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RR  :هنری سيمون تو فعال گروه Echanges et movement تان  ميتوانی کمی درباره گروه و نوع فعاليت. هستی

  صحبت کنی؟

HS  :همکاری داشتم، 2>ا بربريتسوسياليسم ي< ابتدا با گروهی بنام .  بايد برگرديم به تاريخ گروهبله، دراينصورت 

اين گروه پيوستم که خود در سال   من به 1952سال . بود آمده   يک گروه تروتسکيستی بوجود3که خود از تجزيه

به ايجاد > نيازِ< يک تحليل غلط از بحران سياسی در رابطه با جنگ الجزاير و بار تجزيه در نتيجة اين.  تجزيه شد1958

که موافق تحليل ايجاد نوعی حزب نبودند، آغاز به تشکيل  پس از اين تجزيه، اقليتی. بوديک سازمان متمرکز سياسی 

 اتحاديه مسلط عليه جويانه فعاليتی مبارزه  وکردند  کار میها نوعی شبکه در ميان کسانی نمودندکه در کارخانه

4ت.ژ.کارگری ث
Information et Correspondence Ouvrière (ICO) 5اين افراد بعدها گروه. داشتند 

را تشکيل   

  .دادند

گروه تا . ای ماهانه با همان نام داشت و گروه همزمان نشريه کردند جلسات يکبار در ماه شرکت میبيشتر افراد در 

، شايد برای  ICO در.  عضو را در بر ميگرفت که بيشتر آنها کارگر بودند40-30 بزرگتر شده و حدود 1968سال 

ها و   ما در تشکيالت انواع مارکسيست.بودند ايدئولوژيک جمع شده های متفاوت   افرادی با زمينهاولين بار در فرانسه،

 کار ميکردند   که بخوبی باهم طيف وسيعی از افراد بودند بنابراين.  بدون تعلق سياسی را داشتيمها و افرادی آنارشيست

قاتی مهمترين مسئله است، ما بايد از تجربيات همگی معتقد بودند که مبارزه طب. با هدف مشترک مبارزه طبقاتی

 همزمان موضع تئوريک آن کم و بيش در ارتباط با . تحليل کنيم راگيری مبارزه طبقاتی يکديگر بياموزيم و سمت

برای مثال ها  حتی آنارشيست.  ارتباطات اندکی با افراد هلندی اين جريان داشتيمجهت جنبش شورائی بود، بهمين 

 کم و بيش دارای گرايش مشترک نسبت به ICO بنابراين همگی در .های اسپانيا نظر داشتند تيويستکبيشتر به کل

مهمترين چيز برای ما اين عقيده بود که . نوين بودند عمل مستقل کارگری در مبارزات موجود و در ساختمان جامعه

  .پذير است امکانباشد ده ش ايجاد کارگران که توسط خود  انقالب آتی فقط از طريق يک سازمان جمعی
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 م- se.raff-riff.www://http  .ی در مباحث تئوري کمونيسمسوئد نشريه 

2
 Socialisme ou barbarie .بربريت يا سوسياليسم« مارسل فان در ليندن،  برای مروری بر تاريخ و مباحث اين گروه نگاه کنيد به :

»يك گروه انقالبی فرانسوی

3
 م- .ستداری دولتی ا يافته آن نبوده بلکه سرمايه يا نوع انحطاط> دولت کارگری سوسياليستی<عمدتاً از ديدگاه آنکه شوروی يک  

  م- ).تی که از مسکو خط ميگرفتحزب استالينيس(نزديکترين متحد حزب کمونيست فرانسه  4

5
 م-. >کارگری مکاتبات و اخبار<: حدوداً بمعنای 

http://www.riff-raff.se/
http://www.riff-raff.se/
http://www.kavoshgar.org/Translations/Linden_SauB.pdf
http://www.kavoshgar.org/Translations/Linden_SauB.pdf
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 نفر را در جلسات ماهانه پاريس و 200 تا 100 گروه ناگهان با سرعت زياد رشد نمود و توانست بين 1968ظرف 

 نشريه ماهانهِ گروه تيراژی در حدود .جمع نمايددر سراسرکشور های کوچکتر محلی  نسبتاً بهمين ميزان در گروه

 را دانشجويان و روشنفکران تشکيل ميدادند ـ بيشترشان ICOرگی از افراد  بخش بز1968پس از .  نسخه داشت1000

 ميتوانست آغاز يک دوره تازه مبارزه طبقاتی با 1968بسياری تصور ميکردند و اميدوار بودند که . هم از افراد جوان

افراد معتقد بودند که ما بيشتر اين . همزمان جمع بزرگی از افراد جديد وارد گروه شدند. افق انقالب در آينده باشد

 ICOمنظور آنان اين بود که . در شرايط موجود چيزی بيشتر از ارتباط ميان افراد، بحث، تحليل و غيره الزم داريم

گيری  دادن و شايد حتی عضو العمل نشان الزم بود که به گروهی در جهت تبليغ ميان کارگران، تشويق آنان به عکس

سنتی،که تاوقتيکه تمايل مشترکی بر سر مبارزه طبقاتی در  يکهای ايدئولوژ يب بنيانترت  بدين. شودن آنا مياناز

 که نيازی سياسی در داشتن دندکر می بسياری فکر . ، دوباره باال آمدبود  تشکيالت وجود داشت بکناری رانده شده

آنارشيستی بسازند، بعضی بعضی افراد تالش کردند تا تشکيالتی با گرايش . يک تشکيالت ايدئولوژيک وجود داشت

گری کردند و باالخره برخی ديگر ـ اقليتی بسيار کار ديگر تالش در ساختن يک سازمان تبليغی برای شوراهای

اين . کوچک ـ معتقد بودند که تمام اينها اشتباه است چرا که اصالً گرايشی در اعتالی جنبش کارگری وجود ندارد

در نتيجه گروه . قاتی رو به افول است ـ و عمالً معلوم شد که آنها حق داشتنداقليت برعکس معتقد بود که مبارزه طب

  .شد  های حادی از هم پاشيده بعد از بحث

عده قليلی ماندند و غالب آنان در ارتباط با گرايش .  و جدائی افراد تقريباً برای همه سخت بودICOمتالشی شدن 

اين بخش جدا شده از گروه . بود   جدا شده6>همبستگی< گروه  و جريانی انگليسی که از شورائی هلند کمونيست

ICOبنامای از رفقای فرانسوی و بلژيکی گروه جديدی را بوجود آوردند ها و پاره  و اين گروه انگليسی و هلندي ، 

Echanges et Movement ه شدتالمللی نوش که در يک نشست بين 7جنبش نوين، بر اساس بيانيه مشترکی بنام. 

دو   باای  ما نشريه. بيشتر انترناسيوناليستی بيرون دادهایِ با مضمون) اشانژ(  Echangesه نشريه جديدی بنام گرو

اين انتشارات تقريباً بيست سال دوام آورد، ولی افراد . داديم، يکی فرانسوی و يکی انگليسی چاپ جداگانه بيرون می

گروه هلندی هم ظرف همين .  کمتر شد و باالخره ناپديد شدبتدريج پير شدند يا مُردند و گروه انگليسی کمتر و

  .يک گروه آلمانی چند سالی بيشتر دوام آورد و ارتباط بلژيکی هم قطع شد. مدت ناپديد شد

خواند، و  می Etcetera، يک گروه اسپانيائی که خود را )Wildcat و Prol-position(بعدها با يک گروه آلمانی 

 .ها در فرانسه است در حال حاضر مرکز اصلی فعاليت. يم اياالت متحده تماس محدودی داشتافراد اندکِ منفردی در

سه نوع . را متوقف کنيم و گروه حاال فقط انتشارات بزبان فرانسوی دارد بزبان انگليسی اشانژمجبور شديم تا انتشار 

شده توسط خودمان  شده يا نوشته ترجمها ـ ه ، جزوهيدآ بار بيرون ميگاهنامه که هر چهار ماه يک يک: انتشارات داريم

آيد و حاوی اخبار کوتاه راجع به مبارزه طبقاتی از سراسر جهان  ـ و يک نشريه که يک ماه در ميان بيرون مي

 300ها مشکل است رقمی داده شود، زيرا اول برای توزيع جزوه.  نسخه دارد350نامه تيراژی در حدود  گاه. است
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 Solidarity. م-های شورائی نزديک بود   در انگلستان فعال بود و نسبتاً به کمونيست1970 تا دهه1940چپ که از دهه گروه کمونيست  

7
   م-.  ترجمه شده است>جنبش نوين<اين بيانيه تحت عنوان  

http://www.kavoshgar.org/Translations/Simon_new.htm
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است زيرا   خبری کوتاه مجانیهای  و بولتن.تری برحسب نياز داريم های قليل بعد از آن چاپو کنيم  نسخه چاپ می

 بدليل آنکه .کنيم  نسخه در سراسر فرانسه توزيع می3000 تا 2000 بينوميتوانيم آنرا بدون هزينه چاپ کنيم، 

های کنونی ما هستند چرا  تنها فعاليتاينها . شود چه تعدادی پخش میدانيم   نمیدقيقاًنند ک وکپی میها آنرا فت بعضی

های مختلف در کشور و  ما ارتباطاتی با گروه). تقريباً ده عضو فعال(هستيم قليلی که اکنون ما عده بسيار 

  .داريم، چيزی که ميتوانيم آنرا يک شبکه بناميمکشور  خارج

  

RR : ی؟بين  از طرف ديگر چگونه میهای تئوريک از يک طرف و طبقه و مبارزه طبقاتی را رابطه ميان گروه  

HS : های تئوريک و مبارزه طبقاتی چيست؟ منظورت از رابطه ميان گروه  

  

RR : >از نقش خودتان در مبارزه طبقاتی چه تصوری داری؟. يا تئوری انقالبی، گروه خودتان برای مثال> انقالبيون 

HS : که در حال کنيم يم ولی در ضمن فکر . است اشته ما طبيعتاً ميدانيم که تئوری انقالبی از خيلی پيش وجود د

است،   داری مداوماً در حال تغيير مطرح باشد؛ اشکال مبارزه طبقاتی بدليل توسعه سرمايهتواند  حاضر تبليغ آن نمی

حول متداری  بنابراين مبارزه مداوماً بواسطه رشد سرمايه. اند مربوط هم تمام اينها به... رشد تکنيک، تحول شرايط کار

کله آدمها  تواند مستقيماً به نظريات قديم مربوط شود، چرا که مِثل يک نوع پروپاگاند از نظريات جديد نميشود؛  می

داری   که بايد سعی کنيم که بفهميم چگونه نظريات با رشد سرمايهکنيم ما فکر می. ، بلکه بالعکساست تراوش نکرده 

های  تغيير کرده وآن را از طريق تحليلکنيم بفهميم چه چيزی  تالش می بنابراين .شوند متحول میو مبارزه طبقاتی 

ها را در سطح وسيعتری از  ولی ما باندازه کافی زياد نيستيم تا بتوانيم اين تحليل. مان بيان کنيم نشرياتارائه شده در 

تئوريک در های   در زمينهکه تغيير کرده و غالباً های مداومی راجع به مبارزه طبقاتی و آنچه بحث. کنيم پخشمردم 

مکاتبات <همينطور، اغلب در . نويسيم بپذيرند چه را که می گوئيم هر وجود دارد، ولی البته ما به مردم نمیمان  نشريات

هيچ < و معتقدند که ما کشند رات ما را به نقد میظن هائی نقطه ، کسانی يا گروه>اشانژ<و اکنون در > و اخبار کارگری

نويسيم  يزی میقتی چو باشد که نتواند در ارتباط با اي اين می.  و اينکه ما فاقد پايه تئوريک هستيم>کنيم کاری نمی

قول  های مارکس نقل ما ادعای مارکسيست بودن داريم ولی بندرت از نوشته: دهيم تئوريک میبندرت ارجاع به متون 

. دهد قيم نظرات مارکسيستی در آنرا تشخيصآسانی ميتواند خاستگاه مست هرچند که يک مارکسيست بهآوريم،  می

ببينی که ما از آن توانی  میدانی، بنابراين  را می] مارکسيسم[اگر اين تئوری فهمی،   را مینويسيم میما   کهچهاگر آن

کنيم  ی میگير و وقتی نتيجهکنيم،  شريح نمی را ت،مان کارمان، روش تحليل همينطور ما هرگز روش. ايم استفاده کرده

همانطور که قبالً گفتم معتقديم که تئوری، همچون مبارزه طبقاتی و . يافته نيست قطعی و خاتمهرای ما هرگز چيزی ب

کنيم در حال  می م که فکرگوئي ، ولی می"حقيقت اينست"گوئيم  ما هرگز نمی.  مداوم استتوسعهداری، در  سرمايه

  .است ه مهمچحاضر 

  

RR : کنی که اکنون  آيا فکر میها تغيير کرده، و  چطور نظراتت در اين سال. ای زمانی طوالنی فعال سياسی بوده

  در مقايسه با گذشته، شايد چهل سال پيش، داری؟ از جهان یتر روشنتصوير 
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HS : من از . ام البته که من تغيير کرده. مبارز سياسی زندگی کردم، چند سال نميدانم شايد، چونکه سالها بعنوان يک

ی بودم، بالفاصله بعد از شروع به کار، ولی پيش از آن نيز نظرات سياسی داشتم که چندان روشن  سياس1945سال 

بنابراين تصور من از جهان وقتی وارد زندگی کاری شدم، زمانيکه در فرانسه شرايط بسيار متفاوت بود، . است نبوده 

ب کمونيست بود که بر بخش وسيعی درست بعد از جنگ جهانی دوم بود و گرايش گسترده سياسی حز. تغيير کرد

من نيز تازه از روستا آمده با روابط اندکِ سياسی تحت تأثير آنچه . کارگران و همينطور دهقانان نفوذ داشت از

 بزودی بعد از آنکه کار کردن را شروع کردم و يک . قرار گرفتمکرد حزب کمونيست درباره شوروی تبليغ می

، شدم، با يک مبارز ديگر اتحاديه کارگری آشنا شدم ت .ژ . ث،ها طه کمونيستفعال کارگری در اتحاديه تحت سل

شايد بتوانم بگويم که زاويه ديد سياسی من بسيار تنگ بود و روسيه را چيزی . بود> سوسياليسم يا بربريت<که عضو 

  .پنداشتم برتر می

.  من درباره بسياری چيزها تغيير کردهای يز داشتيم و برداشتچهای زيادی راجع به همه  من و رفيق جديدم بحث

های جديد را  هدبود که اين اي م بنوعی تأثير گذاشته بعنوان يک کارگر مبارز روی عقايدشايد تجربه کوتاه من 

با اين تفاوت که بعضی نظراتم . م کم و بيش يکسان ماند بگويم که عقايدتوانم پس از اين دوره، می. بآسانی بپذيرم

ام در محيط کار  های مبارزاتی توانم با اطمينان بگويم که بيشتر از فعاليت  می.است قيقتر شده نسبت به گذشته د

درک و تشخيص . بمن داد] مستقيم[تون تئوريک، چرا که نوعی ادراک ويژه ام تا از خواندن تعداد زيادی م آموخته

ن کشيد، تنها از طريق تجربه در يک مبارزه ها بيرو از درون کتابتوان  طبقاتی را نمی در فرازهای نبردها  سمتگيری

نه تنها اينکه خود درگير مبارزه باشيم بلکه همچنين در کنار کارگران بودن، خود کارگر . پذير است طوالنی حاصل

  .کند تواند از طريق کتاب کسب يچکس نمیکند که ه بدين ترتيب نوعی غريزه در تو رشد می. بودن نيز

  

RR : ؟ 21طبقاتی در قرن بارزه داری و م  سرمايه ـکنی ه شرايط حاضر چه فکر میدربار: آخرين سؤال  

HS : >در حال حاضر مبارزه . اکنون مبارزه طبقاتی را تحت مطالعه دارم زيرا من هم... جواب صريحی ندارم> خنده

 مبارزه طبقاتی هنوز که آنچه که مطمئن است اين است. توان ديد، و همينطور در سطح جهانی طبقاتی را در فرانسه می

از نظر . ولی من نظر ديگری دارم...  که رو به افول استکنند ر میها فک ظاهراً رو به افول است، بعضی. وجود دارد

کنی، زيرا که هر  کنی مبارزه هم می تا زمانی که کار می. من مبارزه طبقاتی هميشه در سطوح متفاوتی جريان دارد

ی از ميکن  طريقی سعی رهه ی برو درنتيجه بمحض آنکه به سرکار می. چک استيک نوع ديکتاتوری کوکاری  حلم

بنابراين مبارزه طبقاتی از . زير نظم کار فرار کنی، با تقلب، با دزديدن از وقت و اجناس، بعبارت ساده با مقابله

 اشکال متفاوتی بخود گيرد، ندتوا  بر شرايط، بنا بر موقعيت، مبارزه طبقاتی میامّا بنا. شود ترين سطح آغاز می پائين

برای مثال ما . دهد و سطح مبارزه و مطالبات آنرا تغيير میگيرد  مثالً اعتصاب؛ افراد بيشتر و بيشتری را در بر می

مبارزه آشکار نبود، مبارزه آشکار غيرممکن بود زيرا اگر . ها ترجمه کرديم کتابی را راجع به آلمان زمان نازيست

امّا عليرغم آن کارگران موفّق شدند، بدون ارتباط با يکديگر، . شد گفت بازداشت می آشکار میکسی چيزی را بطور 

ش فرا ميرسيد همگی دقيقاً مثل آنکه محکم ا بطوريکه وقتی موقع. با استفاده از امکان انجام کاری يکسان مبارزه کنند

کنم شايد مهمترين عامل در مبارزه   میبدين ترتيب فکر. دادند باشند يکسان واکنش نشان می بهم جوش خورده 
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کنند ـ  که کارگران مستقالً و نه با خط اتحاديه راه خود را انتخاب می ـ باستثناء وقتیطبقاتی نبرد آشکار قابل رؤيت 

اشکال بسيار متنوعی بخود تواند   می مبارزه طبقاتی، ديدتوان  ميبلکه همانطور که در جوامع صنعتی غربنيست؛ 

ی که بين می یافتد را مورد توجه قرار ده حال اگر آنچه که در چين اتفاق می.  جمله اشکال پوشيده مبارزاتیبگيرد، از

بايد پس گيرد،  امروزه در آنجا مبارزه طبقاتی علناً وجود دارد و کارگران بسياری را در بر می. پديدهِ متفاوتی است

کاپيتاليست رؤسای که است  يکی از نمودهای آن در اين . تگرفرمبارزه طبقاتی درآنجا را در تمام سطوح آن در نظ

بردن و  دقيقتر پی  درشناسان و غيره، سعی شناسان و حتی مردم گرفتن جامعه آنجا با تمام امکان، از طريق بخدمت

ی که بين  می.کنند می د کار اقدام دهی مجدّ  فرار از کار را دارند و مرتباً به سازمانکردن هرنوع گرايشِ سرکوب

، شايد حتی مؤثرتر از اعتصابات بزرگ، زيرا که يک پديده روزمره است و اين پديده روزانه داردمبارزه وجود 

ن برای ، شايد عواقب آدريهمزمان انجام گبطور ران گشود و وقتی که توسط عده زيادی از کار مرتباً تکرار می

  .روزه باشد المثل يک اعتصاب يک سرمايه بزرگتر از فی

  

  2005زنان، لهستان، اوت پُ
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