
 

  استراتژی سوسياليسم خودگردان
  سرمايه داری و کمونيسم
  دو مشی و متحدان آن
  در برابر هم قرار دارند

  برای راه توده" کيانی.ن" برگردان -نوشته ژاک شامبز
  

مسئله اما نه ضرورت . ها تن خواهان تحول هستند  ونيليمامروز در فرانسه و در جهان 
های مردمی به عقبگرد   طی آه جنبشیشرادر هم ل تحول است، آن يتحول بلكه چگونگی تحم

 در ی فرانسهها ستيمونآ. برد  ش میيهای خود را به پ  ه برنامهیر شده اند و سرمایناگز
  .حا مورد بحث قرار دارندین مسئله را صریا خودهای   آنگره

  
  تضادی بزرگ

در فرانسه،  ستياليالدی و پس از تجربه منفی دولت حزب سوسيممه دوم دهه هشتاد يدر ن
ك ینی آرد و به يقا عقب نشيشه ضرورت مبارزه و امكان اتحاد برای تحول عمینفس اند
 به فشرد  ن ضرورت پای مییهم چنان بر اآه فرانسه ست يحزب آمون .ل گشتیچالش تبد
  .شدمتهم ی یآهنه گرا

: ان داشتين بيآن را چنحزب ست و پنجم يتضادی بزرگ بود آه آنگره بحامل ط یشرا
ق امكان ینطریم مردم در تقابل قرار دارد و بديت عظیما با منافع اآثريه مستقیاست سرمايس

و گذارد   برجای می جامعه ی آه دریامدهايپاست با ين سیاما ا. وردآ یتجمع را بوجود م
ك يعقبگرد مواضع دمكراتبه  زند،  دامن میم يتسلبه شود،  یطی آه در آن اجرا میشرا

ق يتعم. شود یه جنبش خلقی میدهد و موجب تجز ی مگسترشرا دی يناام، آند  مساعدت می
ن تجمع یط ایورد، اما شرا آیك تجمع خلقی برای برون رفت از آن را بوجود میه یبحران پا

  .سازد یده ميچيرا پك اتحاد و تجمع یورد، برعكس تحقق  آیرا بطور خودبخودی بوجود نم
ی برنامه اه یسرمابرنامه . آردند یه مين تضاد تكی ا منفیجنبهروهای محافظه آار بر روی ين

 ین از آن روست آه مي اما خطر آن همچن.انجامد یعمومی متی ی نارضابهخطرناك است آه 
ن ی در ااستين سیا. ق آندیی را تشویرگرای و تقد توسل به خرافاتآوشد تا احساس ناتوانی،

های   آگاهی انقالبی و حتی ارزش. وردآ تلخ خود را ببار وهيمها  گر عرصهیعرصه همانند د
  .ندت، بلكه عقب نشسمدندآلرزه در ك نه تنها بهيدمكرات
 و دشواری فیگستردگی وظا آنكه  بی  ،ميه آنيتك تضادن ی بر روی جنبه مثبت امیديما آوش
ن هدف آه در تحول ی با امیروبرو شوت ي تا با واقعميم گرفتيما تصم. می ساز را پنهانانجام آن

م ي را واردار به تسلما تا دن مانين بود و سنگينحال فشار فوق العاده سنگیبا ا. میر گذاريتاث آن
ا برای در یراهی قرار داده بودند آه  ن دویبرابر ا آنان ما را در .ندیو بازگشت به عقب نما

 شه تحولیاندنكه یا ایم یشو حاآم با قدرتسازش ر از یگاه داشتن ناگزیصحنه ماندن و پا
عنی در هر دو حال از فلسفه وجودی خود دست ی. ميرا در انزوای خود دنبال آننقالبی ا
  .میه رفتن خود شويبه حاش خاموش تماشاگر و مئيشوب

ها   ت طبقاتی دشواریيماهل يبه تحلها   ستين تضاد بود آه آمونیدر برابر و برای پاسخ به ا
 ني و چنبودن يچن مشخص پرسش. دند دست زر استيلی آه امروز آشور ما با آن درگیو مسا
 د بوجود آورد تا بتوان همچنان چشمی، آدام اتحاد را با، آدام تجمعآدام شكل از مبارزه: است

  است، قدرت و جامعه را باز نگاه داشت؟ي ستحولانداز  
برنامه  مبارزه روزمره را با آوشد  ست میيروی نامساعد، حزب آمونيك تناسب نیط یدر شرا

برعكس ا یبچسباند روز را به مبارزه ای  برنامهآنكه مصنوعا  نه .ب آنديترآماعی تحول اجت



 

 همه آسانی برابر درها   ستيخالصه آمون. دیجدا نماآن نده ی آچشم اندازرا از روز مبارزه 
 چشم انداز كیهای   ژگیی ول دهند،ي تقل"ت بحرانیریمد"نده را تنها به یدند آيآوش یآه م

 آن را به ،در قلب تضاد مداخله شود با یمتالش ن چشم انداز یدر ا .دادندرا ارائه معتبر 
عی ياست، طبشرفت يد هر گونه پيجنبش خلقی آل ميرفتیپذوقتی . ديای مثبت تكامل بخش گونه
ه يدر مبارزه مصممانه بر علمردم تجمع و اتحاد افتن یگسترش جستجوی  د دریبا  آهاست
  .ميباشه یاست سرمايس
  

  رييغو تدفاع 
ش به یگراش گفته آه موجب يبرابر جنبه منفی تضاد پ در آه است مستلزم آن ل تحوليتحم

مردم درك آمك آرد مردم همراه شد، تجربه با  شود مقاومت آرد، یمسمت انزوا و تفرق 
شد و از نم يتسلآس برای خود  بن بست هرراه كسو به یاز  روزی آن است آهيآنند الزمه پ

توان تحولی بوجود  یگری میق واگذاری قدرت خود به دیاز طر آه پندارن یا با گریسوی د
  .آورد مبارزه آرد
بندرت ممكن . ددارنار يتنوع بسی جنبش خلقل دهنده يتشكعناصر دهد آه  یتجربه نشان م

د یبرای هر آس با. ك وضع باشندی ه دريقا از نظر روحيافت آه دقیاست اشخاصی را 
ر دادن مستلزم ييو تغمقاومت آردن . دیگوش دهد و با او سخن بگوافت آه به او یمخاطبی را 
 .جه خواهد دادي نبرد نت آهبطور مشخص نشان داده شودای  در مورد هر مسئلهآن است آه 

 . غلبه آردشه آه موانع برناداشتنی هستندیاندن یاا یاحساس عدم اعتماد  برتوان  ینگونه میبد
 بطور  تالشی آهگو و متقاعد آردن الزم است،م برای گفتين عرصه تالشی عظیدر ا

  . در ارتباط استهای آن   و خرابیهیه سرمايمبازه مصممانه بر علبا تنگاتنگ 
تفاوت . ن خط مشی چارچوبی مشخص دادیست و ششم حزب به اي برنامه مصوب آنگره ب

ه به همه مدعی است آنه های قبلی   بر خالف برنامهن آنگره در آن بود آه یمهم برنامه ا
نگونه يد آن را همیدهد آه با یك پروژه بسته بندی شده را ارائه میدهد، نه  یل پاسخ میمسا
روهای يگر نیك سازش با دیه یپان برنامه نه آن است آه یهدف ا. ا آنار گذاشتیرفت یپذ
. بلوك اجرا گردد كیروزی بصورت يدر صورت پای است آه  برنامه، نه آنكه باشداسی يس

برای مقاومت و ی مردم های تجمع عمل  امكانآمك آندآه  نستی عبارت از ا برنامهنیاهدف 
  .دی بوجود آرييتغ
را ارائه است متفاوت يك سیابزارهای  وشنهادهای تازه و مشخص بود ي از پانباشتهن برنامه یا
كی و يشه آن در انقالب تكنولوژي رق آنونی آهيروندهای عمبه آه بتواند استی يداد، س یم

  . ، پاسخ دهداطالعاتی بود
 ی ممطرحك تحول واقعی را یمبارزه و خطوط عمده های  برنامه حزب هدفن منظور یبد

 را در چارچوب لین مسایا و داد ی مپاسخروز ار مبرم يل بسیمسابه  ن برنامه ضمنایا. آرد
. ص آند را از قبل مشختحوالتها و مضمون   بدون آنكه شكل داد یانداز عام قرار م ك چشمی
آرد،  یمن ييبطور مشخص تبن ابعاد یدر مجموع ارا ها   ستياست آموني آنكه سبان برنامه یا

های فكری مختلف  گذاشت آه با چارچوب  را باقی میبا همه آسانی  تبادل نظر و بحثجای 
  ازها و خواستيبر مبنای نشنهادی حزب يپ آنجا آه برنامه از .به امكان مقاومت اعتقاد داشتند

ر یناپذ  حاتی بود آه تحول اجتنابير مستلزم غنی ساختن و تصحیآرد، بناگز یها حرآت م
  .آرد یل ميآن را تحمضرورت ها و مناسبات طبقاتی  تيواقع

خ خود برای ین تالش تاریم تريه داری در بحران به عظیسرما مين گفتيشيچنانكه در فصول پ
ازات يمچنان مناسبات سلطه و استثمار و امتده دست زده تا هیتی آه خود آفريانطباق با وضع

  ه انطباقيزه بر علرابآه بتوان مو هست مسئله آن بود ن وضع یدر ا. ناشی از آن را حفظ آند
ر یناپذ  ییای جدا و به گونه همبا گر یاز سوی دو مبارزه برای تحول را كسو یاز ه یهای سرما

ستاد در یه ایا آن برنامه سرماین یه ايبرای آنكه بتوان بر علگر یبعبارت د. ب آرديترآ



 

غات و برنامه يتمام تبل. گری ممكن استیاری موارد الزم است اثبات آرد برنامه ديبس
ی آه یها  ن فكر قرار گرفته آه جز برنامهیغ ايه داری امروز بر روی تبلیی سرمایمغزشو
گر ممكن یگذارند، راهی د  بر آن می" رفرم"ی آه نام یها  رانگرییآنند و و  شنهاد میيآنان پ

  ل اجتماعی راهیآوشد نشان دهد آه در مورد همه مسا  برنامه ما می. ست و وجود نداردين
ها اگر دنبال نمی شوند از آنرو   ن راهیز وجود دارند اما ايه داری نیرسرمايگر غیهای د

ن يبه هم. ادنده در تضیرعملی هستند بلكه از آنروست آه با منافع سرمايست آه ناممكن و غين
  .ستي آنان نگر  اعتراضها آمتر از نقش   ستي آمونگر پيشنهادم نقش ید آرديل ما تاآيدل

صورتی آارآمد خواهد بود آه  ه تنها دریهای سرما برابر برنامه مقاومت و اعتراض در
ك یهر دو در شنهاد ين اعتراض و پیبنابرا. ن توام باشدیگزیای جا شنهاد برنامهيهمراه با پ

توان  یب آرد ميگر ترآیكدین دو را بدرستی با یاسطح قرار دارند و در صورتی آه بتوان 
  .شتر مردم را جمع آرديهر چه ب
توان آن را حل  یچ دستورالعمل و فرمولی نمي با ه وستيك البته ساده نيالكتین دیتسلط بر ا

و احتماالت منفی و  راه حلی هم و جود ندارد آه فقط در آن برنده بود و همه خطرات .آرد
ن فقط به ی ا.ر وجود دارد بتوان دور زدیز بناگزين خط مشی نیتضادی را آه درون خود ا

های  بیك حزب انقالبی بستگی دارد آه بتواند هم در برابر تخریپژوهش، توان، تجربه و هنر 
م شنهاد دهد و هيداری پ هیستادگی آند، هم اصالحات با محتوای ضدسرمایداری ا هیسرما

ن روند و یك چشم انداز تحول انقالبی معنا آند، قرار دهد و بكوشد در درون ایندو را درون یا
  . روی الزم برای گسست انقالبی را فراهم آورديح نیبتدر
ب مسئله عبارت از آن است آه درهر لحظه آماده و بهوش بود تا به تجمع خلق ين ترتیبه ا
شنهاد آرد، يواقعی را پی ويلترناتآمساعدت آرد،  تیيموفقن یشرفت آمترياری رساند، به پی

تواند به نفی وضع موجود و تجمع فعاالنه منجر شود در نظر ي آه مراهای متفاوتی  زهيانگ
  .گرفت

  
  ن بر مفهوم اتحادآر يك و اطالعاتی و تاثيانقالب تكنولوژ

حزب برنامه مشترك با "است ائتالف از باال و تجربه ين سيبا توجه به شكست سنگ
ست يم، حزب آمونیل آن را بررسی آردیط و دالیآه در فصول گذشته شرا" ستياليسوس

 "تجمع"آند و  ان احزاب درك میيم" ائتالف"فراتر از مفهومی فرانسه امروز اتحاد را در 
گر احزاب یست آه براساس آن با دين نآبرنامه امروز ما برای . كنديشنهاد مي را پمردم

 ن مفهوم از اتحاد و تجمعیا. مياری آنیرای آن است آه به تجمع خود مردم م، بلكه بيائتالف آن
   .ن استیآن مفهومی نوخطوط آلی  و مضموناز نظر 

ان احزاب بلكه تجمع مردم ي از باال ماتحاداهرم اساسی هر تحول مترقی نه :  از نظر مضمون
ش يچ پي تجمع بر هنیا. برای دفاع از دستاوردهای گذشته و برای تحول وضع موجود است

  .رنديگيم ميرود آه شرآت آنندگان در آن تصميش ميست و به شكلی به پيشرط مبتنی ن
ل يم بر تحليكوشيابی بدان مي آه ما برای دستتيتجمع خلقی اآثر:  از نظر خطوط آلی

ابعاد و ل يمبتنی بر تحلعنی ی .ان داردیآه در سطح جامعه ما و جهان جرمبتنی است تحوالتی 
ان یك و اطالعاتی در جریآه در جهان در ارتباط با انقالب تكنولوژاست ن تحوالتی مضمو
  .است

را بزرگ آرده و ناشی از انقالب اطالعاتی ه جوانب خاصی از تحوالت یروهای سرماين
مدعی هستند طبقه . ان طبقه آارگر آغاز شده استیا پایرند گويجه بگيكوشند از هم اآنون نتيم

خی آن ضرورتا محكوم یست و برنامه انقالبی تاري ن"عصر صنعتی"ای یازی جز بقيآارگر چ
  .به شكست است

خی از طبقه آارگر مبتنی است، بلكه یر تاريالبافانه و غيها نه تنها بر نگرشی خ لينگونه تحلیا
در واقع تحوالت . گر دارند  ليست و تقلين آن از جامعه درآی مكانیدهد مبتكرينشان م



 

ست بلكه مجموع قشرها و طبقات يجتماعی آار فقط مربوط به طبقه آارگر نم اين تقسیامروز
  . دهد و خواهد داد یر قرار مياجتماعی و مناسبات آنان را تحت تاث

ن یادی تريرا در بندر عرصه مناسبات اجتماعی و طبقاتی برای آنكه بتوان تحوالت آنونی 
ان آار مولد و يتحوالت در رابطه مد به بررسی سرانجام یل قرار داد بايسطح آن مورد تحل

ر مولد، آار يان آار مولد و آار غيبه همان اندازه آه مرزهای م. ر مولد پرداختيآار غ
رات عمده ييكی از تغیقتر به همان اندازه آه يا بطور دقیكند، ير مييمادی و آار فكری تغ

ز يد است،  به همان اندازه نر موليم آار همانا نفوذ متقابل آار مولد و آار غيآمده در تقس شيپ
  . شوديرات جابجا ميين تغیان طبقات اجتماعی همراه با ايمرزهای م

ر وارونه يا تفسیقا روشن شود تا از هر گونه ابهام يد دقیر مولد بايا غیاما منظور از آار مولد 
د يی آه در عرصه تولیها تياست آه فعالآن ن وارونه سازی ينخست. ری شوديشگيپ

  . ا انگلی تلقی گرددیده یفايهای مادی قرار ندارد به عنوان آار ب خواسته
د مادی در يی آه با تولیها  تيگر فعالید مادی و ديهای مربوط به تول  تيان فعاليز میاصوال تما

خ یبا به همان اندازه تاریان آار مادی و آار فكری تقريز مین تمايستند، همچنيوند نيپ
وند با بقای نوع يست در پی اهای مادی ضرورت د خواستيولآار انسانی برای ت. بشریست

ت بزرگ انسانها، عمدتا ین بود آه اآثریي پاآنچنانوری آار آبارسطح ن اواخر يتا هم. بشر
ن آار در واقع یتی آه به گفته مارآس ای اآثر.د مادی بودندير به انجام آار تولیدهقان، ناگز

ارهای اصلی يكی از معید خواستهای مادی يل آار تولين دليبه هم. گاری بوديشان نوعی بیبرا
ر یناگزن یيطبقات پا: شد ز گذارده مییو طبقات باال تمان یيان طبقات پايبود آه بر اساس آن م

 طبقات باال آه شت بودند ويه خوراك و معيل اولیهای مادی و وسا  د خواستيبه آار برای تول
 ،ت اقتصاد و جامعهیریها، از جمله مد تيگر فعالی دتوانستند به ی آزاد بودند و من آاری ااز

  .بپردازند
روی آار آه در يداری ن هیبا سرما. خ بودین تارین آننده اييكی از لحظات تعیداری  هیسرما

روی آار يبا طبقه آارگر ن.  منبع ارزش مصرف نبودعمدتاگر یافت، دی یآار مادی تحول م
داری  هیاز آن زمان بود آه سرما. دیاضافی گرده شد و منبع ارزش یدهی سرما موجد ارزش

به حساب " ر مولديغ"تی يهای مادی را چونان فعال د خواستيتی خارج از حوزه توليهر فعال
  .وردآ

ظهور آرده آه در دی یجدلی يداری روندهای تكم هین آشورهای سرمایشرفته تريامروز در پ
 ،وری تام آار منجر شده استآیش بار افزان قرار دارد و بهیهای نو وند با تكامل تكنولوژیيپ

ی آه تا به امروز از یها تيفعال. كنديوری را محدود مآاین بارداری  هیت سرمایریهر چند مد
ا هر دو در یشود يهای گوناگون در آن ادغام م  وهيد مادی جدا بود به اشكال مختلف و شيتول

  . آنند یهم نفوذ م
د يعنی آاری آه از حوزه تولیداری آلمه،  هیم سرما در مفهو"رمولديغ"ن حال آار يدر ع
 شود را شامل میار متنوعی ين نوع آار مشاغل بسیا. ابدی عا توسعه مییرون است سريمادی ب

نكه مفهوم یدهد، ضمن ايبطور مصنوعی آنان را آنار هم قرار م" خدمات"آه واژه عام 
د مادی قرار ي در حوزه تولن پسیآه از ارا ی یها تياری از مشاغل و فعاليخدمات بس

نی یازهای نويدر ارتباط با ن" خدماتی"ن مشاغل یبرخی از ا. دهدي در خود جای نمرنديگ می
روهای مولده غنی ساختن آنان را يد آورده است و انقالب نیخی با خود پدیهستند آه تكامل تار

ست ، فرهنگ یط زيل مربوط به محیآموزش و پرورش ، مسا: ل يضرورت داده است از قب
ر مولد جنبه يهای غ تين فعالیگر از ایبرخی د. ت و اطالعاتیریدر تنوع اجزای آن ، مد

  . داری است هیهای سلطه سرما امد تباهیيانگلی دارند آه پ
ش وزن مزدبران، نقش روزافزون یافزا: ت فعال شده است ين روند موجب تحول در جمعیا

نده آارآنان فكری آه آار آنان یت، نقش و تعداد فزادسسهم آار زنان، رشد سهم فكر نسبت به 
ابد، ی ید مادی گسترش ميدر تول "آارآن جمعی"نوعی . خصلت تكراری و بدون مهارت دارد



 

رد، ضمن آنكه سهم آن يگ ی هستند فزونی ممزدبرت بزرگ آنان یشمار آارورزان آه اآثر
 یش میوند است افزايها در پ  انی اشتغال دارند آه با توسعه خود انسیها  گروه آه در بخش

  .ابدی
ست آه طبقه آارگر در حال آاهش است مگر آنكه ين تحوالت به معنای آن نیچكدام از اياما ه

ان آار مولد ين میش مناسبات نویدايپ. توليد مادیم و نه ي معنا آنتوليد دستیطبقه آارگر را با 
د ي شكلی از تولد مادی آنچنانيتول. ستي ند مادیيافتن تولیان یها به معنای پا  تيگر فعالیو د

ت ضروری است و ضروری خواهد یات بشريشه ادامه آن برای حيآه همچنان و هماست 
  . بود

به اصطالح ی بود آه  آارگرانعمدتا ازطبقه آارگر ب يترآدر فردای جنگ دوم جهانی، 
 ن آارگرانیات يعال در فایاصطالحی آه البته براساس آن گو شدند،  خوانده می آارگر دستی

 مزدبران شاغل در صنعت و درآشاورزی را نانیا .ه استچ جنبه آار فكری وجود نداشتيه
  جامعه تعميق- توليد- تكنولوژی-امروز در شرایطی آه پيوند ميان پژوهش. ندشد یشامل م

 د مادی شرآتين برخی از مهندسان و آارمندان در توليها، همچن نياری از تكنسيشود، بس یم
ار متفاوت و يهای بس  ب طبقه آارگر زحمتكشانی با مهارتيط در ترآین شرایدر ا. آنند یم

  .قرار گرفته اند زحمتكشان فكری از جمله
های مادی  د ثروتيروز، همه آسانی آه در چارچوب تولیز همانند ديل امروز نين دليبه هم
ستند در زمره طبقه آارگر يند يخالق ارزش هستند و مالك ابزار تولو   آارگر جمعیازی یجز

ن يمهارت، آارگران ماهر، همچن  بی  عنی آارگران دستكار، آارگرانی. شوند یمحسوب م
  . جای دارنددر ترآيب طبقه آارگردی و منهدسان يها و آارآنان تول  نيبخش مهمی از تكنس

گرا، مگر د يزی آهنه پسندانه وجود دارد و نه درآی تولين درك از طبقه آارگر نه چیدر ا
دی يم مناسبات تولیم و مدعی شويكی بدانیم تنوع طبقه آارگر را با محو آن ينفع باشیآنكه ذ
طبقه آارگر همچنان در قلب تضادهای . ب شده استيی غیسا آداری بطور معجزه هیسرما
تحقق در گرو اتی آن همچنان ي منافع ح.ای گرهی را در تسلط دارد  داری نقطه هیسرما
محتوای ان  و هاست  ن راه حلیحامل ان طبقه یی است آه مبارزه ایها  اه حلدن به ريبخش

  . ه استیهای سرما  درهم شكستن برنامه
م تنوع يز وجود ندارد مگر آنكه بخواهيپرستی ن نوايچ جنبه بين درك از طبقه آارگر هیدر ا

ا در عرصه ازهيرفع نبرای م آه ينده آنانی قرار دهیطبقه آارگر را در برابر نقش فزا
 یل ميت بزرگ آنان را مزدبران تشكیآنند و اآثر یت ميآموزش، بهداشت، فرهنگ فعال

ت آن يداری نابود نشده بلكه واقع هیغات نه فقط مناسبات سرمايامروز بر خالف همه تبل. دهند
 و بدون مبارزه متحد و مصمم، زحمتكشان فشار ستم طبقه سرمایه دار سنگين تر شدهاست آه 
  . خواهند شكستدر هم

 ك بلوك همگون دریطی آه طبقه آارگر عمدتا دستی بود و بصورت ی با شراائتالفمفهوم 
ی ین اصلی آن بودند، هماهنگ بود و خوانایه داری قرار داشت و دهقانان متحدیبرابر سرما

امدهای انقالب يب طبقه آارگر براثر پين مفهوم با تحوالت آنونی و تنوع ترآیا. داشت
  . ی نداردیگر خوانایك و اطالعاتی دیژتكنولو
م آار ين تحوالت در تقسیام يدان  ی م ائتالفینگزی آه ما آن را جااآثريت تجمع خلقی مفهوم

  .ز در نظر داردينده آنان را نیدر وضع آنونی و آ
ری آه ين و سمتگیهای نو  تكنولوژی. آند یز ميشی پرهین مفهوم از هر نوع ساده اندیا
 ین تحوالت میا. ی متضاد استیامدهايدهد، دارای پ ی مهااها و دولت به آناست آارفرميس

های   ان زحمتكشان دارای مهارتيضرورت همكاری مو ك آردن نوع آار یتواند با نزد
ك یاما تحوالت تكنولوژ. ك آندیگر نزدیكدی را به ، آنانهای متفاوت مزدبران متفاوت و بخش

تواند  یشود آه م یط منتهی میدهد به تنوع شرا یآن مداری به  هیموجود و سمتی آه سرما
ك موجود ینكه در نظر گرفتن تحوالت تكنولوژیضمن ا. ن تفرقه را بوجود آوردیعناصر نو



 

  ن و آهنهیدتریآه همچنان تحت شدرا ها زحمتكشی  ونيليپردازی توام شود و م اليد با خینبا
  .ده انگاردین اشكال استثمار هستند نادیتر

ط آار و زندگی طبقه آارگر بطور خودبخودی موجب وحدت یچنان نبوده است آه شراهرگز 
هم درك وحدت و منافع مشترك طبقه آارگر و هم توان . ن طبقه گرددیرگذاری ايآن و توان تاث

ن جنبش برای غلبه ی انقالبی قرار داشته و به توان اجنبشوند با يهمواره در پرگذاری آن يتاث
وحدت طبقه آارگر همواره در . ه بستگی داشته استیسرماهای  استي سبر تفرقه ناشی از

ز معتبر است اما تحوالت يت امروز نين واقعیا. افته استیوحدت مبارزه و اهداف تحقق 
ن یگر برای آنكه به ایلی ديدل. شتری روبرو آرده استيآنونی آاربست آن را با دشواری ب

  .شتری داده شوديت بيمسئله باز هم اهم
های آار و در مناسبات آنان با   ر عرصهیگر زحمتكشان در ساین در مورد دين نكته همچنیا

  .ز صادق استيطبقه آارگر ن
  

  از ائتالف تا تجمع
ن يای مختلف آن و همچنه ژه طبقه آارگر و گردانیها توجه دارند آه جنبه خود و  ستيآمون
و خته نشوند یك آاسه ری در های مزدبران حفظ شود و همه آنان گر گروهیهای د  ژگییو

 واحدجنبشی . ها بر تضادهای اوضاع آگاه هستند  ستيآمون. حفظ آنندت خود را ی هوهمگان
ن است، و از یهای نو   آه نقطه اتكا برای همبستگیآند  عمل میكی یكسو در سمت نزدیاز 

طلبی و تفرقه جاد آننده عواملی است آه موجب انزوا یعنی ایم آننده تنوع ، يگر تحكیسوی د
  .آند ید میك تشديستماتيه آن را بطور سیاست سرمايشود و س یم

ان مناسبات طبقه ير برای بين تحوالت است آه ما در سالهای اخیبا در نظر گرفتن مجموعه ا
البته . می قرار دادائتالف را به جای مفهوم تجمعهای اجتماعی مفهوم  گر گروهیآارگر با د

فست يمارآس آن را در مان. ها بوده است ستی در طی دههيك مارآسيك مفهوم آالسیائتالف 
ی شد آه به بورژوازی امكان ین آرد و هدف آن بود آه مانع از تفرقه و انزواييست تبيآمون

. ه استثمار و برای تحول اجتماعی در خون آشديبر علرا خواهد داد تا مبارزه طبقه آارگر 
روزی امكان ي پ،ن بود آه بدون اتحادیاديبندرست و شه یدن انیان اين مفهوم در دوران خود بیا
  .ستير نیپذ

روها يهای اجتماعی و تناسب ن ش طبقات و گروهیم آار، آرايمارآس همواره وضع موجود تقس
ز ناظر بر ائتالف يش از هر چيدر آن دوران مفهوم ائتالف ب. آرد یل ميك تحلیرا از نزد

دادند آه در يل ميقانان آه توده اصلی زحمتكشانی را تشكعنی اتحاد با دهی بود توليدآنندگان
مسئله اتحاد با روشنفكران در دستور روز قرار نداشت و برای . د مادی شرآت داشتنديتول

را ی ز،ل جامعه شناختی داشتین مسئله هم دالی ا.ز قرار نگرفتيمدتهای طوالنی ن
 بخش آوچكی از آنان هنجارها و را تنهای ز،كیدئولوژی و هم ا،روشنفكران آم شمار بودند

  .دادنديداری را مورد انتقاد قرار م هیهای جامعه سرما ارزش
 زمانی آه استراتژی جبهه خلق در ستمي سده ب40 و 30های   دههست فرانسه دريحزب آمون

حزب . كرد تحوالت در مناسبات طبقاتی را در نظر گرفتين میتدورا سم يبرابر خطر فاش
های آنان را در مشی  د تا خواستيشتر نشان داد و آوشيفكران توجهی بنسبت به نقش روشن
م يبه تحك نی آه حزب مسئله دمكراسی و ملت را مطرح آرد،یوه نويش. اتحاد خلق بگنجاند

. ديشتری بخشيتلری به آن وسعت بيكی آمك آرد و مبارزات دوران مقاومت ضد هین نزدیا
  .گرفتيم و هنر را در نظر مگاه علین مسئله تحول و جاين مشی همچنیا

، مفهوم ستيالي با حزب سوسبرنامه مشتركپس از جنگ سرد و در چارچوب استراتژی 
شد و دارای  یر ميش به معنای ائتالف طبقه آارگر با روشنفكران تعبيش از پيائتالف ب

زحمتكشان شمار ش ی مسئله افزا1966جلسه حزبی سال . دیگرد یابی مین ارزیاديت بنياهم



 

های آنان را   تينده آنان، موانعی آه با آن مواجه هستند، تحول فعالیری، نقش اجتماعی فزافك
  . مورد بحث قرار داد

ن خطر را داشت آه مناسبات طبقه ی در چارچوب سابق خود اائتالفاما باقی ماندن در مفهوم 
گری یاز دك یان دو گروه اجتماعی آه هر يی میارویك رویآارگر با روشنفكران را بصورت 

ز يمآريق هم برای طبقه آارگر و هم برای روشنفكران جنبه تحقین طریاند و بدیجداست بنما
  .رديبخود بگ
وند داشت آه آن را ين درك از ائتالف همچنان با درآی از انقالب پیتر ا  نیاديبطور بن

د را به كرد و اتحايروزی انتخاباتی تصور ميا پیام يناشی از قناگهانی روزی يك پیبصورت 
ها به   ستيها، دعوت آمون  رغم همه تالشينكه علیضمن ا. ديفهم یمعنای توافق در باال م

ها  وندند و از خواستيم به طبقه آارگر بپيخواهيگشت آه ما از همگان م یر مين تعبياتحاد چن
شه خطرناك ین اندین اين درك از ائتالف همچنیا. های اجتماعی خود صرفنظر آنند ژگییو و
ان قشرهای اجتماعی يابی به سازش ميتالشی است برای دستابتدا  با خود داشت آه ائتالف را

 البته خود درك از. شود موآول ن سازشیدن به ايرسبه بعد از د یبا جامعه تحولو مسئله 
  .ستی وقت قرار داشتيالي بر اساس مدل آشورهای سوسزي نلتحو
داری برای انطباق با  هیهای سرما  ه، تالشروهای مولديق تر تحوالت جاری در نيل دقيتحل
  ها و محل ژه در آارخانهیهای سازمانی حزب، بو تيل مطروحه در فعالیو مسان تحوالت یا

های اجتماعی   مفهوم سابق ائتالف ديگر نه با واقعيتجه رساند آه ين نتیهای آار ما را بد
ط مفهوم ین شرایست در ايونحزب آم. سازگار است، نه با استراتژی سوسياليسم خودگردان

ك یابی به يار فراتر از دستيتجمعی آه بس.  آردائتالفسابق ن مفهوم ي را جانشتجمع نینو
  . اسی استيت سیاآثر
 ابتكار مداوم به وستی هستند و مستلزم تالش ي متشكله استراتژی آمونء  جزها شهی اندنیا

  .ربست مشخص و متنوع آن هستندمنظور اصالح آمبودهای موجود و غنی ساختن آنان با آا
  

  نياتحادی نو
 م نه فراين مفاهی اما ا.شه دار هستندیقا در آگاهی ملی خلق ما ري، عمچپ و اتحاد دو مفهوم

ل گر از آنان يری تقليا تفسیتوان آنان را بصورت مجرد درك آرد  یخی هستند، نه میتار
  .ارائه داد
د بدان دست یازهای هر دوران، اهدافی آه بايط و نی همواره در رابطه با شراچپ و اتحاد

وند با يل همواره در پين دليرند و به هميگ ید از سر راه برداشت معنا میافت، موانعی آه بای
  .های آن دوران هستند ن و چالشيدوران مع

اسی را آه يروهای سيان ني، مسئله مناسبات معنوان مفهومن حال اگر اتحاد و چپ به يدر ع
گاه ی آن در درجه اول به پاواقعيت  سازد، ی هستند مطرح ماتحادخواستار ا یچپ مدعی 

ان يم واقعی ميد فراموش آرد آه با آنكه خط تقسینبا. گردديروها باز مين نیخلقی و مردمی ا
ك زبان چپ برای دورانی طوالنی یر یست در زياليچپ و راست است اما حزب سوس
  .ان را پنهان آرده استیاری و واپسگراد هیهماهنگی فعاالنه آن با اهداف سرما

در لحظاتی توانند  یآنان م.  خود موضوع نبرد و مبارزه هستند اتحاد و چپمين مفاهیبنابرا
 ه باشد، ابهامیا در مورادی آه هدف آن عقبگرد در برابر سرمایفا آنند و یگر ا جينقش بس

  . ن شوندیآفر
 در چپ: ها قبال به دو مسئله پاسخ دهند  ستينمستلزم آن است آه آمو" چپاتحاد "ابی به يدست

خی ی در هر لحظه تار اتحاد؟ آدام شكل از هر دوران و لحظه معين تاریخی آيست و چيست
  ا مطلوب است؟ یممكن و 

ك مشی یش شرط ، خود ي، بطور بالواسطه و بدون پتجمع خلقی اآثریتك یخواست بنای 
م يد هر گونه تحول بدانيرا آل نآنكه یمع خلق و ااما خواست تج. ابی به اتحاد استيبرای دست



 

رد، يست صورت گيد در حول حزب آمونیم تجمع حتما باينكه فكر آنیك مسئله است، ای
  . گریای د مسئله

توان آنان را از  ی آه اآنون مورد نظر ماست دارای چند بعد است آه نه من اتحادیمفهوم نو
ه هر گونه ين ابعاد عبارتست از مبارزه بر علیا: دادگر جدا آرد و نه در برابر هم قرار یكدی

ا حكومت آن دنبال یست يالي از جمله آنگاه آه توسط حزب سوس،هیروهای سرماياستراتژی ن
ش شرط برای گفتگو، ين از تحول اجتماعی و آماده بودن بدون پید بر مفهومی نوي تاآ،شوديم

ت در حال تحول، چشم يهای واقعت آن است آه از خالل تضادیهدف در نها. تجمع، عمل
  .اسی معتبری را باز آرديانداز س

 یاسی مطرح نميهای س امروز ما بر خالف گذشته مسئله اتحاد را در چارچوب رهبری گروه
ت خود صرفنظر ین اتحاد از بخشی از هوید باطل رفع موانع ايم به اميستيحاضر هم ن. ميآن
نست آه اتحاد را به امر آتمام مسئله عبارت از . مينت مستقل خود چشم پوشی آيا از فعالیم يآن

طی تالش آرد تا به تحول ید در هر شرایز بايل نين دليبه هم. دشوتبدیل خود جنبش خلقی 
را تنها عاملی یروها را بوجود آورد زينی از نیاری رساند و تناسب نویمستقل جنبش مردم 

  .ها غلبه آند تواند بر دشواریياست آه م
گری جدا یای است آه اگر برخی عناصر آن از د  ، مشیسوسياليسم خودگردان استراتژی

  .ز مانند تحول ثمره جنبش خلقی استياتحاد ن. شود، همه انسجام خود را از دست خواهد داد
توان مبارزه طبقات  ی چگونه م:شود آهيمی مجددا از نو مطرح مین مسئله قدیب اين ترتیبه ا

ت انقالبی را در مبارزه یتوان هو ی چگونه م؟به اتحاد آشتی دادابی يرا با تالش برای دست
ك ضرورت جنبش خلقی یم اگر به مبارزه به عنوان ی ما معتقد؟ت حفظ آردیبرای تجمع اآثر

راه دست  نید خود در ایت و عقایچ آس خواست آه از هويتوان از ه یم نمیارداعتقاد 
  .ا صرفنظر آندیبردارد 
نان و مشی آبانان يه و پشتیروهای سرمايمشی ن. گر قرار دارندیكدیر  در برابدو مشیاآنون 
 ین تقابل بخودی خود روشن نمیاما ا. رندیپذ یها و آسانی آه وضع موجود را نم  ستيآمون

ها همانگونه آه هستند و در تالش مشخص برای   تيآن را در عرصه واقعنتوان شود اگر 
  .ك روند استیابل خود ن تقیآشكار شدن ا. ر آن نشان دادييتغ
 آن سعی دارندروها آه مدام ياست خود را با در نظر گرفتن تناسب نيز سيه نیروهای سرماين

 متقابال میها   ستيآمون. برند یش ميهای پازل به پ ر دهند، مانند تكهييرا به سود خود تغ
ر مورد جنبه د در هیاست آمك آنند، مقاومتی آه باين سیآوشند تا به مقاومت در برابر ا 

  . بوجود آوردبرای تحول ی مساعد را یرويآشكار داشته باشد و متقابال بكوشد تا تناسب ن
 
 


