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  استثنای  فرانسوی

  پیرامون جنبش ھای اجتماعی در فرانسه ییگفت و گو

  

  

به دیگر سخن این . نسه را به نوعی می توان سرزمین جنبش ھای اجتماعی به شمار آوردفرا
ود است با ویژگی ھای منحصر به فرد و خاص خ» سنت جنبش اجتماعی«سرزمین واجد گونه ای 

حال ممیزه ھای این سنت اجتماعی خاص را چگونه می توان تعریف و توصیف کرد؟ چرا فرانسه به 
 خاستگاه چنین جنبش ھایی تبدیل شده است؟

تردید سرزنده بودن مبارزات اجتماعی و طبقاتی در فرانسه نیروی حیات و استمرار خود را از تاریخ انقالبی  بی
و ) ُکلکتیو(، در وجدان جمعی فرانسویان ی در خاطره نت تاریخی انقالبیاین س. ستاند این سرزمین می

  .  و تا اندازه ای محفوظ باقی مانده است نقش بسته شان بیدار

ھای متعدد و  ی انقالب ی نوزدھم گھواره ی ھجدھم میالدی و در طول سده ی پایانی سده فرانسه از دھه 
ھای مدنی،  بویزه کارگری، جنبش و طبقاتی عیاجتما، ھای بزرگ سیاسی پیاپی، کانون جنبش

ی بیستم و تا به  ھای مختلف در سده ھا در ِسکانس این جنبش. بود سوسیالیستیخواھی، الئیک و  جمھوری
، انقالب ١٨٣٠، انقالب ژوییه )١٧٩٩ – ١٧٨٩(انقالب فرانسه : ھا را یادآوری کنیم عنوان. اند امروز ادامه داشته

تا  ١٨٧۵کلیساساالری برای جدایی دولت و دین از  و ضد، مبارزات مدنی )١٨٧١(اریس ، کمون پ١٨۴٨فوریه 
. رسد به سرانجام می) قانون جدایی دولت و کلیساھا( الئیسیتهتصویب قانون  اکه در این سال ب ١٩٠۵

تالفی از ائ، Front populaire خلق ی پیروزی انتخاباتی جبھه با ١٩٣٧و  ١٩٣۶ھای اجتماعی در سالھای  جنبش
استعماری نیروھای مترقی فرانسه برای  جنبش ضد. احزاب چپ، سوسیالیست و کمونیست در فرانسه

ھای اجتماعی چھار   و سرانجام جنبش ١٩۶٨، جنبش دانشجویی و کارگری مه ی )١٩۵٠(استقالل الجزایر 
حکایت از سنت انقالبی و  این ھا ھمه.  در این گفتگو خواھیم داشترا ھا  اخیر که فرصت اشاره به آن ی دھه

حد اقل در  استثنایی، ھای اجتماعی ی جنبش سنتی که از این کشور، در زمینه. کنند مبارزاتی در فرانسه می
ھا و علل چنین تمرکز و تراکم انقالبی و مبارزاتی در فرانسه در سده ی  توضیح ریشه. دنساز اروپای غربی می

از جمله  -گذارد  میصحنه ی سیاسی و اجتماعی اروپا و جھان  که تأثیر سیاسی و اجتماعی عظیمی در ١٩
 -گیرد  و کمون پاریس شکل می ١٨۴٨دانیم که سوسیالیسم نوین مارکسی در این زمان تحت تأثیر انقالب  می

پرسش شما در مورد ویژگی ھای  به مناسبتمایلم بیشتر من در این جا . ی بحث ما خارج است از حوصله
که چرا برخالف دیگر کشورھای اروپای غربی چون آلمان،  به این نکته بپردازم فرانسه در ی جنبش ھای اجتماع

جنبش ھای اجتماعی، اعتصابی و خیابانی  صورت بهود را خھای اجتماعی در فرانسه  نارضایتی... انگلستان
را  ژوست و بالنکی سنروسو،  سرزمینسازند که در نتیجه  و انفجاری نمایان می شدید، رادیکال و گاه گسترده 

متمایز و اجتماعی  در زمینه ی مبارزات الک کشور جانیا ، از سرزمین کانت و ھگل و اروپاییاز دیگر کشورھای 
  منحصر به فرد می کند؟ 

طی سی . ھمسانندبیش  داری غربی کما ھای اجتماعی در کشورھای سرمایه نارضایتیدانیم که  می
بگیران،  شدن لیرالی، شرایط کار، اشتغال و زندگی حقوق ی و جھایدار سال گذشته، با بحران سرمایه

کسب ھای نئولیبرالی حقوق اجتماعی  رفرم. روند میزحمتکشان و حتا اقشار متوسط در غرب رو به سختی 
توسط مردم طی صد سال گذشته در اثر مبارزات اجتماعی را قدم به قدم، رفرم پس از رفم، پایمال و نابود  شده

ھای اجتماعی،  بیمه: گیرند ھای اجتماعی را ذر بر می ی حوزه گری ھای سرمایه ھمه این ویران. دننمی ک
اما ... ، حقوق بیکاری، حقوق و سن بازنشستگیکار و اشتغال، خدمات عمومی، عمومیبھداشت 

 ولی. اند مشابه کمابیشغربی ی کشورھای  ھا و احزاب حاکم در ھمه اجتماعی دولت ھای ضد سیاست
 آن رامن علت  ؟شوند شدید و خیابانی مردم رو به رو می گونه است که تنھا در فرانسه این اقدامات با مقاومتچ

  .درچھار عامل سیاسی، اجتماعی و تاریخی می توانم توضیح دھم



 .فقدان سازش سوسیال دموکراتیک در فرانسه -١
 .ضعف سندیکاھا و سندیکالیسم در فرانسه -٢
  .در فرانسهو کارفرمایان  دولت از سوی اجتماعی وگفرھنگ مذاکره و دیال کسری -٣
  .قدرت مقاومت چپ رادیکال در فرانسه -۴

  .میمی دھبه دست توضیح مختصری در مورد ھر یک از این عوامل 

در که موضوع بر سر این است که بر خالف آن چه  در مورد فقدان سازش سوسیال دموکراتیک در فرانسه -
ی سده ی بیستم در اروپای شمالی و بویژه در آلمان رخ می دھد، سازش تاریخی و ابتدا ی نوزدھم سده اواخر

 ائتالف تاریخی سوسیال دموکراتیککه ما آن را ) سوسیالیسم کارگری و سرمایه رفرمیستی(کار و سرمایه 
در  شاید به دلیل ھمان سنت ھای تاریخی مبارزاتی. پذیرد صورتنامیم، صورت نمی پذیرد و یا نمی تواند  می

به ھر حال یکی از طرفین اصلی این ائتالف . که به آن ھا اشاره خواھم کرد باشد فرانسه و یا سه عامل دیگری
، در فرانسه، این حزب ھنوز کامالً نخواسته و یا نتوانسته، ھم چون احزاب استتاریخی که حزب سوسیالیست 

یر ماھییت خود یه سمت سوسیال دموکراسی برادر خود در آلمان، انگلستان و غیره، گام نھایی در جھت تغی
به طور کلی در فرانسه چیزی به . بر دارد و ھمکاری با احزاب راست ارید رفرمیستی در حفظ نظام سرمایه

عنوان سوسیال مکراسی نوع آلمانی که در  ائتالف سیاسی دو حزب بزرگ کار و سرمایه در طول تاریخ معاصر 
  .استوجود نداشته  متجلی شده و یا می شود، تا کنون

 عضویت دارندچند سندیکای موجود  دردر فرانسه  مزدبگیرامروزه تنھا نزدیک به یک میلیون و ھشتصد ھزار  -
 نفر از این میان یک میلیون .دھد را تشکیل می این کشورکل  از کارکنان% ٨نرخی معادل در مجموع این رقم که 

 به عنوان نمونه، در آلمان ،در مقابل. کنند خصوصی کار می در بخش )نفر ھزار ٨٠٠( در بخش دولتی و بقیه
 با وجود، کند را سیر می خویشافت تاریخی نیز این که در این جا  به رغم کارگری و کارمندی سندیکالیسم

 میلیون ٨از  اما به ھر حال بیش ،١٩٩٢ - ١٩٨٩ھایی از رشد بویژه در زمان اتحاد دو آلمان در سال ھای  دروه
شاید . اند متشکل )١( ب.گ.در تنھا سندیکای بزرگ اصلی د ھا اعظم آن بخشکه  گیرد را در بر می گیرحقوق ب

ولی حقیقت این است که یکی از دالیل استمرار تنش ھای بزرگ اجتماعی در فرانسه و شدت  آیدبه نظر عجیب 
فوذ سندیکاھا در محیط کار و به و حدت مبارزات و اعتراضات کارگری و اجتماعی در این کشور را باید در ضعف ن

ی  تضادھای اجتماعی در فرانسه به ویژه در زمینه. سندکالیسم در فرانسه تلقی کرد ھای طور کلی در ناتوانی
کردن اعتراضات در چھارچوب  کانالیزهمناسبات کار و سرمایه، به دلیل ضعف سندیکاھای رفرمیستی در ھدایت و 

شورشی قھری و  گاه رادیکال و، نامترقبه، خود انگیخته ھای اشکال و شیوه در، »مذاکره  -اعتصاب - مذاکره«
یی فرانسه عضو سندکا اعتصابات دردر افتد که اکثریت شرکت کنندگان  اتفاق می عموماً . شوند می متجلی

به میل را نمی توانند اعتصابات  این سندیکاھا. ندارند ھا آنبر  کاملی کنترلنفوذ و  نیستند و در نتیجه سندیکاھا
از طرف خود  یاعتصابھر ھستند که در آغاز اعتصابیون » عمومی مجامع« این. کنند متوقفایجاد، ھدایت یا خود 

 ی در مورد ادامهاست که تصمیمات  ھر بار از طریق دموکراسی مستقیم. شکل می گیرند کارگران اعتصابی
نه سندیکاھا بلکه مجامع عمومی آخر را ف حرو در نھایت  سرانجام. شوند اتخاذ میو چگونگی آن  اعتصاب

خود در  متزلزل حفظ و تحکیم موقعیتسندیکاھا در فرانسه برای  که اند این وضعیت باعث شده ی ھمه. ندنز یم
 و حفظ کننددر خود  دولت و کارفرمایان، مستقل از احزاب ای خصلت سیاسیو در مجموع کمابیش  میان کارکنان
 پذیرینارادیکالیته و سازش  ای گونهدر  سندیکالیسم رفرمیستی عمومی اروپایی به نسبتنیز از این لحاظ 

  .شوندمتمایز 

در فرانسه از سوی دولت و کارفرمایان، بحث ھای زیادی اجتماعی  فرھنگ مذاکره و دیالوگ کسریدر مورد   -
اجتماعی  و رایزنی یالوگاز مجرای د کمتر اسی، اقتصادی و اجتماعییدر فرانسه رفرم ھای س. اندصورت گرفته 

و دیگر  کارگریمیان سندیکای کارفرمایان و سندیکاھای ی مدنی،  میان دولت و جامعهمیان طرفین ذینفع، 
ابراز مخالفت راھی برای برای مردم در نتیجه . دنپذیر  می انجامبگیران، میان دولت و اپوزیسیون  حقوقنمایندگان 

جز اعتصاب، اعتراض به ھا  این رفرم توقف یا لغو احتماالً و  تغییر ترمیم، برایخود با رفرمھای ضداجتماعی، راھی 
بدون مشارکت کافی با صورت فعله ای به  گاھیحتا  ھا رفرم. ماند باقی نمی خیابان از طریق و تظاھر بیرونی

بارزات ماز طریق اشکال  که نشان داده است تاریخی در فرانسه تجربه. رسند  اپوزیسیون مجلس به تصویب می
به دست ھایی  پیروزی دمردم توانسته ان ،باشند و پایدار ، طوالنیمصممچنان چه  ،خیابانیتظاھرات اعتصابی و 

به اصطالح رفرمھای را در یکی از  آقای ژاک شیراک دولت ٢٠٠۶دانشجویان و کارگران در سال از جمله  .آورند
به فت شدید حقوق بگیران و دانشجویان مواجه شد، با مخالرادادھای موقت کاری که قدر زمینه ی  اش نمادین
  ).٢( کردند لغوقانون را خود که  تا آن جا واداشتندنشینی عقب 



این  که عامل چھارم که قدرت مقاومت چپ رادیکال در فرانسه است، ھمه می دانیم رابطه باسرانجام در   -
سوسیالیسم . خ فرانسه بوده استسیاسی در تاریجنبش ھای اپوزیسیون و  گیژمورد یکی دیگر از وی

بر  رشد نمی کند بلکهھا در فرانسه  تا سال ،بر خالف دیگر کشورھای اروپایی ھمان طور که گفتیم، ،رفرمیستی
 مدافع سپس استالینی وانقالب اکتبر روسیه و  طرفدار بین الملل سوم و عضو حزب کمونیستِ  عکس این

 امروز. رودفرانسه به شمار می  چپِ بزرگترین حزب  )میالدی ١٩٧٠دھه ی آغاز تا (شوروی است که تا مدت ھا 
دانشجویان و ، چشم گیر و نه نفوذ و رونقی در میان زحمتکشان ھایی کمونیست فرانسه نه ایده حزب از البته

با این  اینان. کنند می فعالیتو ضد سرمایه داری  رادیکال ،کوچک ھایی گروه، اما روشنفکران باقی مانده است
نزدیک به ( به دست آورند در انتخابات بیشدر صدی توانند چند  نمی خود و اختالفات در پراکندگی در مجموع که
و بخصوص جوانان و دانشجویان صاحب نفوذ  جوان اما در میان بخش ھایی از کارگران ،)ھا در بھترین حالت% ٧

 ھای در جنبش دھمواره می توان فرانسویچپ  ی ویژهاین رادیکالیسم . مبارزه جویانه ھستندتأثیر فکری و 
  .کند ایفا ھا در رادیکال کردن آن محرک یاجتماعی نقش

 

ھای  ھمراھی روشنفکران با جریان ،ھای اجتماعی در فرانسه  ی جنبشھا ویژگی یکی از
جنبش اعتراضی علیه بحران الجزایر و نیز جنبش .بوده است این کشوراعتراضی مھم در تاریخ 

. با حضور و ھمراھی روشنفکران صاحب نام فرانسه طی طریق کرد ۶٨ارگری می دانشجویی و ک
اما به نظر می رسد که حضور جریان روشنفکری در جنبش ھای اجتماعی کمتر شده  ۶٨بعد از می 

علت این عدم ھمراھی را چگونه می توان تحلیل کرد؟ آیا گسستی در سنت روشنفکری . است
نس اعتراضات اخیر ھمخوانی چندان با خواسته ھای جریان فرانسه ایجاد شده یا اینکه ج

  روشنفکری فرانسه ندارد؟

به دلیل ناخوانی  ۶٨که حضور روشنفکران در جنبش ھای اجتماعی فرانسه از بعد از مه ی  من فکر نمی کنم
سیر تاریخی دخالت گری روشنفکری . کمتر شده باشداین جنبش ھا با خواسته ھای جریان روشنفکری 

ی تاریخی   سابقهدانیم که  می. انسوی با جنبش ھای اجتماعی ھم چنان با فراز و نشیب ھایی ادامه داردفر
آغاز  ١٩٠۶تا  ١٨٩۵ ھای در سال ماجرای دریفوس از در فرانسه و سیاسی اجتماعی مسایل در گری دخالتاین 
را در ارتش فرانسه به جرم  Alfred Dreyfusآلفرد دریفوس  نامتبار به  ھودییو  فرانسوی یسروان. شود می

و محکوم به حبس و تبعید  ، خلع درجهاز ارتش اخراج، بودنیھودی  دلیلدروغین جاسوسی برای آلمان ولی به 
من متھم «معروف  امیل زوال نامه. خیزند می پابه  گناھی و منزلت او بیدر دفاع از  روشنفکران. می کنند

و طرفداران  قطبِ جامعه فرانسه به دو در این کارزار . می نوسیدوقت فرانسه به رئیس جمھور  را» کنم می
 بهذریفوس موفق  طرفداران سرانجام ،اعتراضات پیگیری پس از ده سال .شود تقسیم می دریفوسمخالفان 

حساس در دفاع از ارزش ھای  ھای لحظهدر  از این پس روشنفکران فرانسوی .شوند از او میحیثیت  ی اعاده
ی  در جامعهفعال  ینقش... ضد امپریالیستی و ومانیستی، ضد استعماریھه، حقوق بشری، خواھان آزادی

الجزایر و مخالفت با استعمار  استقاللجنگ جھانی اول، در مبارزه  برای  مخالفت بادر  :کنند میایفا فرانسه 
... فلسطین مبارزات مردماز ، در مخالفت با دخالت نظامی آمریکا در ویتنام، در پشتیبانی در این سرزمین فرانسه

در دھه ھای اخیر، با پیدایش و رشد جنبش ھای جدید اجتماعی در  .در فرانسه ۶٨جنبش مه ی شرکت در  تا
 این پدیدار اجتماعیمنتقد به مقام و اھمیت  متفکران چپجامعه شناسان، روشنفكران و به ویژه  فرانسه و اروپا،

ی قابل مالحظه یھا آن تالش یهپردازی در بار نظریهو  »جنبش اجتماعی« یھا در جھت مطالعهآن. کنند میتوجه 
مناسبات روشنفکر و جنبش اجتماعی ی  فرانسوی در بارهردازان پیکی از این نظریه . ندا هانجام داد

برای نشست  یھای اجتماعی، در مانیفست رداز جنبشپاو چون نظریه . بود )٣( Pierre Bourdieu بوردیو پیئر
اجتماعی و  conceptچون مفھوم » جنبش اجتماعی«از  جدیدی تعریف ،عمومی جنبش اجتماعی اروپاییھای 

  .ذاذبه دست  سیاسی

 قطعمتعھد چپ و جنبش اجتماعی در فرانسه  مناسبات میان روشنفکرکه د ندھ ی این ھا نشان می ھمه
آن چه ، ھای اجتماعی دوران اخیر حضور روشنفکران در جنبش موردال شما در ؤاما با توجه به س. نشده است

 او .نامید می روشنفکر انتقادگر که بوردیو استروشنفکری آن کمی و کیفی  افول، باشدتغییر کرده که شاید 
  :نوشتدر این باره  قبل از مرگش

 بهر نه تنھا انتقادگ –توانم آرزو کنم و برای تحقق آن فرا بخوانم که میان روشنفکر ان انتقادگر  من تنھا می«
ھای  و جنبش –ی مدعیان مبارزه برای دگرسانی اجتماعی  و ھمه خودنظم اجتماعی بلکه انتقادگر به 



اجتماعی و شیوه ھای تفکر و دگرسانی جھان  جھانخواھند   اجتماعی که ھم در شرق و ھم در غرب می
  )۴(».اجتماعی را تغییر دھند، ھمکاری و تشریک مساعی نوینی برقرار شود

ھای پس از  و سال ۶٨با دروان می  یعنی با گذشتهشاید آن جه که  با توجه به این آرزوی بوردیو، ،بدین سان
آن چه که تغییر . ھای روشنفکر و جانشین ناپذیری آن ھا در فرانسه است آن فرق کرده باشد پایان نسلی از غول

و در عوض  ر فرانسهد ختارشکنو سا) کلکتیو(اجتماعی انتقادگر  روشنفکر متفکرِ نوع نادر شدن  کرده است
البته این ھا ھمه . است در حفظ وضع موجود تھی از ایده و محافظه کار نمایشی، ای، روشنفکر رسانه فراوانی

   .شود دارد و از حوصله ی ما در این جا خارج می مفصل گفتگوی که نیاز به بحث و  است موضوعی

   

ن چند جنبش اجتماعی عمده از جمله جنبش می جمھوری پنجم فرانسه در مدت استقرار خود تاکنو
جنبش ھای اجتماعی صورت گرفته در این وجه تشابه عموم تعریف و . را از سرگذرانده است ۶٨

پرسش این است که پتانسیل اعتراض در قالب یک جنبش  چیست؟جمھوری پنجم فرانسه 
می شود که نمایش  نمی گیرد؟ چه چیز باعث پیاجتماعی چرا خیزش خود را تا حصول نتیجه 

  اعتراض مھم تر از حصول نتیجه برای اعتراض جلوه کند؟

مردم . این طور نیست که جنبش ھای اجتماعی در فرانسه ھمیشه بدون نتیجه و پیروزی به پایان می رسند
ن بدوھزینه می پردازند و  ، آن ھم در نوبت ھای مکرر و طوالنی،با اعتصاب کردنو بویژه حقوق بگیران جامعه 

که مبارزات شان، از خود گذشتگی ھای شان حاصلی به دست دھد، تغییراتی در جامعه به  خواھند میتردید 
ھر مبارزه ی اجتماعی نه صرفاً  ی البته این ھم درست است که به قول مارکس نتیجه. جامعه به وجود آوردنفع 

شکل ی مشترک  در مبارزهمواره ھکه است  ھایی ھا و ھمبستگی پیروزی ھای بالواسطه ی آن بلکه اتحاد
   .دنظھور می کن ھر بار در کیفیت و کمیتی باالتر دوباره لیروند و از بین می ھر دم گیرند و می

بیش از ھر  و از جنبش ھای نوین اجتماعی یتعریف ی برای ارایهباشد اما این پرسش شما شاید مناسبتی 
  .باز گو کنیمرا  ه استداددست عی معاصر به از جنبش اجتما که بوردیو تعریفیچیز بھتز باشد که 

اما مسلماً به ، گوناگونی دارند ھای طرحھا و  ، ھدفھا جنبش ھای اجتماعی ھر چند که خاستگاهاز دید او 
بوردیو چھار شاخص مشترک بر این جنبش ھای اجتماعی  .اند ، از یک خانوادهشان خطوط مشترک دلیل جمع

  .قایل می شود
 شکل ھای سنتی فعالیت سیاسی نفی محصول این جنبش ھا از آن جا که ن است کهاولین شاخص ای -

عالقه  ی ھستند، ھر گونه انحصار طلبی را طرد و مشارکت مستقیم ھمه  چون احزاب کمونیست نوع شوروی
به سنت آزادی خواھی توان نزدیک  اجتماعی را می ھای از این زاویه، جنبش. کنند مندان را تشویق می

ھا، ایجاد یک  ی آن سازماندھی دارند که مشخصه ھای خودگردان ھا تمایل به شکل این جنبش. دانست
و  ھای فعال سوژه ی تشکیالتی که به افراد اجازه دھد نقش خود را به منزله. تشکیالتی سبک است مناسبات

قائلند را به زیر سؤال و انحصارطلبی احزاب سیاسی که تنھا برای خود حق مداخله در سیاست  ایفا کنند کلکتیو
  .برند
دومین شاخص مشترک این است که جنبش ھای اجتماعی ھدف ھای دقیق و مشخصی را تعقیب  -
، مسکن، بھداشت، اشتغالی  باشند، چون مساله که برای زندگی اجتماعی بسیار مھم می کنند می

   ....بازنشستگی
اند  و مراقب اند ارزش واالیی قائلمستقیم  عملبرای ھا  سومین ویژگی مشترک این است که این جنبش - 

نتایج   ای، در اقدام ھای نمونه  اشد وب داشتهای مستقیم  با موضوع  رابطه ھای شان طرحھا و  که مخالفت
  .مشخصی به دست دھد

که اصل تلویحی چھارمین خصلت تمیز دھنده و مشترک این است که جنبش ھای اجتماعی ھمبستگی را  - 
  .نھند است، ارج می مبارزات غالب

دودی به پرسش شما پاسخ داده باشم و ھم چنین بر بغرنجی تبیین که تا ح با این تعریف به نظرم می رسد 
  .چون پدیدار جدید امروزی ھم در جوامع غربی و ھم در جوامعی از نوع ایران تأکید کرده باشم» جنبش اجتماعی«

  

ربه کمون پاریس و جنبش ھای قبل از آن، مبارزه کارل مارکس در تحلیل ھای خود با اشاره به تج
این تحلیل . طبقاتی و تالش برای رفرم اقتصادی را دلیل جنبش ھای اجتماعی در فرانسه می داند



به دیگر سخن آیا ھمچنان . گویی به جنبش ھای اجتماعی جمھوری پنجم نیز قابل تعمیم است
  مبارزه طبقاتی عامل محرک اجتماعی در فرانسه است؟

  

تضادھا و ریشه در  ،چه مارکس گفته باشد و چه نگفته باشد ،بدون تردید جنبش ھای اجتماعی در فرانسه
مبارزه جنبش اجتماعی  .خود این جنبش ھا نیز عامل محرک اجتماعی می باشند طبقاتی دارند و ھای اختالف

 هدارد و جنبش اجتماعی نسبت بمبارزه طبقاتی در خود جنبش اجتماعی وجود . طبقاتی را نیز در بر می گیرد
 پرسش شما .مبارزه طبقاتی خالصه و محدود نمی شود دراما جنبش اجتماعی . مبارزه طبقاتی بیگانه نیست

، مسأله یا پربلماتیک دیگری را داده شدبه دست » جنبش اجتماعی«،در ادامه ی تعریفی که در باال از در واقع
شاید  .که مشغله ی اصلی مارکس در زمان او بود مبارزه طبقاتی بامناسبات جنبش اجتماعی : مطرح می کند

  . باشد که در رابطه با این پربلماتیک نکاتی را در پایان این گفت و کو در میان گذارمن بی فایده

ھای  فعالیتی  چون اعتراضات، اعتصابات و مجموعه مبارزات اجتماعی ی، مجموعهموجزدر یك تعریف عام و 
 »اجتماعی جنبش«را می توان  ی دموکراتیک و آزاد در یك جامعه ...ای سندیکائی، اتحادیه ،مستقل انجمنی

ھای  ی میان كار و سرمایه تنھا یكی از عرصه طبقاتی و به ویژه مبارزه یداری، مبارزه در نظام سرمایه. نامید
اجتماعی را   توان جنبش نمیاما امروز دیگر . دھد را تشكیل می مھم از آن  یاجتماعی و بدون شك بخش  جنبش

 یامروز در ھمه.  ھایی از جامعه تقلیل داد بخش یهبه مبارزات كارگری محدود كرد و یا آن را به مقاومت و مبارز
ھای دیگر اجتماعی  اجتماعی، عالوه بر كارگران و به طور كلی زحمتكشان، افراد، اقشار و گروه  ھا، جنبش كشور

به عبارت دیگر زنان، جوانان، كارمندان و كاركنان . گیرد سبات حاكم قرار دارند، در بر میمنا یرا نیز كه تحت سلطه
 كاركنان، دانشگاھیان، نویسندگان، ھنرمندان ن،ان، دانشجویان، معلمھای خصوصی و عمومی، محصال بخش

 غیره و رینجاھا و مھ ، خارجینشینان كاران، حاشیه ھای ارتباط جمعی، مشاغل آزاد، بی مطبوعات، رسانه
گری  اجتماعی، فراتر از دخالت  از این رو نیز، میدان عمل جنبش. باشند اجتماعی می  كنان جنبش ن و بازیعامال

  دخالت و دگرسازی جنبش یهحوز. رود در تغییر مناسبات اجتماعی در محیط تولید صنعتی و كارخانه می
باشد، اعم از روابط اجتماعی در  ماعی در تمامیت خود میھای گوناگون و متنوع حیات فردی و اجت اجتماعی زمینه

مسایل اقتصادی تا سیاسی، فرھنگی تا خبری، ھنری تا حقوقی، مدنی تا  یهمحیط كار تا روابط خانگی، از حوز
 ...جھانی وزیستی تا ملی، كشوری   آموزشی، محیط

باز ھم با وام ( »ساحت اجتماعی«یا » فضای اجتماعی«ی از مقوله توان میاجتماعی   جنبشدر تعریف 
 :  كند كهمی ساحتیاین مفھوم اجتماعی ارجاع به . کرداستفاده   )گرفتن از بوردیو

 .كند در آن تنھا یك قشر یا طبقه و یا یك نوع پراتیك معین عمل نمی -١
پیچیده و  یباتھای متفاوت در یك فرایند اجتماعی و در مناس ھای مختلف با پراتیك افراد، اقشار و گروه -٢
 .گیرند می ھای مسلط قرار گانه با ھمدیگر و در برابر نھاد چند

سازد، مناسبات بر  می  فضا را معین و مشخص یدھد و مقوله ویژگی این فرایند را تشكیل میکه آن چه  -٣
از این طریق  كنند و باشد كه توأماً با ھم عمل می و تفاوت، تفاھم و تنازع می  امتزاج و تفرق، تجانس  اساس

 .آورند جود می وه دینامیسم درونی و آفرینندگی فضا را ب
ین معنا كه ھم ه او چند بعدی است ب) پلورالیستی(گرا  ، كثرتمضمونو سرانجام، این فضا از لحاظ شكل و  -۴

و  شود و ھم اجتماعی و مدنی، ھم فرھنگی و سیاسی و ھم انقالبیاقتصادی می مطالباتی و  ی هشامل مبارز
و این دگردیسی نیز، توأماً ھم دگرگشتی خود فضا و مناسبات درونی آن است و ھم دگرگشتی . دگردیسانه

 .ھای مسلط مناسبات میان فضای اجتماعی و نھاد
اجتماعی را محل تالقی و اشتراك سه فضای   توان جنبش تر می بندی كلی و به طور مشخص در یك جمع
مختاری و  روابط اجتماعی، فضای آزمون خود ینتقادی و دگرسازانهفضای اپوزیسیونی، ا. اصلی دانست

اجتماعی را   این سه فضا توأماً و در اشتراك با ھم معنا و مفھوم جنبش. گردانی و فضای تبادل و تقابل نظری خود
  ...سازند می

مسائل . رار دھیمق تأملھایی پیش آیند و بتوانیم بیشتر این مسائل و معضالت را مورد  امید است که فرصت
و معضالتی که تنھا نظری نیستند بلکه اھمیت عینی و عملی نیز دارند و آن ھم نه به طور کلی برای جوامع 

اجتماعی در ایران  -بشری امروزی بلکه برای جامعه ی مشخص ایران کنونی و تالش ھایی که فعاالن سیاسی 
  . در راه دگردیسی ھای اجتماعی و سیاسی انجام می دھند

  .  سپاسگزارماز پرسش ھای شما بسیار 
  



  ٢٠١٠دسامبر  ٢۴ –پاریس 
  شیدان وثیق

  

  

  

 ---------------------  

)١( -  Deutscher Gewerkschaftsbund  

  برای به اصطالح ایجاد کار بود کهContrat de première embauche قرارداد اولین اشتغال: منظور قانون موسوم به )٢(
ی توسط مردم در طول نیم اکتساب اجتماعیپاره ای از حقوق اند،  خت با بیکاری مواجهکه سبخصوص در میان جوانان 

 .زیر پا می گذاشترا قرن گذشته 

 ٢٠٠٢ - ١٩٣١جامعه شناس به نام فرانسوی   )٣(

)۴( Pierre Bourdieu- Propos sur le champ politique - 2000 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


