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 ده سال گذشته در فرانسه به وقوع پيوسته است را در نظر بگيريم، و طیای  در هر زمينهی که تغييراتتماميت اگر 

اين  جذب آماده  ما راسختیبه مان  منش فکری قديمکه  اذعان داريم يم، مجبوربگوئيمفقط از همين کشور سخن 

 . کرده استييراتتغ

ها،  ی کودکان و جوانان به مدارس و دانشگاه مسئله در باره رشد ناگهانی اقتصادی باشد، يا هجوم گستردهخواهد  می

انتقال يکجای  شد کرد، يا نيازهای جديد زاده شده از يا صعود تقاضای کل به سطحی که تاکنون تصورش را هم نمی

مان را به  العمل طبيعی مان، تفکرمان و عکس ا قادر نيستيم که خصوصيات روحیی، م  باالتریِی کمّ جامعه به مرتبه

عصر پسا < يا آنگونه که برخی از جامعه شناسان مايلند آنرا ،تکنولوژی پيشرفته(عصر تکنولوژی پيشرفته وفق دهيم 

  ). بنامند>صنعتی

 در بيشتر کشورهای جهان، زندگی با ،نیهای بسياری، در واقع تا همين زمان کنو برای قرندر نظر آوريم که اگر 

گی برجسته اقليتی  هکه ويژ) بر حسب خوراک، فرهنگ و منافع اجتماعی(سطح مصرف در خوری تعريف شده 

بعبارت ديگر با . يابد گی می هها به قلمرو زندگی واقعی ويژ برآمد تودهتوان گفت که زمانه کنونی با  ممتاز بود؛ می

   . حداقل نيازهاشان قابل تصور استضاءاربه سطحی که برآمدشان 

. اش، ناشکيبا است اش، همه نيازهای  نيازهاییبرای ارضارو کميابی، ماز قلفرارفتن نسبت به  اش با آگاهیانسان 

شکال جديدی به  برخوردارشدن از ثمرات کار خودش است اَدرسد راه انسان روشن است مبارزه عليه موانعی که 

 معنی است که مبارزات اجتماعی هم در نمودش و هم در بديندر مقياس اجتماعی، ، و اين. خود گرفته است

  . اش تغيير يافته است اهداف

 در سطح چهای و  چه در سطح اتحاديه (1880ی اش از دهه دهی اگر به جنبش کارگری فرانسه از زمان آغاز سازمان

 را دنبال کرده که از شرايط انباشت تحولتاريخی  مسيرشود که يک   ديده می بنگريم،1950ی تا پايان دهه) حزبی

طی اين دوره هفتاد ساله، مساله اوليه مورد توجه . است افتهيانبوه سرمايه آغاز شده و به دوره مصرف پايان 

 خودشان در برابر بيکاری، فقر، تعدی کارفرماها حفاظت کنند؛ بطور خالصه يعنی  ازکارگران عبارت بود از اينکه

دولت ليبرالی . ی اقتصادی مبتنی بر کميابی محافظت کنند عليه تمامی خطرات نهفته در يک جامعهخودشان از اينکه 

های ايجاد شده توسط   سازمانکه اين امرِبود  بدين معنی  که بطور ضمنیطرفی داشت، ی حفظ موضع بیادعا

اش  که بخاطر طبيعتباشند يه سيستمی روزه کارگران بجنگند، و در همان زمان عل پرولتاريا است تا برای رفاه هر

 از يک نوع سنديکاليسم بودهر چند قاطعانه ممکن  ها، در نتيجه، اتحاديه. عدالتی و فقر را جاودانه کرده است بی
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تا درعمل ای، در حقيقت  ندپروازانه و واژگان مکاشفهلهای ب انقالبی در تئوری حمايت کرده باشند، و عليرغم برنامه

ن تحت تأثير مارکسيسم بودند، روال راحزاب سياسی، که در آخر ق. می آبکی را به کار بستندرفرميسحدودی 

پيشنهاد کردند ها   عمل رفرميستی را به توده باتوأمبدين معنا که يک ايدئولوژی انقالبیِ . مشابهی را تعقيب کردند

 درست است که 1914 پيشا )SFIO(ان بخش انترناسيونال کارگر- حزب سوسياليست فرانسهاين بهمان اندازه برای(

 و سفت و منضبطها نسبت مستقيمی داشت با ساختار  قدرت نفوذشان بر توده). 1930حزب کمونيست پسا برای 

 انقالب  يکشکوهِغرق در  هنوز  تا آنجائی که حزب کمونيست فرانسه مد نظر است، و.شان سخت سازمانی

  .بود] در نفوذش[ خود عاملی ديگر لبانه اشسرنگونی طپيروزمند بود و واژگان به غايت 

شان  عت اهدافيهای طبقه کارکن عمدتاً منوط به طب بر تودهاحزاب  و ها در يک کالم، نفوذ کادر رهبری اين اتحاديه

و  نمودصرفنظر اش  میوآتوناز ،  بودملزم به مبارزه برای اهداف فوری اقتصادی در شرايط کميابیکه پرولتاريا . بود

 ،داری های بازار سرمايه واقعيت  بدين علت بود کهتر بيش اين امرحتی، و کردتفويض   به نمايندگانشاش را قدرت

 مجبور بود خودش طبقه کارکنلب کالم اينکه از آنجائی که . ساخت گيری را ضروری می سازمان و تمرکز تصميم

يعنی با رهبری، بوروکراسی، : جهيز کردتمام خصوصيات گروه فشار ترا به گروه فشار تبديل کند، خودش را با 

  .خودکامگیهيرارشی و 

 دمکراتيزه و پرولتاريا سودمند برایافزايش دستمزدها، ايمنی شغلی، بيمه اجتماعی، ساير مصوبات (نتايج حاصله 

داری  جائی در سيستم سرمايهکوشيد تا  می که ای  با نيازهای طبقهند همگی دقيقاً منطبق بود)شدن سيستم انتخابی

قابل انکار است که رهبريت طبقه  ولی غير تواند مورد بحث باشد، البته ميزان واقعی اين دستاوردها می. کسب کند

  . های مديرانه به پيش برد روشبا اش را  ی منافع فوری اين طبقه، وظايف کارکن، با مسئوليت اداره

دوام دارد اين است که ای  ازا کشيد، و هنوز تا درجه اين حراست و نفوذ برای تقريباً يک قرن به در چرادليل اينکه

است و اين واقعيتی است که نبايد فراموش   دو سوم از جمعيتی مسئله اقتصاد و تأمين شغلی هنوز واقعيت امروزه

  .شود

ه عليه اشغال فرانس[ آغاز شد با جنگ جهانی دوم مختل شد، تا اينکه در اثر جنبش مقاومت 1936مسير تحولی که در 

 وضعيت ،متعاقباً، آزادسازی فرانسه.  به حزب کمونيست دوباره شکوفا شد مبارزينروی آوری] بوسيله رژيم هيتلری

که عبارت بود از طلوع مجددی در پيامدی . را از نو ايجاد کرداش  پيامد منطقی ،، عدم تأمين شغلیکميابی اقتصادی

ی پنجاه يا حوالی آن،  ولی در آغاز دهه .شدند کنترل میهائی که توسط اين حزب  قدرت حزب کمونيست و اتحاديه

هنگامی که فرانسه شروع کرد از ورطه مشکالت اقتصادی بيرون بيايد، رهبری سنتی طبقه کارکن، عليرغم قدرت 

 که جامعه ندهای جديدی بود  فرصتمعطوف بهکه (نظيرشان، بطور کامالً واضحی با آرزوها و آرمان کارگران  بی

بر ) ت.ژ. ث CGT(و ساختار اتحاديه کارگری ) حزب کمونيست( ساختار سياسی .بيگانه بود) ائه داده بودصنعتی ار

يک  ؛ برای منفعت دستگاه حزب و اتحاديهکاملتوان گفت تمرکز   بود، که میمبنای سانتراليسم دمکراتيک

عيارهای سازمانی طبقه کارکن بودند که اينها م.  نهاد دولتی در نوسان بوداذيت و آزاراستراتژی که بين رفرميسم و 

  .شد در نظر گرفته می] فرانسه[های بعد از آزاد سازی  از طرف اکثريت جنبش کارگری فرانسه در سال
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 و نيازهای عمومی جمعيت کارکن ،مورد بررسی] ایِ حزبی و اتحاديه [های یِ خاص دستگاه فاصله بين نيازهای ويژه

 ساختار  يکبود برای اينکه  تالشی سخت و بيرحمانه،تالينيسم بمعنای عام آندر غرب، اس. شدبالفاصله عيان 

يافته  نيسم سازمانوکم .برای هميشه حفظ و منجمد کنددار بود،  که به هر حال موقتی و تاريخاجتماعی را  -اقتصادی

 تئوری توأم با بجز سرسختی درنداشت   چيزی برای ارائه نيازها و تمايالت کارگرانبرایدر کشورهای غربی 

های   با گروه و، علمی و اقتصادیکتکنولوژيی  سابقه بی تغييراتدر دنيايی با فراوانی نسبی، با . سازش در عمل

ترين اشتغال  ترين و همچنين قديمی کامالً جديد اجتماعی، جنبش کارگری بطور ناگهانی و بطور خودانگيخته طبيعی

کارگران .  مجدداً کشف کرد رامخدوش شده بود  پنهان و>کميتی<ع ها بر اثر مبارزه از نو اش که سال ذهنی

گيری بطور آتونوم، يا بعبارتی  ی فردا نوعی سوسياليسم اصيل بر مبنای تصميم مخصوصاً برای اينکه در جامعه

کنند  می طراحی کنند، در ابتدا بطور آزمايشی و با دو دلی و تزلزل شروع سوسياليسم غير متمرکز و خود مديريتی را

 . شان تا اهداف مبارزه را خودشان از پايين تعيين کنند به بيان آمال

ای جهانی   در چندين سال گذشته تا اندازهکه ، 1ناميم  می>هماوری<نوع جديد تنازع اجتماعی، که بخاطر سهولت آنرا 

 با اعتصاب عمومی آسای آنرا در فرانسه که شکل متمرکز و غول آميزی هستی يافته است، شده، بطرز خشونت

   . شاهد بوديم1968های مه و ژوئن سال  ماه

با مقاومت . هماوری در اين تنازعات همزمان کارفرماها، مسئولين دولتی و رهبری سنتی کارگران را نشانه رفته بود

ان به رهبری طبقه کارکن، کارگر  جامعه، در هر کجای جهان، و در مقابل کنترل شديددر مقابل ساختار نمايندگیِ

کسانی پرودون يا باکونين بهتر درک شده بود تا کسانی همچون که توسط بازگشتند تری  های ابتدائی واکنش

، با مسلم فرض کردن اقتصادی آن زمان -شرايط اجتماعی درنقد باکونينی در حاليکه ولی  . مارکس يا لنين همچون

توانست  فقط می ،)وران جامعه آزاد و مستقل پيشه (ه گذشتایِ آرمان اشتراکی به سمت يک جامعه کم و بيش اسطوره

ها رفرميسم در عمل و  بخاطر اينکه بعد از سال. ؛ اما شرايط امروزه کامالً متفاوت استسکاندار حرکتی به عقب باشد

شان  اند تا مسئوليت سرنوشت رسد که بسياری از کارگران آماده گرائی در ديدهای مربوط به آينده، حاال بنظر می جزم

: شود تای مشابهی متحول میستئوری انقالبی نيز در را. خود بگيرندامورشان را بدست را خود بعهده بگيرند و اداره 

  . کند مقدم بر عمل اجتماعی نيست بلکه بدنبال آن است، يا در بهترين شرايط به موازات آن حرکت میديگر تئوری 

 با يک اش مدافعانو  >هم آوری< چپ آماده کردن امر سد هدفِر می توان مشاهده کرد، بنظر آنگونه که اکنون می

 و ،از آن هم بيش از حد استفادهای است که  ژه وا>گرائی چپ<ولی . را در بر بگيرد تئوری باشد تا فعاليت خودشان

 را در ای نکات استفاده شده است، پس ضروری است قبل از اينکه مطلب را بيشتر دنبال کنيم پاره هم بيش از حد سوء

  .اين باره روشن کنيم

پذيرفته شده، در  بطور گسترده(گرائی ممکن است يا يک لغت سردستی باشد  ندان علوم سياسی، چپمبرای دانش

يک کافی دقيق که مستقيماً همساز باشد با به قدريا يک اصطالح تکنيکی، با معنائی ) اش نگاری معنای روزنامه

يچ  ه بهذهنی و-ابتکاری ی، ارزش چنين روش)هر کدام از اينها(ه هر حال ب .ماورای آن استچارچوب تحليلی که 
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درست برعکس، اين . گرائی فراگير باشد مان از چپ  طريقی اساسی نيست؛ از اينرو قصد اينرا نداريم که تعريف

   2.کند  عامداً برخی از مشخصات را مجزا میوتعريف محدود کننده و گزينشی است، 

آلترناتيوی لنينيسم، -در مقابل مارکسيسمدهيم به بخشی از جنبش انقالبی که  ائی را ارجاع میگر در اينجا ما چپ

درنگ تمام  اين بی.  ارائه دهداميد دارد کهدهد، يا  راديکال بمثابه تئوری جنبش کارگری و تحوالتش ارائه می

حدی که آنها انقالبی نيستند، را از گيرد، تا  دمکراسی سرچشمه می تئوريکی که از سوسيال  بازسازیبرایها  کوشش

داری را  آنهائی که سرنگونی بالواسطه و کامل جامعه سرمايهتمام بعبارت ديگر (سازد  گرائی خارج می تعريف چپ

ها و احزابی که حزب کمونيست را   گروهيعنی عمدتاً[ کمونيستپوزيسيون ا تمام جنبش ،همچنين). هدف ندارند

دهند  آلترناتيوی ارائه نمی ای که آنها يا بازسازی کمونيست، به درجه] کنند لنينيسم می-ممتهم به خيانت به مارکسيس

به اين . کند  را از اين رده خارج می)کمونيسم بازگشتانقالبی  يا یلنينيستمنابع کنند که به  جايش پيشنهاد میه و ب(

شود  هائی می اين نوع شامل گروه. قرار دارد اضافه کرد که بين اين دو  نيزتوان مورد سومی را  می>شفاف<دو نوع 

دمکراسی  ها و سوسيال گيرند، که بلشويک رفرميسم در نظر میهم انقالبی و هم  واحد خودشان را که در آنِ

 New (نوفرانسوی و چپ  ) (Parti Socialiste Unifié)، حزب سوسياليست متحده( PSU. شان هستند بخش الهام

left( هستند که از موضع  نيز ديگرییهای کوچک مطالعات و گروه .بی از اين دسته استبريتانيا تصوير خو 

، يا هر )Italian 'Il Manifesto' movemen(، يا جنبش مانيفست ايتاليائی )A. Gorz(گورزآندره رفرميسم انقالبی 

   .کنند دو پشتيبانی می

هائی را  گی وسيعی دارد و گروه هين دسته گستردا. دوم اظهار نظری الزم دارد نوع دسته بندیرسد فقط  به نظر می

شان  بيشترين(هائی  تمام آن جنبشاين دسته . گيرند شود که معموالً بصورت يک کاسه درون چپ قرار می شامل می

چه اين کنند،  لنينيسم می- که حزب کمونيست را متهم به خيانت به مارکسيسمگيرد  را در بر می)  قديمی هستندنسبتاً

يا  1925از سال آن نقطه آغاز اينکه يا ] کنگره حزب کمونيست شوروی[ باشد 1956خواهد در مورد سال  یمخيانت 

 درون جنبش >پوزيسيون کمونيستیا<ها  انواع   اين گروهچنانکه خواننده تشخيص داده،. يابی شود رد1923حتی 

بعالوه ، )شود  نمايندگی میUnir-Débats and Le Communisteط در فرانسه توس(دهند  ی را تشکيل میتکمونيس

پوساديست : کند اش فرقی نمی گرايشات درونی-- ها   تروتسکيست،3ها ها، مائوئيست بوردگيستتوان از  می

)Posadist( فرانکيست ،)Frankist(ِرتيست، المب)Lambertist( يا پابليست ،)Pablist( --خصيصه مشترک . نام برد 

شان در   لنينيسم و موضع- شان به مارکسيسم شان، ارجاع های عمده تئوريک فاوتها، صرفنظر از تتمامی اين گروه

  .رابطه با حزب کمونيست است

ها  ، اين گروههر دوعمل و يا  يالنينيستی -مارکسيستاش به تئوری   به خاطر خيانت]کمونيست [با حمله به حزب

ولی . دهند اين معنا، آنها آلترناتيوی را ارائه میدر . کنند خودشان را بعنوان محافظين وفادار ارتودکسی معرفی می

توان از  در اين معنا، آنگاه، می.  لنينيسم-  عليه مارکسيسم]اين رهبری[ رهبری حزب و شورش در مقابلآلترناتيوی 

از . یکمونيست گرائی در رابطه با حزب است و نه در رابطه با دکترين گرائی صحبت کرد، ولی اين يک چپ چپ

 قصدگرائی صحبت کنيم، برای اينکه  ايم ارجح است که از افراط  چارچوب تعريفی که از چپ بدست دادهاينرو در
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   .آنرا عوض کنند حرکت کنند و نه اينکه یها اين است که به منتهااليه دکترين کمونيست اين گروه

مثل ( خود را حفظ کردند 1968بعد از ماه مه  هستند که >گرا انگيختههای خود مائوئيست< ،يک نمونه بينابينی

(Mao-Spontex, ex-Gauche prolétarienne, Vive la révolution, ،ی  گی و انديشه  تاکتيک خودانگيخته و

 ex-Gauche prolétarienne  گروه در رأسAlain Geismarر حضو. گرائی برگرفته شد  از چپآنها> تبليغ عمل<

 .رث رسيدبه ا] 1968[ مارس 22گی است که از جنبش   خود انگيخته ویگرائی مائوئيست بيان روشنی از امتزاج جزم

 هستند، در حاليکه در سطح گی انگيختهها فقط در سطح تاکتيک پيرو تز خود  با اين وجود، در حدی که اين گروه

  . دگنجن دهيم نمی  میطگرائی بس مانند، درچارچوب تعريفی که از چپ دکترين همچنان مارکسيست لنينيست باقی می

گرائی بعنوان آلترناتيو عملی و ايدئولوژيک  گرا، و با متمايز کردن چپ گرائی و کمونيست افراط با تمايز بين چپ

گرائی را بدست دهيم، و در  اين چپهای  ءمنشامقاصد و ماند که  لنينيسم، اين موضوع باقی می- در مقابل مارکسيسم

  . گيرد قرار میبيابيم که اين تعريف در کجای سنت جنبش انقالبی 

 یاوالً نقد. و يک تئوری استپراکسيس  يک نقد، يک همزمانگرائی  ها مطرح است، چپ تا آنجا که جنبش ايده

 ادامه يافته اش بمثابه يک تئوری انقالبی  از نفی کردنای نقطهتا گسترش يافته و که از بازبينی مارکسيسم ت اس

های اين انقالب را  محدوديت که شود ظاهر می انقالب بورژوايی در آخرين تحليل، مارکس بمثابه تئوريسين. است

بعنوان   انقالباش از دريافتو سازماندهی،  تماميت تئوری لنينيستیِ سازمان. اش به جلو راند تا سر حد امکانات

ای يک از اينرو، بر .های تفکر بورژوازی را در خود دارد ی نشانه ، همه]رم قدرتهِ[ تسخير قدرت سياسی در رأس

 رژيمی ؛شود  باعث تعجب نمیخاتمه يابد  دولتیداری  رژيم سرمايهيک به ستباي  اينکه انقالب روسيه می،گرا چپ

  .کند  باز توليد می راتر و متمرکزتری  شدهپااليش سيستم سلطه طبقاتی  نوعی ازکه

 بر آنها را >سوسياليستی<بر چسب اً، ترجيح، يا کند انکار میقرن بيستم را   تمام انقالباتگرائی،  چپبنابراين نقدِ

  .بيند در آنها آخرين انقالبات بورژوائی را میاين نقد  کند؛ انکار می

روی  را نه بعنوان کج شود که آنها دمکراسی منجر می يافته و سوسيال  سازماناين تحليل به نگاهی نسبت به کمونيسمِ

يابند جامعه  که اين نهادها تمايل می به اين معنا.بيند داری می های سرمايهبعنوان نهاد آل، بلکه از الگوی ايده

  .هدايت کنند قدرت تر عظيمکز ر و تم بيشتردر جهت بارآوریماهرانه داری را  سرمايه

درهم های سنتی را  های قبالً مستقر شده توسط سازمان  که مبارزه طبقاتی قالبکجا، در هر بينشدر پرتو اين 

 به اين معنی که در هر جائی که مبارزه طبقاتی ،در هر کجا. يابد عنوان عمل انقالبی نمود میگرائی ب ، چپشکند می

های موجود  ، مستقل از چارچوباين عمل انقالبی. گيرد  طبقه کارکن جهت میعليه سيستم و نيز عليه رهبریِ

 و تشکيالتی در سطح نهاد رهبری گيری دستها، به   در اعتصابات غيرقانونی، اشغال کارخانهای يا سياسی، اتحاديه

 ی يک عمل انقالبی از اين نوع نقاب از ماهيت ستمگرانه و بازدارنده. شود ها، آشکار می بنگاه  ياها و کارگاه

شان  های بورژوائی ای که وفادارانه انعکاس خاستگاه های رهبری کشد، دستگاه رهبری برمی >تاريخی<های  دستگاه

 توسط کارگران و عليه نمايش قدرتعتصاب عمومی بعنوان اولين يا حداقل فراگيرترين انداز، ا با اين چشم. است
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  .يابد های خودشان بروز می سازمان

بر . کشد و به جلو میکند  اتخاذ میکامالً جديد تاريخی را تصوير، بربنياد اين نوع عمل، تحليل و گرا  چپتئوریِ 

ی  الگوی موجود جامعه، بلکه بعنوان مرحله  کنترل ماهرانهو اداره نه بعنوان طبق اين نظر، بيش از اين سوسياليسم

 کم و بيش بر ،ی آزاد تجسم جامعه. شود شود، در نظر گرفته می های انسانی مشخص می باالتری که با آتونومی گروه

همگن بسيار به دور از گرائی  چپهنوز (اش به تصويرکشيده می شود  طبق تمايل گروه و تمايل مشخص تئوريکی

، يانهگرا سلطههای  مدل آتونومی توافق دارند،که نتيجتاً تمام اصلِها بر سر گرا ی چپ ولی همه) بودن است

معنای ه  ب>ايدئولوژی<در اينجا . شوند ريزی شده و ايدئولوژيک کنار گذاشته می ، برنامههجويان ، مداخلههگرايان تمرکز

ئی ساختار سلطه و اقتدار را همانگونه که تمدن بورژوا. اکی استرويکردهای اشتر ذهن ودر قلمرو سرکوب ی  پديده

کردن   مقدساش ، يکی از جرايم بسيار زشت)منشانه، سياسی و غيره گرايانه، معلم پدرساالرانه، مديريت(کرد باب 

ولتاريا شان لنين، با تحميل يک ايدئولوژی از بيرون بر پر و رهبران انقالبی، در رأس. ی ايدئولوژيکی بود هطسل

  .از اين روش پيروی کردند) آزادی به روايت خودشان(

آل انقالبيون اين  فعاليت ايده. هاست بلکه افشا و الغای تمام ايدئولوژی، هدف طرح ايدئولوژی نوينی نيستاينرو،  از

ن انسجام موجود است سامان بخشند و به آاکنون  همينجا و هم آنچنان که  هم آوریخواهد بود که به عمل بنيادیِ

 در نقطه  چنين تحليلیشان ترسيم کنند، بدون اينکه پس انقالبيون دل مشغول اين اند که يک تئوری برای عمل. دهند

  .شود غير اين صورت به ايدئولوژی تبديل می مشخصی از تاريخ منجمد و ثابت بشود، که در

کنند و بر  پردازی را رد می  نظريهکالًکه هائی  از گروه: شوند ها يافت می در اينجا نيز تمام انواع گوناگونی

شوراهای (هائی که اشکال سازمانی که کارگران بر پا خواهند کرد  کنند، تا گروه  خالص تکيه میگی خودانگيخته

واقعيت ثقل در عين حال توافقی عمومی بر سر  .کنند از پيش مسلم فرض میرا ) های عمل وغيره کارگری، کميته

  .استشان   که عبارت از استقالل فعاليت کارگران در مبارزات روز به روزموجود است، انقالبی

 نيز  نبايد ] و فعاليت انقالبیاشکال استقالل فعاليت کارگران[اينها ی سوسياليستی،  استقرار جامعههای  روشهمچون  

 تطبيق یِ از پيش مستقر شدهفعاليت انقالبی به الگوی سازماناينکه يعنی به دور از : دنبطور تغييرناپذيری ثابت باش

. آفرينند  میی سطح تاريخی باالتراشکال مبارزه را درها خودشان در روند پيشروی جنبش  ، اين فعاليتداشته باشد

ی  شود، پروسه بندی می مديريتی خصلت-ی سوسياليستی در هر سطحی با خود بعبارت ديگر، دقيقاً همانگونه که جامعه

 با آغاز از اين فرضيه که يک جامعه فقط. گيرد می پو و مستقالنه را در برخود ی گانهجداانقالبی کليت مبارزات 

 گرايشی به سمت , معاصرها در عمل انقالبیِگرا  شده باشد، چپبناای  تواند آزاد باشد که بطرز آزادانه  میوقتی

  . ، هر چند انقالبی)ها سلسله مراتب (ها  و تمام هيرارشیها ی رهبری  همهبينند، به سمت رد غريزیِ مبارزه آتونومی می

ی  انداز آينده، با در دست داشتن اين ديدگاه بعنوان اساس پروسه با داشتن شمائی از اصول آتونومی نسبت به چشم

 همچنين گرائی چپ ها، اين روشتوسط اش  هدف برای تازه کردن تفکر انقالبی در بعد تاريخیانقالبی، با داشتن 

  . توای اين پروسه را دريافته استمفهوم جديدی از مح
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های کتاب سرمايه و نقد برنامه  ، از تحليل>پيرتر< های مارکسِ که اساساً از نوشته--   اين موضوعتحليل ارتدوکسیِ

 ای از توسعه شود که انقالب در اوج دوره فرض می. گيرد  ثابت میبندیِ انقالب را از پيش زمان -- گوتا، برگرفته شده

 معينی عوامل بهتا  اجتماعی به اندازه کافی به کمال رسيده باشد -سيستم اقتصادی که رسد، وقتی فرا میداری  سرمايه

مبارزه انقالبی و  4. امکان دهد که به بار به نشينندکه از قبل درون سيستم کهن به شکل جنينی وجود داشته

مشخصاً از طريق تعليم  (در تدارکهم ه گوئی رسند ک چنان بنظر می ،بينشای، در پرتو اين  های سياسی توده سازمان

 جهان کهن درآوردن برای به تکان >بلدوزر يا جرثقيلی يغور<و هم بعنوان هستند  سوسياليسم ظهور برای )و تربيت

   .اش بر بنيادهای

 اقتصادی گیِ يگانهبگی از  ام بيگانهماز آنجا که ت. عمل انقالبی مراکز توليد هستندبرای ی مطلوب  ميادين مبارزه

کردن وسايل توليد،  کردن بردگی دستمزدی و اشتراکی گيرد، اين قلمروی است که در ابتدا بايد با ملغی سرچشمه می

  . اند شان برگزيده سازماندهی از اينرو، اتفاقی نيست که احزاب کمونيست کارخانه را بعنوان اساس. منکوب شود

گرائی  تحول. شود نمايان می] چپ ارتدکس [مقياستر از  النی هم کمتر قطعی و هم طوگرائی  چپمقياس زمانیِ

 و گرائی انقالبی اراده از طرف ديگر، جايگاهی بزرگتر برای. باطل شده است رويدادهابا  تقابلدر تدريجی اقتصادی 

.  هر چند اين آگاهی ممکن نيست که از خارج تحميل شود؛ اختصاص يافته استاز اينرو برای آگاهی سوسياليستی

لوم شده که سيستم راهی داری بدون تضادهای درونی نيست، اين هم مع در حاليکه پذيرفته شده که اقتصاد سرمايه

داری  پايان سرمايه. اش را طوالنی کند اش يافته است و آموخته که چگونه موجوديت های کردن بحرانبرای مهار

هم عليه سيستم و هم (ای مداوم و آگاهانه  ی مبارزه يجهتواند بعنوان نت و فقط می نزديک نيست، یانداز هنوز در چشم

   .بينی شود ، پيش)عليه موضع سنتی انقالبی

، اما بنظر آيد  تر لنيسنيسم اين جهانی-ولی اين بينش از انقالب، در حاليکه ممکن است نسبت به بينش مارکسيسم

ی مبارزه برای الغای دستمزد بسيار فراتر  ی ساده همچنين بلحاظ دامنه آزادتر است، به اين معنا که از مرزهای انديشه

 ها گی تمام بيگانه. ها است ای دائمی درکليه جبهه  به معنای مبارزهگراها به خاطر اينکه عمل انقالبی برای چپ. رود می

 انقالبی ی مبارزه از اينرو، جبهه. بايد خاتمه يابد) جنسی، فرهنگی، ايدئولوژيکی و مسلماً اقتصادیروان شناختی، (

 کش يافته اش مکانیدر بُعد   همعد زمانی و در بُ همی انقالبی نيز خود پروسه. بطرز شگرفی گسترش يافته است

ها است؛ يعنی چيزی که در  گی ها است، پايان بخشيدن به کليه بيگانه اش تسخير تمامی قدرت هدف نهائی. است

  . ی بی کم وکاست تاريخی است يک دورهتواند حاصل شود، بلکه نيازمند  ی يک شورش نمی  حوزه

 کافی خواهد بود تا گرا به درستی ممکن است سؤال شود که آيا اين چند خصيصه برای مشخص کردن جنبش چپ 

  کرد؟تصديق  مالک هستی يگانه اين چپ آنرا بعنوان

 فراهم  راين سؤالاعی به کند، فقط تاريخ پاسخ قط بندی می  از آنجا که چپ خودش را در مفهوم تاريخی طبقه،آشکارا

، است  مهمکه بنظر ماآنچه ها به پيش رود، و بويژه  تواند با نشانه گر معاصر يک پديده فقط می مشاهده. خواهد کرد

 که من هائی فعاليتها و  ها، ايده تماميت تحليل، بازتاب که بدين معنا . را موجه سازدبررسی اين نوع سياقبهمين و 
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 آنها به نيزدهد و   ناميدم، يک پديده مشخص برای کشور مفروضی را شکل نمی>مدرنگرائیِ  چپ<آنها را بعنوان 

 است، تالش خواهد شد که  شدهفرانسه محدودگرائی در  ر به چپضاز آنجا که کار حا .آيند  از خلع پديد نمینناگها

ای سطحی به ما  اهدهصرف مش .گرفته شود در چارچوب همين نمونه مشخص در نظر گرائی علت وجود اين چپ

 که در شکل، محتوا و اهداف استها  ی همگرائی تعدادی از جريان نقطه> گرائیِ مدرن چپ<دهد که  نشان می

 از تر قبلخيلی   که بهاند منشأ گرفتههائی  ، اغلب از خاستگاهبخش اعظم شان، يا بيشترشانهائی که   جريان؛اند وتامتف

همچنين همه يا بيشترين آنها بعد از .  شفاف شدند1949ی آنها بعد از سال  ، ولی همهگردد جنگ جهانی دوم برمی

اين  [جهانی به هم جوش خوردند،که از اينرو آوری تر هم  در جنبش گسترده1969ی مه تا ژوئن سال  اتفاقات دوره

  .تکوين يافتگانه های منفرد جدا  همچون سنتز اين جريان]>گرائی چپ<

های  فرانسه مکث نکرديم، بدين علت است که تحليل مؤلفهگرائی در  ات مضمون چپاگر که در اينجا بر جزئي

، بجا خواهد  گرايشات جداگانه قبل از پرداختن به.گيرد میمورد توجه قرار های بعدی  در فصلگرائی  وع اين چپمتن

لت عملی انتخاب شده  اين بررسی کامالً دلبخواهی است و بخاطر سهوسازگار باچارچوب ملی که بود تأکيد کنيم 

 در مقايسه با ،اش بعنوان آلترناتيوی انقالبی  نيست، بلکه در نقشویی ويژه فرانس گرائی پديده نه فقط چپ. است

داليل گوناگونی است، و عمدتاً مربوط  اين امر بنا به. اروپای مرکزی يک ربع قرن ديرتر در فرانسه نمايان شد

 همچنين، در زمانی که .سيسم در فرانسه و به غنای ويژه سنت انقالبی ملیشود به کندی نسبی در معرفی مارک می

 تازه متفکران فرانسوی به  فقطانی زبان مورد سئوال قرار گرفته بود،مبه نحوی جدی در کشورهای آل مارکسيسم 

 .کرد ها پيدا میاش را در ميان آن>آيات عظمای< کردند و فقط تازه اولين معنای واقعی داشتند مارکسيسم را هضم می

بود که تعدادی از روشنفکران و فيلسوفان واال مقام به مارکسيسم روی جهانی ی بين دو جنگ  در واقع در دوره

 از  ولی مارکسيسم فقط منبع الهامی برای بخشی از جنبش سوسياليستی فراهم کرد،1914در حاليکه قبل از : آوردند

 نهائی حزب کمونيست فرانسه و >بلشويزه کردن<ولی زودتر از  .شدنيز  تفسير  شرح وآن به بعد همچنين موضوع

مارکسی معرفی تفاسير  منجمد کنند، 1950ی   را تا دههلنينيستـ  اش تا تئوری مارکسيست  رهبرانشدناستالينيزه 

در باره هائی  کنکاش البته ).شدندهای اقتصادی و فلسفی تغذيه   با ترجمه دست نوشته1933و در سال  (بودندنشده 

 که فقط چند محفل روشنفکریِ خارج از ، و اين درست است)ادگار مورين( استالينيستی بود  >يخ زدگی<دوران 

  5.قرن بيستم ادامه دادند] اوايل[حزب به سنت تفسيری و تحليلیِ 

 .جود بودای در اروپای مرکزی مو العاده  فوقبرعکس، از قبل از جنگ جهانی اول، يک سنت نقد تئوريکی مارکسیِ

که  )Horkheimer( هورکهايمر ادورنو و .، ث بلوخکوک، ارنست رش، پانهل کُ متفکرانی همچون کاربه دنبال

توضيح  از  ناتوان، يا نقدی از مارکسيسم بعنوان تحليلی کهی سياسیِ غير مارکسيستی نقدی از لنينيسم بعنوان شيوه

 و نقد >اتريشی- مارکسيسم<ام قرن بيستم، سنت  يستم و سيی ب ند؛ در دهه، ارائه داد استی مدرن صنعتی جامعه

  . لوکاچ به صعود يک نوع مارکسيست تجديد نظرگرای حقيقی و حتی تالش در فرارفتن از مارکسيسم انجاميد

 و از عملديگری هائی از نوع  مثال) بطور مشخص مجارستان و باواريا(بايد اضافه شود که چندين انقالب ناموفق 

  . را بدست دادند)مثالً شوراهای مستقل کارگری (  بود لنينيسم ازمتفاوتکه های سازمانی  مدل و رويکرد
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) 1936- 37( و انقالب اسپانيا 1919-1920ها در ايتاليا در سال   نئومارکسيستی، اشغال کارخانههای  کاوشاينعالوه بر

  . ندکسيستی ايجاد کرد مار لنينيستی يا حتی غيرِ غيرِهای بيشتری برای سنت انقالبیِ محرک

المللی  های بين تواند در متن اين پيشينه  فرانسه فقط میگرائی در مطمئناً درست است که در چنين شرايطی تولد چپ

های  دارنده گسست از مارکسيسم ارتدکس و جستجو برای حرکت  در بریها در حاليکه برخی تحليل. ديده شود

 گرائی در های ديگر چپ برگرفته شده باشد، اما جنبهکُرش همچون لوکاچ و  ای برجسته شايد تماماً از اسالف جديد

،  - Rimbaud- ريمبو(خواهد وابسته به ادبيات باشد  می- -گيرد  فرانسه مستقيماً بيشتر از سنت فرانسوی مايه می

  ). فوريه، پرودن، سنديکاليسم انقالبی(يا سياسی ) ها اليستئسور

را بسازند که بيش از پنجاه سال است برای موفقيت فکری روند بافت يک جنبش  در حقيقت، گرايشات متعدد می

های گوناگون  يک بررسی دقيق از جنبه. اند چالشيک تئوری انقالبی که با جنبش کارگری تعيين هويت شود در 

ن سويه ی چندي  اين پديدهبه بهتری شدهد که ارز اش، اجازه می اش و محتوای  علت وجودی،گرائی ی چپ پديده

با اين همه توسط هدف .  عوامل متعدد متفاوتی استاتفاقیِظاهراً همگرائی مديون اش از قرار معلوم  انسجام؛ که بدهيم

   •نتغيير دنيا و دگرگون کردن موقعيت انسا :اند مشترکی متحد شده

  

های  شاءمن<: تری است تحت عنوان ی يک بررسی مفصل مقدمه» گرائی مدرن چيست؟ چپ«: توضيح مترجم

  .توسط ريچارد گامبين نوشته شده است 1971که در سال)The Origins of Modern Leftism( >گرائی مدرن چپ
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   :يادداشت ها
 

  :نگاه کنيد بهبرای يک رهيافت مقدماتی معناشناختی و سياسی  1

 G. Lavau, report to the Congress of the AISP, Munich, 1970 ( duplicated text ). 
2

آيد  بنظر من نمی: گرائی را ترسيم کند که بسيار از اين  متفاوت است گرائی و افراط کريگل کوشش کرده است که تمايز بين چپ.  ا

تعريف کرد؛ آيا کمونيسم در بيشترين کشورها سوپاپ اطمينان > سوپاپ اطمينان<عنوان گرائی را ب که بايد قضايا را شفاف کرد تا چپ

   .Les Communistes français ( Paris, 1968 ), pp. 234-5 نبوده است؟

3
از ژوئن .  بودنداين دکترين >صحيح<له مائو تنها روايت بر  روسی و >رويزيونيسم<عليه بر  زدائی، استالينعليه بر  در اصل، اينها 

 خوجه، هنوز لنين راما عامل مشترک اين است که فرای استالين، مائو يا انو. تر شد  ساير عناصر پيچيده، اين مدل با اضافه شدن1968ِ

  .ماند نمونه کامل مبارز و متفکر مارکسيست باقی می

4
 را کنار گذاشته بود، و چنان در اين 1850 و 1840ی  دهه>گرائی انقالبی اراده<وقت تمام  انگلس در نقدش بر برنامه ارفورث، همان 

  .بينی کرد  اتوماتيک به سوسياليسم را ـ مشخصاً در انگلستان ـ پيش-زمينه به پيش رفت که يک نوع تغيير شبه

  .Marxism in Modern France ( Columbia University Press, 1966 )   درکند، برخورد میG. Lichtheimبه اين سئوال  5

. شد  مارکس فقط از طريق انقالب اکتبر شناخته می1930های فرانسوی تا  برای کمونيست نويسد که می) Jean Touchard (توکار ژان 

رويکردی فلسفی مارکس را کشف کردند و شايد قادر بودند يک روايت هگلی از مارکسيسم   بودند که به طريق>فيلسوفان<اين گروه 

  : نگاه کنيد به.  که من به آنها ارجاع دادم، نبود1930 دهه >منجمد<کران و اين برای روشنف. بسط دهند را

Le Mouvement des idées politiques dans la France contemporaine ( Paris, Cours IEP, 1968 ), pp. 22 and 170.  


