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 ارم:زگای منابز و آمارها بسیار سپاسه است. از دوست عزیز فرهاد نعمانی برای پارهشد

-David. S. Bell, B. Criddle (۲1۱2), Exceptional Socialists; The Case of 

French Socialist Party, Palgrave Macmillan 

-Alistair Cole, (۲1۱۱),“The French Socialist Party and its Radical 

Ambiguity”, in French politics, Culture and Society. 

-Ben Clift, (۲112), French Socialism in a Global Era: The Political 

Economy of the New Social Democracy, Continuum. 

- William Safran, “-Socialist Party, Political Party, France”, 

https://www.britannica.com/topic/Socialist-Party-France. 

- Edward Berenson, et.al. (۲1۱۱), The French Republic: History, 

Values, Debates, Cornell U. 

- Robert Elgie, E. Grossman, and A. G. Mazur, (eds.) (۲1۱2), The 

Oxford Handbook of French Politics, Oxford U.  
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https://pecritique.com/2019/06/08/%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%84%d9%81-%d9%87%db%8c%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c/
https://pecritique.com/2019/06/08/%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%84%d9%81-%d9%87%db%8c%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c/
https://pecritique.com/2019/06/15/%da%af%d8%a6%d9%88%d8%b1%da%af%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%81-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d8%af%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/
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https://www.britannica.com/topic/Socialist-Party-France
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 ۱۸8۲در  «جمهوری اول»برقراری و  ،۱۸98کبیر دوران انقلاب ازتداری  مددرن فرانسددده 

ارتجاع و دوباره  وانقلاب  بینکشدددور  قول توکویل به. از همدان آغاز شدددودمی آغداز

تشدددکیل جمهوری اول که با ی هاپدایهبود. انقلداب و سدددپس ارتجداع در حدال نوسدددان 

ناپلئون بر( )نهم نوام برومر ۱9با کودتای  ،شدآغاز امپراتوری  کنوانسدیون ملی و سدقو 

خود  . جمهوری اولپایان یافت ۱912 او درامپراتوریِ برقراری سدست شد و با  ۱۸88در 

 کارمحافظهرژیم سددلطنتیِ  ۱921در انقلابِ  را تجربه کرد. یمختلف حکومتیِی هاشددکلِ

به  ۱929 یدرت رسدددید. انقلاب فوریهقفیلیپ به لویی تر لیبرالو رژیمِ شدددد سدددرنگون 

با  ۱91۲ریاسددت ناپلئون سددوم برقرار شددد، و در به « جمهوری دوم»سددلطنت پایان داد و 

                                                      

- Gino Raymond, (ed.), (۱882), France During the Socialist Years, 

Dartmouth. 

- Sylvain Brouard, A. M. Appleton, A. G. Mazur, (eds.), (۲118), The 

French Fifth Republic at Fifty, Palgrave. 

- Nick Hewlett, (۲112), Democracy in France, Continuum. 

- Alistair Cole, (۱882), Francois Mitterrand: A Study in Political 

Leadership, Routledge. - J. Gaffney, (۱898), The French Left and the 

Fifth Republic: The Discourse of Socialism and Communism in 
Contemporary France, Macmillan. 
- Dietrich Orlow, (۲111), Common Destiny; A comparative History of 

the Dutch, French and German Social Democratic Parties, ۱821-۱828, 

Berghahn Books. 

-Alistair Cole (۲112), French politics and Society, Pearson. 

- Philippe Batifoulier, et.al. (۲1۱8), “The Dynamics of Conventions: 

The Case of the French Social Security System”, Historical Social 

Research, vol 22, No ۱ 

- Irwin M. Wall, (۱88۱), The United States and the Making of Postwar 

France, Cambridge University Press. 
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لئون ناپبا شددکسددت « جمهوری سددوم»، به پایان رسددید. امپراتوریکودتای خود او و اعلام 

را تجربه  ۱9۸۱شد و ازجمله کمون پاریس  تشدکیل ۱9۸1از بیسدمار  در جنگ  سدوم

ادامه  هانازیدسددت فرانسدده بهو اِشددلال  ۱821رین جمهوری تا تطولانیعنوان به، و کرد

 .برقرار شدو آزادی فرانسده دنبالِ شدکسدت آلمان  به ۱822در « جمهوری چهارم»یافت. 

در  با برقراری تلیرات سدیاسی مهمو  ثباتی را تجربه کرد،بیبسدیار دوران  این جمهوری،

از زمان  ۱818از « جمهوری پنجم» .به پایان رسدددیدنظام سدددیاسدددی، ازجمله تلییر ، ۱819

و  هابا ایدئولوژی جمهوررییسو هشدددت ، شدددتهادامه دا بدا نظدامِ جدید دوگُدل تدا کنون

 کیعنوان به طولانی، فرانسدده در این دورانِ خود دیده اسددت.هرا بی مختلف هاسددیاسددت

با این حال  .تبدیل شدی دارسرمایهبزرگ استعماری و امپریالیستی به یک قدرت  نیروی

بالایی از ح سدددطشددداهد ی بزرگی که تجربه کرده بود، هدای انقلدابهداخداطر میرا هبد

یتنام ی وهاانقلاب .است بودهطلبی کارگران و مردم مبارزهو  ،سدکولاریسم، خواهیترقی

ای و اعتلبه داخل فرانسدده سددرریز شددده بودند در حف  آمدهای آن پیو الجزایر نیز که 

 .نددم فرانسه بی تاثیر نبودطلبی مرمبارزه

 

 سوسیالیسمِ فرانسوی

ارد دتر از هر کشور دیگری در جهان مراتب بیشبهسدوسیالیسم در فرانسه قدمتی  یایده

ور شاهد ظه این کشورهجدهم رسد. از اواخر قرن می و منشدا  آن به انقلاب کبیر فرانسه

الیسم ازجمله سوسیالیسم تخیلی، سوسیالیسم سندیکالیستی، سوسی ،بودهانواع سوسیالیسم 

 وا بابوف،فرانس همچون نیبزرگا یهای ایدهزمینهبر . انقلابی، و سدوسدیالیسدم رفرمیسدتی

عروف م «تخیلیهای سدوسیالیست»عنوان به که سدن سدیموننری هاکلودفوریه، و  رلشدا

ر ژوزف یپییی همچون هاآنارشیست و نظرات انقلابیونی همچون لوئی بلانکیو ، ندشدد

ه به ک سدوسدیالیسدم یا سدوسیالیسمِ مارکسی یی پیشدرفتههاایدهشدکل گرفت و  پرودوُن

د. پُل گردمی به دورانِ بعد از کمون پاریس، باز عمدتاً معروف شد،« سدوسیالیسم علمی»

به  ،سوسیالیسمِ قرن نوزدهم فرانسهدر مقاله ا  در مورد  یست برجستهاللافارگ، سدوسدی

https://www.marxists.org/archive/lafargue/1897/09/socialism-france.htm
https://www.marxists.org/archive/lafargue/1897/09/socialism-france.htm
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این  ؛بر فرانسدده وارد آمدپس از جنگ با پروس که کند می اشددارهصدددمات وحشددتناکی 

ی هامیلیاردها هزینه جنگی، و غرامت ا ،سددرزمینسددوم از یکغارت علاوه بر کشددور

. ه بودداد از دست نیز را ایالت مهمِ صنعتی با بیش از دو میلیون سکنه جنگ، دوسدنگینِ 

رتجاع از ا بر کنار از بسددیار کارگرانی که کشددته یا زندانی شدددند، انبوه عظیمی از ترسِ

چند ماه پس از شددکسددت کمون، بیش از صددد هزار پاریس . خارج شددده بودندپاریس 

، ۱9۸۱ میلیونی پاریس در 9/۱)از جمعیت کارگر از حِرَف مختلف را از دست داده بود. 

، و افزارمنددانی کدده کمددابیش در همددان هزار نفر 111 حددود تعدداد کددارگران یقدده آبی

کارگر در  یشددکسددت طبقه ۱هزار نفر تخمین زده شددده اند. ۸1وضددعیت بودند، حدود 

 کمون پاریس، دورانی از افت جنبش را به همراه داشت. 

یک »گوید می او .کندمی را طرح یجالب نظرِلدافدارگ در تحلیل این مقطز تاریخی 

که  از همان جایی هرگز دوباره عیناً  قرار بگیردجنبش سدیاسی که در حالت حیاتِ معَلَ  

یر اندازند، نظمی که دوباره جنبش را به راه کسددانیکند. نمی متوقف شددده بود، شددروع

سرعت هبخط باز گردند و سرِ به کنند: باید می ا تکرارکودکانی هسدتند که درس خود ر

به دنبال شددکسددت کند که می او اشدداره ۲«از مراحلی که قبلا طی شددده بود، گ ر کنند.

به ، بود تادهفراه ا المللبینجای پی گیری جنبشددی که توسددط هبکارگران پاریس بزرگ، 

، در غیابِ ار شدزبرگ ۱9۸2در  ای که در پاریسکنگرهبازگشتند؛ اولین  هاجنبش تعاونی

گوید این می بود. لافارگ هاتعاونیاعضای  یکنگره منحصراً کارگران مبارز و باتجربه،

                                                      

۱ Georges Bourguin, (۱8۸۱), La Commune, Presse Universitaires de 

France. P.۱2 

۲ Paul Lafargue, (۱98۸), “Socialism in France, ۱9۸2-۱982”, Nineteenth 

Century. https://www.marxists.org/archive/lafargue/۱98۸/18/socialism-

france.htm 
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 .آغازِ جنبش سدوسیالیستی به حساب آید یباید نقطه، ا ارتجاعیرغمِ ماهیت بهکنگره 

ورژوازیِ ب را ،تجدید حیاتِ جنبش کارگریطنز تل  در این بود که کند که می ضدددافها

 ند. انتخاباتاز بازگشددتِ سددلطنت وحشددت داشددتها ، زیرا آنکردتقویت خواه جمهوری

خواه برای جمهوریطلبان کرده بود، و بورژواهای سددلطنتمجلس ملی را مملو از  ۱9۸۱

 ۱9۸2ر د« کارگران یکنگره»این فکر  ، وتنها امیدشددان به کارگران بودحف  جمهوری 

 مقاطز بعدی بود که با نفوذِ رهبران سددوسددیالیسددت، جنبش درتوسددط آنان طرح شددد. 

 .شد و به سوسیالیسم نزدیک تدریج از تعاونی و آنارشیسم فاصله گرفتهکارگری ب

 

ان ژ دوار وَیان،اِ : پُل لافارگ، ژول گِد،ی اولیههانقلابیون و رفرمیستا

 ، لئون بلومژورِس

 

های درخشدددانی داشدددت که از پایان قرن نوزدهم چهره هفرانسددد یجنبش سدددوسدددیالیسددد

  :گ اران دو گرایش انقلابی و رفرمیستی در این جنبش بودندپایه

سدوسدیالیسدت انقلابی فرانسوی، ( ۱8۱۱ -۱92۲)( Paul lafargue)پُل لافارگ، 

 ی، به شعبهن بودویک آنارشیست طرفدار پرودابتدا که پزشک، ژورنالیست، و نویسنده، 

یسدم زودی از آنارشدهاول پیوسدت و با مارکس رابطه برقرار کرد، و ب المللبینفرانسدوی 

، و مطالب بسیار مهمی بر علیه آنارشیسم و از طرفداران سرسخت مارکس شد ،گسدسدت

 ی ضد بناپارتی از فرانسه اخراج شد، به لندن رفت وهاخاطر فعالیتهباو . باکونین نوشت

 ارکسمدختر دومین ا لوربا جا بود که . در همانکردم برقرار مسدددتقی یبا مارکس رابطه

 و ،درآمداول  المللبینبه عضویت شورای عمومی لافارگ . ازدواج کرد با اوآشنا شد و

 اًجا که انقلابیون اسددپانیایی عمدتاز آن .پس از شددکسددت کمون پاریس به اسددپانیا رفت

یسم آنارشدیسم و در دفاع از مارکس هبرعلیخود قلمی ، به مبارزات طرفدار باکونین بودند

ی در ی اسپانیایهاگروه کوچکی از مارکسیستلافارگ به نمایندگی  ۱9۸۲ادامه داد. در 

 ونینبه اصرارِ مارکس، باکدر آن شرکت نمود؛ )کنگره ای که  المللبین یلاهه یکنگره
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در  اقامتس از چند سال و پا (.انجامید المللبین دوپاره شدنِاخراج شد و به  المللبیناز 

( را بنیان POF)« حزب کارگر فرانسدده» لندن به فرانسدده بازگشددت و به همراه ژول گِد

در حالی که در زندان بود در انتخابات  ۱98۱بدارهدا بده زنددان افتداد، اما در  گد اشدددت.

 ینبا ا .عنوان اولین سوسیالیست فرانسوی به مجلس ملی راه یافتبهپارلمانی برنده شدد و 

 ۱819. در کردمی و هر گونه دید رفرمیسددتی را ردرها نکرد،  خود راانقلابی  افکار حال

حزب  تی به تواف  رسیدند که در یکستولوز، که جریانات مختلف سوسیالی یدر کنگره

تدریج هباما ت مخالفت کرد. دموکراسوسیالی هاواحد متحد شوند، او با ورود رفرمیست

 همسر  راهِهمبه  غیرمنتظرهطور هکاسته شد، و چند سال بعد ب شیهاو نوشته هااز فعالیت

وزی این که ربه ا  نوشت با ایمان نامهتوصدیدر او  .بخشدیدلورا به زندگی خود پایان 

ها در راه آن مبارزه کرده، به پیروزی خواهد رسید، از ترس آرمانی که سدال یدر آینده

باد زنده» شعارِوی  ینامهتوصیبخش . پایاندهدمی انپاید پیری و ناتوانی به زندگی خو

 ود.ب «دوم! المللبینکمونیسم! زنده باد 

انقلابی در زمان دیگر سدوسدیالیستِ  (۱8۲۲-۱921)( Jules Guesde)ژول گِد 

خاطر حمایتی که از کمون هب ،حقوق بشر یسدددردبیر نشدددریهو فرانسددده  –جنگ پروس 

وی  ت.گشپاریس کرده بود ناچار به تبعید در ژنو شدد و در آن جا با آثار مارکس آشنا 

 یافکار مارکسیستی، چند نشریه یو ضدمنِ اشاعه گشدتپس از چند سدال به پاریس باز

در  خاطر شدددرکتبه گِد)برابری( بود.  اِگالیته هاترین آنمهمراه انداخت که بهمختلف 

 نقش بسدددیار مهمی در تدار او به زندان افتاد. برای مدتی پداریس  الملدلبین یکنگره

گِد نیز وارد  فرانسده، که در زیر به آن اشداره خواهد شدد، داشت.حزب کارگر  یبرنامه

ا با آن که تاما  داشدت.ی فراوانی هاتلا برنامه حزب کارگر  یپارلمان شدد و در اشداعه

اصله خود ف رادیکالی هاتدریج از سیاستهکرد، بمی مبارزه هاتبر علیه رفرمیس هامدت

 ۱8۲۲در جریددان جنددگ جهددانی اول وارد دولددت ائتلددافی فرانسددده شدددد، و در  ،گرفدت

 .درگ شت
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( از هواداران پرودن بود و Edouard Vaillant( ،)۱921-۱8۱1یدان )وَیاِدوار 

یان اول درآمد. در جر المللبیندوستی برقرار کرده و به عضویت  یدر جوانی با او رابطه

پاریس با بلانکی ملاقات کرد، به یکی از طرفداران سرسخت  یو محاصدره پروسجنگ 

او که  .پس از سرکوب کمون، موف  به فرار شدکرد که او تبدیل شدد و در قیام شرکت 

 المللینبران گرایشِ بلانکیستی در در تبعید یکی از رهب شدده بود،به مرگ محکوم  غیاباً

زودی به عنوان وار  بلانکی شددناخته شددد. با اعلام عفو عمومی به فرانسدده هاول بود، و ب

از یکی از مناط   ۱982عنوان سوسیالیست وارد مبارزات انتخاباتی شد و در بهبازگشت و 

را « هلیست فرانسحزب سوسیا»پاریس انتخاب و وارد پارلمان شدد. با وحدت با ژول گِد، 

بخش فرانسوی »مؤسسیِن به وجود آورد و همانطور که در زیر شرح داده خواهد شد، از 

ا ، در انقلابی یرغم گد شدددتدهوی، بدهبود. ( SFIO« )س.اِف.ای،اواِ «دوم الملدلبین

 ی طرفدار ژوِرس، سددیاستیهاپارلمان بین دو جریان طرفداران رادیکالِ گِد و رفرمیسدت

 ۱را در پیش گرفت.رو میانه

سدددیدداسدددتمدددار رفرمیسددددت و  (۱8۱2-۱918)، (Jean Jeuresژان ژورِس )

از  ،مارکس یی باهاضددمنِ حف  فاصددلهگروید و  سددوسددیالیسددمبه که بود  خواهجمهوری

نسدده و فرا -جنگ پروس  وانقلاب کبیر فرانسدده  یمورخ برجسددته ژورس شددد. پیروان او

انتخاب  به نمایندگی پارلمان نوبت چندکه بیش از بیست سال در بود خطیبی سدرشدناس 

آلیست هایدومانیسم اژان ژورس عناصری از مارکسیسم، و اُورلو،  شی دیتریگفتهبه شد. 

 آمیخت. همخواه فرانسدددوی درجمهوریآلمانی را با برداشدددتی م بت از ناسدددیونالیسدددم 

او  ۲ی انقلاب کبیر فرانسه بود.هاسدوسدیالیسدم برای ژورس به نتیجه رسدیدن کامل آرمان

ی انقلابی بود، اما در بسدددیاری موارد برای حف  های سدددوسدددیالیسدددتهامخالف تندروی

                                                      

۱ https://en.wikipedia.org/wiki/Édouard_Vaillant 
۲ Dietrich Orlow, (۲111), Common Destiniy: A Comparative History of 

the Dutch, French, and German Social Democratic Parties....., pp.8-۱1 
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کرد. یم سدوسدیالیست همراهیانقلابیونِ درپی، با پیوحدت و یا جلوگیری از انشدعابات 

 ، همراه با امیل زولاهادر ماجرای دریفوس بر خلاف بسدددیاری دیگر از سدددوسدددیالیسدددت

در او را محکوم کرد، و برای مدتی کرسدددی پارلمانی خود را از دسدددت داد.  یمحاکمه

که  را هاکه دولتی مترقی به روی کار آمد، ژورس رهبری آن دسته از سوسیالیست ۱988

 برعهده داشت، و از اصلاحات دولتی حمایت بودندمعتقد به حمایت و همکاری با دولت 

ا ربورژوایی ی هادوم هرگونه شدددرکت در دولت المللبینبا این حال زمانی که  کرد.می

نزدیک کردن جریانات مختلف چپ با اکراه این سدیاست منظور بهمحکوم کرد، ژورس 

افکار  یکه نقش بسددیار مهمی در اشدداعهبود  لومانیتهاز پایه گ اران نشددریه  .را پ یرفت

که بعدها  اینشریه؛ کردمی چپ داشدت، و از طری  آن سوسیالیسم دموکراتیک را تبلی 

 ی او دو جریان سدوسدیالیست انقلابی وهابا تلا  .به ارگان حزب کمونیسدت تبدیل شدد

 المللبینبخشِ فرانسویِ »اشاره خواهد شد، وحدت کردند و  هابه آن که بعداً ،رفرمیست

تِر این تشدددکددل بخدداطر نفوذ بیش .وجود آوردندددهرا بدد« اِس.اِف.ای،او – کددارگری

 ه پیشب تو اصلاحااپوزیسیون ماند و از اصلاحات دولتی حمایت نکرد،  در هاتررادیکال

تدریج بر نفوذ ژورس که مشدخصا حامی اصلاحات بود افزوده شد، و به رهبری هبنرفت. 

بده مقدابلده با حزب او ی. او رسدددیدد. در جریدان شدددروع جندگ جهدانی اول، ااس. اف. 

عنوان شددخصیت بهکرد برخاسددت، و می جنگ حمایتت آلمان که از دموکراسدوسدیال

ی فرانسددوی را که هاضددد جنگ خواسددتار م اکره با آلمان شددد. این امر ناسددیونالیسددت

آلزاس  یهافرانسه در جنگ با پروس و از دست دادن ایالت یمفتضحانهخاطر شکست هب

 انعاملِ آلمکه  کردندو لورِن، سدخت از آلمان متنفر بودند، عصبانی کرد، و او را متهم 

یک  یبا گلولهآغاز جنگ، این شدددخصدددیت بزرگ فرانسددده لحظه . درسدددت در اسدددت

نگ جهانی جقربانی نخستین . بسدیاری ژان ژورِس را یدبه قتل رسدناسدیونالیسدت افراطَی 

 نامند.می اول
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(، از مریدان نزدیک ژان ژورس بود که پس از Andre Leon Blumلئون بلوم )

اصلاحات بسیار  ۱828تا  ۱822وزیری از نخسدتدر دوران وی شدد.   اجانشدینقتل او 

 ۱821گیری دولت فاشیستی ویشی در قدرتسخت به پیش برد. با شدرایطی مهمی را در 

طرز هد، اما بنخاطر یهودی بودن به اردوگاه مخوف بوخن والد فرستادهباو را دسدتگیر و 

و دو بار دیگر  مهم جمهوری چهارم شدگ اران پایهو پس از جنگ از . اعجیبی زنده ماند

 .وزیر فرانسه شدنیز نخست

  
 ی سیاسی و احزاب سوسیالیستهاتشکل

 هاعابو احزاب سیاسی متعدد و انش هاگیری تشکلشکلشاهد تاری  سوسیالیسم فرانسه 

ی انقلابی و هااز همدان آغاز، اختلاف بین گرایش. اسدددت بوده درپیپیی هداو وحددت

طز مختلف ادر مق هااین گرایشرفرمیسدتی در جنبش سوسیالیستی فرانسه آشکار شد، و 

ی مقابله جمله بودآناز  ؛شددددنددمی ی خدا  خود شدددنداختدههداو تشدددکدل هدابدا ندام

که  (possibilistes« )گرایانامکدان»( و intransigeants« )نداپد یرانآشدددتی»

، فراهم آورد را انقلابی و رفرمیستی سدیاسی سوسیالیستیِی هاایجاد انواع سدازمان یزمینه

 ن آن ها اشاره می شود.تریمهم و در زیر به

 

 (FTSF)فدراسیون کارگران سوسیالیست فرانسه 

در  ۱9۸8اولین حزب سدوسدیالیسدتی فرانسه هشت سال پس از شکست کمون پاریس در 

ی به وجود آمد. با تجربه یکنگره شددکسددت وحشددتنا  کارگران انقلابی، و در  یمارسددِ

رغم به فدراسدددیونو یا در تبعید بودند، این  یا در زندان که یا کشدددته شدددده هاغیاب آن

 رهبری که بودمیانه یک جریان تدریج گرای چپِ ی انقلابی، هاشخصیتپاره ای حضور 

یان گراامکان( یک سددوسددیالیسددتِ رفرمیسددت و از Paul Brousseپُل بروس ) آن با

انتخاباتی محلی و ملی،  یبه مبارزه هافعالیت یامدا دلسدددرد از محددود شددددن همدهبود. 

 «حزب کارگران سدوسیالیست انقلابی»ی رادیکال از این حزب انشدعاب کردند و هاکادر
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(POSRرا ب )ه با همرابه یکدیگر پیوستند و  وجود آوردند. اما چند سدال بعد، مجدداًه

 Parti socialiste« )سدددوسدددیددالیسدددتِ فرانسدددویحزب »طرفددداران ژان ژورِس 

francais( )PSF) که در زیر به سرنوشت آن اشاره خواهد شدرا ایجاد کردند ،.  

 

 و اولین برنامه (POF) حزب کارگر فرانسه

تحت تاثیر افکار مارکس ایجاد  ۱991سدوسدیالیسدتی در فرانسده در سال  یتشدکل عمده

از آن خارج شدددده  انی فدراسدددیون کارگرکارمحافظهخاطر هگِد و لافارگ که ب .شدددد

 Parti) «حزب کارگر فرانسه»تصدمیم به ایجاد حزب جداگانه ای تحت عنوان  ،بودند

france eouvriere d .رفت تا با ملاقات مارکس لنددن بده ژول گِدد بده ( گرفتندد

دورنمای آینده، حاوی که برنامه را  یتهیده شدددود. مقددمه حزب یبرندامدهاو راهنمدایی 

مارکس   ۱،«کردمی هدفِ کمونیسدددتی را در چند خط بیان»... بود و « حداک ر یبرنامه»

« اقلحد یبرنامه» اقتصددادیِ و سددیاسددیی ها، و مابقی برنامه ازجمله خواسددتکرد دیکته

ود که معتقد ب انگلسبا همکاریِ مارکس، انگلس، لافارگ و گِد تنظیم شدددد.  مشدددترکاً

وضددوح و بهکه ]اسددت   اقناعی اسددتدلالِ یک شدداهکارِ»مارکس  یی دیکته شدددهمقدمه

 ۲بیان شده. ...«ایجازهب

  :کندمی مارکس چنین دیکتهمقدمه این در 

و  از جنسیت نظرفصر تمامی بشریت ، رهاییمولد یجا که رهایی طبقهاز آن»

توانند آزاد باشند که می جا که تولیدکنندگان تنها زمانینژاد است؛ و از آن

ه جا که تنها به دو شکل است کباشد؛ و از آن داشتهدر مالکیت را وسایل تولید 

طور هبه شکل فردی که هرگز ب-۱تعل  گیرد:  هاتواند به آنمی وسایل تولید
                                                      

۱ K. Marx and F. Engels, (۱8۸1), Selected Correspondence, 

International Publishers, p. 2۱۲. 

 همانجا ۲

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/05/parti-ouvrier.htm
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 بین رفتن ازای در حال فزایندهطرزِ بهعمومی وجود نداشته، و با پیشرفت صنعتی 

 یبه شکل جمعی، که عناصر مادی و ذهنی آن با خودِ توسعه-۲ ]و  ؛است

وجود آمده؛ و با توجه به این که این تصاحبِ جمعی بهداری سرمایه یجامعه

 یاسیِ که در یک حزبِ س –ا پرولتاریا ی –مولد  یعملِ انقلابیِ طبقه از طری ِتنها 

 چنین سازمانیگردد؛ و این که  حاصلتواند می ،باشد شده دهیسازمانمتمایز 

باید از تمامی امکاناتی که پرولتاریا در دسترس دارد استفاده کند، از جمله ح  

رهایی  یبه یک وسیله ای برای فریب بودهوسیلهتاکنون  که همگانی رارأی 

شان یهاسوسیالیستِ فرانسوی، که هدفِ تلا  ]بنابراین  کارگرانِ ؛سازدمبدل 

می دار و بازگرداندنِ تماسرمایه یطبقهاز سیاسی و اقتصادی  سلب مالکیترا 

ای برای لهوسیعنوانِ هاند که بگرفتهاند، تصمیم دادهوسایل تولید به جامعه قرار 

در انتخابات شرکت ی زیر بلاواسطهی هادهی و مبارزه، با خواستسازمان

  ۱«کنند:

 

لسله س« بخش سیاسی»حزب کارگر فرانسه در  یبرنامهموجز و قاطز،  یبا این مقدمه

، حاکم بر مطبوعات، اجتماعات قوانینِ یللو کلیه» :کند، ازجملهمی یی را بیانهاخواست

نیِ که مادو ... قوانینیو ... اول وضدددز شدددده،  المللبین، و قوانینی که بر علیه هاتشدددکل

ح فِ  ؛«.برقرار ساخته است داران، و زنان به نسدبتِ مردان راسدرمایهکارگران به نسدبتِ 

ی م هبی و بازپس گرفتنِ تمامی اقلامی که تحت عنوان موقوفات، اعم هانهداد یبودجده

 ی تجداری وهداو از جملده تمدامی نهدداد)فرمدان کمون پداریس...( از منقول و غیرمنقول، 

بخش »در . «کردن عموم مردم و مسددلح ارتش دائمیاللای » ؛.«هاصددنعتی وابسددته به آن

یک روز اسددتراحت در » :از جملهشددود، می طرحی بلافاصددله هاخواسددتنیز « اقتصددادی

                                                      

۱ "The Programme of the Parti Ouvrier", (۱991), Marxist internet 

Archive. 
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 اقلدح » ؛...«تر از چهارده سال هفته... هشت ساعت کار در روز.... منز کار کودکان کم

از سوی یک کمیسیوِن غ ایی مواد بر اسداس قیمت محلیِ دسدتمزد، که هر سداله قانونیِ 

 ؛«مزد برابر برای کار برابر برای کارگران هر دو جنس» ؛«شددودمی تعیینآماری کارگران 

 ؛...«کارگری  ی دوسدددتیِهاامور انجمن یکدارفرمدایان در اداره یممنوعیدت مدداخلده»

اللای تمام »و  ؛«ی مختلف....هاخدا ِ کدارگداه کدارگران در تعیین مقرراتِ یمدداخلده»

 ...«ی مستقیم به تصاعدی های غیرمستقیم، و تبدیل مالیاتهامالیات

ارکس بر سر برنامه حداقل بین م، مورد تواف  قرار گرفته بودبرنامه کلِ پس از آن که 

در »را  هاآنی حداقل که هاو گِدد و لدافدارگ اختلداف بروز کرد. مارکس بر خواسدددت

کرد. اما گِد امکان تحمیل این می ، تاکیددیدمی تحق قابل «داریسدددرمدایه یمحددوده

 دید که کارگران را از رادیکالیسددم دورمی ایطعمه»را  هاکرد و آنمی اصددلاحات را رد

شددود که کارگران از می صددلاحات سددبباو بر این باور بود که رد کردنِ این « سددازدمی

ه را ک گِد و لافارگ« افروزی انقلابیکلام»مارکس رها شدددوند. « ی رفرمیسدددتیهاتوهم»

، و کردوم حککردند، ممی ی رفرمیستی و پارلمانتاریستی را در هر شرایطی ردهاسیاست

چه که مُسَلم است آن»اند، مارکسیست هامعروف خود را بیان داشت که اگر این یجمله

  «!این است که من مارکسیست نیستم

به  «انقلابی مرکزیِ بلانکیسدددتی یکمیته»این حزب همراه بدا جریان  ۱81۲در سدددال 

 Parti socialiste de« )حزب سددوسدددیالیسدددتِ فرانسددده»ی یان، رهبری ادوارد وَ

France ) را به وجودبه وجود آمد اشددتباه نشددود(  که بعداً «حزب سددوسددیالیسددت»)با 

 آوردند.

 

 (SFIO) اِس.اِف.ای.اُو، کارگری المللبینبخشِ فرانسویِ 

روی کار آمده بود،  لیبرالسال قرن نوزدهم، یک دولت واپسین در جمهوری سدوم، در 

اختلدداف بین  نیز در کددابیندده بود. کدداران دوران قتددل عددامِ کمونجنددایددتامددا یکی از 
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یا باقی ماندن در اپوزیسیون، و در مورد پیوستن و حمایت از آن دولت  هاسدوسدیالیسدت

ه وجود آمدند ب متعاقباًبا نام کمابیش مشابه دو حزب سدوسیالیستی که  .بوده شددت گرفت

مل با کماکان بر اتحاد ع «حزب سوسیالیست فرانسوی» ا متفاوت داشتند.دو موضدز کاملً

داشت، تأکید ( Bloc des gauches« )بلو  چپ»جریانات غیر سدوسیالیستی در 

 یزهمباربر مخالف پیوسددتن و حمایت از دولت بود و « حزب سددوسددیالیسددت فرانسدده»اما 

حزب هم نزدیک شدددند و هدو گرایش سددوسددیالیسددتی ب ۱812در . کردمی طبقاتی تاکید

بخشِ »دوم،  المللبینبدا وسددداطدت و تاکیدِ  ۱811بده وجود آوردندد، و در واحددی را 

 Section francaise de l’Internationale) «کارگری المللبینفرانسددویِ 

ouvriere )(SFIO کده بخش فرانسدددوی )دوم بود را بدده وجود آوردنددد. الملدلبین 

ت دموکرالسوسیای هاکه برای اولین بار انقلابیون سوسیالیست و رفرمیست اِس.اِف.ای.اُو

وِی  وگِد، لافارگ،  ،مختلف از جمله ی سوسیالیستیهاشدخصیت، و کردرا با هم متحد 

 ،از سددوی دیگر را در یک تشددکل گِرد آورد از یک سددو، و ژان ژورِس و لئون بلوم یان

ش دهه ، و بیش از شددبرعهده گرفت سددوسددیالیسددتی فرانسدده نقش بسدیار مهمی در جنبش

 رانسهسیاست ف یت در صحنهدموکراسدوسیالترین جریان سدوسدیالیسدتی و مهمعنوان به

ته، تا گرف هاون این تشدددکل که از لیبرالبود که ترکیب ناهمگ اما واضدددح. بود حاضدددر

ی از از جمله بخش هااتحادیهاعضدای ی انقلابی، و های انقلابی، سدندیکالیسدتهارادیکال

عاری از تنش و  توانسدددتنمی ،گرفتمی ( را دربرCGT« )کنفدراسدددیون عمومی کار»

وجود به  ۱981قدرتمند سِ. ژ.تِ که در  کارگریِ . تشدددکلباشددددی داخلی هادرگیری

ای اعضکرد. بخشی از میتأکید آمده بود، خود را از احزاب سدیاسدی جدا و بر اسدتقلال 

ن را ی آهاپرهیز کردند، زیرا که سددیاسددت المللبینآن از عضددویت در بخش فرانسددوی 

حزب سوسیالیست »تحت نام خود را  یحزب جداگانه ۱8۱۱پنداشتند، و در می تندروانه

سِ.ژ.ت بعد از ایجاد حزب کمونیست فرانسه، به  .کردند ایجاد( PRS« )خواهجمهوری

 آن نزدیک شد.
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 و از جمله قانون لائیستیهاصلاحات مهم اقتصادی و اجتماعی، سدیاستِ  اِس.اِف.ای.اُو

ی های سدددیاسدددتادامهبر علیه و ، بردمی پیش را به، ۱811جددایی مد هب از دولت در 

 یی سددازمانی این تشددکل، درجههاژگییکی از ویگرفت. می فرانسدده موضددز یاسدتعمار

الایی ب ا  از اقتدار نسدددبتاًمحلیای و منطقهی هاتمرکز بود و واحدعدمبالایی از  نسدددبتداً

ا بی سدوسدیالیستی دیگر کشورها متفاوت بود. هابرخوردار بودند، و از این نظر با تشدکل

یلیتاریسددم بود، نزدیک شدددن جنگ جهانی اول، با آن که این جریان در آغاز مخالف م

رورِ تحمایت کرد. « میهنی»ی دیگر کشورها، از جنگ هانظیر بسدیاری از سدوسدیالیسدت

پس از انقلاب اکتبر روسدددیه و ایجاد . کردطلبان را تضدددعیف صدددلح یژورِس نیز جبهه

فت و ، انشعاب بزرگی صورت گرهانظر بر سدر سیاست بلشویکاختلافسدوم،  المللبین

« کمونیسدددت الملددلبین بخشِ فرانسدددویِ»انشدددعدداب کرده و  اک ریددت اعضدددا۱8۲1در 

(Section francaise de l’Internationale Communiste (SFIC )

 ( تبدیل شد.PCF« )حزب کمونیست فرانسه»به نهایتا وجود آوردند، که هرا ب

ی ائتلافی که هادر بین دو جندگ جهدانی در چندد نوبدت یدا در دولت اِس.اِف.ای.اُو

یی حمایت هاکردند، شدددرکت نمود، یا از چنین دولتمی عمل« کارتلِ چپ» تحدت نام

 حزب سوسیالیست رادیکا»و ِِ اِس.اِف.ای.اُو  از اتحاد عملِ ۱8۲2کارتل چپ در کرد. 

 د(راست ش متعاقباًو بخشدی از آن ، رومیانه )از احزاب قدیمی که ابتدا چپ ولی بعداً «ل

ده وجود آمهکرد، بمی عمل« بلو ِ ملی»عنوان برای مقدابله با بلو  راسدددت که تحت 

در انتخابات  ۱8۲2کارتلِ چپ در ی فرانسدده نیز از آن حمایت کردند. هاکمونیسددتبود. 

پیروز شددد، و اصددلاحات مهمی را در پیش گرفت، اما جریانات راسددت را وحشددت زده 

ت جنگی به آلمان هم از پرداخت خسار ی زیادی از فرانسه خارج شد.هاکرده و سرمایه

. وجود آورده، و بحران مالی مسائل زیادی را برای دولت مترقی بکردفرانسده خودداری 

دولدت راسدددتِ میانه با ائتلاف با چند جریان از جمله بلو  ملی به در انتخدابدات بعددی 

کارتل چپ در انتخابات برنده شددد، اما اختلافات  ۱82۲قدرت رسددید. یک بار دیگر در 
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درپی یپی هاو فاشیسم و توطئه یصادی، و ظهور تدریجی راست افراطَدرونی، بحران اقت

ائتلاف وسدددیزِ جریانات چپ در مقابل وجود آورده بود. همشدددکلدات فراوانی را ب هداآن

( انجامید و انتخابات Front populaire« )مردمی یجبهه»گستر  فاشیسم به ایجاد 

رهمان داز مترقی ترین اصلاحاتی که بلوم را به قدرت رساند. و لئون بلوم  برد ۱822را در 

 ی( بود که بین اتحادیهAccords de Matignon« )تواف ِ ماتینیون» انجام داد،سال 

( و دولت به CGPFقدرتمند کارگری سِ.ژ.تِ، اتحادیه سدراسری کارفرمایان فرانسه )

 میلیون نفر در آن شددرکتاعتصدداب عمومی که بیش از یک  یک دنبالهب امضددا رسددید.

 توسدددطها کارخانهکارگران از ترسِ بسدددتن  ،سدددرعت گسدددتر  یافتبدهو داشدددتندد، 

ه از با استفادمردمی  یجبههدولت مترقی . زدنددست  هاهداران، به اِشلال کارخانکارخانه

که به ی تن دهند؛ توافقکارفرمایان را قانز کرد که به این تواف   یاین موقعیدت، اتحدادیه

 رسدددمیتبهاین تواف  ح  اعتصددداب را معروف شدددد. « مَگنا کارتای کارگران فرانسددده»

د، ی کارگری، افزایش دستمزهال و اتحادیهکموانز ایجاد تشد یشدناخت، برداشدتن کلیه

داشتن تعطیلات با دریافت حقوق و دستمزد، چهل ساعت کار در هفته، و به رسمیت  ح ِ

 با این حال عمر اینجمعی، از دیگر موارد مهم این تواف  بودند. دسددتهزنی چانهشددناختن 

چپ  جناح دولت کوتاه بود و اختلافات درونی اِس،اِف، ای.او به انشعاب دیگری توسط

این اختلافات، مسدائل اقتصدادی، و گستر  فاشیسم، پایان جمهوری  یانجامید. مجموعه

 سوم را رقم زد.

راست در  با رشد سریز جناح هاسدوسدیالیسدت۱821و ۱8۲1 هایدر دهه یطور کلهب

ت العمل به اثراعکسست در یسوسیال-گروهی تحت عنوان نوبودند. درون حزب مواجه 

الیسم اس اف ای او، ماتری ویرانگر بحران بزرگ و فاشیسم، مبانی ایدئولوژیک مارکسیِ

این  ها خواسدددتار. آنبردندسدددؤال طبقاتی را به زیر  یتاریخی و اجتناب ناپ یری مبارزه

تی و ی کورپوراتیسدهابودند که دیدِ مارکسدیسدتی حزب کنار گ اشدته شدود و سدیاسدت

را رد کرد، و بسدددیاری از  هادولت در پیش گرفته شدددود. حزب این خواسدددت یمداخله

 هابه فاشددیسددت هاای از آنپاره. کردو رهبرشددان را از حزب اخراج  هانوسددوسددیالیسددت
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ها که در حزب ماندند، نقش مهمی در نیروی شدند، اما آن هاازیپیوسدتند و همدسدت ن

 ۱مقاومت بر علیه فاشیسم بازی کردند.

ل توسط مارشا برقراری دولت ویشیاِشدلال بخشدی از خا  فرانسده توسط آلمان و 

با از  -- کردمی همکاری هاکه با نازیدولتی  -- ۱821در  ۲در مناط  غیراشدددلالیپِتَن 

 دداًزیر کنترل دولت قرار گرفتند، کلیسا مج هااتحادیه ؛همراه بوداین اصلاحات بین رفتنِ 

از اری و بسی ،وارد آمد هاو سوسیالیست هاقدرت گرفت، و ضربات زیادی به کمونیست

این بود  آورشرمو  تراژدی مهم خود را از دست دادند. در جریان مقاومت ملی جان هاآن

 نمارشال ِپت یاختیاراتِ ویژه به خواستِ اِس،اف.ای.اُو یهاسدوسدیالیسدتاز  یکه بخشد

بخشدددی از  م بدت دادندد، کده این خود سدددبدب ایجداد تفرقده در این جریدان شدددد.رأی 

« منتظران»که به  هابه جنبش مقاومت پیوسدددتند، اما بسدددیاری از آن هاسدددوسدددیالیسدددت

(attentistes ،معروف شدددند ) کشددیدند. حتی  در انتظار تلییر اوضدداع خود را کنارو

زمانی که دولت ویشدددی  ۱822اما در . بودنددولت ویشدددی با  متهم به همکاریای عدده

 اعضدددایگرفت، بسدددیاری از  هاتصدددمیم به محاکمه و اعزام لئون بلوم به اردوگاه نازی

 یو محاکمه هابعدد از شدددکسدددت فداشدددیسدددت 2فعدال شددددندد. مجددداًاِس.اِف.ای.اُو 

ف شد، با این کار تضعی رغم آن کهبهزد، و منتظران دست  یبه تصفیهس،اف.ای.اُو پتن، ِ

نیز در آغاز و تا زمانی که  هاحیات سدددازمان را فراهم آورد. کمونیسدددت تجدید یزمینه

  نظیر همان وضعی که در آلمان و دیگر نقااستالین و هیتلر برقرار بود،  یتواف  محرمانه

ترین نیروی مقاومت در داخل مهمآن به  زا بده مقاومت نپیوسدددتند، اما بعدروی داده بود 

                                                      

۱ Dietrich Orlow, (۲111), Common Destiniy: A Comparative History of 

the Dutch, French, and German Social Democratic Parties....., p. ۱۲. 

۲ Philippe Burrin, (۱889), France Under the Germans: Collaboration 

and Compromise. 

2 Dietrich Orlow, (۲119), Common Destiny…., p. ۲1. 
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به  ها؛ بعد از آزادی فرانسدده آندادند را هاکشددتهبیشددترین خا  فرانسدده تبدیل شدددند و 

 معروف بودند.« هزار اعدامی ۸1حزب »

اری خاطر همکهراستی و طرفدار سرمایه بدستتمامی جریانات ، فرانسه بعد از آزادیِ

بخاطر  هاست، و گُلیاعتبار شده بودندبی، از هر جهت هافاشیستمسدتقیم یا غیرمستقیم با 

 خاطر مبارزات قهرمانانه برهب هاو کمونیست ،رهبری جنبش مقاومت توسط ژنرال دوگل

 ترینمحبوب ،بودند فراوانی که دیده و صددددمات فرانسددده در داخل هاعلیه فاشدددیسدددت

ک تیدموکراسددوسددیالظیر حزب اس اف ای او، ن. دادندمی را تشددکیلجریانات سددیاسددی 

 یئلهدرگیر بود. مس هاملی و ناسدیونالیسدم و هم رابطه با کمونیست یآلمان هم با مسدئله

خاطر هبها سددوسددیالیسددتها چگونگی رابطه با رهبر مقاومت، شددارل دو گُل بود. اک ر آن

ردن حزب قانز ککردند. بلوم در می احترام برخورداو با ا با دولت ویشی بدوگل  یمقابله

آزاد نقش مهمی داشت.  یبعنوان رهبر مقاومت کل فرانسده و فرانسده دوگل در پ یر 

ت ا  مخالفگرایانهبا نوع ناسدددیونالیسدددم دوگل و و رهبری اقتدار هااما سدددوسدددیالیسدددت

  ۱داشتند.

ای پارهدولت موقت یک سدلسدله اصلاحات اجتماعی و رفاهی را در پیش گرفت، و 

همکاری  هاکه با نازیرا یی هادی از جمله چندین بانک، و نیز شدددرکتنهادهای اقتصدددا

یک تواف  سه جانبه متشکل از حزب کمونیست  ۱82۸تا  ۱822از ملی کرد.  کرده بودند

بالا را  دست (MRP(، و دموکرات مسدیحی )SFIO) اِس.اِف.ای.اُو(، PCFفرانسده )

نظام دموکراسددی پارلمانی  این سدده جریان خواسددتار حف  و تقویت .داشددت در سددیاسددت

جمهور بود و زمانی رئیستر برای بودند، اما دوگل طرفدار نظام جمهوری و قدرت بیش

( Felix Gouinنشد استعفا کرد. با استعفای او، فلیکس گووَن ) تأمینا  خواسدتهکه 

قدرت گرفتن با یی بود که هاو از معدود سددوسددیالیسددت ِِ اس،اف.ای.اُو که از رهبران

 در همین دورهمخالفت کرده بود، ریاسددت دولت موقت را برعهده گرفت. ال پِتَن مارشدد

                                                      

 همانجا ۱
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 یبود که، بر کنار از اصدددلاحات اجتماعی مهمی که قبل از جنگ در دوران دولت جبهه

در رفت. گ ی رفاهی فرانسه شکلهای سدیاستهامردمی به پیش رفته بود، بسدیاری زمینه

تگی، ، قوانین بازنشسه بوداهمرنقش دولت در اقتصاد با افزایش  دولت او، که کلاً یدوره

جبران خسددارت کارگران، چهل سدداعت کار در هفته، ایجاد شددوراهای مشددارکتی کار 

(comites d’enterpriseدر واحدهای با بیش از پنجاه کارگر ) و دیگر اصلاحات ،

ا به اهی ری رفهاسیاستریاست دولت موقت  یدر دوره هملئون بلوم  مهم به پیش رفت.

ری دولت کارگاستقرار و  هاهم با سیاست کمونیستکه  ،اِس.اِف.ای.اُو اما. بردمی پیش

، بود هامخالف بود، و هم با نظام ریاستی و تقویت ریاست جمهوری که خواست گُلیست

بلوم رسما اعلام کرده بود که در فرانسه  پرهیز داشت. هابا کمونیست همکاری یاز ادامه

نیز  هابعد ۱اسددت.« هم ضددروری و هم ناممکن» هاو سددوسددیالیسددت هاکمونیسدت یرابطه

 تلا به شددکل دیگری تکرار شددد. این گفته طور که در زیر اشدداره خواهد شددد، همان

از یک طرف و  هابلوم در این مقطز حف ِ جمهوری چهارم در مقابل گُلیسدددت یعمدده

ملِ مبتنی بر اتحاد ع« نیروی سدددوم»ر و برای این کار ب ،از طرف دیگر بود هاکمونیسدددت

 .کردمیانه تأکید میو راستِ میانه چپِ 

 ( در اپوزیسیونهاو کمونیست هاسدیاسدی )گُلیسدتدو حزبِ  که مهم ترینجا از آن

 ،این جمهوری یساله ۱۲در طول . بسدیار ناپایدار و بحرانی بودجمهوری چهارم ماندند، 

عمری همگی  کهشد تشکیل با ترکیبی از احزاب چپِ میانه و میانه، دولت  بیش از بیست

کی ی ؛توانسددت دو دولت تشددکیل دهد اِس.اِف.ای.اُو. در این میان ندتتاه داشددوبسددیار ک

 Guy، و دیگری دولت گی موُله )۱82۸( در Paul Ramadierدولت پُل رامادیه )

Mollet ی هابرای پیشدبرد سدیاستی زیادی هاهم رامادیه و هم موُله، تلا  .۱812( در

م رغبهو اصدددلاحات مهمی را نیز پیش بردند. اما  داشددتند خواهانه در داخل فرانسددهترقی

                                                      

 همانجا،   ۲۸. ۱
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 ی امپریالیسددتی فرانسدده حمایتهااز سددیاسددت خواهانه در داخل فرانسدده،ترقیمواضددز 

ز کابینه ا مخالفت با جنگ ویتنامدلیل به هارامادیه بود که کمونیستدر دولتِ کردند. می

ن کردملیپس از  ، و موُله در سددرکوب جنبش الجزایر، و نیز حمله به مصددرخارج شدددند

سیاست  یادامه مخالفِاز رهبرانی که داشت!  کنندهتعییننقش کانال سوئز توسط ناصر، 

( از حزب Pierre Mendes Franceبودنددد، پییِر مِندددِس فرانس ) اسدددتعمدداری

سدوسدیالیسدت متحد پیوسدته بود، و در دوران بسیار کوتاِه  به حزب رادیکال بود که بعداً

ا  برای پایان دادن به دخالت فرانسده در هندوچین با هوشی مین م اکره وزیرینخسدت

 و به تواف  رسیده بود.کرده 

یاسی ثباتی سبی یدر شرایط ادامه رغم اصلاحات مهمی که انجام شد،به ی،طور کلهب

. بودتر در دستور نرادیکالی هاسیاستپیشدبرد داخلی و خارجی، اقتصدادی و مشدکلات 

ی هاالسدداز نظر اقتصددادی، بر این نظرند که این مقطز تاری  فرانسدده  مورخین اقتصددادیِ

یاپی ی پهابا مشدکلات اقتصادی و بحرانبرخلاف انتظارات، دوران پس از جنگ آغازینِ 

بیکاری، کمبود مواد اولیه، کسدددری ی، بنددجیرهبدازار سدددیداه، همراه بود. رکود، تورم، 

، از جمله نابودی بخش ، و مشدددکلات زیرسددداختیمحدود صدددادراتیِ بودجه، و در آمدِ

 در مابقیکار و سددرمایه  یفزاینده یهاو تنش هاو درگیری آهن،راه یعظیمی از شددبکه

 یمستقیم دولت در اقتصاد و توسعه یاین مسائل بدون مداخله. ادامه داشت ۱821 یدهه

ای را در پیش جویانهمداخله هایتوانسددت حل شددود، و دولت)ها( سددیاسددتنمی کشددور

 هادولت ۱811 یدر دهه ۱معروف شددد.( dirigiste« )گرمداخله»گرفتند که به دولتِ 

چندین مرتبه ارز  فرانک فرانسددده را کاهش دادند. رنداچدابدهی تقویدت صدددادرت، ابر

ی هایگ ارسددرمایهی مختلف اقتصدداد بود که با هاکردن بخشمدرنیزهترین مسددئله مهم

                                                      

۱ Ben Clift, (۲118), “Economic Interventionism in the Fifth Republic”, 

Sylvain Brouard, et.al. (eds.) The French Fifth Republic …. pp. ۱12-

۱۸2. 
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صددنایز قبل از جنگ . همراه بوداز طرف دولت ای و مصددرفی سددرمایهوسددیز در صددنایز 

غول نایز توانستند با صنمی تر صدنایز کوچک و متوسدطِ خانوادگی بودند وفرانسده بیش

 ت کمک به ایجاد صنایز بزرگ بود. پیکر امریکا رقابت کنند، و سیاست دول

 یبود. اما ادامه همراهرشددد سددریز اقتصددادی و جمعیتی با  ،شددصددت پنجاه وی هادهه

ی اسددتعماری، جنگ هندوچین، حمله به مصددر، و انقلاب الجزایر، مشددکلات هاسددیاسددت

ت، و با پیش رفبهسددرعت بهبا این حال مدرنیزاسددیون فرانسدده  فراوانی را ایجاد کرده بود.

 ه بود.همرا دارانسددرمایهتر گرفتن بیشقدرتمتوسددط جدید، و نیز  یرشددد سددریز طبقه

ی هامتجاوز از دو میلیارد دلار کمکزندگی اقشار مختلف نیز روبه بهبود داشت. سدطح 

ی مالی آن کشدددور که در مجموع هامالی امریکا از طری  طرح مارشدددال و سدددایر کمک

شک در بهبود وضز اقتصادی فرانسه نقش مهمی داشت، بیشد، دلار نزدیک پنج میلیارد 

سه به پیمان د. پیوستن فرانرکمی ترنزدیکاما واضدح بود که فرانسه را به امریکا وابسته و 

 ی مالیهاعلاوه دریافت این کمکهب بود.چارچوب همین در مقابله با شدددوروی در نداتو 

ی حمایتی به نفز هاو ح فِ سدددیاسدددت ی دولتیهامشدددرو  بده ح فِ بسدددیاری تنظیم

دولت نقش بسیار مهمی در اقتصاد طور که اشاره شد، همانن بود. با این حال، ادارسرمایه

ریزی مرکزی برنامهدنبال هصنعت ب برعهده داشت. آندره فیلیپ، اولین وزیر سوسیالیستِ

 ؛رددی را ملی کصددنایز کلیاز بود، و برخلاف آلمان، بسددیاری گسددترده ی هانکردملیو 

ی بیمه. اما این های گاز و برق، و پاره ای از شدددرکتهاازجمله بانک فرانسددده، شدددرکت

 کهنآ، بی کردتنها مدیریت را از بخش خصدددوصدددی به بخش دولتی منتقل  هاکردنملی

 یهاریزیبرنامهدر  ۱.برقرار سازد هاآنکار در را  یهیچ گونه نظارت عمومی و مشدارکت

این  داد.می را دولت انجام هاگ اریسرمایهدرصد  21تا  ۲1 از، ۱819تا  ۱82۸ هایسدال

ریزی سدوسدیالیستی در شوروی متفاوت بود، و هر چه که برنامهبا نوع البته  هاریزیبرنامه

                                                      

۱ Dietrich Orlow, (۲119), Common Destiny…21-28   ،همانجا 
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ه به دهندجهتریزی دولت از شددکل برنامهیافتند، نهاد می تریان قدرت بیشدارسددرمایه

 یافت. می تلییرکننده هماهنگشکل 

)دولت،  گراییجانبهسهی مشابه هاکورپوراتیسدمِ فرانسدوی نیز تاحدودی از سدیاست

از متأثر نگ جان، کارگران( متفاوت بود. برکنار از ترتیباتی رفاهی که قبل از دارسددرمایه

 انسه در، در کورپوراتیسمِ فران و کارگران برقرار بوددارسرمایهبین  بیسدمارکیشدبهمدلِ 

انسددوی ی فرهاتری داشددتند. اتحادیهمراتب کمبهمقایسدده با آلمان و هلند، کارگران نقشِ 

ا بتحت تاثیر حزب کمونیسدددت بودند، حاضدددر به شدددرکت در فرایندی نبودند که  کده

با آن که با دولت سِ.ژ.ت هم حزب کمونیست و هم . ان مشارکت داشته باشددارسرمایه

 ،ناییاسددت مواردی رکت کارگران در مدیریت، مگر در نزدیکی داشدتند، از مشدا یرابطه

مخالفت کارفرمایان کند، می وس اشددارههاطور که آدام اسددتاینآن ۱کردند.نمی حمایت

ا به فرانسدده ری کارگری فرانسده از طرف دیگر، هااز یک طرف و ضدعفِ نسدبی اتحادیه

ه یکی داده بود کقرار « است نایی»نسدبت دیگر کشدورهای اروپای غربی در یک وضعیت 

از این رو این   ۲بود. هدداگیریتصدددمیمی آن محروم کردن کددارگران در هددااز ویژگی

دولت از ، همچنین. برقرار شدی بسیار بزرگ هابین دولت و شرکت کورپوراتیسم عمدتاً

 یاتحادیه»ی دولتی برای مقدابله با بیکاری ایجاد کرد، از جمله هداآژانس ۱811 یدهده

 «آژانس ملی کاریابی»(، و UNEDIC) «اشدددتلال در صدددنعت و تجارت ای برایحرفه

(ANPE) هم در سارکوزیجمهورِی رئیسدوران در  ۲118در سال  بعداً. )این دو نهاد

 (( را به وجود آورد.Pole emploiادغام شد و مرکز اشتلال )

یاسددی سدداختلافات بین احزاب جمهوری چهارم با رغم تمامی این تلییر و تحولات، به

، ، و سیستم سیاسیِ مطلوب، و جنبش ملی الجزایربر سر مسائل مختلفِ دفاعی و اقتصادی

                                                      

۱ Adam Steinhouse, (۲11۱), Workers Participation in Post-liberation 

France, Lexington Books, p. 8. 

 همانجا،   ۱1 ۲
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این تشددکل را ضددعیف و  اِس.اِف.ای.اُو ی داخلیهارفت. درگیریمی رو به اضددمحلال

لت ، دوتر کرد. آخرین دولت سوسیالیستی در جمهوری چهارم، دولت گی مُولهضدعیف

شعابی ان ،از بازگشتِ دوگُل ا حمایتا ، و مسئلهخارجی پری هااقلیت بود، و سیاست

پس از پایانِ جمهوری چهارم و بازگشت اس.اِف.ای.اُو  داشت. با خود به همراه دیگر را

حیات  یجمهوری پنجم ادامه دورانتا ده سدددال دربا آن که ، ۱819در  دوگل به قدرت

در  طوری کههده بود، با  سخت تضعیف شنقیضضد و ی هاخاطر سدیاسته، بداشدت

جمهوری در مقابل دوگل عرضه کند و ریاستنتوانسدت کاندیدایی برای ۱821انتخابات 

 ،، شددخصددیت منفردِ چپ(Francois Mitterandکاندیداتوری فرانسددوا میتران )از 

تحت رهبری میتران  هاو سدددوسدددیالیسدددت هاحمایت کرد و بعد هم به ائتلاف دموکرات

 .پیوست

 ابی سوسیالیستی دیگری نیز بر اثر انشعابات و یا ادغام هاهارم تشدکلدر جمهوری چ

اتحاد  ( وPSAیکدیگر به وجود آمدند، از جمله حزب سدددوسدددیالیسدددت خود مختار )

( که از اس.اف.ای.او جدا شدند، و بعدا با یک گروِه انشعابی UGSسوسیالیستِ چپ )

را ایجاد  (PSUمتحد )سددوسددیالیسددت از حزب کمونیسددت درهم ادغام شددده، و حزب 

. این ( بودautogestionخودگردانی کارگری )بر  هاآن یعمددهتدأکیدد ، و کردندد

( که یکی CFDT« )کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار» گیریشکلدر  حزب بعداً

 . اینی کارگری اسددت، نقش مهمی داشددتهااتحادیه هایترین کنفدراسددیوناز بزرگ

ارگران کنفدراسیون فرانسوی ک»از ایجاد تشدکلی سدکولار برای کنفدراسدیون کارگری 

سِ.ژِ.ت که  ی، و در مواردی و تا مدتی با اتحادیهجدا شددده بود ،(CFTC« )مسددیحی

زب حاعضدددای . بخش بزرگی از کردمی تحت نفوذ حزب کمونیسدددت بود نیز همکاری

، طرح تندبه حزب سوسیالیست پیوس بعداًدموکراتیک و کنفدراسیون سدوسیالیست متحد 

 .تیک در پیش گرفتنددموکراسوسیالخودگردانی را کنار گ اشتند، و سیاستی 
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 (PCF) حزب کمونیست فرانسه

از  جا که برکنارای نیاز دارد، اما از آنجداگانهحزب کمونیسدت فرانسده خود به بررسی 

چندین  و در رفرمیستی را پیش بردهی هاا  در بسیاری موارد سیاستاولیهی هاسدیاست

 گنجد. یم ای به آن در این بحثخلاصه ی، اشارهوارد ائتلاف شده هانوبت با سوسیالیست

که سددرانجام به ایجاد حزب  به دنبال انقلاب اکتبر روسددیه اِس.اِف.ای.اُوانشددعاب در 

 یربهد، ضتشکل جدا شدن آناز آن جا که اک ریت اعضا از کمونیسدت فرانسه انجامید، 

ای هفزایندنقش سدیاسی  حزب کمونیسدت، اما وارد آورد اس.اف.ای.اوبسدیار بزرگی به 

در جمهوری سدددوم و در طول آن مان ایجاد زاز حزب کمونیسدددت . در فرانسددده یدافت

موریس تورِز کرد. می گیریپیی اسدددتدالینیسدددتی را هدداسدددیداسدددت، جمهوری چهددارم

(Maurice Thorez) اعضدددای سدددنگ بود، از زغال ن کده در اصدددل کدارگر معد

به  ۱821و در  دبیر حزب کمونیسدددت ۱8۲2، در رهبران انشدددعاب بود و از اِس.اِف.ای.اُو

ا خوبی ب یرابطهاو . و تا آخر عمر در آن سددمت باقی ماند دبیرکلی حزب منصددوب شددد

کمینترن ین رو از ا کرد،می گیریپیی استالینیستی را قاطعانه هاو سیاست ،استالین داشت

چندین بار به نمایندگی پارلمان انتخاب  ۱821 ید. در دههنمومی سدددخت از او حمایت

حزب . کردوزیری بلوم حمایت نخسددتاز مردمی شددرکت و  یشددد و در ائتلاف جبهه

در خارج از در طول جنگ خداطر عددم حمایت از جنگ ممنوعه اعلام شدددد، و تورز هبد

وزیر نخستم مقاقائم دولت سوسیالیستی یکابینه فرانسده در مسکو بود. پس از جنگ در

خاطر مخالفت حزب با سددیاسددت فرانسدده در ویتنام همراه با چهار وزیر دیگر ه، اما بشددد

حزب با برقراری جمهوری پنجم توسط دوگل مخالفت  ۱شد. خارجکمونیست از کابینه 

و  انتخاباتی شرکت داشتدر مبارزات  ،در طول جنگ وی با توجه به محبوبیتکرد، اما 

                                                      

۱ John Bulaitis, (۲1۱9), Maurice Thorez: A biography, IB Tauris. 
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حزب پس از جنگ در  ۱ی ائتلاف چپ شدددرکت کرد.هدادر چندد نوبدت نیز در دولدت

ای ودهت، و پایگاه کارگری و کنفدراسدددیون بزرگ کارگری س.ژ.ت نفوذ فراوانی یافت

امریکا نظیر سیاستی که پس از جنگ جهانی  زمینه،در همین . خود را بسدیار تقویت کرد

جلوگیری از نفوذ احزاب چپ و کمونیست در ا از جمله ژاپن برای دوم در دیگر کشوره

ه ی کارگری امریکا و با کمک مالی بهاپیش گرفته بود، با همکاریِ فدراسدددیونِ اتحادیه

کنفدراسیون  ند،شد جداخاطر ضددیت با حزب کمونیسدت از س.ژ.ت هکارگرانی که ب

حزب  ۱822در انتخابات  ۲.آوردوجود ه ب (FO« )گرنیروی کار»کارگری جدیدی بنام 

، اما در حدی نبود که بتواند ریاست شورای وزیران ه بودرا آوردرأی کمونیست بالاترین 

 ۱8۸۲( از Georges Marchaisژرژ مارشه )تحت رهبری حزب را برعهده گیرد. 

ی سدددنتی احزاب هاسدددیاسدددت، ترکیبی از ، ضدددمن حف  سددداختار حزبی لنینی۱882تا 

بهار »کوب سددردنبال هببرد. می به پیشرا ی از دموکراسددی لیبرالی یهاکمونیسددت و جنبه

ای دیگر از احزاب پاره، حزب کمونیسدت فرانسه نظیر ۱829در  توسدط شدوروی« پراگ

« نیسماوروکمو»و از جریاناتی بود که با کرد کمونیسدت اروپای غربی از شدوروی انتقاد 

ه رشد کرد و با توجه بمیتأکید شدناخته شد؛ جنبشی که ازجمله بر ضرورت دموکراسی 

با اشت. دتلا  را ی هویتی هاو جنبشطبقه متوسطِ جدید بر نزدیک شدن با این  یطبقه

از  (Robert Hue)او سددقو  اردوگاه شددوروی و تلییر رهبری تحت دبیرکلیِ روُبِر 

جز )بهی حزبی هاو سددیاسددتحزب اصددلاحات زیادی در سدداختار  ،۲11۱تا  ۱882سددال 

به پیش رفت و از های رسدددمی حزبی( بنددی یدا فراکسدددیونی ممنوع بودن جنداحادامده

                                                      

۱ Gino Raymond, (۲111), The French Communist Party during the 

Fifth Republic: A crisis of Leadership and Ideology, Palgrave 
Macmillan.  

۲ Irwin M. Wall, (۱88۱), The United States and the Making of post-war 

France … pp. ۱19-۱18. 
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و  یدارسرمایهکماکان خود را ضددد حزب ، اما ه شددی گ شدته فاصدله گرفتهاسدیاسدت

در اوج  زمانی که با آن که حزب به نسدبت گ شته، م لاًداند. می خواسدتار سدرنگونی آن

انتخاباتیِ بسدددیار آرای ، محبوبیت و نماینده در پارلمان داشدددت ۱18، ۱822محبوبیت در 

، ده نمدداینددده در پددارلمددان(، کمدداکددان از احزاب مهم فرانسددده و ۲1۱۸کمتری دارد )در 

و ایالتی  انتخاباتویژه در بهمراتب قوی تر از دیگر احزاب کمونیست اروپایی است، و به

 موقعیت بهتری دارد.  هاریشهردا

 

 (PS) حزب سوسیالیست

ا  در تلییر نظام سیاسی موفقیتو ۱819در قدرت  بازگشتِ دوگل بهبا جمهوری پنجم 

ای یهمجرریاستی و دو نیمهاز یک نظام دموکراسی پارلمانی به یک نظام ۱82۲در فرانسه 

. شد گ اریپایهپارلمان(، تأیید  او با منصوبِوزیرِ نخسدتمردم و منتخب جمهور رئیس)

رأی خاب با انتمشتر  مجلس ملی و سنا، به رأی از  جمهوررئیستلییر سیستم انتخابات 

و ائتلاف چپ به همراه داشت. در  هامشدکلات جدیدی برای سوسیالیست ،مسدتقیم مردم

را سیاسی مهمی  کاندیدای هیچ اوُای..اس.افبر گ ار شد،  ۱821اولین انتخابات که در 

رانسه فاز جمله ، سدیاستمداری محبوب و قدرتمند که که بتواند در مقابل دوگلداشدت ن

در پشددت کاندیداتوری  . از این روشددانس پیروزی داشددته باشددد را از ناتو خارج کرد،

ت خارج از انتظار همگانی توانسدت انتخابات ریاسنیز  . میترانفرانسدوا میتران قرار گرفت

آرا را به در صد  21که شدکست خورد، بیش از ، و با آنجمهوری را به دور دوم کشداند

ریاست جمهوری دوگل با بحران و مشکلات  یبا آن که این دوره ۱.دهخود اختصا  د

و  هابود، سوسیالیست ۱829ترین آن جنبش عظیم دانشدجویی مهمزیادی همراه بود، که 

کنند، بلکه  فوذِ خود اسددتفادهتنها نتوانسددتند از این موقعیت به نفز افزایش ننهائتلاف چپ 

 طرحم هاچپ و سددوسددیالیسددت یعنوان توطئهبهرا ماهرانه جنبش دانشددجویی  هاگُلیسددت

                                                      

۱ Dietrich Orlow, (۲119), Common Destiny… p.۲11. 
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در صددد  22شددد، در پارلمان میگزار کردند و در انتخابات مجلس که در همان سددال بر

هم  هاکمونیستآرای درصد آورد، و حتی  ۱2۶1و دموکرات آوردند. ائتلاف چپ رأی 

ضددعف و آشددفتگی چپ ادامه یافت و حتی زمانی هم که  ۱درصددد کاهش یافت. ۲1به 

 ،کرداستعفا  منفی دادندرأی او پرسی همهبه  ۱828در  مردم فرانسهدوگل پس از آن که 

مپیدو، ژرژ پُ ،های گُلیستکاندیدا و متحدانش نتوانسدتند در مقابل اوُای..اس.افباز هم 

 عرض اندام کنند. 

شدددت تضددعیف شددده بهکه اوُ ای..اس.اف ۱828 این اوضدداع و احوال بود که در در

حزب  ،خواهددانجمهوریچددپِ  ، همراه بددا یکی دو جریددان دیگر از جملدده جندداحبود

بر نزدیکی جریانات تأکید . کردرا ایجاد  (Parti Socialiste) فرانسه سدوسدیالیسدت

طور که جرج راس اشاره دارد، آنچپ و برقراری رابطه با حزب کمونیسدت فرانسه بود. 

اشددداره به دوران  -- (Epinay Cycle« )اپینِهی چرخه»، در آغاز ۱821 یدر دهده

 هااز ایده وسوسیالیسم فرانسوی بسیار تضعیف  --حزب  یاپینه یمیتران از زمان کنگره

تهی شددده، و اسددتراتژی مشددخصددی را در پیش روی نداشددت. به قدرت رسددیدن فرانسددوا 

رهبری حزب را در دسدددت  ۱8۸۱تلییر داد. زمانی که میتران در  ان، اوضدداع را کاملاًمیتر

اوج  هم در هاو کمونیسددت هاگرفت، اختلافات درونی جریانات چپ بین سددوسددیالیسددت

 نخواهند هابا کمونیسددت هاخود بود. شددعار معروف آن زمان این بود که سددوسددیالیسددت

  ۲هم شانسی برای پیروزی نخواهند داشت. اهتوانست برنده شوند، و بدون کمونیست

ه سددبین « مشددتر  یبرنامه»نزدیک کردن نیروهای مختلف چپ،  با هدف ۱8۸۲در 

 جریان چپ میانه( بهیک رادیکالِ چپ )حزبِ حزب سدوسیالیست، حزب کمونیست، و 

                                                      

 همانجا،  . ۲1۱ ۱

۲ George Ross (۱881), “Machiavelli Muddling Through: The 

Mitterrand Years and French Social Democracy”, in French Politics 

and Society, Vol ۱2. No. ۲, Spring, pp. 1۱-18. 
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ز ملی گرفت، امی ی مترقی مختلفی را دربرهامشدددتر  جنبه یبرنامه .تصدددویب رسدددید

 ،ی بزرگ گرفته، تا عدم تمرکز، دموکراتیزه کردنهاپداره ای صدددندایز و بداندک کردن

اعی، و اجتم تأمینمشدارکت کارکنان، کاهش ساعات کار، افزایش دستمزدها، گستر  

اتحداد عمدل موقعیت چپ را در مقابل جمهوری خواهانِ راسدددت و  مسدددکن ارزان. این

وضعیت  ۱8۸2انتخابات مجلس در  حزب سوسیالیست در، کردراستِ میانه بسیار تقویت 

بهتری یدافدت، و میتران هم در سدددال بعدد بده عنوان کداندیدای ائتلاف چپ در انتخابات 

با رون  گرفتن حزب سددوسددیالیسددت شددد. بسددیار نزدیک ریاسددت جمهوری به پیروزی 

به رهبری میشل  تدموکراسوسیالجریان  ی دیگری نیز به آن پیوسدتند، ازجملههاجریان

. در ی حزب داشددتهانقش مهمی در سددیاسددت ( که بعداMichel Rocardًکار )روُ

به وجود آمده بود.  میانه میانه، و راسددتچپ حزب سدوسدیالیسدت سده فراکسدیونِ چپ، 

وِنمان به رهبریجنداح چپ  بر ( (Jean-Pierre Chevenement ژان پییِر شدددُ

 یوادارنش نمایندگمیانه را میتران و هچپِ کرد، جناح میتأکید سدددوسدددیالیسدددم انقلابی 

را  میدداندده داشدددتنددد، و جندداح راسدددتتددأکیددد کردنددد و بر اصدددلدداحددات اسددداسدددی می

. دادندمی تشددکیل بر اقتصداد بازارتأکید با به رهبری میشددل روُکار  هاتدموکراسدوسدیال

رغم این اختلافات درونی، میتران کاندیدای حزب سدوسددیالیسددت برای انتخابات رئیس به

د هم سبب ش هاو کمونیست هااختلافات بین سدوسیالیست. دشد ۱89۱جمهوری در سدال 

در این انتخدابات از میتران حمایت نکند و کاندیدای خود را حزب کمونیسدددت هم کده 

 داشته باشد. 

 

 ع ی سریهانشینیعقبی سریع و هاروی: پیشمیتران جمهوریِرئیس
رئیس جمهور بود، و نیز  ۱8۸2، ژیسکار دِستَن را که از ۱89۱رانسوا میتران در انتخابات ف

ر در دوران معاصژرژ مارشه، کاندیدای حزب کمونیست را شکست داد و برای اولین بار 

ران فرانسوا دوجمهور سوسیالیست با رای مستقیم مردم فرانسه به قدرت رسید. رئیسیک 

تا  ۱89۱ترین دوران سدوسیالیسم فرانسوی در جمهوری پنجم است. میتران از مهممیتران 
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با  او. در قدرت ماند ،جمهوری در تاری  فرانسدددهرئیسبیش از هر مددت زمدانی ، ۱881

یاست ر ختیاراتِ جدیدِاز تلییرات سیستم سیاسی در جمهوری پنجم و اماهرانه  یاستفاده

به این نتیجه رسدددیده بود که باید گفتارها و  جمهوری، دسدددت بده تلییرات مهمی زد. او

« قدیم چپ»سدوسدیالیسدت رادیکالیزه شدود و در شکل و محتوایی نظیر  رفتارهای حزبِ

« مشتر  یبرنامه»ی مهمی از هاا ، بخشیجمهوررییسدر مقطز اول  ۱عرضه گردد.

را با قاطعیت به  ۲«پیشنهاد برای فرانسه ۱۱1»حزب سدوسدیالیسدت تحت عنوان  یبرنامهو 

خش ب .شدددرکت کنددر کابینه کرد که اجرا گ اشدددت. از حزب کمونیسدددت نیز دعوت 

ی توزیعی کینزی و هامبتنی بر سددیاسددت هااین برنامهی اقتصددادی هاخواسددتمهمی از 

رزان، سازی اخانه، هابرکنار از خواسدت گسدتر  زیرسداخت ،برنامهبود. قویت تقاضدا ت

ی هااشتلال در بخش دولتی و سازمان ی کوچک و متوسط، افزایشهاکمک به شدرکت

اهش ساعات کار، ک شرایط. بهبود داشتگروه صنعتی تاکید غیردولتی، بر ملی کردن نُه 

شده، افزایش تضمین اقل دسدتمزد، حداقل درآمدِسداعت، افزایش حد 21کارِ هفتگی به 

، هادر مورد مالیات ، همچنینی این بخش برنامه بودهابیکاری، ازجمله خواسدددت یبیمه

مالیاتِ »تر برقراری مهماز آن  و برای کالاهای اسددداسدددی، مدالیات ارز  افزودهحد فِ 

اجرا د موربه شددرایطی در  هااین برنامه. ()مالیات مسددتقیم سددالانه بر ثروتِ« همبسددتگی

 2هفتاد شروع شده بود، کماکان ادامه داشت. یکه بحران نفتی که از دهه شدمی گ اشته

مارگارت تاچر و تاچریسددم بر لیبرالیسددم در جهان آغاز شددده بود، نودوران  ترمهماز آن 

ا به کرونالد ریگان در امریجمهوریِ میتران، رئیساول همان سال در بریتانیا حاکم بود، و 

حرکت  اهدرست خلاف آن سیاستبا قاطعیت بسیار میتران اما دولت  .ه بودقدرت رسید

                                                      

 همانجا ۱

۲ https://en.wikipedia.org/wiki/۱۱1_Propositions_for_France 

2 Peter. A Hall, (۱892), Governing the Economy: The Politics of State 

Intervention in Britain and France, Polity. 

https://en.wikipedia.org/wiki/110_Propositions_for_France
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ر وزینخستحتی . ادامه داشدتی آن هااختلافات درونی حزب و فراکسدیونهرچند  کرد

حزب پایگاه مردمی ضعیفی مشتر ِ چپ مخالف بود.  یبا برنامه ۱892سوسیالیست در 

دولتی  ی. بعلاوه حزب تجربهبسیار ضعیف بودی کارگری هاداشدت، و ارتبا  با اتحادیه

 را تجربه نکرده بود.شده جهانیی جدید دارسرمایهچندانی نداشت، و مدیریت 

ر دقاطعیت اجرا شد. سرعت و ی انتخاباتی حزب سوسیالیست با هاوعده در سال اول

ساعات کار  ؛افتدرصد افزایش ی 11حداقل دستمزد  ،از جملهی اجتماعی هامورد برنامه

حد  ؛کاهش یافت ساعت 28 گ ارد بهتأثیر که بر پرداخت کامل دسدتمزد بی آن هفتگی

 21صد افزایش یافت؛ سن بازنشستگی به در 21بازنشدسدتگی  حقوق یشددهتضدمیناقل 

البته  ۱.اجرا شد تضدمینِ حداقل درآمد بیکاری افزایش یافت؛ یسدال کاهش یافت؛ بیمه

ختاری العمل به تلییرات ساعکسنظیر دیگر کشورهای اروپایی  هابخشدی از این سیاست

شد و می بو ، مرانجامیدمی که به بیکارسازی بخشی از نیروی کار و تکنولوژیک صنایز

 اثرات ناشددی از سددعی بر آن داشددت تا خا  ی اجتماعیهای برنامههزینه تأمیندولت با 

  ۲بیکاری را کاهش دهد.

ما خواهانه بود، اترقیاین اصدددلاحات و دیگر تحولاتی که صدددورت گرفت، بسدددیار 

ات همراه با کاهش ساع هاافزایش دستمزدای را به همراه داشت. نشدهبینی پیشمشکلاتِ 

وی گ اشت، فرو  محصولات فرانسمی اثر هاتولید و قیمت یبر هزینهمستقیماً کار، که 

ر دهمراه با افزایش حقوق بازنشستگی بازنشستگی  کرد. کاهش سدنمی لرا دچار مشدک

                                                      

۱ Linda Hantrais, (۱882), “Ten Years of Socialist Social Policy: 

Continuity or Change?”, in Gino Raymond, (۱882), France During the 

Socialist Years, Dartmouth. P.۱9۱. 

۲ Gosta Esping-Anderson, (۱882), “Welfare States without Work: The 

Impasse of Labour Shedding and Familialism in Continental 
European Social Policy”, in G. Esping-Anderson (ed.) Welfare 
States in Transition. National Adaptation in Global Economies. Sage. 
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ود رشد داشت و بخاطر بهب که جمعیت فرانسه بعد از جنگ بیش از چهار درصدشرایطی 

گان و مراتب بالاتر رفته بود، جمعیت بازنشستبهزندگی امید شدرائط بهداشدتی و زیسدتی، 

و تضمین  اریبیک یایش بیمهبگیران را بالا برده بود. همین طور بود افزمستمریی هاهزینه

بیکاری رو به  ی دولتی،هارغم افزایش اسدددتخدامبهحدداقدل درآمدد، در شدددرایطی که، 

جا خواهانه را از کترقیی هااین سدیاست یمشدکلِ این بود که دولت هزینهافزایش بود. 

ویژه بهو  هادرستی افزایش مالیاتبه هاسدوسیالیست یکند. بخش دیگری از برنامهتأمین 

بر ثروتِ فردی بالاتر از سه  ۱89۲ یبود. از ژانویه «بر ثروت یمالیات همبسدتگ» یبرقرار

سدددتانی برای مالیاتنرخ نهایی  ۱892. از میلیون فرانک مالیات تصددداعدی وضدددز شدددد

 ینهآستا. بعلاوه افزایش یافتدر صد  21 ،در سدال هزار فرانک ۲۸1درآمدهای بالاتر از 

هزار فرانک درآمد داشدددتند از پرداخت  ۲9تر از و کسدددانی که کم فتمالیاتی نیز بالا ر

ی بسددیار بالا وضددز شددد تا هابر در آمد اعفمضددمالیات  ۱892. در مالیات معاف شدددند

ن روبرو شددید کارفرمایا ی، اما با مقابلهکند تأمینبیکاری را  یی بیمههابخشدی از هزینه

 ی. با آن که مجموعهبیکاری خارج خواهند شد یبیمهشدد که تهدید کردند از صندوق 

 هانهکل هزیاجتماعی را پوشش داد، اما نتوانست  تأمینی هابخشی از هزینه هااین مالیات

 بسیار بالایی برای دولت به وجود آورد. یکند، و کسری بودجه تأمینرا 

 و اروپایی جهانی یسددرمایهو تلییر و تحولات  علاوه بر موانز داخلی، عوامل خارجی

اقتصادی و  یاتحادیه» )و بعداً( EMS) ۱اروپا از جمله عضویت فرانسه در سیستم پولی

ناچار بود با ضددوابط آن عمل دولت ، و مهمی داشددتتأثیر  ( نیزEMU -- ۲«پولی اروپا

                                                      

۱ A. Guyomarch, et. Al. (۱889), France in the European Union, 

Macmillan.  

۲ A. Martin, G. Ross, (۲112), “Introduction: EMU and the European 

Social Model”, in G. Ross and A. Martin, (۲112), Euro and 
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که  ۱8۸1 یوودز پس از جنگ جهانی دوم و تا اوایل دههبِرِتون)در دوران تواف   .کندد

و پس  دشمی پ یری بر اساس نرخی ثابت انجامانطباقبه شکل  یارز یمبادله مللی شد،

شددددند. اروپا در رابطه با می ی ارز به شدددکلی شدددناور مبادلههدااز اللدای آن رژیم، نرخ

ای.ام.اِس. را سدددیسدددتم پولی اروپا، ارزی،  یگمرکی خود و هماهنگی مبادله یاتحادیه

یی هاتمحدودی همیتران ببیکاری و تورم ادامه داشت. مشدکلات اقتصادی، .( کردبرقرار 

خودِ  یی کههاکرد، و محدودیتمی اروپا بر فرانسه تحمیل یجامعهکه عملکرد در قالب 

اروپدا در قالب اقتصددداد جهانی با آن مواجه بود، واقف بود. همانطور که هلن  یجدامعده

 یجامعهتر و چسبندگیِ بیشی دِرِیک اشاره دارد، مانیفستِ حزب سوسیالیست بر همبستگ

ی اقتصادی جهانِی هااروپا و ضدرورت نزدیک شددن کشدورهای عضدو در مقابل رقابت

خواست می اروپا یزمان از جامعههمو  ،داشدتتأکید دوقطبی آن زمان )امریکا و ژاپن( 

از و اما گرایشِ حمایتی اتری را ایفا کند. مهمجهانی در قالب آن نقش  ه بتواندکه فرانسدد

دو بار مجبور شد که ارز  فرانک  ۱89۲صنایز فرانسوی با موانز متعددی روبرو شد. در 

ی متعددی هاناچار شد که محدودیتهمچنین فرانسه را در قالب ای.ام.اس کاهش دهد. 

 هاداشدددتن مزدها و قیمتنگهرا ازجملده محددود کردن خریدد ارزهای خارجی، و ثابت 

 ۱د.مایوضز ن

 عملاً  ۱89۲از سال نشینی زد و عقبمشدکلات، دسدت به  یمقابل مجموعهدر میتران 

سبب  هاستو کمونی هااختلاف بین سوسیالیستی ریاضتی را در پیش گرفت. هاسیاست

حزب ، ی که انجام شددده بودرغم اصددلاحات مهمبهگیری وزرای کمونیسددت شددد. کناره

لین بار بر اسدداس سددیسددتم که برای او -- ۱892در انتخابات مجلس در سددوسددیالیسددت 

                                                      
Europeans: Monetary Integration and the European Model of 

Society, Cambridge University Press. pp.۱-۱8. 

۱ Helen Drake, (۱882), “Francois Mitterrand, France and European 

Integration”, in Gino Raymond, France During the Socialist Years…. 

pp. 22-21, and 29-28. 



 

 
 

 رهنماسعید  33

از دست داد و از اک ریت را کرسی  ۸۸ -- شدگزار نمایندگی نسدبی و لیسدت احزاب بر

نش را ابخشی از هوادار هاخاطر همکاری با سوسیالیستبهکه  افتاد. حزب کمونیسدت نیز

دست هی زیادی را بهاکرسی کرسی از دست داد، و احزاب راست 8 از دسدت داده بود،

آوردند. میتران ناچار شد نخست وزیر را از حزب رقیب انتخاب کند. )در سیستم سیاسی 

، که شودمی نامیده «cohabitation –همزیستی سیاسی »جمهوری پنجم این سیاست 

.( ژا  شیرا  وزیر از حزب دیگر اسدتنخسدتجمهور از یک حزب و رئیسطی آن 

و تا حدودی متفاوت از در آن مقطز  وزیر شدددد، ونخسدددت ۱899تا  ۱892گلیسدددت از 

ه قاطعانرا  یو نولیبرال یی لیبرالهاجمهور شدددد، سدددیاسدددترئیسخود  دورانی کده بعداً

ارایی وزیر اقتصدداد و د. کردازجمله مالیات همبسددتگی بر ثروت را مللی ؛ گیری کردپی

 سیاری از صنایز ودومِ میتران شد، ب یوزیر دورهنخسدتخود  که بعداًاو، ادوارد بالادور، 

صددنایعی بود که دولت با  ها، واینبازگرداند ی دولتی را به بخش خصددوصددیهاشددرکت

به بخش شده ملیصنایز واگ اری  ۱را سودآور کرده بود. های بسدیار آنهاصدرف هزینه

 .بین شیرا  و میتران بود شدیدی هادرگیریسبب در بسیاری موارد خصوصی 

و فرانسدده  شدددت گرفت ۱892اروپا که از  یو اتحادیه فرایند ایجاد بازار مشددتر 

و ، ودبی نولیبرالیسددتی اسددتوار ها، بیش از پیش براسدداس سددیاسددتبخش مهمی از آن بود

ه به اقتصدادی و صدنعتی فرانس یخواهانهترقیی هاپیشدبرد سدیاسدت در موانز بیشدتری را

 یتصویب رسید و برپایهبه  ۱892که در  (SEA« )قانون اروپای واحد» .آوردمی وجود

-ضددد از قانونمتأثر کرد و سددخت می دولت و اقتصدداد را تعیین یدیدی نولیبرال رابطه

 گرانهمداخلهی هارا در راه ادامه سددیاسددت ترییشی بها، محدودیتبودامریکا تراسددت 

ی هابخشحف ِ صدددنعتی،  یایجداد کرد؛ هرگونه یارانهفرانسددده  )دیریژیسدددتی( دولدت

                                                      

۱ John Gaffney, (۱882), “From the Republique Sociale to the Republic 

Francaise”, in Gino Raymond, (ed.), ۱882 France During the Socialist 

Years. P.۲9. 
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 «ی رقابتیهاتحریف سدددیاسدددت»عنوان ه بهمگی ی ترجیحی دولتی، هاریددحمدایتی، خ

با ایجاد سازمان تجارت جهانی  در مقطز بعدی ۱.توانست اجرا شودنمی ، وشدمی قلمداد

اده و استفی حمایتی دولت قرار گرفت هاتری در راه سدیاسدتمحدودیت بیش ۱881در 

ی مالیاتی، هااز جمله معافیت، ی تجداری برای حمایت از صدددنایز ملیهدااز سدددیداسدددت

تجدارت آزاد را از دولت « موانز»ی صدددادراتی، تعیین محتوای محلی و دیگر هداکمدک

 --ی ی اروپایهاعلاوه با ایجاد بازار واحد اروپایی، رقابت بین شددرکتهبکرد. می سددلب

ی هاتیاس، و سمراتب تشدید شدبه –ای داشت کنندهتعیینتولید در آن نقش  یکه هزینه

ی صنعتی هاسیاست یطور کلهب ۲.سداختمی تری مواجهاجتماعی دولت را با موانز بیش

شدن، که همگی قدرت سرمایه جهانیشددن، و اروپاییبحران مالی، بر اثر فرانسده دولت 

 . اشترا افزایش داده بود، رو به تلییر گ

 هاکردنملینه »روی میانهبا شددعار  ۱899رغم تمامی مشددکلات، میتران در انتخابات به

وزیرخود، نخسددترقیب گُلیسددت و با اختلاف زیاد شددرکت کرد و « و نه لیبرالیزه کردن

 پسددت نخسددت وزیری را میشددل روکار از جناح راسددتِ .ژا  شددیرا  را شددکسددت داد

ت فای را در پیش گرروانهمیانهی هابرعهده گرفت و سیاستحزب سدوسیالیست  یمیانه

( برای کسدددانی که کار ندارند و دانشدددجو RMIحداقل در آمد )حف ِ ترین آن مهمکه 

 ود، مجدداًده بکرعلاوه مالیات همبسدددتگی بر ثروت را که شدددیرا  للو هنیسدددتند، بود. ب

ی هاکمک و در بهبود سددیسددتم آموزشددیرا از جمله و اصددلاحات مهمی  ،برقرار سدداخت

نرخ بالای بهره مشدددکلات را دوچندان  وبیکاری، تورم برقرار سددداخت.  خانوادهحمایتی 

بدهی دولتی  ۱891در )رفت. می بالا ایفزاینده بطور نیزی دولتی هابدهی سددداخته بود، و

                                                      

۱ Ben Clift, (۲118), “Economic Interventionism in the Fifth 

Republic”……. P.۱2۲. 

۲ Patrick Hassenteufel and Bruno Palier, (۲1۱2), “The French Welfare 

System”, in Robert Elgie, et.al, French politics… p. 22. 
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. در دور دوم رسید درصدد 21 بهاین رقم ، ۱881در ، و درصدد تولید ناخال  داخلی ۲1

افتی موقتی درصد رسید، و پس از  11به  ۱88۸در  میتران بدهی دولتیریاست جمهوری 

در درصدددد تولیدد نداخال  داخلی  22، بده ۲111 یدر دوران شدددیرا  در اوایدل دهده

ن بی متقابلی گ شدددته به تناقض و ارتبا ِ هاروکار در مرور سدددیاسدددت ۱رسدددید.(۲111

از »گوید می کند؛می اجتماعی اشدداره دسددتورکارِ ( اقتصددادی وagendaدسددتورکارِ )

ار ی دستورکار اجتماعی است: اگر ثروتی در کندهکنتعیینیک سو دستورکار اقتصادی 

اعی کند که اما  دستورکار اجتممی نباشدد، چیزی برای تقسیم کردن نخواهد بود. ]اضافه

سازد: اگر پیوستگی و همبستگی در محل کار و در ملت می دستور کار اقتصادی را معین

 ۲«نباشد، پیشرفتِ پایداری در کار نخواهد بود.

، که به بحران ۱881 یهمزمدان بود بدا رکود اقتصدددادی اوایدل دهه این مشدددکلدات

ضربه بزرگی را بر حزب این مسائل  یانجامید. مجموعه ۱882-۱88۲سدراسری اروپا در 

شدت از دو حزب راست میانه به ۱882سوسیالیست وارد آورد و در انتخابات پارلمان در 

)حزب کمونیست هم سه صندلی دیگر از کرسی را از دست داد.  ۲1۸شدکست خورد و 

در دور دوم ریاست  قبلاًاین امر سدبب شدد که میتران پس از آن که سده بار دسدت داد.( 

نخسدددت وزیر را از  وزیرِ خودی را تلییر داده بود، ناچار شدددود کهنخسدددتا  جمهوری

ر آن ه دقبلی ک سیاسیِ همزیسدتیِ دولتِ بر خلاف ادوار بالادور حزب گلیسدت برگزیند.

روی لیبرالی را در پیش گرفت، و از جمله مالیات میانهی هاوزیر اقتصدداد بود، سددیاسددت

  همبستگی بر ثروت را للو نکرد.

                                                      

 همانجا   ۱22. ۱

۲ Linda Hantrais, (۱882), “Ten Years of Socialist Social Policy: 

Continuity or Change?”.p. ۱8۸. 
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لییرات در تبددا آن مواجدده بود، خود دوران طولددانی میتران در مشدددکدل دیگری کدده 

آبی در مجموع نیروی کار و رشددد یقهی طبقاتی بود. افت درصددد کارگران هاقشددربندی

، پایگاه مردمی مورد نظر حزب را تلییر متوسددط جدید یو طبقه یسددریز کارکنان خدمات

 هک کند که به رغم آنمی درسدتی در بررسدی دوران میتران اشارهبهداده بود. جرج راس 

به احزاب مترقی و یا رأی خواهی خود را با دادن ترقیکرده تحصددیلبسددیاری از اقشددار 

 یهاو نگرانی هاو خواست هادادند، اما نیازمی خواهانه نشانترقیشدرکت در اعتراضات 

 ی سنتی کارگران صنعتی داشتند، و حزب سوسیالیست دیر یا زودهامتفاوتی از خواسدت

دیگر اختلافات  یمسدددئله ۱بدایسدددت با تلییرات طبقاتی جدید خود را منطب  سدددازد.می

طور که بِل و کریدل اشاره . آنه شدبه آنها اشار که قبلاً درونی حزب بود یهافراکسیون

و  هاهر یک براساس ایدئولوژی ی متعدد حزب سدوسیالیست که قبلاًهادارند، فراکسدیون

ی هاقابتو ر ی فردیِهاتدریج به فراکسیونهشدند، بمی شدان شدناختهمتفاوتی هانظریه

شد، از می ختم در مواردی به انشعاب هانظراختلافاین  ۲شدند.تبدیل شخصیتیِ رهبران 

 .۱882در  پییِر شُوِنمان ژان رهبر جناح چپ، جدا شدناست جمله آن 

روی و پیشترین دوران مهمجمهوری میتران رئیسدوران طولددانی  ی،طور کلهبدد

تیک بود. مورخینِ سدددوسدددیالیسدددم و دموکراسدددوسدددیالی هانشدددینی سدددیاسدددتعقب

 همگیاند. مشددکلاول دچار  یدورهویژه بهدر ارزیابی این دوره،  سددیدموکراسددوسددیال

ر ببسیار مهمی انجام شد، اما هرکدام  یخواهانهترقیاز یک سو اصلاحات پ یرند که می

 از یک هاتمرکززدایی. برای نمونه کنندمیتأکید نیز  هاآنی هاو محدودیت هداضدددعف

دهی و سددازمانخاطر ضددعف های و محلی را افزایش داد، اما بمنطقه طرف اقتدار سددطوح

                                                      

۱ George Ross (۱881), “Machiavelli Muddling Through: The 

Mitterrand Years and French Social Democracy…p.12. 

۲ David. S. Bell, B. Criddle (۲1۱2), Exceptional Socialists; The Case of 

French Socialist Party. P. 19. 
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ی بسدددیار به وجود آورد. هامشدددخ  نکردنِ تقسدددیم کار افقی و عمودی، سدددردرگمی

ه ببا دموکراسی اقتصادی و مشارکتی همراه نبود، و سیاست قدرت بخشیدن  هاکردنملی

، ی کارگریهادر شدرایط ضعف اتحادیهطور بسدیار سدطحی انجام شدد، و هنیروی کار ب

برخورد با مشدددکلات و  ،علاوههان از آن بهره بردندد. بو نده کدارگر هداتر شدددرکدتبیش

را  های سددوسددیالیسددتشدددهتقویت، موقعیتِ ای اولیهبرنامهی هانشددینی از خواسددتعقب

دیگر رابطه با حزب کمونیسددت بود. چه نزدیک شدددن به حزب  ی. مسددئلهکردتضددعیف 

ی برای سددیاسددترا آن زیرکانه میتران از آن بپ یریم، یا یاسددتفادهبا هدف  را کمونیسددت

، واقعیت این بود که با قدرت گرفتن حزب سوسیالیست، حزب بدانیم وحدت عمل چپ

حزب  ای میتران وپارهحتی تر بسددیار تضددعیف شددد. رادیکالی هاکمونیسددت با خواسددت

کنند که برای ایجاد تفرقه در میان احزاب راست، اجازه داد که می سدوسیالیست را متهم

در  وپِنلُ ژان ماری شددود و فردی چون تقویتراسددت افراطیِ فرانت ناسددیونال پوپولیسدمِ 

چه را هر اندازه که این انتقادات درست باشد، آن ۱د.گردسیاسی فرانسه مطرح  یصدحنه

العاده مهمی در پیشددرفت فوقدوران میتران سددهم توان انکار کرد، این اسددت که نمی که

 ها، سوسیالیستا جمهوریریاستر پایان دور دوم با این حال د فرانسه داشت. یجامعه

غاز بر اثر سرطانی که از آبعد تر از یک سال از هر جهت تضعیف شده بودند. میتران کم

 پنهان نگاه داشته بود، درگ شت.آن را برُد و می ا  از آن رنججمهوریریاست

 rupture avec le‘)ی دارسدددرمایهاز « گسدددسدددت»اپینه، ی چرخهدر آغداز 

capitalism’ ) ید نپایمطرح بود، اما دیری  هادر هدف بلندمدت سوسیالیستکماکان

 تاً، توجه عمدشدهجهانی یتحولات سرمایهو  فرانسده یکه در برخورد با تحولات جامعه

اقتصادی و اجتماعی، و بهبود وضعیت شهروندان و نیروی کار  یبه اصدلاحات و توسدعه

ی کنار گ اشته شد، و دارسرمایهند، هدف بلندمدتِ گ ار از معطوف بود، و در این فرای

                                                      

 همانجا،   11 ۱
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ک هم تیدموکراسددوسددیالسددرمایه، اصددلاحات تر گیری بیشقدرتاز آن بدتر در مقابل 

ی، برای به قول. رفتی لیبرالی و نولیبرالی کنار هادچار مشددکل شددد و به نفز سددیاسددت

ن به که یکی از اَشکال آ یدارسرمایهی فرانسدوی سدوسدیالیسم نه بدیلِ هاسدوسدیالیسدت

 حساب آمد!

( کاندیدای Lionel Jospinلیونل ژوُسپَن )، ۱881در انتخابات ریاست جمهوری 

یک کاندیدای راست دیگر،  او و ژا  شدیرا  در مقابلِ شدد، اما حزب سدوسدیالیسدت

را شدددکسدددت داد. از اولین اقدامات اصدددلاحات قانون ژوُسدددپَن موضدددعی میانه گرفت و 

 ۱88۸و اعتصاب عمومی مواجه شد. در بازنشدسدتگی بود که با اعتصاب وسیز کارگری 

ا ا ، پارلمان راقتصدددادیی هاتر برای اجرای برنامهشدددیرا  به امید جلب حمایت بیش

ست شدک منحل کرد، اما حزب سدوسدیالیسدت با ائتلاف با دیگر احزاب چپ، شدیرا  را

وزیری نخستداد، و او را مجبور کرد که با توسدل به همزیسدتی سدیاسدی، ژوسدپَن را به 

یری، جمهوری بلکه نخست وزرئیسبار دیگر، حال نه در سطح  هاسوسیالیست برگزیند.

 .ندقدرت دولتی را به دست آورد

 

 نخست وزیری لیونل ژوُسپَن
و  هاروینیز دورانی از پیش ۲11۲ تا ۱88۸از دوران پنج سدداله نخسددت وزیری ژوُسددپَن 

 ژوُسپَن کها جاز آننویسد می کلیفت بنی فرانسه است. های سوسیالیستهاعقب نشدینی

لی انتقادی ه شکشود، ب تنظیممستقل از اروپا تواند نمی سدیاست گ اری اقتصادیدید می

کرد، د تأکیاصلی که بر آن  ند. چعمل کردبا همپیوندی با اروپا  «اراده باور»اما سازنده و 

که در جوار بانک مرکزِی کرد ازجمله پیشنهاد وی ی هدایتی بودند. هاهمگی سدیاسدت

ورو ی یحوزه ی اقتصددادیِهااروپا، مدیریت اقتصددادی اروپا نیز برای هماهنگی سددیاسددت

ی همبستگی مورد هاثبات و رشد در جهت ایجاد شلل و سیاستی معاهدهایجاد شود، و 

و  توزیعی ،در سیاست اقتصادی بسیاریی هانظر قرار گیرد. دولت ژوسپَن موفقیتتجدید

مشددکلات مالی که با آن روبرو بود، منابز مالی بسددیاری را برای  رغمِبه، و رفاهی داشددت
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 21ی مهمی که در این دولت اجرا شددد، هااز سددیاسددت ۱ ایجاد اشددتلال به کار گرفت.

 یامهی برنهابخشی از خواست اشاره شد، طور که قبلاًنامهسداعت کار در هفته بود، که 

سددداعدت تقلیدل یدافته بود. در مورد  28در دوران میتران بده تر پیشاپینده بود و  یکنگره

ی رفاهی، بهبود پوشش بهداشتی، مبارزه با فقر، تضمین خدمات آب و برق و هاسدیاست

و  مسددکن، یهزینهکمکد، را نداشددتن هاکه اسددتطاعت پرداخت هزینه هاتلفن برای آن

این دوره بود.  مهماصدلاحاتِ بسددیاراز جمله افزایش میزان حداقل درآمد، و حداقِل مزد، 

نابرابری در فرانسه کاهش یابد. اما  این اصلاحات سبب شد که از جمله سطح یمجموعه

ی دولتی را به بخش خصددوصددی هااز دیگر شددرکتای پارهاز سددوی دیگر، ژوسددپَن هم 

 را کاهش داد.  هار کرد، و مالیاتواگ ا

اصلاحات، ژوسپَن هم از سوی راست و هم چپ مورد انتقاد  یرغم همهبهبه خاطر و 

 هادیدند، و چپمی تر خودی او را مانعی برای سودآفرینی بیشهاسیاست هابود؛ راسدت

 ۲11۲ جمهوری سالرئیساز همین رو در انتخابات دانستند. نمی این اصدلاحات را کافی

. ردد، و اسددتعفا ککه در مقابل شددیرا  و لوُپِن شددرکت کرد، حتی به دور دوم هم نرسددی

وجود کاندیداهای پنج جریانِ دیگر چپ )سدده جریان تروتسددکیسددتی، آن یکی از دلایل 

یک جریان انشدعابی از حزب سوسیالیست، و حزب کمونیست( در این انتخابات بود که 

 چپ شد.آرای سبب پخش شدن 

خاطر محبوبیت بیشدددتر دیگر کاندیدای هب، ۲11۸جمهوری ریاسدددت انتخدابدات در 

گولِن رویال،  کست با شنکرد. کوزی )راست میانه( شرکت ردر مقابل نیکلا سدحزب، سدِ

که فرانسدددوا اولاند  ۲1۱۲در این انتخدابدات، حزب سدددوسدددیالیسدددت بار دیگر تا سدددال 

(Francois Hollandeس )ت دولتی خارج شد. رکوزی را شکست داد، از قدرا 

 

                                                      

۱ Ben Clift, (۲118), “Economic Interventionism in the Fifth 

Republic”……. P. ۱22. 
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 جمهوری فرانسوا اولاندرئیس

به دبیر اولیِ حزب سددوسددیالیسددت رسددیده بود، در دوران نخسددت وزیری  اولاند که قبلاً

ی هافراکسدددیون و تلا  او بر این بود تا، یافت قددرت زیادی در درون حزب ژوسدددپن

« اکنونهمتلییر »خود تحت عنوان  انتخاباتی یبرنامهدر  مختلف را بدا هم نزدیدک کند.

ی مختلف طرح کرد، ازجمله ایجاد هااصلاحی متعددی را در عرصهپیشنهادهای سدلسدله 

شتلال و بر اتأکید ، ی کوچک و متوسطهاشدرکت، تقویت گ اریسدرمایهبانک دولتی 

تکنولوژی و اقتصدددداد دیجیتددال، و حف  کنترل و مددالکیددت دولتی  یتولیددد، توسدددعدده

اقدامات اولاند از اولین  ۱ آهن، برق و پسددت.راه یی بزرگ همچون شددبکههاشددرکت

 افزایش نرخوزیر و مقامات بالای دولت بود. نخسدددتجمهور، رئیسپایین آوردن حقوق 

کلات مشدد ری بودجه و بدهی بخش دولتیی درآمدی و کسددهاافزایش نابرابریبیکاری، 

 .مواجه شداقتصادی مهمی بود که او با آن 

 در بخش هاخدامت، برکنار از اسدداشددتلالبرای افزایش های اولاند سددیاسددتیکی از 

باز گرداندن سددن وی  اصددلیی هااز وعده .پایین آوردن سددن بازنشددسددتگی بود دولتی،

 سال 2۲به سال  21از  مجدداًستگی شسن بازنسال بود )پس از میتران  21بازنشدسدتگی به 

 لزوماً مؤسدساتاین کار مسدئله چندانی را حل نکرد، و بسدیاری از اما بود(. افزایش یافته 

غلی اوقت مشنیمه طورهب هاکردند، و بسیاری از بازنشستهنمی را پر هاجای خالی بازنشسته

م قصددِ تلییر و اصدلاحِ سدیست داولان .کردندمی ، اِشدلالپر کنند هاترجوانرا که قرار بود 

رح نشده طچنین خواستی ا  نیز انتخاباتیی هاحقوق بازنشدستگی را نداشت و در وعده

بود، اما کاهش سدن بازنشدسدتگی نظیر دوران میتران با توجه به تحولات هِرم سنی جامعه 

علاوه، مشکل تنها داخلی نبود و دولت موظف هسدنگینی را به همراه داشدت. بی هاهزینه

ادی اقتص با توجه به رشدد. دهانطباق ی اروپا هابا سدیاسدت هابود خود را از نظر کسدری

                                                      

۱ Francois Hollande’s “L’agenda du changement du PS”, 

http://www.ps۲8.org/IMG/pdf/Projet_FH۲1۱۲.pdf 

http://www.ps29.org/IMG/pdf/Projet_FH2012.pdf
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سددری بینی کپیشبسددیار کم و گزار  شددورای مربو  به حقوق بازنشددسددتگی در مورد 

اولاند ناچار شددد که اصددلاحِ ، دادپا اجازه میارو یو بیشددتر از حدی که اتحادیه فزاینده

مقررات مربو  به بدهی بیش از قرار دهد. )طب   کاردر دسددتور حقوق بازنشددسددتگی را

درصد تولید ناخال   2تواند سدالانه بیش از نمی کشدور عضدو هیچ --EDP -- اندازه

درصدد باشد، و در صورت  21داخلی قرض بگیرد، و مجموع بدهی دولتی نباید بیش از 

تلییراتی در قانون داد که پس از سرانجام اولاند  گیرد.(می عدم رعایت مورد تحریم قرار

 ۱ارلمان رسید.انتقاد کمیسیون اروپا، با تجدیدنظرهایی به تصویب پ

بود. اند اولبندی اعتبارات به انتخاب دولت ردهی هاالعمل شرکتعکسمشکل دیگر 

و از  اعتباری فرانسدده را یک درجه کاهش داد، یمودیز ردهدر همان سدال اول، شدرکت 

AAA ۱ بهAA .فرانسه  اعتباری یاستاندارد اند پور نیز ردهسال بعد شرکت  تبدیل کرد

تری را برای مشددکلات بیشهمگی  هااین .کردتبدیل  AAبه  +AA از و را کاهش داد،

  ۲دولت فراهم آوردند.

ترین اقددامات اولاند تجدید نظر در قانون کار بود. این قانون که با هدفِ متنداقضاز 

از  رانسویی فهاشدرکت یخاطر بهبود وضدعیت رقابته، اما بی مقابله با بیکاریشددهاعلام

رِ پادا  تو پرداختِ میزان کم رامکان اخراج کارگازجمله تصویب پارلمان گ شته بود، 

روابط کارگر و  یتری را در عرصهی بیشهاانعطاف، و کردرا تسدهیل خدمت  یخاتمه

                                                      

۱ Patrick Hassenteufel and Bruno Palier, (۲1۱2), “The French Welfare 

System”... p.۸2. 

۲ -https://www.france۲2.com/en/۲1۱۲۱۱۲1-moodys-downgrade-france-

aaa-aa۱-hollande-recession-deficit-unemployment-eurozone  

 - 

https://www.nytimes.com/۲1۱2/۱۱/18/business/international/standard-

poors-downgrades-france.html 

https://ec.europa.eu/economy_finance/graphs/2014-11-10_excessive_deficit_procedure_explained_en.htm
https://ec.europa.eu/economy_finance/graphs/2014-11-10_excessive_deficit_procedure_explained_en.htm
https://ec.europa.eu/economy_finance/graphs/2014-11-10_excessive_deficit_procedure_explained_en.htm
https://www.france24.com/en/20121120-moodys-downgrade-france-aaa-aa1-hollande-recession-deficit-unemployment-eurozone
https://www.nytimes.com/2013/11/09/business/international/standard-poors-downgrades-france.html
https://www.nytimes.com/2013/11/09/business/international/standard-poors-downgrades-france.html
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، ی کارگریهارغم اعتراضدددات وسدددیز اتحادیهبهوجود آورد. بهبه زیان کارگر کارفرما 

 این قانون را از تصویب گ راند. اولاند

برقراری  ی. از جمله برنامهشددنبال  در سیستم مالیاتیدیگری نیز  دیمتعد اصلاحات

 یحقوق یهای بالاتر از یک میلیون یورو که با شدددکایتهادرصدددد مالیات بر درآمد ۸1

ای ثروتمندان فرانسددده را پاره ،«بالا»ی هاالعمل به مالیاتعکسدر  مختلف روبرو شدددد.

ر د ، فرانسدده از نظر خروج میلیونرها سددومین کشددوریک گزار اسدداس بر تر  کردند. 

خود را از کشور خارج  یدرصد بالاتری از سال قبل سرمایه ۲1۱2، و در سدال جهان بود

تلییراتی نیز در نظام را کاهش داد.  هامالیات تضددداع، دولبه این او واکنشدر  ۱.کردند

ت از برای محافظ گ اری دنبال وسددرمایهی تجاری و هابانکی متکی بر جدا کردن بانک

ی خارجی، مقررات جدیدی هاخطر قصور بازپرداخت وامدر مقابل ی فرانسوی هابانک

 ۲وضز کرد.

جمهوری اولاند با مشددکلات اقتصددادی فراوان همراه بود، و رئیس یسددالهپنجدوران 

 یهارغم ابتکاربه. از جمله شددددمسدددائلی که در آغاز کار  با آن مواجه بود، تشددددید 

برای اسدددتخدام جوانان، بیکاری افزایش  هامتعدد، از جمله دادن نوعی یارانه به شدددرکت

لاحاتش خاطر اصهر قدرت، هم باو نیز نظیر دیگر رهبران حزب سدوسیالیست دیافته بود. 

یش، مورد هانشدددینیعقبقاطعیت و عدمخاطر هراسدددت، و هم ب یتحت فشدددار و حمله

 ۲1۱۸شد، و از این رو در انتخابات می هر سدال از محبوبیت او کاسدتهچپ بود.  یحمله

پناهندگان و نیز  یمسددئلهدوران او با مسددائل سددیاسددی دیگری ازجمله  شددرکت نکرد.

ز ویژه راست افراطی ابهی تروریستی در پاریس همراه بود، که جریانات راست و هاحمله

                                                      

۱ https://www.france۲2.com/en/۲1۱11919-france-wealthy-flee-high-

taxes-les-echos-figures 
۲ Michel Goyer and Miguel Glatzer, (۲1۱2), “Globalization: French 

Ambivalence as a Critical Case”, in Robert Elgie, et.al. French 

politics….. p.۱21. 

https://www.france24.com/en/20150808-france-wealthy-flee-high-taxes-les-echos-figures
https://www.france24.com/en/20150808-france-wealthy-flee-high-taxes-les-echos-figures
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 پیش آغاز هاحزب سدوسدیالیست هم روند نزولی خود را که از سالآن اسدتفاده کردند. 

در انتخابات رئیس جمهوری، ِبنوا سوسیالیست ، و کاندیدای حزب دادمی شده بود ادامه

ئل نوا، و امدشنفر پنجم بود، در دور اول از جناح چپ اند اول ینِمنتقدِ از آمون، با آن که

 و که خود ایجاد کرده بود، یو لیبرالرو میانه، حزبی «پیشبهجمهوری »ماکرون از حزب 

مان انتخابات پارل .به دور دوم رسیدند ،ژان ماری لوپن از راسدت افراطَی فرانت ناسدیونال

ه با سه کسدوسدیالیست فاجعه بار بود، و با آنشدد، برای حزب گزار نیز که همان سدال بر

کرسدددی را از دسدددت داد، و تعداد  ۲92ائتلاف کرده بود، در مجموع میدانه حزبِ چدپِ 

 رسید.  21ی حزب به هاکرسی

 

 (FI« )ناپذیری تسلیمفرانسه» جریانِ، و (PG)« حزب چپ»

( Jean-Luc Melenchonجناح چپ به رهبری ژان لو  مِلانشون ) ۲119 سال در

ملانشددون بر این اعتقاد بود که احزاب سددنتی توان  .کردزب سددوسددیالیسددت انشددعاب حاز 

ی جدید و موازی آن جریانات باید به وجود هااند و سازماندادهدهی را از دست سازمان

بر تددأکیددد بددا ( را PG, Parti de Gauche« )حزب چددپ» ۲118در او  آینددد.

ا حزب این جریان با ائتلاف ب به وجود آورد.سدوسدیالیسدمِ دموکراتیک و اِکوسوسیالیسم 

را به  (Front de gauche)« چپ یجبهه»کمونیسدددت و چندد جریانِ چپِ دیگر 

و در این جا  بررسدی جداگانه ای است، چپ ی. بررسدی حزب چپ و جبههوجود آورد

 ه، اشدداراسددتث اصددلی این نوشددته مربو  ی مهمی که به بحهاطور خلاصدده به جنبههب

، همراه با پلاتفورمی قاطز به نفز پارلمان اروپا ازجمله در انتخابات چپ یشددود. جبههمی

مزد دستحقوق و ی این جبهه تعیین حد اقل هاازجمله خواست. کردشرکت  نیروی کار،

، و تعیین حد ی اروپادر صدددِ متوسددط حقوقِ در هر یک از کشددورها 21برابر با اروپایی 

حقوق برابر حد اقل  ۲1بیش از در هیچ شرایطی که بود دستمزد در سطحی حقوق و اک ر 

)با این هدف که اگر مدیران ارشد حقوق خود را بالا بردند، ناچار باشند دستمزد نباشد. و 
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ی دیگر کاهش سدن بازنشستگی به هاکه حداقل حقوق و دسدتمزد را بالا ببرند.( از وعده

 ۲1۱۲ال جمهوری سرئیسر انتخابات با دریافت کامل حقوق بازنشستگی بود. دسال  21

 ی دیگری ازجملهها، همراه با خواستانتخاباتی شد یوارد مبارزه هانیز با همین خواست

درآمدهای بالاتر از مازاد در صدددد برای  ۱11افزایش مالیاتِ ثروتمندان و وضدددزِ مالیات 

ملانشون در دور  ۱تعیین حد اک ر حقوق و دستمزد.(هزار یورو در سال )در رابطه با  221

از کاندیدای حزب  که مشخصاًدرصدد رای آورد، و در دور دوم، بی آن ۱۱اول بیش از 

 ،رکوزیافرانسوا اولاند حمایت کند، به هوادارانش توصیه کرد که برعلیه س سوسیالیست،

  رقیب اولاند، رای دهند.

مجموعه ای از جریانات چپ را در ی دیگر چپ هابا کمک شخصیت ۲1۱2در سال 

بهِ  ( La France insoumise) «ناپ یری تسددلیمفرانسدده»نام هبجدیدی  بحز -شددِ

(FI)  ای را چه برای داخلِ فرانسدده )از جمله در خواهانهترقیی هاو سددیاسددتکرد ایجاد

 از تحریم، محیط زیسدددت، زنان( و چه خارج )از جمله حمایت رسدددمی هارابطه با بانک

خود تحت عنوان  یدر برنامهی مهمی را هااین حزب خواسددت. ردگیری کپی( اسددراییل

ایجاد جمهوری ششم به تصویب رساند، که ازجمله عبارت بودند از  ۲«مشتر  یآینده»

جمهور، ح ِ بازخوانی نمایندگان، للو قانون کار که توسط اولاند رئیسو کاهش قدرت 

نظام بانکی، خروج از  رفت، افزایش حد اقل دسدددتمزد، اصدددلاحمورد تجدید نظر قرار گ

 ی مهم زیست محیطی.های تجاری، و یک سری خواستالمللبینی هاای از قرار دادپاره

دسدددت آورد. در انتخابات هکرسدددی ب ۱۸، تعداد ۲1۱۸در انتخدابات پارلمانی این حزب 

رئیس جمهوری همدان سدددال نیز خود ملدانشدددون کدانددیددا بود و از کدانددیدای حزب 

 .کسب کردبالا تری رأی سوسیالیست 

                                                      

۱ https://en.wikipedia.org/wiki/Left_Front_(France)#Platform 
۲ https://www.humanite.fr/la-france-insoumise-detaille-son-projet-et-

son-calendrier-2۱921۸  

https://www.humanite.fr/la-france-insoumise-detaille-son-projet-et-son-calendrier-618307
https://www.humanite.fr/la-france-insoumise-detaille-son-projet-et-son-calendrier-618307
https://www.humanite.fr/la-france-insoumise-detaille-son-projet-et-son-calendrier-618307


 

 
 

 رهنماسعید  45

چدپ و همکداری چنددین جریدان متفداوت چدپ، یکی از بارزترین  یههدجبایجداد  

ایجاد جهانی بود.  یراست و سرمایه یسدختِ سلطهشدرایط چپ در  یی مبارزههاجلوه

بهِ   ، که در واقز یکحضددور فعالِ این جریان چپو  «ناپ یرتسددلیم یفرانسدده»حزب  –شددِ

ی هاو از نماد داردهر چند که اشاره ای به سوسیالیسم ن – چپِ رفرمیسدتِ رادیکال است

به شدت از ه فرانسکه حزب سوسیالیست شرایطی در  --د کنمی نیز پرهیزسدوسدیالیستی 

که ا آنباعتبار افتاده و در عمل به یک جریانِ لیبرالِ چپ تبدیل شده، حائز اهمیت است. 

 اندارسرمایهراست و چپ، و قدرت و نفوذ روی میانهدر مقابل جریانات راست، و حزب 

مِن ضکنونی امکان کسدب قدرت را ندارد، اما شدرایط و اقشدار بالایی طبقه متوسدط، در 

ی مترقی ا  از هامبارزه برای خواسدددتبینانه، واقزی غیر هاای از خواسدددتهپارتعددیلِ 

ی وسددیز در انرژی پایدار، گسددتر  خدمات عمومی، هاگ اریسددرمایهجمله ضددرورت 

 ی بزرگ مالی وهاو مقدابلده با شدددرکت «اوبِری»ثبدات کداری و کدار بیمبدارزه بر علیده 

ی عمومی اروپا، سدطح آگاه یبر اتحادیه تکنولوژیک، مبارزه بر علیه نولیبرالیسدم حاکم

د. البته کشانبجریانات چپ میانه را نیز تا حدودی به سدمتِ چپ تواند می برد ومی را بالا

ه جای حزب، ب «شبکه»قوی پوپولیستی، کاربرد مفاهیم توده در مقابل الیت، ی هاگرایش

تواند در دوران می که، ضددمن آن هادموکراسددی مسددتقیم، سدداختارهای افقی، و ام ال این

 زمینه ی ایجاد یک تشدددکلتواند نمی زیادی کسدددب کند، اما انتخدابات حمایت نسدددبتاً

چنین  اگر همحتی  ،دموکراتیکِ مترقی در جهت مبارزه برای سدوسیالیسم را پدید آورد

 کار باشد.قصدی در 

 

 ی کارگریهاکارگر و تشکل یطبقه
ت. بیشدتر گرایش رفرمیستی و اصلاحی داشطبقه کارگر فرانسده بعد از شدکسدت کمون، 

 ی کارگری، یک جریان کاملاًهااز اولین تشددکل ،«فدراسددیون کارگران سددوسددیالیسددت»

در آغاز  (CGT)بعدی هم تشکل بزرگ کارگری س.ژِ.تِ  یرفرمیستی بود. در مرحله

ی هااز اعضددای آن سددیاسددت بزرگی، و حتی بخش سدداختخود را از احزاب مسددتقل 



 داری تا گسست از سوسیالیسمگسست از سرمایهانسوی: از دموکراسی فرسوسیال 46 

رو همیانجای پیوسدددتن به آن، به یک حزب هاِس.اِف.ای.اوُ را تنددروانه ارزیابی کرده و ب

به  س.ژ.ت عمدتا بعد از جنگ جهانی دوم خواه نزدیک شدددند. با آن که بعداًجمهوری

رو میانهی اهاتحادیهدیگر حزب کمونیست نزدیک و وابسته شد، بسیاری از کارگران در 

رغم آغاز به، که (CFDT) فدراسیون دموکراتیک، سِ.اِف.دِ.تِ.فعال بودند؛ ازجمله کن

ا ، به حزب سدددوسدددیالیسدددت پیوسدددت. یا کنفدراسدددیون کارگران مسدددیحی، رادیکال

ی بزرگ فرانسددده اسدددت، و نیز ها، که هنوز از کنفدراسدددیون(CFTC) سِ.اِف.تِ.سِ

های فنی و کادرهزار عضددو دارد.  211که هم اکنون حدود ( FO)اِف.اُو  کنفدراسددیون

-CFEخا  خود، کنفدراسددیون فرانسددوی کادرهای مدیریت ) یای نیز اتحادیهحرفه

CGC)  .رغم وجود کارگران رادیکال و آنارکوسددندیکالیسددت، به یطور کلهبرا دارند

رو داشته و دارند، و به احزاب میانهبخش وسدیعی از کارگران فرانسدوی مواضدز سدیاسی 

فرانسددده نیز هسدددت.  یواقعیت خود انعکاسدددی از کل جامعهدهند. این میرأی مختلف 

ی خود را تعدیل کردند، های رادیکال نیز در برخورد با مسدائل سدیاستهاای جریانپاره

حزب سددوسددیالیسددت متحد بود، که سددیاسددت ی هاتشددکلی آن هاترین نمونهمهمکه از 

در را  تیکدموکرالسوسیای ها، و سدیاسدتهژسدتیون، را کنار گ اشدتو، اُت«خودگردانی»

از اب از انشدددعهم در مقاطز مختلف البته تشدددکل های رادیکال متعددی . نددپیش گرفت

همبسدددتگیِ متحدِ »اتحدادیده هدای بزرگ بده وجود آمددندد، از جمله جنبش اتحادیه ای 

 ، اما به نسبت اتحادیه های بزرگ نقش محدود تری داشته اند.۱(SUD« )دموکراتیک

ای فرانسده هر کدام تحت نفوذ یک حزب سددیاسی اتحادیهی بزرگ هاکنفدراسدیون

قرار گرفتند. س.ژ.ت که از آغاز خود را از احزاب جدا سداخته بود، سرانجام تحت نفوذ 

حزب کمونیسددت قرار گرفت. س.اف.س.ت که ابتدا در رابطه با حزب سددوسددیالیسددت 

مک اِف.اُو که با ککرد، سدرانجام به حزب سدوسدیالیسدت وابسدته شدد. می متحد فعالیت

امریکا به وجود آمد، تحت نفوذِ جریانات تروتسدکیسدتی قرار گرفت. با آن که از حدود 

                                                      

۱ Denis Pinguad, (۲111), La gauche de la gauche, Seuil.  
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از احزاب خود فاصددله گرفتند، در دورانی که به حزب  هااین کنفدراسددیون ۱881 یدهه

حتی  وها اتحادیهبه استقلال این  های حزبی و مواضز متعدد آنهامتصدل بودند، سدیاست

 بسیار صدمه زد. هاعضویت کارگران در آنمیزان 

 رغم وجود پنج کنفدراسیوِن کارگریبهبسدیار مهم در فرانسه این است که  یمسدئله

ای اتحادیهی مختلف خود را دارند، سطحِ عضویت هاو اتحادیه هاکه هریک فدراسدیون

ادیه یا تحیا نسددبت شدداغلینِ عضددو ا« ایاتحادیهتراکم »پایین اسددت.  حیرت آوریطرز هب

 ترین حد در اروپا و در میان کشورهایپایینسدندیکا به نسدبت کل شداغلین، در فرانسده 

المللی نسازمان بیآمار طب  جهان است. کل در  هاترینپایینی، و از دارسرمایه یپیشرفته

عنوان به با درصددد بود، )در مقایسدده 8نود کمی بالاتر از  یاین رقم در اواسددط دهه، کار

 و ،در هلند درصد۲1حدود  در آلمان، درصد ۲9حدود  ،درسوئد درصدد 8۱ل حدود م ا

ی اخیر این درصددد هادر فرانسدده در دهه ۱(.در بریتانیا در همین زمان درصددد 2۲حدود 

 های اقتصادیسازمان همکاریآخرین آمار و طب   هکمابیش در حد قبلی در نوسدان بود

بررسددی وزارت کار در  ۲.اسددت هکاهش یافتدرصددد  9/9، به ۲1۱9در سددالِ  و توسددعه

درصد تخمین زده شده، که این  ۱۱حدود  ۲1۱2ای در اتحادیه، متوسط عضویت فرانسه

درصد است.  9درصد و در بخش خصوصی بیش از  ۱8درصد برای بخش دولتی بیش از 

ی ، و برای جوانان زیر سدرصد ۱1، حدود تر از مرداندرصدد عضویت برای زنان نیز کم

عدم رشددد و افتِ عضددویت  2درصددد اسددت. 2یعنی حدود کمتر از مراتب کمتر بهسددال، 
                                                      

۱ ILO Report, http://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/news/WCMS_11912۲ 

۲ https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TUD 
2 Le Figaro, “Les Francais de moins en moins syndiques”, 

https://amp.lefigaro.fr/conjoncture/۲1۱9/۱1/18/۲111۲-

۲1۱9۱118ARTFIG11۲12-le-taux-de-syndicalisation-des-salaries-

francais-continue-de-baisser.php 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008032
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008032
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TUD
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TUD
https://amp.lefigaro.fr/conjoncture/2018/10/09/20002-20181009ARTFIG00256-le-taux-de-syndicalisation-des-salaries-francais-continue-de-baisser.php
https://amp.lefigaro.fr/conjoncture/2018/10/09/20002-20181009ARTFIG00256-le-taux-de-syndicalisation-des-salaries-francais-continue-de-baisser.php
https://amp.lefigaro.fr/conjoncture/2018/10/09/20002-20181009ARTFIG00256-le-taux-de-syndicalisation-des-salaries-francais-continue-de-baisser.php
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ای واقعیدت تلخی اسدددت کده جنبش کارگری در همه جا بر اثر افزایش قدرت اتحدادیده

که انچنرو بوده است، هی، با آن روبدارسرمایهجهانی و تلییر و تحولات نظام  یسدرمایه

اره ها اشکه در بالا به آند برای کشورهای دیگر نیز اخیر این درصد یدر همین چند دهه

 ۱2درصددد، در آلمان به  22با اُفت شدددیدتری همراه بود، و برای م ال در سددوئد به شددد، 

. طب  گزار  ه استدرصدد تنزل یافت ۲2درصدد، و در بریتانیا به  ۱2 درصدد، در هلند به

وده ای عبارت باتحادیهتشددکلِ  یی کاهش فزایندهعمدهعوامل ی کار، المللبینسددازمان 

ی هااشدتلال در بخش دولتی، اُفتِ اشتلال در بخش تولیدی، تضعیِف حمایت اند از اُفتِ

ی جدید و هاقانونی از ح ِ تشکل، و تلییرات ترکیب نیروی کار بر اثر کاربرد تکنولوژی

ی کارگری هارغم درصد پایین تشکل، کنفدراسیونبهالبته باید توجه داشت که  .دیجیتال

 اند.ماندهفرانسه از نظر سیاسی بسیار قدرتمند و پرنفوذ باقی 

تنها در به قدرت رسدداندن حزب یا احزاب نهوجود جنبش کارگری قوی و متشددکل  

مترقی نقش مهمی دارد، بلکده در حف  چنین دولتی در مقدابل فشدددار راسدددت و احزاب 

ایفا ده ننکتعیینتر، نیز نقش رادیکالی هاطرفدار سددرمایه، و فشددار برای اِعمالِ سددیاسددت

ی بزرگ حزب سدوسدیالیست فرانسه این بود که پایگاه چندان قوی هااز ضدعف. کندمی

لیست حزب سوسیااعضای در میان کارگران نداشت، هرچند که پیوستن بخش وسیعی از 

این  ، با این حالمتحدد و کنفددراسدددیون سِ.اِف.دِ.تِ. آن را در موقعیدت بهتری قرار داد

لب . تلا  حزب برای جکارگر باقی ماند یتری از طبقهوسددیزضددعف در رابطه با بخش 

ویژه در میان زنان و نیروی کار جوان بسیار محدود بود. واقعیت دیگر بهتر این نیرو وسیز

، و شان بوداهرشد نفوذ سیاسی این اقشار و تشکلو متوسط جدید  یطبقهنیز رشد سریز 

به  ترینیز بپردازد و توجه کم های آنهاناچار بود که به خواسددتحزب سددوسددیالیسددت 

 ماندهیی مختلف سازهامتوسط جدید نیز در تشکل یطبقه. کارگر داشدته باشدد یطبقه

ی هابرکنار از این که هریک از دیگر کنفدراسددیون طور که اشدداره شددد،، و همانشدددمی

، کنفدراسیون فرانسوی کادرهای ی کادرهای حرفی ای خود را دارندهاکارگری تشکل

 ست.هاآن یکی از این نمونه یو قدرت و نفوذ فزایندهس.ژ.س، -، س.اف.اُمدیریت
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ولانی تیک فرانسه در مسیر طدموکراسوسیالطور خلاصده، جنبش سدوسدیالیسدتی و هب

ی لالملبینای و منطقهی فراوانی را در مقابله با مسدددائل داخلی، هاوخیزاُفدتحیدات خود 

ی مختلف فرانسوی یا در قدرت سهیم شد هاجربه کرد، و در چندین نوبت در جمهوریت

ترین حزب سددیاسددی مهمدر دسددت داشددت، و برای مدتی طولانی تمامی بهو یا قدرت را 

و مشددکلات درونی و موانز مختلفِ داخلی و خارجی،  هافرانسدده بود. اما به خاطرِ ضددعف

 یهی اولیهات داد. از نظر ایدئولوژیک نیز با آرمانتدریج قدرت و نفوذ خود را از دسهب

و  یدارسددرمایهی فاصددله گرفت و به اصددلاح دارسددرمایهخود، یعنی گسددسددت و گ ار از 

 لیبرالیسم نزدیک شد.

*** 

 هاای درسپاره

اره ای سدوسدیالیسدتی اروپا، ضددمن پی هاجنبش سدوسدیالیسدتی فرانسده نظیر دیگر جنبش

از آغاز در مورد ، هانظیر دیگر جنبشداشددت. نیز ی خا  خود را هاتشددابهات، ویژگی

. بود ر کاردی انقلابی و رفرمیسددتی هاچگونگی نیل به سددوسددیالیسددم ترکیبی از دیدگاه

رد. کبه جنبش تحمیل درپی را پیی هاانشدددعاب هاانقلابیون و رفرمیسدددت یهدادرگیری

 کمونیسدددتیِ یطرح برنامه یحزب کدارگر فرانسددده افتخدار این را داشدددت کده مقددمه

 یداقلرفرمیستِی ح یبرنامهدر تدوینِ بود، دیکته کرده مارکس شخ ِ را ا  اک ریحد

قرار داده و در مقابل انقلابیون از آن دفاع کرده تأیید مورد آن را ، همکاری داشتآن نیز 

 . بود

دایی ش، صجنب رهبران ی جنبش فرانسه این بود که از آغاز صدای غالبِهااز ویژگی

را  ای از انقلابیون نیز رادیکالیسمِ خودپاره )ازجمله ژورِس، بلوم و بروس( رفرمیستی بود

با یکدیگر همکاری در مواردی هر دو جریان  ).و وَیدان)گِدد،  تداحددی تعددیدل کردندد

 ازبارزی  یایجاد اِس.اِف.ای.اوُ از وحدت دو جریان رادیکال و رفرمیست نمونه .داشتند

 بود.ری این همکا
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شددد و جزیه ت این جنبشه روسددیانقلاب اکتبر دنبالِ هبی مشددابه، هانظیر دیگر جنبش

سبت به ن. اما این جدایی جدا شدند های طرفدار بلشدویسدم از سدوسیالیستهاکمونیسدت

سوی ی فرانهادیگر کشدورها از جمله آلمان، هلند، و سدوئد، برای سدوسیالیست یتجربه

 یمرحله به انشعاب پیوست، و درتشکیلات  یبود. بخش بزرگی از بدنه ترآفرینمشدکل

در دوران جنگ دوم، حزب کمونیسدددت  هاقهرمانانه کمونیسدددت یدنبال مبارزههبعدی ب

 هاا مدت، و تجز ایتالیابه مراتب قدرتمندتر از دیگر احزاب کمونیسدددت اروپابهفرانسددده 

  بود. هاتری برای سوسیالیستمهمرقیب 

یِ پیچیدگتوان از جنبش سددوسددیالیسددتی فرانسدده آموخت، می ی مهمی کههااز درس

رگ ی بزهاکنفدراسیونطور که اشاره شد، همان حزب و اتحادیه است. یرابطه یمسئله

به  ه بعداً، و با آن کای فرانسه هر کدام تحت نفوذ یک حزب سیاسی قرار گرفتنداتحادیه

دیدند. شدددک نیسدددت که رابطه بین  هاین وابسدددتگی پایان دادند، اما در این رابطه صددددم

ی کارگری برای هر دو طرف بسددیار ضروری هاکارگر و تشدکل یاحزاب طرفدار طبقه

در بحثِ ضدددرورتِ اسدددت، اما این رابطه نباید به اسدددتقلال تشدددکل کارگری لطمه زند. 

اید تنها از دولت، بلکه از احزاب سیاسی نیز بنهل ی مستقل کارگری، این استقلاهاتشدکل

 .باشدمورد نظر 

ود وج وسدددطح پایین تشدددکل، کارگر،  یو طبقه هادر رابطه بین سدددوسدددیالیسدددت

در  هاتسوسیالیس. کارگر را دچار مشکل ساخت یی رقیب، جنبش طبقههاکنفدراسیون

ه با رابط هاآن یهانشدددینیعقبتر کارگران تلا  لازم را نکردند، و بسدددیج هر چه بیش

ه در طور کهمان تر کرد.ضددعیفمتوسددط را ضددعیف و  یپایین طبقههای لایهکارگران و 

نی بدون فشارِ جنبش کارگری و اقشار پاییسی سوئد نیز صادق بود، دموکراسوسیالمورد 

شار یش در فهات را برای اجرای برنامهدموکراسوسیالی متوسدط که حزب و میانی طبقه

د، این حزب در مقابل هجوم راسدت و موقعیت رَبَ را بالا هاگ ارد و مدام سدطح خواسدت

رمایه روی و دادن امتیاز به سراستتر به تر و بیشا ، بیشمسلط سرمایه و احزاب وابسته

 خواهد داد.داد و ادامه 
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در مقاطعی که  هافرانسه، سوسیالیست یسدال حضور در جامعه ۱21در طول بیش از 

یا در قدرت سدهیم شدند و یا قدرت سیاسی را در دست داشتند، از نخست وزیری بلوم، 

و رُوکار، جمهوری میتران، نخسددت وزیری ژوسددپن، ریاسددتگُووَن، رامادیه، و موله تا 

جمهوری اولاند، اصلاحات بسیار مهمی در جامعه فرانسه به نفز نیروی کار رئیسسرانجام 

و موانز درونی و ی فراوان ها. اما ضعفانجام دادنداجتماعی مردم فرانسه  مینتأو رفاه و 

 تر شد.قاطعانهتر و جدیی هابیرونی بسیاری مانز از پیشبرد سیاست

رشدددد گسدددترده و جهانی  یترین این موانز، قددرت گرفتن فزاینده سدددرمایهمهماز 

ترین دریافت کنندگانِ بزرگکه فرانسددده یکی از مارشدددال  ز طرحابود. ی دارسدددرمایه

، و اروپا یاتحادیهپیوستن به تا  گرفته استفاده از آن،و شر  و شرو  یش بود، هاکمک

 ی سدوسدیالیستهاجهانی، دولت یی سدرمایههابعد سدازمان تجارت جهانی و دیگر نهاد

ی خود را به پیش برند. هاسدددیاسدددت ،ناگزیری هامحدودیتقالب نداچدار بودندد که در 

 یهاعنوان یک نهاد فراملی سدددیاسدددتهتواند( بمی توانسدددت )ومی اروپا که یادیهاتحد

ی هالتدو یخواهانهترقیوسیز به پیش برد و اقداماتِ بسیار خواهانه را در سطحی ترقی

 یمالی جهانی و سددلطه یبر اثر قدرت گرفتن سددرمایه، کند و تسددریز عضددو را تسددهیل

تبدیل ضو ی عهاخواهانه دولتترقیی هانولیبرالیسم، خود به مانعی برای پیشبردِ سیاست

را داشدددت )و آن یشدددد. وجود چنین نهاد فراملیَ بزرگ و قدرتمندی حتی توان بالقوه

می مه یدر منطقهی و اسدتقرار سوسیالیسم را تا حد زیادی دارسدرمایهدارد( که گ ار از 

اروپدا این بوده که مادام که  یبسدددتِ اتحدادیدهبنو تنداقض امدا عملی سدددازد. از جهدان 

 فراملی روی کار نیایند، این نهادهی رادیکال و مترقی در کشدددورهای عضدددو بهادولدت

 ودِی موجها، و مادام که این اتحادیه با سدددیاسدددتتبدیل شدددودمترقی نهادی به تواند نمی

و مترقی در کشدددورهای زیر نفوذ آن هیچ دولت رادیکال ، حیات دهد یادامدهنولیبرالی 

اضددافه شدددن کشددورهای اروپای شددرقی، که هریک فعالیت نخواهند بود.  یقادر به ادامه

ی های سوسیالیستیِ سبک شوروی بودند، سیاستهاسیاستفاحشِ بارزِ شکستِ  ینمونه
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 یدیهای اتحهابرکنار از محدودیت مراتب تقویت کرد.بهاتحادیه اروپا را  یروانهراست

ی هددابرد برنددامددهی سدددرمددایدده نیز مددانز بزرگی برای پیشالمللبینی هددااروپددا، ندهدداد

 اعتباری فرانسدده توسددط یآوردن ردهپایینازجمله ، سددی فرانسدده بودنددموکراسددوسددیال

وی از س بندی اعتباری در همان سال اول به قدرت رسیدن فرانسوا اولاند.ردهی هاشرکت

ه یی کهابا دولت هاآن یان فرانسدددوی، توان مقدابلدهدارمدایدهسدددردیگر بدا افزایش نفوذ 

بردند، افزایش یافت، و در موارد متعدد یا مانز از می خواهانه را به پیشترقیی هاسیاست

بسددیاری از صدداحبان سددرمایه یا با  هاشدددند، و یا در مقابل افزایش مالیات هااین سددیاسددت

دیگر کشورهای  بهی خود را هااز سرمایه یمخود خارج شددند و یا بخش مه یسدرمایه

 اروپایی و فراسوی آن، انتقال دادند.

پاره ای رهبران سدوسدیالیسدت فرانسه خطاهای نابخشودنی نیز داشتند، که زننده البته 

 یی اسددتعماری و امپریالیسددتی فرانسدده بود. در دوران سددلطههاسددیاسددت یترین آن ادامه

 ت ویشی، و چه تعلل در پیوستن به جنبش ضد فاشیست،فاشدیسدم نیز چه در رابطه با دول

علاوه بر صدماتی که از فاشیسم در دوران  هاسوسیالیستاعتبار زیادی را از دست دادند. 

 هاراسدت افراطی و نوفاشدیسددتپوپولیسدمِ جنگ جهانی دیدند، در مقاطز بعدی با ظهور 

اورمیانه از یک سو و افزایش امواج مهاجرتی از کشدورهای افریقایی و خ .اندبودهمواجه 

دیگر،  ی نولیبرالی از سویهامسائل و مشکلات نیروی کار در داخل فرانسه براثر سیاست

د بخش ناتوانسته آنها، وهی راست به وجود آوردهای مناسدبی را برای پوپولیستهازمینه

 ی مخرب خود جلب کنند.های از نیروی کار و مردم فرانسه را به سیاستبزرگ

جز هراست و راست افراطی، جریانات چپ فرانسه، بتر در مقابلِ قدرت گرفتن بیش 

و  هاتر و خصومتی بیشهادر مواردی که با یکدیگر همکاری داشته و دارند، با انشعاب

  مقابله با یکدیگر، تضعیف شدند.

 ی فرانسوی را دچار شکست ساخت،هاسوسیالیستچه که بر کنار از موانز عینی، آن

ظیر نی فرانسوی هاتدموکراسوسیال ی بود.دارسدرمایهایدئولوژی به  هاتسدلیم شددنِ آن

خواهانه و های ترقیضددمن حف  بسددیاری از خواسددت ی سددوئد،هاتدموکراسددوسددیال

https://pecritique.com/2019/11/15/حزب-سوسیال%E2%80%8Cدموکرات-سوئد-از-سوسیالیسم/
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تدریج به اصلاِح نظام هداری را بپساسرمایه یخواهانه، هدفِ نهایی گ ار به جامعهعدالت

این بدان طور که در مورد سددوئد نیز اشدداره شددد، ناهم. کردداری تبدیل موجود سددرمایه

ها اشدداره شددد، در و اوضدداع و احوالی که به آن طیتوانسددتند در شددرامعنی نیسددت که می

بدون داشتِن »م برسند، بلکه توجه دادن به این باور است که به سدوسدیالیس ،دوران کنونی

هدفِ سدوسدیالیسدم، حرکت در مسیر بسیار طولانیِ گ ار از نظام موجود حرکتی کور و 

  ۱«یاب خواهد بود.یک جهتدر دست داشتن بدون 

کال نیست. ی رادییرادیکال و شعارها یمعنی داشتن یک برنامهبهتنها  نیز رادیکالیسم

رایط شتر و تندتر بتواند در این رادیکالاگر قرار بود که شدعارها و طرح مواضدز  که چرا

ضددد کاپیتالیسددتِ »حزب  ،(FIلانشددون )مِژان لو  چپِ  تشددکلِموفقیت داشددته باشددد، 

 یاتحادیه»ی هاو از کدادر کدارگریمهم فیلیدپ پوتو کده از رهبران  (NPA« )جددیدد

 «کمونیستیِ  یحزب اتحادیه»یا  ،تبدیل شد( بود .آ)که بعدا به اِن. پ «کمونیسدتی انقلابی

 ، و یا جریانات آنارشددیسدددت و آنارکو سدددندیکالیسدددت،( ناتالی آرتوLOلوت اووریه )

ه باشند. داشت فرانسه مدنی یترین نفوذ را در میان نیروی کار و در جامعهبایسدت بیشمی

 هاتدموکراسدوسیالمقابل گرد  به راسدتِ  که وجود جریانات چپِ رادیکال دربا آن 

 برای آن که بتواند موثر واقز شدددود، این رادیکالیسدددمدارندد، را داشدددتده و نقش مهمی 

 لا ملی بهینه و اُپتیمم طرح گردد. کشددده بباید باشدددد و  هاخیلی دور از واقعیت تواندنمی

 درصد ۱11 مالیات تعیین و حقوق اک ر حد سقفِ مورد در  تحق  خواست حزب اف.ای

این  .نیست اِشکال از خالی جهانی داریسرمایه یسدلطه امروزی شدرایط در آن، مازاد بر

دارتر بود، اما نه برای معنیاروپا مطرح شدددد،  یشدددعدارِ اِف.ای زمدانی که برای اتحادیه

ار سطح اعظم متخصصین بسیبلکه بخش  هانه تنها سرمایهخروج به معنی  چرا که ،فرانسه

اید بروزی چنین در آمد حداقل و حداک ری  . تردیدی نیست کهخواهد بوداز فرانسه بالا 

                                                      

۱ https://pecritique.com/۲1۱8/۱۱/۱1/حزب-سوسیال%E۲%91%9C-دموکرات-سوئد-از
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ی هادولت ،بخش وسددیعی از کشددورهای پیشددرفتهدر ، و آن زمانی اسددت که تعیین شددود

ی هار خواستدیگ. بتوانند چنین سیاستی را تحمیل کنندی به روی کار آمده باشند و مترق

 هاکه نه حزب، نه نمایندگی، بلکه دموکراسددی مستقیم تودهاز آن جمله این جریان چپ 

یی اسدددت که تنها عده هادر دسدددت گیرد، شدددعاررأسددداً و کنترل کارگری باید امور را 

 کاری با واقعیات تل  و سددخت امروز ندارند، شددادمعدودی روشددنفکر رُمانتیک را که 

  .شودنمی ، و جدی گرفتهکندمی

ار، ک ینیروهای راسددت و تضددعیفِ جبهه یمهم در مقابله با قدرت فزاینده یمسددئله

فرانسده است. چنانچه در  یبرای ایجاد ضدد هژمونی در جامعهاتحاد عمل جریانات چپ 

های مدنی، خود به شددیوه یهژمونی در جامعه کسددب ضدددِ شددد،تأکید موارد دیگر نیز 

ن ها، و دموکراتیزه کردجنبشدرهدا و در محلده ،هداجددیدد سدددازمدانددهی در تشدددکدل

 ها نیاز دارد. ها و اتحادیهساختارهای سنتی بوروکراتیک حزب و کنفدراسیون

 


