصمم یتوان اقدامات  یشه آنار گذاشته شود آه ميهم

 آن سم مسئلهياليسوسی روزين پيتضمی برا. ت خلق نمودیه و اراده اآثرن مبارزيجانش
دهند از آنان سلب آرد، بلكه  یل ميرا تشكی ارتجاعی روهايآه نی تياقلی ها یست آه آزادين

  . ت ملت قرار دادیار زحمتكشان و اآثريدر اختی را بطور واقعی ن آزادیاست آه ا آن مسئله
شه را رد آرد آه انقالب در فرانسه ین اندیت و سوم حزب اسيست و دوم و بيبهای  آنگره

خواهد بود و مبارزه ی انتخاباتی روزي پای اميقجه يدر نتی آسب قدرت ناگهانك یبصورت 
. نمودی جامعه فرانسه معنی پشت سر گذاشتن تضادهای سم را در مبارزه براياليسوسی برا

ر وضع موجود در همه ييتغآن  آه هدفی سم از روند مشخصياليسوسگر یبه عبارت د
  .ستي جدا ن،ره باشديو غی  فرهنگی،اسي سی، اجتماعی،اقتصادی زندگهای  عرصه
ن بود و يك دوران معیآه تجربه مشخص ی ستيالياز انقالب سوسی ب مفهومين ترتیبه ا

ی ك و مبارزه برايان مبارزه دمكراتيآرد و م یم ميتقسی در پی مراحل پانقالب را به 
م يآه بتوانم یوداع آردشه ین اندیما ضمنا با ا. ز آنار گذاشته شديل بود نیسم فاصله قاياليسوس

آنگره . باشدن شده یتدوم آه در باال يل آنيرا تحمی یها راه حلی م به جنبش خلقيا بخواهی
ك یز را به يآوشد همه چ یآه مد آرد يای تاآ است و مشیيامدهای انفعالی سيبرپست و سوم يب

ل دهد يخواهد بود تقلی ل آافیحل همه مسای خود برای ا به خودیا اتحاد از باال آه گویائتالف 
   .موآول آندی انتخاباتی روزيا پیسم ياليسوسی روزيپی ل را به فردای حل همه مساو

ر است در يدرگ آن ك جامعه بایك خلق و یآه ی ل مشخصیبتوان به مسای عنیبودن ی انقالب
ی ستياليسوسی را به فرداای  نكه پاسخ به هر مسئلهی نه اسخ گفتسم پاياليچشم انداز سوس

مشارآت ی در هر لحظه و هر مرحله در توسعه جنبش مردمی عنیبودن ی انقالب. موآول آرد
و داری   هیسرماواپسگرا و منطق ی روهاين جنبش بتواند در روند خود نید تا ايآرد و آوش

 ،سرسختانهی ك سلسله نبردهای"عبارت است از ی براه انقال. را به عقب براند آن ديبازتول
شتر به يرا هر چه بی اسيو سی اجتماعی روهايآنكه بتوان تناسب نی براای  مبارزات توده

ست و سوم يسند مصوب آنگره بی شه بود آه حتین انديبا هم". ش برديسود جنبش مردم به پ
  .عنوان گرفت" شود ینده، امروز آغاز میآ"

 آن  نه فقط موجبخی خودیبررسی تجربه تاری ست فرانسه براي آمونتالش مستقل حزب
آزاد شود بلكه ی ل گر تحول انقالبيك مفهوم مدل گونه و تقلیاز  آن تيشه و فعالیگشت آه اند
 ،دین گردی اتفاق افتاد و تدوني پس از مرگ لنحا اعالم آند آنچه در دورانیبتواند صر

به ی خین تاريك تجربه معیل یتبد: ی عنی. امروز ما نداردی ها استيو سها     با آرمانی ارتباط
تالش ی اشكال فشار و سرآوب به جان یتر  ین ساختن افراطیگزی جای،ك مدل الزامی

ای  سم به مجموعهيل مارآسي تقل، اختالط حزب و دولتها، شهیاقناع و تقابل اندی ك برايدمكرات
ها     ستيآموندر درون ی بر فرماندهی  مبتنجاد مناسباتی، ار قابل بحثياز اصول مجرد و غ

  .ستين احزاب آمونيو ب
گذاشت آه از همه آنان مهمتر  یر خود را ميتاثها    در همه عرصهی عيبطور طبها    شهین اندیا

 سمين تحوالت از چارچوب مارآسیهمه ا. بودی با استراتژ آن سم و رابطهياساسا مفوم مارآس
ست و يل آنگره بين دليبه هم. ن شده بود، خارج بودیتدوی حاد شوروسم آنگونه آه در اتيني لنـ

ست يقادر نسم ينيلن ـ سمياصطالح مارآسد آه يجه رسين نتیبه ا 1979سوم حزب در سال 
  . ح دهديستی را توضيشه مارآسیتحوالت اند



 یدچار شد آه جامعه شوروی در دهه هفتاد به همان رآودی سم اتحاد شورويني لن-سميمارآس
 در تنوعها   خلقی  از تجربه انقالب،شناختی سم را از جنبش عموميمارآسی عنی. بود آن دچار

  .  بودآردهل یآشور تبد آن له به عامل توهم و تصلب درينوسیجدا نموده بود و بدآن 
ی و انقالبی ر انتقاديد تا مسياز تجربه خود آوشی ريست فرانسه با درس گيحزب آمون
ی تواند بر مبنا یچوجه نميبه هی است انقالبيسد آرد آه يا آند و تاآين را احيمارآس و لن

است ين سین ای، برعكس تدون گرددیتدوی خیك سلسله اصول فراتاریا انطباق یآاربست 
در برابر هر جامعه توجه ی ها  به چالش،آنی ها، به تضادها تياست آه به واقع آن مستلزم

شود آه سرعت تحوالت دوران ما  یمآشكار شتر يبی زمانن امر یحدت ا. رديق صورت گيدق
  .در نظر گرفته شود آن بای ق و فوري دق،و ضرورت برخورد آگاهانه

چ عنوان خود را در مقام يست به هيحزب آمون. مین تجربه اتخاذ آردیجه الزم را از ايما نت
از ای  عهتواند مجمو یك دولت میا یك حزب یآه ی ی گو،داند ینمی چ گونه ارتدآسي هحافظ
ز را يتوان از باال صحت و سقم هر چ یم آن ن آند آه بر اساسیرا تدوی ن قطعيقوان
همان اندازه آه خود را مالك اما . ف آردين تكلييامور تعی جنبش واقعی ص داد و برايتشخ
م يهستی خیتاری دارا. ميستيهم نره توشه  سرگردان و بدون مسافرم، يدان یقت مطلق نميحق

حامل م و يآن یاتكا م آن م آه بهيهستی  اتجربه صاحبم، یریپذ یرا م آن تيآه مسئول
  . ميآن یدفاع م آن م و ازيدان یرا درست م آن م آهيهستی اتینظر
ده و يعقی ان آزاديرا در تضاد می هر حزب انقالبی ن درونیادي در زمان خود تضاد بننيلن

 كیدر عرصه تئورن تضاد یا. آردن ييگر تبیدی عمل از سوی كپارچگیكسو و یانتقاد از 
 آن ما بنوبه خود خواهان. دی آیدر می انقالبی است حزب و تئوريان سيتضاد مبصورت 

شناسد، نگرش  یت ميرا به رسمها    شهیسم آه تنوع اندياليك سوسیدر چشم انداز م آه يهست
ر و رابطه گیدی از سوی است انقالبيكسو، سیاز ی ه انقالبیوسواس به نظر پری كردیو رو

چكدام تحت سلطه يك از آنان حفظ شود و هیهر ی ژگیآه وی دو داشت بنحو نیان ايم
رد و يگ یقرار می ر سلطه تئوریاست زيسی دهد آه وقت یتجربه نشان م. رديقرار نگی گرید

ر سلطه یزی شود آه بر عكس تئوريم آن جهي نت،باشدی علمد حتما یاست بايشود آه س یادعا م
ما با توجه به . آند یه مياست را توجيشود آه س اعالمی علمی تئور آن رد ويگاست قرار يس
م ین آردین تدويرا چنی انقالبی است حزب و تئوريسان ي رابطه م1967ن تجربه در سال یا

ن شرط آه اگر یت شناخته شود به ايست به رسميان پژوهشگران آمونيبحث می آه آزاد
ی اسيسی امدهايپی داراو فلسفه ی  علوم اجتماعی،اسيل مطروحه در عرصه اقتصاد سیمسا

ی ريم گيو تصمی حزب مورد بررسی عادهای  ل در درون ارگانین مسای ا، باشدبالواسطه
گر یبحث دی ريم گين تصمین قرار داشت آه پس از ایزمان فرض بر ا آن در. رديقرار گ

شتر يدند باز هم بيآوش آن زپس اهای  ست و سوم و آنگرهيآنگره ب. گردد یمی افته تلقیان یپا
ی تر ق آنند و جنبه مشخصی را تشواست آن آه الزمهها    شهیو تقابل اندی پژوهش انقالب

به آنگره حزب ی مختلف نظری ها دگاهیو دها    پژوهشی مات بعديبر اساس تصم. بدان دهند
نگره بحث م آيهر چند با تصم. رديگ یقرار می ريم گيو تصمی آمده و در آنجا مورد بررس

ی  اشهیصرفنظر از آنكه از چه اندی آن ها افته است و حزب و ارگانیخاتمه ی اسيساز نظر 
آنگره عمل خواهند نمود اما جمع و م يپس بر اساس تصم آن  ازاند، آرده یمی هوادار

خود های  شهیتوانند نظر خود را حفظ آنند و به بحث و گفتگو و تقابل اند یپژوهشگران م
  . ادامه دهند

  .  آزاد و جانبدار،شه نقادیاند. طرف یشه بی نه اندی،شه رسمینه اند: ك آالم یدر
  
 ،سم خودگردانيالين چشم انداز سوسييتبی عا براين تحوالت در مجموع خود راه را وسیا

ی  گشود و مش،نشات گرفته استی آن جامعه ما و تضادهای ها تيآه از واقعی سمياليسوس
ن امكان یا. ساختها  بود ر آن انه آه مانع حرآتیم جزم گرايهست را از مفايحزب آمون



خودگران به ی رين آرد آه خطوط عمده سمتگین تدوینوی ك استراتژیبوجود آمد آه بتوان 
با متناسب آه ی استراتژ. رائه دهد اآشورمای برارا ك ي دمكراتوسم مدرن ياليك سوسیسمت 
  .باشدداری   هیسرماشرفته يپی هااز آشوری كیمبارزه در ی ها تيط و واقعیشرا
 تر  آسانسم را در فرانسه ياليسوسی ن مبارزه براینوهای  شهین اندیآردند ا یتصور می برخ

ژه در یگر بویدی برخ. دندید ینم كیيازات تاآتيامتجز ی زيچ آن را دریخواهد ساخت ز
ی جمد در مفهومآنان من. دادند یرا مورد قضاوت قرار م آن ست از باالياليسوسی آشورها

ی است انقالبيا بدتر ازان ترك سی كیضعف تئورن ما ینوهای   شهی در اند،گونه از انقالب  جزم
ا تجربه مبارزه یبودند آه هدف ما محكوم آردن انقالب اآتبر و ی را آشف آردند و مدع

  .شده اندسم يالیامپرر از مبارزه مسلحانه با یناگزاست آه ی یها خلق
  .آردند یتباه منان اشیهر دو ا
مبارزه رد گذشته است و نه ی مبارزات انقالبی نفی ك ما نه به معنایاستراتژی نوساز
. شده اند آن ر از دست زدن بهیروز و چه امروز ناگزیچه دها   از خلقی اريآه بسی ا مسلحانه

نظرات ن  یا. شه نشان داده استيرا همها آن   ن خلقیخلل ما با ا  بی  یهمانگونه آه همبستگ
 گونه اعتراض به سلطههرست آه همواره ينی بورژوازی دئولوژیم به ايتسلی ن به معنايهمچن
م یا و باالخره ما هرگز نخواسته. آرده استی ر معرفیك خشونت تحمل ناپذیرا همچون آن 
ی اساسا بر نف آن را مضمونیم زيهمگان ارائه دهی ك مدل برایات خود را به عنوان ینظر

را ی م تحوالت جامعه خود در دوران آنونيخواه یمتنها ما . بوده استی  مبتنهر گونه مدل
  .ميبرخورد مناسب داشته باش آن م و بايبشناس

  
  ینشی اساسیگز
ن يشيست و سوم حزب همانگونه آه نقطه فرجام تحوالت پيست و دوم و بيمات آنگره بيتصم
مات متوقف ين تصمی با اشهینداو نه ی نه زندگ. ز بودين نیمت تحوالت نوی نقطه عز،بود
  .دینگرد
خود درست در لحظات چرخش های   شهیست از انديخ چنان بود آه نقد حزب آمونیر تاریتقد
ی تنها مدت طوالنی ر آه براييآه اراده به تغی درست زمانی عنین گردد ييه هفتاد تبهدی انیپا

 با 1981ن اراده در سال یا. دل شده بویتبدای  بودند به خواست توده آن انگريبها   ستيآمون
د آه بسرعت با بن بست و سپس شكست روبرو یروز گرديتران پيفرانسوا می است جمهوریر

ست موضع ياليحزب سوس. ك حكومت چپ قدرت را در دست گرفتیی روزين پیبا ا. دیگرد
از اما . ن اقدامات مثبت انجام شدينخست. دیست از نفوذش آاسته گرديحزب آمون. افتیمسلط 

آرد  یپشت م آن آه به تعهداتی استيفعال سی ست خود را به مجرياليسال بعد حزب سوس
  .دینابود گردها  ل آرد و همه دستاودیتبد
برنامه به موسوم است يان دهه پنجاه با سیآه در پای  برگ،ما ورق خودی خ ملیاز تاری برگ

گ در ابهام و در ن بریاما ا. آغاز شده بود) ستياليست و سوسيحزب آمون( مشترك
ی یدهايو جنبش چپ درست در سطح امی خلقی روهاينی سردرگم. ورق خوردی سردرگم

ن دوران ياس جانشیدوران . ك دولت چپ بسته بودندیی روزين همه سال به پیبود آه آنان ا
ن وضع آمتر از همه یست از ايحزب آمون. گذاشتی ق از خود بجايعمی امدهايتوهم شد و پ

آه سرانجام ی استي س،است بودين سیخود معمار ای طوالنی دورانی را برایز داشت زیگر
  .آشكار ساختها   تيرا با واقع آن تجربه عدم تناسب

ی عنیابد يتناقض را بی ن تضاد و حتیل عمده درك ايد تا دلين آنگره حزب آوشيست و پنجميب
ن ياز همی را ناشآن ها    یبرخ. ف نفوذ آنيك حزب و تضعیاستراتژی ان نوسازيمی همزمان
از هر ی بيگر در ترآیدی ست و برخيگر در رفتار حزب آمونیدی  برخ،دانستند یمی نوساز
  .دو



ن یا. گردد ی باز مبرنامه مشتركی به همان خط مشی د آه مسئله اصليجه رسين نتیآنگره بد
آرد آه از  یطلب می  از جنبش خلق،شد یب ميآه بطور منظم از طرف حزب تعقی خط مش
ك حكومت چپ را ممكن یی روزيت آنند و پیان احزاب چپ حماي مبرنامه مشتركك یانعقاد 
ل جامعه را حل ی مسابرنامه مشتركن یای با اجرای روزيآه در صورت پی حكومت. سازند

دور  آن ت الزمهيآنان و خالقی مردم را از نقش اساسی ن خط مشیق ایطر نیبد. خواهد آرد
ی ن تحوليچنی آه براای  د آه وسعت مبارزهیگردين موجب ميهمچنی ن خط مشیا. آرد یم

ست به منظور آنكه بتواند با حزب يحزب آموننكه یضمن ا. الزم بود دست آم گرفته شد
و تحول جامعه را عمال داری   هیسرماست به توافق برسد، طرح مسئله هدف جامعه ياليسوس

آه ای  در لحظه . آشكار شد1968ان مه بود آه از همای  ن مسئلهیا. بر خود ممنوع آرده بود
ست هنوز طرح مسئله ي حزب آمون،آرد یظهور می اعتراض به نظم حاآم به اشكال مختلف

سم ياليزمان هنوز از سوس آن را دری ز،آرد یمی ابی ارزش از موعديپسم را ياليسوس
  .مدل زده داشت ای و مرحلهی مفهوم

 را برنامه مشتركك یشه توافق بر سر یست اصل اندياليآه حزب سوسای  اما از لحظه
د در خدمت یز را باين همه چیك است و بنابرایگر تحول نزدین تفكر حاآم شد آه دی ا،رفتیپذ
  ش رو و راهيپی ها یر عمق دشوارينظی لیمسا. ان احزاب چپ قرار داديك تحول از باال می

 ،هیاست سرمايدر برابر سی خلقی روهاي، مقاومت دائم و سرسختانه نغلبه بر آنهای ها حل
ك تحول یشبرد ي عدم امكان پی،شبرد تحوالت ضروري در پن جنبشیار ین ناپذينقش جانش

  .سپرده شدی بدست فراموشی ست همگيف حزب آمونيبر اساس تضعی واقع
ل يتران آماده شد آه خود بدليفرانسوا می شبرد استراتژيپی ط عرصه براین شرایدر ا

ف حزب يجه انتخابات به تضعينت. حادتر گشتی است جمهوریت رانتخابای منفی امدهايپ
ك يست در موضع هژمونياليچپ و قرار دادن حزب سوسی روهاير تناسب نيي تغ،ستيآمون
  .ديانجام
ی حت. بوجود آمدالت يو تخها   انواع و اقسام پندار رشدی برای نجا بود آه بستر مناسبیدر ا
خواهد ك تحوالت ي خصلت دمكراتن آنندهيتضمست يالي حزب سوسن وانمود شد آه وجوديچن
بنام ی ن الملليدر سطح بی ستيالیآه محافل امپر ای ضد حملهضمنا همراه بود با ها   سال آن .بود

آه به اشكال مختلف در ی آه از رآودای   ضد حمله، به راه انداخته بودندحقوق بشر
  .آرد یه میگرفت و تغذ یرو ميست وجود داشت نياليسوسی آشورها
ن ینوی است و استراتزيسی ابتكار اجراتوانست    نمیستيگر حزب آمونیط دین شرایدر ا

برنامه ی آه مشی یبر اساس پندارهای آن ر گذاريت تاثيظرف. خود را در دست داشته باشد
آه بكار گرفت تا از وسعت ی یها تالش. دی محدود گرد، از قبل بوجود آورده بودمشترك
ر اوضاع يتوانست س ی نتوانست و نمدن تحوالت شودينع از به بن بست رسمابكاهد و ی خراب

آگاه بود و  آن هر اندازه هم آه حزب از اوضاع لحظه و تحوالت. ر دهدييتغی را به نحو جد
با  آن  مناسباتميتنظ مسئله ،گرفت یبه آار م آن مقابله بای آه برای یرغم همه ابتكارهايعل

ت تحوالی ها ن مضمون و راهیاديبر مسئله بنشد و  مطرح میمدام از نو ست ياليحزب سوس
  .آرد یغلبه می ضرور

 ،شد یمی  تلقگزاگیزك سلسله ی به مثابه طیحزب در آن شرار یمات مبرم و ناگزيهمه تصم
گشت آه  یباز م نادرستی نشیبه گز آن شهیبود آه ر ییبازتاب تضادهاآه در واقع  یدر حال
 تیریمد 1981ر آرده بود و تحول اوضاع چه قبل و چه بعد از ايان دهه پنجاه اختیدر پا

  .ساخت یرا دشوار م آن روزمره
ا ی آ،روهايط دشوار تناسب نین شرایش رو قرار داد آه در اين سوال را پیای بعدهای  آنگره

 خود را با ی،انتخاباتی شتر آراياز آاهش باز هم بی ريجلوگی د برایست بايحزب آمون
گر یا به عبارت دیهماهنگ آند اند  ه به راه انداختهیسرمای روهاي آنگونه آه ن"ونيزاسيمدرن"

د ینكه بایا اید ی صرفنظر نما،قرار گرفته بود آن هیآه پای یها لين خود و تحلینوی از استراتژ



هم در ، آن ضرورت مبارزه و تحول  بر،را گشوده نگاه داردی همچنان چشم انداز انقالب
 ،مت آاهش آراي ولو به ق،ار آرده بوديمخالف اختی استيست سياليآه حزب سوسی طیشرا

  .دینمای پافشار
ه یسرماهای  د ضرورت مبارزه با برنامهی با،حاآمی شیبر خالف تك اند. انتخاب ما آشكار بود

 قدرت و جامعه ،استي تحول س،قيك تحول عمیرا آشكار ساخت و مبارزه را در چشم انداز 
  . قرار داد
ل یآه مساراهی ، را توسعه دادسم ياليك راه خودگردان به سوسیحزب مفهوم  بعدی های آنگره
خود جنبش خلق اهرم هر  آن آه دری  راهداده است،قرار را هدف جامعه ی شارويپی اساس
 ت خلقیتجمع اآثر نینونجا بود آه حزب مفوم و راه یاز ا. شود یشرفت محسوب ميگونه پ
است يه سيدر مبارزه مصممانه بر عل آن شهی آه رن از اتحادینوی مفهومی عنی. ن آردیرا تدو
از حزب ی نین مفهوم نوينجا همچنیاز ا. قرار دارد آن هيه و در گسترش مبارزه بر علیسرما

 ق به جنبش جامعه و خواستيتوجه دق آن آه نقشی  حزب،مطرح گشتی آن درونی و زندگ
و تجمع ی ی به گردا،دیم نمايرا تحكی ستيونت آمیهوی د بتواند با هوشمندیمردم است و بای ها

را بطور ی ستيو طرح آمونها    برنامه،هیسرمای ها و در برابر برنامهرساند ی اریخلق 
  .روزمره قرار دهدی مشخص و در زندگ

 را ولو آنكه ن شدهييش تعياز پهای  برنامهم يآنكه بخواهی ق ما هر گونه ادعایطر نیبد
م یينمای  زندانآماده مصرفهای  م و جنبش خلق را در مدليل آنين باشد به جامعه تحمیبهتر

ك یدر . بودی نامتناسب بلكه منفتنها نه م يمفاه آن تجربه نشان داد تا چه اندازه. میرد آرد
ی تحول اجتماعی ه و برایاست سرمايه سي مبارزه بر عل،ر آشور ماينظداری   هیسرماآشور 

  . داردی بستگی  به جنبش خلقزي همه چ وستينی زیر  قابل برنامه
ن یا. ستينی خود بخودی در عمل و بطور روزمره آاری ن خط مشیاده آردن اياست پی هیبد

به ی الزم است آه توجه هر چه جد. ابدیر يياز عادات تغی ارياست آه بس آن ازمنديامر ن
  .رديمردم صورت گی ت و به آگاهيجنبش واقع
رات دوران هماهنگ ييرا آه با تغی ك تحول انقالبیق چشم انداز یطر نیست بديحزب آمون
ی مناسباتی برقراری خیتار ضرورت آه ،آشور خودی تهايمت از واقعیما با عز. باشد گشود

  .ميآن ی عمل مسازد یعت آشكار مي و طبو انسانها   ان انساني م رانینو
 ،اتيتجرباز ای  نسان در درون خود و در تحول خود مجموعهیست بدياست حزب آمونيس
غلبه بر موانع ی  برادر مبارزه مدهآبه بدست تجر: را ادغام آرده استها   و پژوهشها   شهیاند

 ،ستها ستيآمونت يو حساسی هوشمندی یایج و پويبس آن آه هدفی یها شهیاند ،تحوالت
 ن شدهیتدواست يو ستئوری ان ين از مناسبات میك مفهوم نوی آن جهيآه در نتی یها پژوهش
  .است
ی ك تحول اجتماعیی خطوط اساستنها ما . میز را داريم آه پاسخ همه چيستينی نحال مدعیبا ا

شه یك اندین چارچوب یدر ا. ميآن یشنهاد ميوند خورده است پيل مبرم جامعه پی مسابهرا آه 
و . باشدها   انسانخود تواند محصول عمل يمتنها ت يانسانی آزاد: ماست ی راهنمای مرآز

رفتار شود و حق و قدرت ی اسيوان سيك حیرد با او مانند یاست آه انسان نپذ آن ن مستلزمیا
  .نسپاردی گریخود را بد

سم را بر ياليو سوسداری   هیسرما تا مسئله دهد  میاجازه ها    ستيآمونن مفهوم است آه به يهم
ه مطرح و گردآور و تجمع آنندی جه تهاجميق و باز و در نتيدقی  به شكل،خودی عرصه واقع

را  آن تي ظرف-سمياليا سوسیداری   هیسرما -نجاست آه آدام نظامآی را مسئله اساسیز. ندینما
  .دیدوران ما پاسخ گوی ها و ضرورتها   ازيدارد آه به ن

 


