
  شیدان وثیق
  المللي در پاریس مالقات بین

 ...سال بعد ١٥٠،  مانیفست حزب كمونیست
 ".اي مشاركتي كھ در آن آزادي ھر فرد شرط تكامل آزادانھ ھمگان باشد جامعھ... بھ جاي جامعھ كھن بورژوازي"

 )"مانیفست كمونیست"(
 

، یك پنجاھمین سالگرد انتشار مانیفست حزب كمونیست و بھ مناسبت صد
، بھ دعوت انجمن  پاریس يبزرگ مل يخانھ در محل كتاب يالملل بین يیآ گردھم

 ياین اولین بار. ، برگزار شد١٩٩٨مھ  ١٦تا  ١٣، از Espace Marx يفرانسو
سھ . شديدر فرانسھ تشكیل م يماركسیست ينظر مسایلحول  ينبود كھ تجمع

 يبھ ابتكار گروھ يلمللا بین ي، یك كنگره١٩٩٥نیز، در سپتامبر   سال پیش
 يھا انگیز و پرسش  ماركس يھا يسرنوشت تئور يهبار در   Actuel Marx دیگر بھ نام

برگزار شده بود كھ در آن   ، در پاریسياز سرمایھ دار يورراي فكنون
 يھا از كشور يعمدتا دانشگاھیان، پژوھشگران و مراكز تحقیقات ماركسیست

 .مختلف شركت كرده بودند
مھم و قابل توجھ مالقات اخیر این بود كھ در این تجمع، عالوه  يیژگیك و

و  يانجمن يھا ھا، فعاالن جنبش بر متفكران و پژوھشگران چپ، سندیكالیست
و  ي، مسئوالن نشریات فرھنگيفمینیست  ، فعاالن جنبشيمدن ياز جامعھ يافراد

ا و احزاب ھ از سازمان يشناسان، نمایندگان تئوریك، نویسندگان، جامعھ
، فعاالن مبارزات يمترق ي، نیروھايیا كمونیست يمختلف چپ، سوسیالیست

كھ از این  ياستقبال. از جھان سوم و غیره شركت كرده بودند  بخش يیرھا
  كشور جھان، بیش ٦٠نفر از  ١٥٠٠صورت گرفت، شركت نزدیك بھ  يمالقات جھان

 .بود برگزاركنندگان این برنامھ دخو يبین از تصور و پیش
 : كننده عبارت بودند شركت يھا كشور

ن، كامرون، كنگو، ساحل عاج، ، الجزیره، بنيجنوب يآفریقا: از آفریقا
،  ، نیجریھ، سنگال، تونسي، موریتان ، مراكشيگینھ، ماداگاسكار، مال

 .جزیره رئونیون
نفر كھ اكثرا عضو و  ٥٠از   بیش(آرژانتین، برزیل :  التین ياز آمریكا

حزب (، كلمبیا، كوبا ي، شیل)حزب زحمتكشان برزیل بودند ھوادار
دمینیك، سان سالوادور،  يمكزیك، پرو، پرتوریكو، جمھور. )كمونیست

 .اوروگوئھ
از جملھ از حزب (آمریكا  يكانادا، ایاالت متحده:  يشمال ياز آمریكا

 ).سوسیالیست آمریكا
حزب (ستان، ژاپن، ھندو)از طرف حزب كمونیست این كشور(چین :  از آسیا
 ).حزب كمونیست( النكا، و ویتنام ي، سیر)كمونیست

، )...سابق يو حزب كمونیست آلمان غرب DS حزب(، آلمان يآلبان:  از اروپا
بلژیك، بلغارستان، دانمارك، اسپانیا، فدراسیون یوگوسالو، فنالند، 

د، ، ھلن)از جملھ رسانا رساندا از مانیفستو( یونان، مجارستان، ایتالیا
حزب (، روسیھ )بان از جملھ ھبس(  چك، انگلستان يلھستان، پرتغال، جمھور

 .، اوكراین ، سوئد، سوئیسي، سلوون)...يكمونیست، یك گروه ترتسكیست
یل، لبنان، ی، عراق، اسرا)از جملھ سمیر آمین( مصر:  از خاور میانھ

 .فلسطین، سوریھ، تركیھ
 .ينز يلجزایر پ الیا، زالند جدید واستر:  از اقیانوسیھ

زنان و   از متفكران چپ و ماركسیست و فعاالن جنبش ياز فرانسھ تعداد زیاد
زیر  يتوان بھ اسام يشركت كرده بودند كھ از آن جملھ م ياجتماع يھا جنبش

 : اشاره كرد
Tony Andreani, Etienne Balibar, Daniel Bensaid, aul Boccara, Christine Delphy, Georges Labica, Michael Lowy,    Henri Maller, 
Lucien Seve,  Jacques Texier, Andre Tosel...  

بود كھ طراحان  يا رسالھ و مقالھ ٣٤٩یك موفقیت دیگر این مالقات، تعداد 
توسط برگزاركنندگان در  برنامھ يتھیھ كرده بودند و قبل از برگزار  بحث

جالب بود، چون  ياین ابتكارو . بھ چاپ رسیده بود )جلد ١٢( يیھا بولتن



كنندگان از نظرات مختلف شركت يو آشنای يقبل يتوانست با آمادگ يھا م بحث
 .بیشتر برخوردار شود يیانجام پذیرد و در نتیجھ از غنا

محور  ياصل  ، دو پرسش و انگلس  ماركس از مانیفست حزب كمونیست  سال پس ١۵٠
كدام آلترناتیو در : دادند يشكیل مت  را پاریس يآی گردھم يهروز ٤ يھا بحث

ھا و  در پرتو این دو موضوع، بحث  ؟يبشر  ؟ كدام رھایشيدار برابر سرمایھ
تر و یا  عام يھا يگرفت و بررس ھا انجام  مختلف در كارگاه يیھا شنود و گفت

 ٨كارگاه و  ٣٠نزدیك بھ . شد يمطرح م يھا در جلسات عموم كارگاه يجمعبند
 )تئاتر بزرگ سوربن يدر روز آخر در آمف(میز گرد  ٢و  يعموم  اجالس

ھ یارا  مختلف بحث يھا نفر از كشور ٢٨٠از   برگزار شد و مجموعا بیش
 يھا و بررس برگزاركنندگان این تجمع، عالوه بر طرح برسش ھدف. دادند

این بود كھ  يدوران ما، بھ درست يدار و ضد سرمایھ ياجتماع  معضالت جنبش
مختلف جھان  يھا مندان از كشور میان عالقھ و تبادل نظر و تجربھشنود  و گفت

را انتخاب  يالملل مالقات بین ھمین خاطر نیز عنوانھ انجام پذیرد و ب
 .رو شدھاز این بابت نیز كارشان با موفقیت روب و البتھ. كرده بودند

 :عبارت بودند از يھا و جلسات عموم كارگاه يھا مت
 .، تاریخچھيجھانشرایط :   مانیفست -
 . معنا و مقام مانیفست در آثار ماركس -
 .يكارگر  جنبش يبعد يھا يگیر مانیفست و شكل يھا قرائت -
 مانیفست در عمل؟:  ١٩١٧از اكتبر  يناش يھا رژیم -
 .سال بعد ١٥٠و مانیفست،  يدار برده ايالغ -
 .مانیفست در تاریخش -
 .مانیفست در بازماندگانش -
در جھان  يسال بعد، كدام مناسبات طبقات ١٥٠:  « ھا ھا و پرولتر بورژوا « -

 ؟يامروز
معاصر، تكوین تقسیم  يتكنولوژیك يھا تا استحالھ ياز انقالب صنعت -

 .كار ياجتماع
 .زنان و مردان يھمھ يبرا  و آموزش يامنیت شغل:  يكاراز بي يراروف -
 .معضل مسكن -
 يداران یا شكل سرمایھ »يجنگ اقتصاد«و  يیگرا يمال:  شدن يچھ نوع جھان -

 .ياز تعاون بشر ينوین
 دارد؟ يا آیا ملت آینده -
 ھا و طبیعت؟ كدام روابط میان انسان:  مداوم دو رش ياجتماع يدگردیس -
 .دیروز و امروز يھا پرسش:  ، استثمار، سلطھيروابط طبقات -
 .شدن يھا، اروپا، جھان ملت -
 یم پذیر است؟آیا تاریخ تفھ -
 دھد؟ يدینامیسم تاریخ را م فھم يهآیا اقتصاد اجاز -
 .يعمل يو دگردیس يتئوریك موانع فھم: »استثمار«، »قدرت«، »سلطھ« -
 .الوپیشرفت، زیر س -
 .يساز ، نمونھيھا، اتوپ طرح:  بھ آینده  حال تا نگرش داز نق -
 یا كمونیسم؟ /سوسیالیسم و -
 .كمونیسم و فرد -
 آن اندیشید؟  يدگردیس يتوان بھ تاریخ از برا ينھ مچگو -
 بھ انجام رساندن آن ریخت؟ يآینده از برا يبرا يتوان طرح يچگونھ م -
 .يانقالب  ، یك چالشيدمكراس -
 كدام انترناسیونالیسم؟ -
 ...رایندھا، انقالب، ف است؟ رفرم" يگرفتن"دولت آیا  -
 .ھا ریتھا، مدی تصاحب، قدرت: مالكیت يمسئلھ -
 .يكمونیست يزنان و پروژه  رھایش -
  ، جنبشيكارگر  جنبش:  يامروز يھا مانیفست تا پرداختھ »حزب كمونیست «از  -

 ؟ياجتماع يدھ سازمان اي، كدام شكلياجتماع
 كدام انقالب؟:  ، مالكیتيدولت، دمكراس -



كدام  يگران برا ي؟ حزب؟ كدام بازياجتماع  پرولتاریا؟ شھروندان؟ جنبش -
 ؟ياجتماع يھا يدگردیس

 ساختن؟ يبرا (universalite) يیروا كدام جھان -
 فتح كردن؟ يكدام جھان برا -
 

یك ضعف . نیز بود يیھا ھا و ضعف كمبود يدارا  پاریس يالملل اما مالقات بین
ھا و احزاب  گویان یا متعلق بھ سازمان از سخن يمھم آن در این بود كھ بخش

- بودند و یا اگر از آن... سابق، چین، كوبا و ویتنام يطرفدار شورو يسنت
، يایدئولوژیك يھا در ھمان چارجوب  كم و بیش يلوریده بودند ھا نیز ب

گفتن  يجدید برا ياینان نھ تنھا مطلب. كردند ي، فكر ميو ذھن يفرھنگ
 يدوران استالین يھا ياز لفاظ اشان حت يشابلون يھا نداشتند بلكھ فرمول

ویژه در ھ ب يفكر ياین فقر و عقب ماندگ. تر بود تر و مبتذل ينیز سطح
دارد،  ياردوگاھ يكھ ھمواره نوستالژ يا و تتمھ ي، ویتنامينمایندگان چین

بھ  يا ھا و تا اندازه این امر در نتیجھ بھ كیفیت بحث. قابل مشاھده بود
ان آن از این لحاظ كھ برگزاركنندگ  خصوصھ ب. مالقات لطمھ وارد آورد  ارزش
 يو افكار دگماتیست يبودند و ھستند كھ خود را از جریانات سنت يمدع

 يھا مدارند كھ البتھ ت يبھ تحول و نوآور ياند و رو سابق متمایز كرده
 .داد ينیز این را نشان م يا انتخاب شده تا اندازه

از  يضعف دیگر جلسات در این بود كھ بھ دلیل كمبود وقت، عمال بسیار
بسیار بھ  يفرصت طرح شدن را نیافتند و در موارد اھا حت رسشمسایل و پ
ن و احاضر صحبت و دخالت يو الزم برا يھا وقت كاف يشدن سخنران يدلیل طوالن

 يھا از جلسات نیز، مضمون صحبت يا در پاره. ماند ينم يشنوندگان باق
ین برخوردار یپا يو كمبود وقت، از سطح  سخنرانان، شاید بھ دلیل تلخیص

  شده ھمان مطالب را بھتر منعكس يكپ يپل يھا كھ مقالھ بود، در حالي
 .اند ساختھ

در این بود   پاریس يالملل مالقات بین  سرانجام آخرین و شاید مھمترین نقص
 يدوران ما در این برنامھ خال يبزرگ و پراھمیت اجتماع يدو نیرو يكھ جا

در مورد زنان، اگر . جوانان يكارگران و زحمتكشان و دیگر يیك. بود
 بھ نسبت سخنرانان زن يھا در بین شركت كنندگان كم نبود ولتعداد آن

بزرگ بود كھ   يدادند و این نقص يبسیار كوچك را تشكیل م يمردان اقلیت
 ياما ھمان طور كھ گفتیم كمتر زحمتكش. مورد انتقاد ھمھ نیز قرار گرفت

كنندگان  شركتسن متوسط . حضور یافتھ بود يآی در این گردھم يو یا جوان
سبت با در منا  خصوصھ و این كمبود ب. سال نبود ٥٠ تا ٤٥شاید كم تر از 

 يتاریخ  خواست ترجمان جنبش يكھ م يكمونیست، اثر امین سالگرد مانیفست  ١٥٠
 يآنان و تنھا برا يباشد و برا ياجتماع يهبالند يپرولتاریا و نیروھا

 يھا در برابر چپ يا یار مھم و نگران كنندهبس  آنان نوشتھ شده بود، پرسش
 يوفادار باق  از ماركس يكھ ھمواره نسبت بھ روح يسوسیالیست امروز

 ي وسیلھھ یا ب ينو؟ برا يكدام گفتار و طرح پرسش:  دھد ياند، قرار م مانده
آینده  يھا كھ ھمواره در مالقات يو بالنده؟ پرسش ياجتماع يكدام نیرو

 .ھر چند نامسلم پیدا شود يھای پاره پاسخ  رایشباید طرح گردد و ب


