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درباره ما
ما کوشندگان سیاسی و فرهنگیای هستیم که هر کدام بیشاز چهار دهه از عمرمان را با فعالیت
و مبارزة سیاسی و فرهنگی در راه تحقق آرمانهای سوسیالیستی سپری کردهایم .ما به این
نتیجه و برداشت رسیدهایم که گزینة سوسیال دمکراسی یا مردمساالری اجتماعی راهحل بخش
بزرگی از نابسامانیها ،نارساییها و ناهنجاریهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جامعهمان است.
در گمانهزنیِ ما ،در پرتو اندیشه و کردار سوسیال دمکراتیک میتوان گِرد آمد ،سازمان یافت و
پس از رفع مانع اصلی تحقق رفاه و آزادی در میهنمان ،یعنی حکومت اسالمی ،حاکمیت و
جامعهای سوسیال دمکراتیک سامان داد.
نخستین گام را ما با شناخت و شناساندن هرچه بیشترِ سوسیال دمکراسی و سوسیالیسم
دمکراتیک آغاز میکنیم.
بدون تردید لغزشها ،کاستیها و ایرادهایی در این مجموعه و راهی که آغاز کردهایم وجود
خواهد داشت .امیدواریم راهنما و همیارمان باشید.
جمعیت هواداران سوسیال دمکراسی
ژانویه 2018

فصل  :1گفتوگو

()1

()1

 .1توضیح :طی سه سال گذشته ،مصاحبههایی با هدف گسترش و تعمیق بحث و گفتوگو پیرامون سوسیال
دمکراسی با صاحبنظران سیاسی و اجتماعی ،صاحبنظرانی که از میان مخالفها و موافقهای سوسییال
دمکراسی برگزیده شدهاند ،انجام شده است .این مصاحبهها رادیویی هستند ،که متن تصحیحشیدة آنهیا در
این مجموعه منتشر شده است.
این مصاحبهها با همیاری رادیو پویا در شمال کالیفرنیا و همکاران ما آقایان مهدی ذوالفقاری و وحید بیدیعی
انجام گرفته است .پخش رادیویی این مصاحبهها را در بخش آزادی و عدالت اجتماعی رادیو پویا میتوانیید
گوش کنید/http://www.radiopooya.com .

 -1-1محمد اقتداری

تاریخ گفتوگو :بیست و هفتم ژانویه سال  2015ی برابر با هفتم بهمن .1393
رادیو پویا ـ مهدی ذوالفقاری :آقای اقتداری عزیز از شما سپاسگزارم که وقت خود را در اختیار
رادیو پویا و این برنامه قرار دادید.
محمد اقتداری :خیلی متشکرم از اینکه مرا دعوت فرمودید تا در این برنامه شرکت کنم.
ذ :بحث امروز راجع به سوسیال دمکراسی است .میخواهم قبل از طرح سؤالهایم ،از شما
خواهش کنم تا مختصری در رابطه با تاریخچة سوسیال دمکراسی توضیح دهید.
ا :در ابتدا نیاز است یک تعریف عمومی از سوسیال دمکراسی ارائه دهم .میگویند سوسیال
دمکراسی یک ایدئولوژی سیاسی است که هدفش رسماً استقیرار دمکراسیی سوسیالیستی از
طریق اصالحیات و متیدهای تدریجی است .منتها تعریف آلترناتییوی از آن نییز وجیود دارد،
بدینمعنی کیه سوسیال دمکراسی یک نیوع رژیم سیاسی دربرگیرنیدة دولت رفیاه عمومیی و
بهکارگیری قراردادهای دستهجمعی در قالب نظام سرمایهداری است.
در ارتباط با سوسیالدمکراسی مدلهای بسیار متفاوتی در اروپا و عمدتاً در کشورهای شمال
اروپا که به سرزمینهای نوردیک( )1معروف هستند ،وجود دارد" .مدل نوردیک" نام جنبة
اقتصادی سوسیال دمکراسی است که در ادامه دربارة آن صحبت خواهیم نمود .منشأ سوسیال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1به دانمارکی  Nordenمعروف است.
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دمکراسی در ارتباط با ایجاد یک حزب کارگری به نام "انجمن عمومیکارگران آلمان"( )1است.
این حزب توسط "فردیناند السال"( )2که یک رفرمیست معروف بود ،پایهگذاری شد .این حزب
یکی از گروههایی بود که در سال  1860سه -چهار سال فعل و انفعاالت گستردهای داشت و از
اعضای کنگرة بینالملل اول یا اینترنشنال سوسیالیسم بود که در سال  1864منعقد شد .کنگرة
بینالملل اول ،از گروههای متفاوت سوسیالیستی که هرکدام سیاستها و برنامههای متفاوتی
داشتند تشکیل گردید و بههرصورت اساس کار حرکت سوسیال دمکراسی از آنجا شروع شد.
ذ :در رابطه با ایران هم ،اگر امکان دارد توضیح دهید.
ا :در ارتباط با سوسیال دمکراسی در ایران میتوان از حزب ایران نام برد.
گروهها و احزاب ملّی که بعدها در قالب جبهة ملّی تشکل یافتند ،اعضای آنها با ایدة
سوسیال دمکراسی آشنا و به آن گرایش داشتند .رهبران جبهه ملّی نیز در کنگرههای سوسیال
دمکراتهای اروپا شرکت میکردند ،ولی نمیتوان گفت که یک حزب سوسیال دمکرات واقعی
که بتواند معرّف نظریات سوسیال دمکراسی باشد ،در ایران بهوجود نیامده است .همة افرادی که
در گروههای ملّی گوناگون که همین االن نیز وجود دارند ،مبحث آزادی و عدالت اجتماعی مورد
نظرشان است و متوجه هستند که آزادی چیست .صد و بیست سال پیش که انقالب مشروطه
بهوقوع پیوست ،مردم خواهان آزادی بودند .بنابراین درک جامعی از نظر تاریخی در مورد آزادی
در جامعه وجود دارد .انقالب بهمن  )1979( 1357اساساً براساس آزادی در برابر استبداد اتفاق
افتاد .آزادی انتخابات ،آزادی داشتن نمایندگان انتخابی بهجای انتصابی در مجلس نمایندگان،
آزادی احزاب و دیگر آزادیهای اجتماعی ،ازجمله خواستههایی بود که کماکان جامعه ایران آنها
را بهدست نیاورده است .مقولة آزادی همیشه در برابر استبداد قرار میگیرد .چه این استبداد در
خانواده ،بهصورت فردی موجود باشد و چه از طرف حاکمین سیاسی بر کل جامعه .آنچه مسلّم
است ،آن است که زمانیکه آزادی نباشد هرگز نمیتوان از دمکراسی و سوسیال دمکراسی،
صحبتی بهمیان آورد .بهلحاظ همین شرایط بود که وسوسة راه قهرآمیز در قالب حزب کمونیست
برای تصرف قدرت سیاسی در دستور کار "لنین"( )3و دیگران قرار گرفت .حزب ایران و بعضی
از اعضای جبهة ملّی که در کنگرههای سوسیال دمکراسی شرکت میکردند ،عالقهمند بودند
روشهایی که در قالب سوسیال دمکراسی اروپا رایج بود را در ایران پیاده نمایند ،ولی به نظر
من ،در نهایت به امکان برقراری یک نظام سوسیال دمکرات واقعی در ایران ،مشکوک بودند .در
3. Lenin.

2. Ferdinand Lassalle.

1. A.D.A.V.
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اروپا نمونههای مختلفی از سوسیال دمکراسی مورد استفاده قرار گرفته است ،نه براساس نظریة
فلسفی ،بلکه براساس اصول اقتصادی ،شرایط عملکرد سوسیال دمکراسی در فرانسه ،آلمان،
انگلیس ،ایتالیا و سایر کشورها متفاوت بوده است .تبلور این تفاوتها را میتوان در مدلهای
اقتصادی متنوعی که در کشورهای اروپایی در جریان است ،بهوضوح مشاهده نمود.
ذ :شما به عدالت اجتماعی اشاره کردید و با وجودیکه عدالت اجتماعی تعاریف مختلفی دارد و هر
کسی از دیدگاه خویش به این مفهوم میپردازد ،دیدگاه شما دربارة عدالت اجتماعی چیست؟
ا :بهطورکلی موضوع عدالت اجتماعی را در دو زمینة سیاسی -اجتماعی و اقتصادی میتوان
مورد توجه قرار داد .ایندو باید بهطور جداگانه بررسی شود؛ چراکه در زمینة اقتصادی که به
مادیات اجتماع میپردازد ،میتوان سیاستهای متفاوتی برای حرکت به سوی عدالت اجتماعی
را در پیش گرفت .بیشتر اوقات که در زمینة عدالت اجتماعی صحبت میشود ،منظور همان
حیطة اقتصادی آن است.
در نظامهای موجود و حاکم در جهان ی که اکثراً براساس نظام سرمایهداری استوارند ی تضاد
بزرگی را بین دارا و ندار بهوجود میآورند .در نتیجه هیچگونه عدالتی مورد توجه قرار نمیگیرد،
مگر آنکه توسط دولت ،قوانینی وضع شود تا برای تعدیل تضادهای اساسی ،مفری بهوجود آید.
این چه نوع عدالتی است که خانوادهای شب را گرسنه بهسر برند و خانوادة دیگر در بهترین هتل
و رستوران بخورند و بنوشند؟ عدهای قوتالیموت نداشته و بهاصطالح سر گرسنه بر بالین
بگذارند ،و اقلیتی آنقدر پول و ثروت دارند که بهقولی ،پولشان از پارو باال میرود و وقتی
میخواهند برای اوالدشان عروسی بگیرند ،میلیونها تومان در یک شب برای مهمانی پُرزرق و
برق خرج کنند .این تضاد ،یک نوع عدم عدالت اقتصادی در اجتماع محسوب میشود .در نگاه
اول میتوان مشاهده کرد که در کلّیت جامعه ،اقلیتی دارای ثروتی سرسامآور هستند و اکثریت،
زندگی فقیرانهای دارند .لذا این سؤال پیش میآید که عدالت کجاست؟ مسئلة یکدرصدیها در
آمریکا ،نمونة بارزی از این موضوع است؛ یعنی یک درصدِ جامعه در آمریکا ،مالک خیلی چیزها
هستند که اکثریت جامعه از آنها بیبهرهاند .اینجا تضادی وجود دارد :از یکطرف عدة خیلی
معدودی درآمدهای بسیار کالن دارند که حتی به میزان صد میلیون دالر میتوانند برای کارهای
خیریه تقدیم کنند ،از طرف دیگر تعداد زیادی از کارگران یا کارمندانی هستند که در فروشگاهها
با ساعتی  8الی  10دالر کار میکنند و خرج زندگی روزمرهشان را هم به زور درمیآورند .این
واقعاً ناعدالتی است .بنابراین ،عدالت اجتماعی موضوعی است که بیشتر در زمینة اقتصادی مطرح
میشود و تأکید اصلی سوسیال دمکراسی نیز بر همین اساس است.
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در اروپا و کشورهای شمالی اروپا که به نام "نوردیک" معروفند و شامل هفت کشور
میشوند ،با تکیه بر فلسفة سوسیال دمکراسی ،کوشش میکنند به مسئله عدالت اجتماعی
پرداخته و زمینة بیعدالتیها را کمتر نمایند .البته باید توجه داشت که بیعدالتی را میشود
تعدیل نمود ،ولی اینکه بتوان اساساً جامعهای عاری از بیعدالتی داشت ،امری خیالپردازانه است.
یکی از مسائل بیعدالتی ،عدم امنیت شغلی است .یک کارگر ،بدون وجود اتحادیههای
کارگری ،تضمین شغلی ندارد (البته جدا از مسائلی همچون بینظمی ،سوءاستفاده ،تقلب و غیره).
بنابراین میبایست مسئلة تضمین کار در دستور کار قرار گیرد؛ یعنی بدینصورت نباشد که کارگر
هیچ نوع تضمین شغلی نداشته باشد ،ولی از طرف دیگر کارگر نباید فرض کند که کارش را
تحت هیچ شرایطی از دست نمیدهد .بررسی این مسائل گرچه به ظاهر سادهاند ،اما در جامعه
میتواند انعکاسهای غیرقابل تصوّری بهوجود آورد .البته اگر کارگر یا کارمند ،کار خالفِ
قاعدهای انجام دهد ،اخراج از کار وظیفة مدیریت است و اگر خالف نکند ،آیا این تضمین وجود
دارد که سال بعد هم کار خواهد داشت یا خیر؟
مسئله دیگر مربوط به درآمدی است که کارگر یا کارمند در ازای انجام شغل خود بهدست
میآورد .آیا درآمد به حدی هست که بتوان یک زندگی معمولی و معقول یی به قول ما ایرانیها
آبرومندانهای یی را گذراند یا نه؟ این مسئله مهمی است که در نظام سرمایهداری آمریکا جواب
درستی به آن نمیدهند ،ولی در نظامهای سوسیال دمکراسی اروپا ،با درصد بیشتری به آن
میپردازند و در هفت کشور "نوردیک" نیز خیلی بیشتر از کشورهای اروپایی و آمریکا به مسئله
درآمد و ارتباط با مخارج زندگی ،توجه دارند .در همین راستا ،مجلة اکونومیست سال 2011
مقالهای دارد که این هفت کشور "نوردیک" ،شامل دانمارک ،نروژ ،سوئد و سایر کشورهای
اسکاندیناوی بهترین کشورهایی هستند که دولتهایشان کارهایی انجام میدهند که در خدمت
رفاه عمومی مردم است .در حقیقت عدالت اجتماعی را بهصورت حداکثر برای مردم سرزمینشان
تأمین میکنند .این بدانمعنی است که اگر بهدنبال الگویی برای درس گرفتن از موازینی هستیم
که چگونه عدالت اجتماعی را در ایران تعدیل کند ،بهتر است در پی روش عدالت اجتماعی
آمریکایی نباشیم ،بلکه الگوی کشورهای "نوردیک" را مد نظر قرار دهیم.
ذ :شما به مدل کشورهای اسکاندیناوی و شمال اروپا اشاره کردید .با تجربهای که از سیستم
سوسیالیسم و سرمایهداری داریم ،ایندو نتوانستند جوابگوی مشکالت و تمام مسائل رفاهی
بشر باشند .بهویژه آن سوسیالیسمی که قرار بود این تضاد را حل کند بههیچوجه نتوانست به
مسائلی که در جوامع بشری موجود بوده ،حتی نزدیک هم بشود .بههرحال کماکان کشورهایی
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که سرمایهداری هستند نتوانستهاند این مسئله را حل بکنند .اگر به مسئلة کشور خودمان هم
نگاه کنیم یا به معضالتی که امروز در آن سرزمین موجود هست ،بههیچوجه فردای سرنگونی
جمهوری اسالمی ،یک سیستم سوسیال دمکرات نمیتواند در جامعه پیاده شود ،ولی میتواند
چشماندازی برای رسیدن به این مسئله وجود داشته باشد .سوسیال دمکراسی میتواند به عنوان
یک آلترناتیو در جامعة ما مطرح شود .نظر شما در این رابطه چیست؟
ا :بله .من فکر میکنم شدنی است .شما اگر به نسل جوانی که در اینترنت و دیگر جاها
مینویسند ،نگاهی بیندازید و مباحث آنها را با دقت مورد توجه قرار دهید ،میبینید همگی
صحبت از آزادی و عدالت اجتماعی میکنند .البته اگر بهطور مستقیم مطرح شود که آیا آنها
طرفدار سوسیال دمکراسی هستند ،ممکن است با این ایده مخالفت نمایند؛ چراکه در ایران با
تصوراتی که از حزب توده و سایر گروههای "چپ" دارند ،به مفهوم سوسیال دمکراسی
بهصورت التقاتی مینگرند .در عین حال دیده میشود که یک روند عمومی در بین جامعه جریان
دارد و آن ،آرزوی داشتن یک جامعة آزاد و دمکرات در زمینههای سیاسی همراه با توجه داشتن
به مشکالت مربوط به عدالت اجتماعی است .آزادی انتخابات بهاینمعنیکه شخص یا نهادی
تصمیم نگیرد که کدام فرد شایستگی شرکت در انتخابات را دارد؛ البته با توجه به قوانین شروط
کیفی اشخاص ،مردم میبایست بتوانند در محیط خودشان رأی بدهند و نمایندگان پارلمان،
رئیس جمهور و حتی فرماندار و شهردار مورد نظر خود را انتخاب کنند .مردم باید در اموری که
مربوط به خودشان است ،نمایندگی و حق دخالت داشته باشند .این یکی از اصول سوسیال
دمکراسی است که از سال  1860برای بهدست آوردن آن مبارزه شده است .یعنی مسئله
 Presentatable Democracyیا نمایش دمکراسی که آنها مطرح نمودند ،از همینجا سرچشمه
میگیرد .لذا میتوان نتیجه گرفت که مردم ایران با این جریان موافق هستند و تضادی با آن
ندارند .اما زمانیکه گفته شود ما خواهان استقرار سوسیال دمکراسی در ایران هستیم ،عدهای
یی از جمله یکسری از چپهای سابق بهعلت باور اصول "لنینی" سوسیالیسم یی با آن مخالفت
خواهند ورزید .اینگونه چپها مسائل ذهنی و برداشتهایی که از جنبش سوسیالیستی گذشته
دارند ،منجمله مخالفتهایی که "کارل مارکس"( )1و "فردریش انگلس"( )2در کنگرة اول و دوم
بینالملل با ایین نیوع از سوسیالیسم داشتند و ییا "لنین" و "استالین" کییه بهصییورت
محکومکنندهتری مخالفت با سوسیال دمکراسی را ابراز نمودند ،برای آنها جلوهگر شده و
بیدرنگ مواضع خیلی سخت بر علیه آن بگیرند و پرخاشگرانه برخورد کنند .در چنین شرایطی
2. Friedrich Engels.

1. Karl Marx.
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مانعی در قالب ذهنی ،نه مادی در برابر پذیرش سوسیال دمکراسی وجود دارد .این مانع ذهنی
است ،چراکه اگر از همان اشخاص در اینباره سؤال شود که در واقع خواهان چه نوع نظامی
هستند و محتوای آن نظام باید چه باشد؟ باز هم به اصول آزادی و عدالت اجتماعی اشاره
خواهند نمود.
در رابطه با عدالت اجتماعی ،اغلب مردم خواهان چند موضوع هستند که در ادامه عرض
میکنم.
اغلب متفکرین میخواهند که مردم جامعه و بهویژه افراد مسن و پیر دارای :بیمة سالمتی و
نظام بازنشستگی باشند تا بتوانند با خیال راحت زندگی کرده و در پیری دچار دربدری ،فقر و
بیتوجهی نگردند .فکر نمیکنم بهجز سرمایهداران خیلی بزرگ یی همانطورکه در آمریکا
مشاهده میشود یی کسی مخالف این قضیه باشد .در آمریکا دیده میشود که اکثریت
"تیپارتیهای" حزب جمهوریخواه و حتی تعدادی از دمکراتها نیز مخالف دادن مقداری
امکانات به سالخوردگان و همچنین بازنشستگی و از این مسائل هستند .سرمایهداران مطرح
آمریکایی ،پشت صحنه نشستهاند و به نمایندگان خود دستور میدهند و آنها را در جهت منافع
خویش که اغلب به ضرر کل جامعه است ،هدایت مینمایند و از این طریق امکانات قانونگداری
به نفع مردم را از دست این نمایندگان گرفتهاند؛ یعنی در واقع دمکراسی نمایندگی در آمریکا
دیگر وجود ندارد ،بلکه دمکراسی حاکمین سرمایهدار حاکم است که بیشتر شبیه آلیگارشی است
تا نمایندگی .در ایران هم ممکن است همینطور باشد؛ یعنی مخالفینی از طرف سرمایهداران
بزرگ وجود دارد و به مجردی که بشنوند باید تضمین کار برای کارگر وجود داشته باشد ،یا
مسئله مساوات حقوق زن و مرد ،و یا حداقل دستمزد مطرح شود ،با آن مخالفت میورزند .این
موضوعات از اصول اساسی سوسیال دمکراسی است و در گذشته برای احقاق آنها مبارزات
شدیدی انجام گرفته و اکنون در اروپا اجرا میشود .مانندِ بیمة اجتماعی عمومی ،حقوق
بازنشستگی و حداقل درآمد برای یک زندگی معقول .تساوی حقوق زن و مرد در برابر کار
مساوی نیز یکی دیگر از این اصول است .این موضوعات ،مسائلی اساسی هستند که میتوانند
مورد توجه کوشندگان راه آزادی و عدالت اجتماعی قرار گیرند .قدر مسلّم ،این موضوعات با
منافع کارفرمایان و سایر نهادهای آنان در تقابل قرار میگیرد.
در ایران سنتهایی وجود دارد که تبلوری از روش انساندوستانه در جامعه است .اینکه کلیة
بچههای مردم آزادند بهصورت مجانی از آغاز دورة ابتدایی تا پایان دبیرستان درس بخوانند و
هزینة آن را دولت پرداخت نماید ،قدمی مثبت است .ولی کمبود آن را میتوان با شیوع مدارس
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خصوصی ،مشاهده نمود .اگر بودجة مدارس دولتی زیادتر بود ،لزومی در تأسیس مدارس
خصوصی نبود؛ البته بهخودیخود وجود مدارس خصوصی مشکلی ایجاد نمیکند ،اما وقتی
جریان چشم و همچشمی بین خانوادهها و دانشآموزان گسترش یابد ،آنگاه ضررش به جامعه
میرسد .زیرا افرادی که به مدارس خصوصی میروند بقیه را تحقیر مینمایند .این روش برای
سالمت یک جامعه عدالتخواه ،فایدهای ندارد .البته این جریانات جنبة مثبتی نیز دارد .چراکه از
نظر تربیت انسانی الزم است که فرزندان باسواد شوند و دانش را فرا گیرند تا آماده برای رفتن به
دانشگاه گردند .در اروپا دیده میشود که شهریه مدارس ابتدایی و دبیرستان ،حتی دانشگاهها
بهطور عمده توسط نهادهای دولتی پرداخت میشود و اغلب دانشگاهها مجانی محسوب
میشوند .اما در آمریکا ،دانشجویان با پرداخت شهریههای بسیار سنگین مواجه میگردند و اکثر
اوقات مجبور به گرفتن وامهای تحصیلی شده و پس از فارغالتحصیل شدن میبایست مبالغ
سنگینی را بابت بازپرداخت قروض خود بپردازند.
مضافاً بر مسائلی که در ایران برشمردیم ،موارد دیگری نیز مطرح است ،مثالً شرایط کار
افرادی که در معدن زغالسنگ ،یا در پارس جنوبی ،یا در منابع نفتی و یا در کارخانههای سیمان
و غیره کار میکنند ،این افراد باید از وسایل و پوشش ایمنی ،مثل کاله ،دستکش ،ماسک ،لباس
و کفش کار برخوردار باشند .این وسایل ایمنی که کارگران دنیا برای بهدست آوردن آنها مبارزه
کردهاند ،در ایران برخی جاها رعایت میشود و لزوماً در دسترس تمام کارگران قرار ندارد.
بنابراین باید برای بهدست آوردن شرایط کاری سالم ،مشکالت موجود را بررسی و برای آنها
راهحل پیدا نمود .در نهایت ،مخالفین همیشه هستند؛ یعنی صاحب یک معدن نمیخواهد که
هزینة این ابزار را تقبل نماید .سهلانگاری در معادن نیز در تمام دنیا دیده میشود و تلفات جانی
فراوانی را بهبار آورده است .ولی راهحل آن چیست؟ آیا این است که برای رسیدن به آزادی و
عدالت اجتماعی در پی انقالب بود؟ و در نتیجه صاحبان معادن را کشته یا زندانی نمود ،یا حق
مالکیت را از او سلب کرد؟ یا آنکه بهجای همه اینها از طرق تشویق ،آگاهی دادن و وضع قوانین
درست ،بهصورت تدریجی و با کمک نهادهای دولتی ،او را هدایت کرد تا بتوان از مدیریت و
تخصص صاحبان کار استفاده نمود .میبایست اتحادیههای کارگری را ایجاد و گسترش داد .از
این طریق ،آهسته آهسته تقاضاهای کارگران و کارمندان در زمینههایی که مورد نظر است،
بهدست خواهد آمد .تمام این مسائل و مفاهیم در اینترناسیونال اول و دوم و همچنین در
اتحادیههای کارگری مختلف اروپا ،از آلمان گرفته تا انگلیس و بین فابیانهای انگلیس یا بین
السالیستهای آلمان یا برستین بهطور مفصل ارزیابی شدهاند .مسائلی مثل استبداد و دیکتاتوری
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در سطح حکومتی ،مسائلی در زمینة طماعی صاحبان کار و صنایع ،مسائلی مثل وحشت از ایجاد
و حرکت اتحادیههای کارگری .بههرصورت آنها با نظامهایی مواجه بودند که عدالت چندان
جایگاهی در آنها نداشت ،از اینرو مباحث بین اتحادیهها و صاحبان صنایع سریعاً به سوی
تخاصم ،جدل و زد و خورد میرفت .چیزهایی بود که برای تفکر نگرش به آینده ،حیاتی تلقی
میشد که از یک نظام موجود که غیرعادالنه است؛ یعنی از نظر سیاسی استبدادی است و از نظر
حرکت سیاسی ،عملگرایی دیکتاتوری دارد و اجازه نمیدهد که اتحادیههای کارگری وجود
داشته باشند و مذاکره هم انجام نمیگیرد ،این نوع مسائل مورد بحث بوده و برای تحقق آن
مبارزه کردهاند .همة اینها مفاهیمی هستند که در چارچوب سوسیال دمکراسی در جامعة ایران
مورد پذیرش قرار خواهد گرفت .ممکن است در قالب یک حزب صورت نگیرد ،ولی مفاهیم آن
را پذیرا میشوند .پذیرفتن مفاهیم ،اساس حرکت اجتماعی را بهوجود میآورد.
ذ :اجازه بدهید از نظر زمانی به حدود چهل سال قبل برگردیم .قبل از انقالب سال  ،57در میان
روشنفکران سیاسی ،جریانهای فکری در جامعة ما تبلور داشت .همانگونه که شما هم به
تاریخ سوسیال دمکراسی در کشورهای اروپایی پرداختید ،در شرایطی که فضای الزم در جامعة
ما وجود داشت و فعالین سیاسی میتوانستند مسئلة یک دولت رفاه را به همراه مسئلة خاص
زحمتکشان در ایران مطرح نمایند ،ولی هیچ کدام از گروهها و احزاب "چپ" در آن زمان به
این مسئله توجه نکردند ،چرا؟
ا :من فکر میکنم که آن نظریات ،زاییدة افکار شرایط حاکم بود .در آنزمان سلطنتطلبها
بر سر کار و حاکم بودند .تفکرات آن دوره را از دو زاویة چپ و ملّی در آن مقطع زمانی (قبل یا
اوایل انقالب  )57میتوان مورد توجه قرار داد .مسئله اصلی از دو تفکر ذکرشدة جناح چپ
جنبش بود .در ایران ریشة افکار چپ در حزب توده قرار داشت که مشکل اصلی آن ،وابستگی و
اطاعت کورکورانه از سیاستهای حزب کمونیست شوروی بود .به نظر من ،جنبش چپ ایران،
درک عمیقی از مفهوم کمونیسم و سوسیالیسم نداشت و برنامة روشنی نیز برای استقرار
سوسیالیسم در ایران ارائه نشد .اغلب گروههای چپ ایران گرچه با حزب توده فاصله ایجاد کرده
بودند ،ولی برنامه و سیاستهای آنها در راستای حزب کمونیست شوروی بود .آن جناحهایی هم
که با شوروی ضدیت داشتند و پیرو خط "چین" بودند ،گرچه در ظاهر با خط شوروی مخالفت
میکردند ،ولی در محتوا سیاست پیروی از آنها را دنبال مینمودند با این تفاوت که معبد از
"مسکو" به "پکن" تغییرمکان داده بود .بههمین لحاظ سرانجام ،نتایج مفیدی برای جامعه
ایران دربرنداشت .قابل ذکر است که حزب کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی ،کامالً از درون
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پوسیده شده و در آستانة نابودی بود؛ بدینمعنا که اگر آن حزب ،درک درستی از مارکسیسم و
سوسیالیسم داشت ،ممکن بود بتواند ماندگار شود .ولی تنها پس از ده سال که از شکست جنبش
چپ در ایران گذشت ،در سال  1990میالدی اتحاد جماهیر شوروی بهطورکلّی فرو ریخت و
تفکر سوسیالیسم انقالبی نیز با آن به خاک سپرده شد .گروههای شکستخوردة چپ ایرانی که
پیرو خط "چین" بودند نیز از آنجاکه درک درست و مستقلی از سوسیالیسم نداشتند ،بهتدریج
پراکنده شدند؛ چراکه معبدشان رنگ باخت و "چین" بهسوی سوسیالیسم بازار یا نوعی از اقتصاد
سرمایهداری گام نهاد .اگر شوروی با انقالب داخلی ،قدرتش را ازدست داد و بهسوی
سرمایهداری رفت ،چینیها با ارادة خودشان بدان سو رفتند .حزب توده که با تبلیغات بر علیه
سرمایهداری آن را یک لکة سیاه و پلید مینامید ،سر خودش نیز بیکاله ماند .تأثیر تبلیغات
حزب توده و سایرین بر علیه سرمایهداری ،ذهنیتی را بهوجود آورد که اکنون نیز بدون حضور
مبلغین ،سرمایهداری بهعنوان یک مقولة ضد مردمی شناخته میشود .نمایندگان جمهوری
اسالمی هر زمانکه نام سرمایهداری مطرح شود یی گرچه خودشان از هر کس دیگر سرمایهدارتر
هستند یی بر ضد نظام سرمایهداری حرف میزنند؛ چراکه نفوذ تفکر حزب تودهای در بخش
روشنفکران فوقانی جامعة ایران برای مدتها ادامه داشت.
حال برگردیم به بخش دیگر که شامل ملیّون میشود .مسئلة اصلی ملّیگراها چیست؟ نه
اینکه خواهان سوسیال دمکراسی نبودهاند ،بلکه فرصتی برای بحث جدّی در رابطه با مسائل
عدالت اجتماعی و رابطة آن با سوسیال دمکراسی را بهصورت متمرکز و وسیع نداشتهاند .بهطور
مثال ،دکتر مصدق راجع به زمینهای کشاورزی یک الیحه به مجلس برد و تصویب کرد و
بسیار هم جالب بود ،منتها خیلی گسترده نبود ،اما مورد استقبال روستاییان قرار گرفت .آن الیحه
در ارتباط با بهبود وضع روستاییان بهتصویب رسید .درعینحال ،اصل قضیة دکتر مصدق در
ارتباط با نفت و ملی کردن صنعت نفت بود که یک جریان بینالمللی و مربوط به استقالل ایران
قلمداد شد .افکار ضد انگلیسی بهلحاظ آنکه آنها یکی از منابع اساسی جامعة ما را زیر کنترل خود
قرار داده بودند و میبایست آن منابع را از دست انگلیسیها درآورد ،شیوع فراوانی داشت؛ چراکه
نفت به یک مسئلة ملّی تبدیل شده بود .از اینرو ،در آن مقطع زمانی ،هدایتکنندة افکار عمومی
در جامعة ایران ،ملیّون بودند .البته حزب توده در پیروی از سیاست شوروی که خواهان تسلط بر
نفت شمال ایران بود نیز با مصدق همراهی میکردند .در جریان مبارزة ملّی از آنجاکه ملی
کردن صنعت نفت شعار اساسی بود ،بنابراین مسائل دیگر تحتالشعاع آن قرار میگرفت که
البته امری طبیعی بود .در آنزمان نیروهای ملّی که در جبهة ملّی ایران متشکل شده بودند و
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حزب ایران نیز از ارکان قوی جبهة ملّی محسوب میشد ،معهذا فرصتی برای اشاعه تفکر
سوسیال دمکراسی در قالب شرایط ایران ،وجود نداشت .بیگمان این موضوع به یک ویژگی
ایرانی برمیگردد که در هر زمان میتواند تنها به یک موضوع بپردازد و سایر مسائل اهمیت خود
را از دست میدهند .وانگهی مگر دکتر مصدق موفق شد؟ در نهایت او را با کودتای نظامی
مشترک آمریکا و انگلیس از کار ساقط نمودند و بدانترتیب جبهة ملّی نیز متفرق و ضعیف شد.
دیکتاتورها حاکم شدند و مدتها آزادی نیز وجود نداشت .نظام حاکم در خدمت منافع غرب و
بهویژه آمریکا بود .بههرحال ،به نظر من برای روشنفکران جامعه ،زمانی نبود که بتوانند خودشان
را از طیف این دو موضوع اساسی رها سازند .مضافاً اینکه مخرج مشترکی بین حزب تودهایها و
ملّیون بر سر مسئلة مبارزه با گرفتن صنایع نفت و برای خروج از زیر یوغ خارجیها که مفهوم
نهاییاش ضد امپریالیستی بود ،وجود داشت .این مسئله باعث شد که در حقیقت بهصورت
مشترک با همدیگر و بر یکدیگر نفوذ کرده و تقویت هم بشوند .اکنون هم الیهها و رسوبات
همان طرز تفکر بین روشنفکران ما دیده میشود .من فکر میکنم تا قبل از انقالب ،الاقل
همین دو تفکر بوده است .اگرچه یک عامل جدید دیگری نیز در آن دوران بهوجود آمد که
موضوع مرض انقالبیگری بود .من و جنابعالی نیز آنزمان در صف انقالبگرایان قرار داشتیم.
اگر در آن مقطع زمانی که تفکر ما به شیوة دیگری بود ،کسی میآمد و میگفت آقای
"برستین" ،سوسیال دمکراسی را با مظاهر مثبتی میداند و این خوب است ،اساساً به آن توجه
نمیکردیم و آن نظریه را محکوم مینمودیم .درحالیکه اآلن موضوع تغییر کرده است ،زیرا
انقالبیگری در ایران مرده است .یک زمانی ،اگر مبارزی انقالبی نبود ،وضع خوبی نداشت .شما
به یاد دارید در جنبش دانشجویی خارج از کشور چه تضادهایی که بین گروههای مختلفة چپ
وجود داشت ،اعم از چریکها ،پیکاریها ،خط احیاء و سازمان انقالبیها و همینطور بازماندة
جبهة ملی .تمام مشاجرات آنها در مورد مسائل مختلف ذهنی در راستای راه "کوبا" و راه
"چین" بود و اینکه کدام گروه انقالبی یا انقالبیتر است ،در رابطه با این نبود که کدام تفکر
عمیقتر و کارآمدتر است و کدام گروه دارد مبانی عالیة آزادی و دمکراسی را پیش میبرد.
بگذریم که هر دو جناح راهشان درست نبود .ولی بههرصورت این نوع مسائل وجود داشت و
کماکان نیز نیروهای بازماندة چپ هستند که هنوز تغییر عقیده ندادهاند و کماکان همان مواضع
قدیمی را تبلیغ میکنند .باید این ایدهها را دور انداخت و از آن گذر کرد .باید آگاهانه با این طرز
تفکر مبارزه کرد ،زیرا تفکری که میخواهد کمونیسم یا دیکتاتوری پرولتاریا حاکم شود ،یا حزب
کارگر را تنها وارث حاکمیت بداند ،راه به جایی نمیبرد .آنها میخواهند راه رفته و شکستخورده
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را دوباره امتحان نمایند .به نظر من سوسیالیسم انقالبی یک تفکر مرده است که نتیجهاش را در
روسیه دیدیم و تمام جهانِ کمونیسم از بین رفت .آن چیزی که در چین میبینیم ،کمونیسم
نیست بلکه سیستم کنونی در "چین" از نوع خاص سرمایهداری امپراطورهای سابق "چین"
است و نه یک نظام واقعاً سوسیالیستی .گرچه در ظاهر حاکمیت سیاسی در دست حزب
کمونیست است .حزب کمونیست "چین" ،شکل امروزی حاکمیت امپراطورهای قبلی آن است.
پدیدهای که فقط در "چین" امکانپذیر است .البته یکسری کارها و فعل و انفعاالتی میکنند
که خوب است ،ولی نمیتواند برای سایر کشورها الگوی مناسبی باشد .چینیها دارای روش
خاص خودشان هستند ،بنابراین قابل انتقال به هیچ مکان و بهویژه ایران نخواهد بود.
برای جامعة ایران راههایی که بهصورت اصالحطلبانه است ،وجود دارد .البته یک پرانتز باز
کنم که منظورم از اصالحطلبانه ،این اصالحطلبی کنونی جمهوری اسالمی نیست .زیرا آنها از
طریق روشهای اصالحطلبی که در نظر دارند ،بهدنبال حفظ نظام جمهوری اسالمی هستند که
البته عقیدة آنان برای پیروانش ،محترم است و در پی انجام این کار نیز بودهاند .راه آنها در قیاس
با حاکمیت دیکتاتوری اسالمی ،صحیحتر و به نفع جنبش ملّی ایران است .ولی بههرصورت از
نظر افکار مترّقی جامعه جهانی در زمینة سیاسی ،آزادی واقعی برای انتخاب ریاست جمهور،
یعنی شخصی که از قبل تعیین نشده باشد ،ارجحیت دارد .انتخاب نمایندگان مجلس و
نمایندگان ملی برای اقوام مختلف جامعه ایران ،انتخاب نمایندگان انواع و اقسام ادیانی که وجود
دارند تا بتوانند آزادانه در امر انتخابات شرکت نموده و در مجلس نظر خودشان را اعالم کنند.
همچنین خیلی از مناصب محلی در سطح شهرداریها و فرمانداریها ،باید با انتخابات آزاد
صورت گیرد و خود مردم تعیین کنند که چه اشخاصی انتخاب شوند .من فکر میکنم برای
بهدست آوردن این مسائل مهم ،باید کسانی باشند که آن را مطرح کنند .همانگونه که شما
کامالً آگاه هستید ،مردم ایران در این برهه از زمان ،کمتر به انقالب کردن و اعمال خشونت
برای تصرف دولت اعتقاد دارند .شاید عدهای خواهان این جریان باشند ،ولی جنبة عمومی ندارد؛
یعنی مردم ایران ،خواهان روشی که در "لیبی" یا "مصر" اتفاق افتاد ،یا در سوریه و عراق در
جریان است ،نیستند .این روشها و تفکرات کوتهنظرانة کشت و کشتار و بمباندازی و
خرابکاریها ،از نظر انسان متفکر و متمدن کنونی مردود شناخته میشود .مرض انقالبیگری
قبل از انقالب  57موجب شد که افکار مردم و دید جناح روشنفکر ایرانی به طرف سوسیال
دمکراسی حرکت نداشته باشد و بههمیندلیل نتیجة دیگری را بهبار آورد .به نظر من ،دکتر
بختیار اندکی در اینجهت حرکت کرده بود .بختیار امکاناتی در این زمینه داشت و میدانست که
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چه خواهد شد و بههمیندلیل شدیداً با چیزی که داشت پیش میآمد مخالفت کرد و نخست
وزیر شد .ولی ایشان یک نفر بود و یک جریان عمومی نبود که همة مردم بهدنبال آن حرکت
کنند و فراگیر شود .گرچه بختیار تشکل جبهه ملّی را هدایت مینمود ولی آن جناح از جبهة ملّی
که در ارتباط با شادروان سنجابی بودند و مسحور انقالبیگری شده بودند ،بختیار را تنها گذاشتند
و او بهتنهایی نتوانست در برابر اوضاع انقالبی ایران دوام بیاورد.
ذ :در آنزمان ،خلیل ملکی و افراد دیگری مانند شعائیان ،یا در گروه فلسطین ،شکراهلل پاکنژاد
بودند که سوسیالدمکراسی را مطرح میکردند ،ولی افکار آنها جایی در جریانات سیاسی ایران
پیدا نکرد .از دالیل آن ،شما به انقالبیگری اشاره کردید ،آیا موارد دیگری بودند که مانع پیشبرد
این شیوه و تفکر شدند؟
ا :بله .من با صحبتهای شما کامالً موافق هستم که اشخاص مختلفی در آنزمان بودند .از
زاویهای دیگر ،حتی افرادی که اسالمی است بوده ولی تفکرات سوسیالیستی داشتند نیز وجود
داشت .همانند مرحوم محمد نخشب که خاطرات چندین مالقات با ایشان ،اکنون در ذهنم
خطور میکند .حرفهای و نوع برنامههایی که مد نظر او بود ،بیشتر به سوسیال دمکراسی
عنایت داشت .افکارش را در قالب سوسیالیسم اسالمی مطرح میساخت و منتشر مینمود.
بههرحال مسلمانان در جامعة ما هستند و نقش و نظر خودشان را خواهند داد .با وجودیکه در
جامعة ایران ،انواع و اقسام افراد و گروهها با نظریات خوب وجود داشتند ،اما وقتی یک تفکر به
یک جریان عمده و فراگیر تبدیل نشود ،هر چقدر هم که تالش شود ،به جایی نخواهد رسید.
همانند تفکر کمونیسم در ایران ،که توسط حزب توده در بین روشنفکران ،شعراء ،نویسندگان،
کُنشگران سیاسی -اجتماعی و تعدادی از کارگران ،گسترش یافت و به یک جریان
عمومیتبدیل شد .زمانیکه تفکر انقالبیگری تحتتأثیر انقالب فرهنگی "چین" یا انقالب
"کوبا" و یا "چگوارا" قرار گرفت ،آنوقت بود که یک حرکت انقالبی در جامعه بهوجود آمد .کار
به جایی رسید که صحبت از این میشد که چه کسی انقالبی است یا چه کسی اسلحة بیشتری
در اختیار دارد .اگرچه انقالبیون مسئلهای ندارند که بگویند ما میخواهیم دربرابر ظلم بایستیم،
ولی باید به نتیجة نهایی این حرکتها نگاه کرد که چه هست و به چه چیزی ختم خواهد شد.
قبل از انقالب بهمن  ،57خیلی از سرمایههای فکری جامعة ما یعنی روشنفکران تباه شدند ،یا در
زندانها تحت شکنجه از بین رفتند یا اعدام شدند ،یا در زد و خوردها کشته شدند .اگرچه آنها
حاضر بودند جانشان را برای جامعه بدهند ،ولی اگر عمیقتر فکر میکردند که راه نجات جامعه
چیست؟ آنوقت نتایج بهتری بهبار میآمد.
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برای روشنتر شدن این مبحث ،الزم میدانم که دامنة صحبت را به جریانات کنگرههای
بینالملل بکشانم .در بینالملل اول  1860بحث بر سر وجود دولت یا عدم وجود دولت بین
مارکسیستها و باکونینها بود .باکونینها آنارشیست بودند و اساساً میخواستند دولت ،وجود
خارجی نداشته باشد .همانند طرفداران "لیبرتاریانها" در آمریکا که معتقدند دولت باید به حداقل
برسد و در کارهای عمومی و اقتصادی ،برنامه و دخالتی نداشته باشد و فقط در زمینة مسائل
بینالمللی و جنگهای خارجی به دولت نیاز است .در حقیقت بحث بر سر این بود که
"مارکس" میگفت وجود دولت الزم است ،اما باید بهصورت موقت باشد" .مارکس" بر این باور
بود زمانیکه پرولتاریا ،دیکتاتوری پرولتاریا را اعمال نماید ،مجبور است با دشمنان بجنگد و در آن
شرایط جنگی میبایست یک دولت باشد ،اما بهصورت موقت .موقتی بودن دولت نیز منوط به
ارتقاء جامعه به آرمان موعود یعنی جهان کمونیسم بود .در برابر این نظریه" ،میخائیل باکونین"
میگفت که اصوالً وجود دولت لزومیندارد .این دو نظریه یکی بر مبنای افراط و دیگری تفریط
بود .لذا وقتی یک تفکر سیاسی میخواهد مسائل اجتماعی را حل نموده و جامعه را به پیش ببرد،
هر زمان که به افراط یا تفریط بیفتد ،اوضاع خراب میشود و نتیجهای حاصل نمیگردد .با
شکست یک تفکر سیاسی ،نهتنها آن تفکر از بین میرود بلکه افرادی که مبلّغ آن بودند نیز از
بین رفته و پیروان آن مأیوس یا محتاط میشوند و آن روند سیاسی را کنار میگذارند .مبارزه بین
این دو نظر یعنی سوسیالیسم انقالبی و باکونینها در بینالملل اول به نتیحهای نرسید .در نهایت
نظریة آنارشیستها گرچه از بین نرفت ،ولی به یک جریان جنبی و غیرعمده در جوامع تبدیل
شد .بینالملل دوم بین سالهای  1889تا آغاز جنگ جهانی اول در سال  1914ادامه داشت و با
شروع جنگ ،بینالملل دوم نیز از بین رفت .در سالهای فعالیت بینالملل دوم ،مبارزه بین
سوسیالیسم اصالحگرایانه یا سوسیال دمکراسی و سوسیالیسم انقالبی بود .مارکسیستها انقالب
میخواستند ،اما طرفداران "برنستین" و سایرین میگفتند که ما میخواهیم از طریق اصالحات
به سوسیالیسم برسیم .مسئله افراط و تفریط یک جریان عمومیشده بود .انقالب ،در حقیقت
یک نظریة افراطگرایانه است و سوسیالیستهای انقالبی در نهایت با شروع جنگ جهانی،
فرصت را غنیمت شمرده و انقالب روسیه را با همکاری سوسیالیستهای اصالحطلب به نتیجه
رساندند .آنگاه با مانورهای مختلف ،سوسیال دمکراتها را از سر راه برداشتند و حاکمیت حزب
کمونیست بر کشور روسیه را اعالم نمودند .سپس با گذشت زمان" ،استالین" تمامی سوسیال
دمکراتها را کشت و از صحنه سیاسی شوروی خارج نمود .این جریان وقفهای در تفکر
سوسیال دمکراسی بهوجود آورد و درنتیجه روندهای سازشکارانه رایج شد .جریان تفریط نیز خود
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را بروز داد بدینصورت که سوسیال دمکراتها با دولتهای وقت سازش نمودند و بهطور عمده
در خدمت دولتها قرار گرفتند .بخشی از گروههای سیاسی آلمان نیز با "بیسمارک" ساختند و
قسمتی از گروههای سیاسی انگلیس مثل "فابیان"ها در یک مقطع زمانی با "مک دونالد"
نخست وزیر انگلیس سازش کردند .پیامد این سازشها آن بود که این گروهها هویت خود را
فراموش کردند و به جنبش سوسیال دمکراسی صدمه زدند .آنها میگفتند ما سوسیالدمکرات
هستیم ،ولی از طرف دیگر کامالً خودشان را در اختیار برنامههای دولت میگذاشتند .دولت وقت
نیز برنامههایش را پیش میبرد و کاری به آن گروهها نداشت .بعد از جنگ جهانی دوم ،تفکر
سوسیال دمکراسی دوباره اوج گرفت و در تعدادی از کشورها منجمله آلمان ،فرانسه ،ایتالیا و
کشورهای "نوردیک" موازین و نهادهای سیاسی آن ،بر کارها مسلط گردیدند.
داشتن نظریة متعادل ،بهترین شیوه در برخورد با تمام مسائل جامعه است .چه اختالف بین
زن و شوهر ،چه در درون خانوادهها ،چه بین کارگران و کارفرمایان و چه اختالف مواضع بین
گروههای سیاسی .جامعه و دولت براساس یک حرکت متعادل و با داشتن اختیارات اساسی
میتوانند با همکاری درست ،بهسوی پیشرفت و سعادت قدم بردارند .در مورد مردم نیز قدرت از
طریق انتخاب نمایندگان صالح که بهصورت حزب یا انجمن و یا گروه عمل میکنند ،نمایان
میشود .نمایندگان باید برای اهداف مشخص مردم ،تبلیغ و مبارزه کنند .در این مورد داشتن
پشتوانة مردمی برای نمایندگان ،یک امر الزامی است .در اروپا این مردم ،بخشی از سوسیال
دمکراتهای قدیم که عمدتاً کارگران و مارکسیتهای سابق بودند ،طرفدار جریان سوسیال
دمکراسی شدند .مطلب قابلتوجه این است که اکثریت افراد شرکتکننده در "کمون" پاریس،
بورژواهای میانة جامعه شامل مغازهداران ،بازاریان و اصناف بودند که پیشبرد اینگونه مسائل را در
نظر داشتند .مبارزه برای کسب اهداف اجتماعی ،در نهایت به پشتوانة مردمی نیازمند است .اقشار
میانی جامعه ،مانندِ کارمندان ،مغازهداران و کارگران میبایست در پشتیبانی از اهداف و
برنامههای سوسیال دمکراسی از خود همّت نشان دهند .تا زمانیکه این شرایط وجود نداشته
باشد ،خواست تغییر جامعه بهسوی ایدهآل سوسیال دمکراسی امکانپذیر نخواهد بود .من فکر
میکنم اولین قدم در این راستا ،درک درست از مفاهیم سوسیال دمکراسی توسط رهبران این
جنبش در ایران باشد .مفاهیم سوسیال دمکراسی را باید تعریف نمود و اهداف آن را مشخص
کرد .قدم بعدی ،انطباق آن مواضع و اهداف با شرایط ویژة جامعة ایران است .سوسیال دمکراسی
حاکم بر دانمارک در بین کشورهای هفتگانة اسکاندیناوی ،بهترین نمونه شناخته شده است ،ولی
نباید در آموزش از دستاوردهای دانمارک ،تمامی سیاستهای مورد استفادة آنها را بدون توجه به
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شرایط ایران ،در دستور کار قرار داد ،همچنین از آلمان که نمونة دیگری از سرمایهداری اروپاست
و یا از آمریکا نباید اقتباس کورکورانه کرد .ابتدا میبایست جامعه را شناخت و بر این اساس،
موازین مربوط به عدالت اجتماعی ،آزادی ،حقوق بشر و مواردی که در قالب سوسیال دمکراسی
میتواند عمَلی شود را انتخاب کرد .سپس آن موازین را با کلمات فارسی که قابل درک برای
مردم عادی باشد را تبلیغ نمود .حتی ممکن است الزم نباشد که از کلمة سوسیال دمکراسی که
یک عنوان خارجی است استفاده کرد ،میتوان بهجای آن مردمساالری را بهکار برد.
ذ :همینطور بهجای کلمة سوسیال دمکراسی ،میتوان از جامعة رفاه یا دولت رفاه نیز استفاده کرد.
شما در خصوص افراط و تفریط و نکات مثبت و منفی و همچنین آموزش در جامعه صحبت
کردید .اما آیا مشکالت و موانع دیگری برای پیشبرد سوسیال دمکراسی در جامعة ما وجود دارد
که برای شنوندگان عزیز توضیح دهید؟
ا :یکی از مشکالت اساسی ،همین نظام کنونی حاکم بر ایران است .بههرحال باید پذیرفت
که این نظام بر مسند قدرت است .در جواب این سؤال که آیا میخواهیم این نظام بر سر کار
باشد؟ باید گفت :نه ،میخواهیم عوض شود .اما ما نه از طریق انقالب ،بلکه بهصورت تدریجی
میبایست ماهیت آن را عوض نماییم .ما با افراد کاری نداریم ،اما اشخاصی هستند که باید
ماهیت آنها را تغییر داد .تفکر سکوالر دمکراسی بهمعنای جدایی دین از حاکمیت و سیاست
است .این موضوع باید جای خود را در جامعه باز نماید .زیرا اکنون دین و دولت در هم ادغام
شده و دین حاکم بر دولت است .جالب است این قضیه را یاد آوری کنم که "آتاتورک" در
ترکیه ،سیستم سکوالر را بهوجود آورد و دوست داشت یک جامعة آزاد دمکرات همانند اروپا
داشته باشد .اما آنها چنان به تفریط افتادند که اکنون اگر یک مؤذن یا روضهخوان بخواهد
مطلبی را ادا کند ،باید به ادارة امنیت ترکیه برود و کسب تکلیف کند .این یعنی کنترل مذهب و
نوعی از سکوالریسم که دولت ،کنترل مذهب را در دست دارد و چنین دیدگاهی صحیح نیست.
آمریکا نیز دولت سکوالر دارد که بدیننحو عمل نمیکند و هم مذهب و هم دولت هر دو آزاد
هستند .بحث بر سر این است که مذهب در کار دولت دخالت نداشته باشد و دولت نیز هیچ وقت
به کلیساها نمیگوید که چه چیزی را تبلیغ کند یا چه موردی را انجام ندهد .در ترکیه مفهوم
درست سکوالریسم و مسئلة آزادی ادیان درک نشده است .اگر به بحث داخل ایران برگردیم،
برای دولت کنونی باید روشن نمود که سیستمی میخواهیم برقرار شود که مثل ترکیه نباشد و
دولت در مذهب دخالت نکند .کسانی که راه سوسیال دمکراسی را با هر نام دیگری میخواهند
در ایران تبلیغ نمایند باید بدانند که این شیوة کار برای دولت خطری دربرندارد .این دیدگاه
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ممکن است مورد انتقاد افراد بسیاری قرار گیرد که یعنی چه؟ یعنی این راه و روش سوسیال
دمکراسی است که میگوید باید تدریجی حرکت کرد و از طریق انتخابات آزاد مقامها را یکی
پس از دیگری بهدست آورد و از این طریق پیش رفت .چنین روشی نه حالت جنگی دارد و نه
حالت قهری و نه ضدیت با افراد .لذا باید کاری کرد که انتخابات آزاد در کشور برقرار شده و
تعداد نمایندگان آزاد در مجلس بیشتر شوند .هرچه تعداد نمایندگان زیادتر گردد ،نقش آنان در
جامعه نیز آشکار میشود و بدینترتیب تقاضاهای پشتیبانان این نمایندگان میتواند مسیر
دستیابی به خواستهها را طی کند .تا وقتی این کار را انجام نگیرد ،هیچ وقت به نتیجة نهایی
نخواهیم رسید .همانند آزادی در ایران که صد و اندی سال برای تحقق آن انقالب شده است و
هنوز آن را بهدست نیاوردهایم .اینکه ما به یکباره این خواستهها را بهدست آوریم ،شدنی نیست و
بهسادگی محقق نخواهد شد بلکه زمان طوالنی الزم است .اگر چنین گمان شود که جمهوری
اسالمی از مسند قدرت کنار رفته و این سیستم جدید ،جای آن را بگیرد ،فرضی غیرمعقول است.
سؤال اینجاست که چگونه جمهوری اسالمی از قدرت ساقط میشود؟ اگر خودش کنارهگیری
کند یک حرفی است که چنین امکانی غیرقابلتصوّر است ،پس باید آن را برکنار نمود .آنگاه
سؤال جدیدی مطرح میشود که با کدام قدرت و کدام راه و روش این تفکر را میتوان عملی
نمود؟ همانند راه و روش سوریه؟ وای بهحال ملت ما اگر بخواهد به آن راه برود .ببینید بر سر
کشور زیبای سوریه چه آمده و چقدر مردم آن از بین رفته و آواره شدهاند! این کار چه نتیجهای
دربرداشت؟ اینهمه کُشت و کشتار و خرابی بهبار آمد برای بهدست آوردن چه چیزی؟ از بطن
اینهمه خشونت و خرابی چیزی باقی نمیماند که بتوان از میان آن به آزادی و نهادهای
دمکراتیک رسید .نمونهاش در لیبی است "،قذافی" را در لیبی از اریکة قدرت انداختند ،کاری
ندارم که چه سیستمی در آنجا بر سر کار بود ،ولی چه نتیجهای دربرداشت؟ میبینیم با مسائل
مختلفی که در آنجا بهوجود آمد ،جلسات پارلمان برگزار نمیشود ،یا با رئیسجمهور همکاری
صورت نمیگیرد .ما چنین وضعی را نمیخواهیم .زیرا ایران یک کشور قدیمی با سنتهای
خاص و همراه با افتخارات گوناگون است و علیرغم کمبودهای زیادی که داشته است ،همانند
خیلی از کشورهای دیگر نیست .باید قدری آموزش دید و بهتر است در اینزمینه از کوروشکبیر
که یک فرد اصالحطلب و عادل بود بیاموزیم .اگرچه مفهوم عدالت در آنزمان را با اکنون
نمیتوان مقایسه کرد .اما پدر تفکر ملّی جامعة ما کوروش است و هیچ کس دیگری نیست.
همچنانکه پدر سازندگی جامعة ما هم داریوشکبیر است نه شخص دیگری .بنابراین ،ما باید از
آنها بیاموزیم که چه انسانهایی بودند ،چه کارهایی انجام دادند و چگونه با مردم رفتار کردند؟ و
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به سمت جلو گام برداریم .البته نمیشود در قالب  2500سال قبل کار کنیم ،منظور این است که
باید از آنها الهام بگیریم و آن روشها را بهکار بندیم .زیرا ما نمیتوانیم با روشهای انقالبیگری
و کمک گرفتن از خارجیها و آوردن سربازان خارجی در خاک سرزمینمان ،این نظام را تغییر
دهیم ،نتیجة این کار بدتر از هر چیزی خواهد بود که اآلن هست .ما میبایست رفتاری داشته
باشیم تا این نظام درک کند که ما خطر بالقوه و فوری برای آنها نیستیم و اهداف ما ،خطری
ایجاد نمیکند .نباید این احساس را داشته باشند که ما میخواهیم ریشة آنها را از جا برکنیم ،در
اینصورت ما را دستگیر و به زندان میاندازند و نتیجهای برای ما دربرنخواهد داشت ،امری که
هماکنون در جریان است .بنابراین ،ما باید به تدریج و با همان روشهایی که سوسیالدمکراتها
همیشه مطرح کردهاند ،پیش برویم و قدمهایمان را براساس سازماندهی نیروهای مختلف
جامعه ،بر مبنای تقاضای عمومی به سمت جلو برداریم .همانند تفکر "اسانلو" در اتحادیة
اتوبوسرانی که حرکت جالب و مؤثری بود .نباید این حرکات را به سمت رادیکالیسم کشاند .در
ابتدا میبایست تقاضاها را بهصورت آبرومندانه ،خوب و متحد مطرح نمود و در پی موفقیتهای
کوچک بود تا به مبارزین قوّت قلب و انرژی بدهد و قدم دیگری را به جلو بردارند .هر قدمی که
برداشته شود ،خود موفقیت بزرگی را برای سوسیال دمکراسی به ارمغان میآورد .البته نباید
اینقدر رؤیایی فکر کنیم که تمام گامهای مبارزاتی ما نتیجهای مثبت دربرخواهد داشت ،ولی
آرزو داریم که چنین شود و هر چه بیشتر به جلو حرکت کنیم ،به ایدهآل سوسیال دمکراسی
نزدیک خواهیم شد.
ذ :امروزه ساختن یک حزب فراگیر برای حرکت به سمت جریان سوسیال دمکراسی ،مورد
صحبت خیلی از کوشندگان سیاسی داخل و خارج از کشور است .با امکاناتی که خارج از کشور
داریم ،قابل قیاس با داخل کشور نیست ،علیرغم اینکه در داخل کشور نیز عدهای هستند که
این پدیده مورد نظرشان بوده و سعی میکنند در این زمینه قدمهایی بردارند و همانطورکه
میدانید امکانات ما در خارج بهمراتب بیشتر از داخل ایران است .حال ،سؤالم این است آیا
میشود چنین جریانی را بهوجود آورد ،با کدامین ابزار یا کارهایی این تشکل محقق میگردد؟
اگرچه بحث بر سر اسم آن نیست ،بلکه محتوا و این تفکر و راه و روش آن مد نظر است .لذا
آیا اساساً میتوانیم این کار را انجام داد یا خیر؟
ا :آرزو دارم این کار صورت پذیرد .من فکر میکنم بعد از انقالب ،یکی از دستاوردهایی که
بهدست آوردهایم این است که عدهای از روشنفکران فهمیدهاند که راه و روش قدیمیجنبش
چپ نادرست بوده است و باید راه و رسم جدیدی بپیمایند .من اعتقاد دارم کسانی که در
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زمینههای ناسیونالیستی و حتی چپ فعال بودهاند ،تجدید نظرهایی در افکارشان نسبت به
برخورد با یکدیگر و همچنین روش برخورد با همدیگر و نیز این موضوع که در جامعة ایران چه
میخواهند را انجام دادهاند .به عقیدة من ،نظریات رفرمیستی و اصالحطلبی ،نوعی از سوسیال
دمکراسی مدرن است .در جنبش اسالمی ،گسترش تفکر اصالحطلبی رونق بیشتری یافته،
درحالیکه روش اصالحطلبی در بین نیروهای چپ هنوز فراگیر نشده است .شاید هم تاکنون
عدهای به فکر انجام چنین امری افتادهاند .اگرچه در داخل و خارج تحت لوای سوسیال
دمکراسی ،نهادی دیده نشده است .عدهای باید دور هم جمع شده و این موضوع را مطرح سازند.
شما با متدهای فکری خودتان رادیو را ایجاد کردهاید که خیلی جالب است ،ولی دست به انتشار
نشریهای نزدهاید تا مطالب مورد بحث ،پایداری بیشتری در بین مردم داشته باشد .البته میتواند
تعداد شنوندگان رادیو خیلی بیشتر از آن باشد که یک نشریه بتواند جایگزین آن شود .بهطور
عمومی دوران نشریات پایان یافته است ،اما بدینمعنی نیست که هیچ نشریهای نباید انتشار یابد.
رسالهها را میتوان در فیسبوک ،توئیتر ،یوتیوب و سایتهای مختلف ،ترویج داد .شخصیتهای
سیاسی با مباحث خوب و برجسته میتوانند موضوعات مختلف سوسیال دمکراسی را مطرح
سازند .خاطرنشان کنم که تشکالت قدیمی نمیتوانند تغییر ماهیت داده و یک چیز جدید را ارائه
بدهند ،بلکه آن تشکالت باید نوسازی شوند .بهعنوان مثال جبهة ملّی و دیگر گروههای مختلف،
اگر نوسازی نشوند ،باید دو دستی به همان فرمولهای قدیمی بچسبند که با این دیدگاه هیچ
وقت به هیچجا نخواهند رسید .در نتیجه افرادی که عالقهمند به این روند جدید هستند نباید با
تنگنظری به این روش نگاه کنند .چون متأسفانه در بین ما ایرانیها سرپرستمَنِشی وجود دارد
و با تحکم میگوییم هرچی من میگویم بقیه باید بپذیرند .در حقیقت این افراد در پی تبلیغ
رهبری خود هستند تا پیشبرد یک جنبش .لذا باید با این مسئله مبارزه شود و تا زمانیکه
سازمانها وابسته به شخصیتها باشند ،کار به جایی نمیرسد .اما اگر غیر از این باشد ،این امید
است که با تفکری نو یک جریان اصالحطلبانه بتواند به یک موج فراگیر در جامعه تبدیل شود و
به دستاوردهای قابلتوجهی نایل آید.
ذ :جناب دکتر اقتداری ،من به انتهای سؤالهایم رسیدم ،اگر شما نکتهای اضافه بر صحبتهایتان
دارید بفرمایید.
ا :از آنجاییکه من اقتصاددان هستم ،شاید بد نباشد که در پایان صحبتهایم ،دو  -سه
آمار در اختیار شنوندگان قرار دهم .جریان سوسیال دمکراسی تحول پیدا کرده است ،زیرا در
اوایل همة سوسیال دمکراتها با تعبیری که تحتتأثیر "مارکس"" ،انگلس" و "لنین" از آن
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داشتند ،خواهان رسیدن به سوسیالیسم بودند ،اما بعدها به مفهوم دیگری غیر از آنچه
"مارکس"" ،انگلس" و "لنین" به سوسیالیسم داده بودند ،رسیدند .یکسری افراد از جریان
اولیه کناره گرفتند و با آن به مخالفت پرداختند .آنها تفکر حاکمیت دیکتاتوری پرولتاریا و
حقانیت طبقة کارگر برای حاکمیت بر جامعه را کامالً کنار گذاشتند و بهجایش دست به
گردآوری افراد در اقشار مختلف زدند .آنها از بین کارگران ،کارمندان ،دهقانان و خردهبورژوازی
شهری ،تشکیالت متحدی را ایجاد نمودند .همگی با هم همکاری کردند و یک جریان
عمومی رشد پیدا نمود .بهعنوان نمونه در آلمان ،این جریان انجام شد و آنگاه از بطن این
حرکت ،موج سوم یا راه سوم( )1در اروپا بهوجود آمد که عنوان سوسیال دمکراسی را به آن
اطالق نمودند .جالب آنکه "تونی بلر" در انگلیس و "بیل کلینتون" در آمریکا از طرفداران
این راه سوم میباشند .این موضوعات به اختالفاتی که بین تفکرات حزب دمکرات با
جمهوریخواهان در آمریکا وجود دارد ،برمیگردد .همینطورکه میدانید دمکراتها در مسائل
عمومی داخلی جامعة آمریکا مثل بیمة سالمتی ،امنیت اجتماعی( ،)2شرایط استخدام و
بازنشستگی ،حداقل حقوق کارکران و ...که همة اینها در قالب سوسیال دمکراسی مطرح
هستند ،توجه بیشتری دارند .در عین حال "اوباما" نظرش این است که باید مالیات افراد با
درآمد باال را افزایش داد .شایان توجه آنکه تمام کشورهای هفتگانة اسکاندیناوی از محل
دریافت مالیات میتوانند به مسائل رفاهی اجتماعی خود دست یابند .البته تمام آن هفت کشور
"نوردیک" با یک فرم و نرخ مساوی مالیات نمیگیرند ،همچنین با یک روش برنامههایشان
را اجرا نمیکنند .بلکه هر کدام از آن کشورها برای خودش یک فرمول جداگانه دارد .مثالً
مالیات در کشور سوئد  ،%51دانمارک  %52و در فنالند  %49است .بزرگترین ارقام مصرف
بودجة دولت ،صرف مخارج کلّ اجتماع میشود ،در حالیکه در سایر کشورها اینچنین نیست.
درصد کارگرانی که در اتحادیههای کارگری فنالند هستند به  70میرسد .در سوئد  ،%68نروژ
 %55و در کشور سرمایهداری آمریکا  %11میباشد .با این درصد پایین در آمریکا به این نتیجه
میتوان رسید که آمریکا نظامی نیست که به فکر حمایت از کارگرانش باشد؛ یعنی نمیگذارند
که اتحادیههای کارگری در آمریکا رونق یاید .االن یکی از بزرگترین شرکتهای بزرگ در
آمریکا  Wal – Martمیباشد که نمیگذارد اتحادیة کارگری در آن بهوجود آید .چرا؟ چون
اتحادیهها کمک میکنند که کارگران به حق و حقوق خود برسند.
2. Social security

1. The third way.
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ذ :میخواهم یک جمعبندی از صحبتهای شما داشته باشم ،اینکه ما باید شرایط جامعة خودمان
را در نظر بگیریم و مسائل داخلی آن را مطالعه نموده و تضادها و مشکالت آن را دریابیم.
سپس برای یک جامعة رفاه در آن سرزمین برنامه ارائه دهیم .همانگونه که شما بهدرستی به
آن اشاره نمودید ،ما بههیچوجه نمیتوانیم دنبالهرو کشورهای اسکاندیناوی باشیم .و طبق آماری
که شما فرمودید همة آن هفت کشور نیز با هم فرق دارند.
ا :دقیقاً همینگونه است .همچنین باید یادآوری کنم که ایران نزدیک هندوستان قرار دارد.
"گاندی" عضو حرکت سوسیال دمکراسی بود ،او حزب کنگره را با یکسری موازین سوسیال
دمکراسی عجین کرد و همین روشها و موازین را در آنجا حاکم نمود .اکنون میبینیم که
هندوستان یکی از بزرگترین دمکراسیهای جهان است .این درس آموزندهای برای ما قلمداد
میشود .چون هند یک کشور شرقی است و با کشورهای اروپایی و آمریکا که دارای فرهنگ
دیگری هستند ،تفاوت دارد .همچنین در هندوستان قانون و دمکراسی برای مدت طوالنیتری
رایج بوده است .به این لحاظ مملکت ما نیاز دارد که از تجربیات و دستاوردهای کشورهای شبیه
خودش بهرهمند گردد.

 -2-1جالل ایجادی

تاریخ گفتوگو :سهشنبه بیست و سوم سپتامبر  2014ی برابر با دوم مهر .1393
رادیو پویا ـ مهدی ذوالفقاری :جناب دکتر ایجادی درود بر شما و سپاسگزارم که این وقت را در
اختیار ما گذاشتید.
جالل ایجادی :درود بر شما و شنوندگان محترم رادیو پویا .امیدوارم که خوب و خوش و
دلهای پُرامید داشته باشید.
ذ :گفتمان امروز ما در رابطه با سوسیال دمکراسی است .تعریف خودتان را از این موضوع و
همچنین تاریخچه ای از آن را در جهان و ایران بهصورت اختصار ارائه بفرمایید.

ا :سوسیال دمکراسی دارای یک تاریخ غنی است و نقش مهمی در تاریخ جهانی ایفا نموده
است .این جریان تاریخی از اواسط قرن نوزدهم آغاز شد و تا امروز در شکلهای گوناگون وجود
دارد .بهاینترتیب اگر بخواهیم در گام اول ،تعریفی از این جریان ارائه بدهیم ،باید بگوییم کلمة
سوسیال در زبان فرانسه بهمعنای اجتماعی و همچنین بهمعنای توجه به وضعیت جامعه برای
تقویت عدالت اجتماعی است .از سوی دیگر دمکراسی یعنی توجه به امر آزادی ،انتخابات و
حقوق شهروندی است .به بیان دیگر سوسیال دمکراسی در هستة مرکزی خودش میپذیرد که
ما از نظر دمکراسی به امر بازار آزاد ،اقتصاد بازار و آزادی رقابت و آزادی افراد برای ایجاد
فعالیتهای تولیدی و اجتماعی معتقد هستیم .افزون بر آن ،میپذیرد که باید این اقتصاد بازار بر
پایة منافع اجتماعی عمومی و با توجه به وضعیت کارگران و افراد زحمتکش جامعه منجر به
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عدالت بیشتر شود؛ البته باید گفت که در ابتدا سوسیال دمکراسی دربرگیرندة جناحهای رادیکال
نیز بود که بهسرعت ،نظریة مارکس را از خود جدا میکند .پرسش این بود که چه تحلیلی از
سرمایه داری باید ارائه نمود و چه سیاستی باید در پیش گرفت؟ بر پایة این پرسش عمومی است
که از اواسط قرن نوزدهم ،جنبش رادیکالی شکل گرفت و سپس سوسیالیسم و مارکسیسم را پی
نهاد و به دنبال آن به گرایشهای گوناگون منجر شد .ایدة مرکزی اقتصاد با عدالت اجتماعی و
تعریف عمومی سوسیال دمکراسی همراه است که از ابتدا با خود داشته و کماکان آن را با خود
حمل میکند .اگر امروز به کشورهای اروپایی مانند آلمان ،فرانسه یا کشورهای حوزة
اسکاندیناوی نگاه کنیم ،ایدة مرکزی ،همین ایدة اعتدال است که از ابتدا بهوجود آمده است؛
یعنی پذیرفتهاند که سرمایهداری وجود دارد ،اما سرمایهداری باید دارای اعتدال و اصل آشتی
سرمایهداری با عدالت باشد .البته سوسیال دمکراسی از مارکسیسم تأثیر پذیرفت ،ولی با انشعاب
در جریان سوسیالدمکراسی ،مارکسیسم با خصوصیت یک جریان انقالبی پدیدار شد و سوسیال
دمکراسی همچون یک جریان رفرمیستی و اصالحطلب خود را نشان داد" .کارل مارکس"
خواهان الغای سرمایهداری است و این مطلب در "مانیفست حزب کمونیست" که در 1848
منتشر شد ،آمده است" .مارکس" در کتاب هجدهم برومر که در  1852منتشر شد ،این سوسیال
دمکراسی را بهعنوان یک جریان خردهبورژوایی معرفی میکند .بینش "مارکس" و "انگلس"
در برابر بینش "پیر ژوزف پرودون" قرار میگیرد .در اواخر قرن نوزدهم ،جدایی میان رفرمیستها
و انقالبیون آشکار است و احزاب طرفدار سوسیال دمکراسی" ،سوسیالیست" نامیده میشوند.
"فردیناند السال" اعالم میکند که خواهان سوسیالیسم دولتی است ،مخالف انقالب قهرآمیز
است و برای او ،دولت ،ابزاری برای عدالت اجتماعی محسوب میشود .بههمینخاطر احزاب
سوسیال دمکراسی میپذیرند که ایدة مرکزی اعتدال در سرمایهداری ممکن است .این فکر
برخالف آنچه "کارل مارکس" مطرح کرده بود ،میباشد" .مارکس" در "نقدیرنامه گوتا" بینش
"السال" را مورد انتقاد قرار داده و از ضرورت "دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا" سخن میگوید.
برای سوسیال دمکراسی ،سرمایهداری از بین نخواهد رفت .منتهای مراتب از آنجاییکه
سرمایهداری میماند و رقابت در آن شدید میشود ،بنابراین ،جریان ایجاد اعتدال را نه بر عهدة
فرد یا نهاد خاصی ،بلکه به نهاد دولتی موکول میکند .دولت ،نهاد فراشخصی است و اقدام نهاد
دولتی بر پایة تصحیح شکافهای طبقاتی و اقتصادی است که با مداخلهگری اقتصادی باید در
جامعه تعدیل بهوجود آورد .از نظر سوسیال دمکراسی دولت باید نقش سیاسی در عرصة
اجتماعی ایفا کند؛ معنای دیگر آن ،چنین است که باید اقدامهای مربوط به دولت رفاه را رشد
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داد .گو اینکه در اینزمینه درکهای گوناگونی وجود دارد و ما با بینشهای بسیار متفاوتی مواجه
هستیم .وقتی میگوییم دولت رفاه یعنی دولتی که منافع عمومی را در نظر دارد و در عرصة
اقتصاد و اجتماع دارای نقشی فعال است .یکی از شاخصهای سوسیال دمکراسی بهطور
مشخص مسئلة درک از دولت رفاه میباشد که در فرانسه به آن  Etate-providenceمیگوییم
و معادل آن در زبان فارسی واژة "دولت رفاه" است .دولت ،بیان منافع عمومی در جامعه است و
فرای طبقات عمل میکند .اقدام دولت از موضعی مسلط ،اجازه میدهد تا یک جامعه بتواند
سیستم موجود را تا حدودی تصحیح کند و از تخریب بیشتر و شکافهای گستردهتر طبقاتی
جلوگیری نماید .سوسیال دمکراسی تمایل به انقالب ندارد ،بخصوص انقالبی که بهشکل
خشونتبارِ آن در بینش مارکسیسم و در جنبش سوسیال دمکراسی ابتدایی وجود داشته است،
بلکه سوسیال دمکراسی به رفرمیسم اعتقاد دارد .تمامی احزاب سوسیال دمکرات بهعنوان احزاب
رفرمیست و اصالحطلب قلمداد میشوند؛ البته این رفرم سوسیال دمکراتیک برابر اصالحطلبی
دینی در ایران نیست .سوسیال دمکراسی را باید با تاریخ غرب و واکنشی در برابر اقتصاد
سرمایهداری و جنبش کارگری و سندیکایی درک کرد .اصالحطلبی در درون سیستم
سرمایهداری به مسئلة طبقات تهیدست توجه داشته و با ردِّ انقالب خشونتبار ،توزیع ثروت را با
رفرم میسّر میداند .این تفکر دارای یک تاریخ پُرتالطم در غرب است.
ذ :اگر اصل را بر مبنای موجود بودن دولت رفاه بگذاریم که در این دولت تالش در راه اصالحات
بیشتر در راستای رسیدگی به امورات تهیدستان یا زحمتکشان جامعه میباشد ،پس در جامعة
خودمان وضع چگونه است؟ میبینیم که اصالحطلبان میخواهند این حاکمیت را برای
اصالحات حفظ کنند .آیا این برداشت درست است؟
ا :بله ،شباهتهایی میان اصالحطلبان و رفرمیستها وجود دارد .ولیکن نسبت سوسیال
دمکراسی در تاریخ غرب که مورد بحث ما میباشد ،با اصالحطلبی دینداران شیعه در ایران
امروزی بسیار فاصله دارد .سوسیال دمکراسی ربطی به رفرم دینی ندارد ،ربطی به اصالح شیوة
حکومتی ندارد .سوسیال دمکراسی نقد به سرمایهداری برای رفرم در آن است و دولت رفرماتور
نظام است .البته اگر ما معنای  Etat-providenceیا "دولت رفاه" را در ادامة تجربه و مبارزات
سوسیال دمکراسی در اروپا در نظر بگیریم ،تاریخ بسیار سنگین و پیچیدهای با خودش دارد .اگر
بخواهیم مسئلة سوسیال دمکراسی را به شکل دقیقتر مطرح کنیم ،میتوان گفت این تفکر از
زمان انقالب  1848فرانسه بهوجود آمد و "کارل مارکس" این مطلب را در کتاب خود با عنوان
هجدهم برومر لوئی بناپارت که به فارسی هم ترجمه شده است ،در سال  1852مطرح میکند.
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این موضوع همچنین در ادبیات چپِ آن زمان ،ازجمله نظریة "پرودون" ،بهعنوان سوسیال
دمکراسی مطرح میشود" .مارکس" میگوید« :ما انتظار داشتیم کارگران انقالب کنند و کار را
به سرانجام برسانند ،ولی این منجر به این شد که ائتالفی بین کارگران و خردهبورژوازی بهوجود
بیاید» .براساس این برداشت" ،سوسیال" به حضور کارگران تأکید دارد و نیروی محرکه را طبقة
کارگران میداند .در نگاه "مارکس" ،دمکراسی از آنِ خردهبورژواهاست و ائتالف این طبقات به
سوسیال دمکراسی منجر میشود .از همان ابتداست که سوسیال دمکراسی گرایشهای مختلف
را در خود نشان میدهد .ما میدانیم که در درون جنبش سوسیال دمکراسی که به عدالت
اجتماعی توجه دارد ،اختالفات شدیدی بهوجود آمد و یکی از آن اختالفات ،مخالفت با تزهای
مارکسیستی بود ،زیرا "مارکس" میگفت براساس ماتریالیسم تاریخی ،باید در جامعة
سرمایهداری انقالب کنیم و میبایست جامعة سرمایهداری را از طریق یک انقالب قهرآمیز و
خشونتبار به رهبری طبقة کارگر جدید یا پرولتاریا ،به پایان برسانیم .نظریة "مارکس" و
"انگلس" و مارکسیستها ،رادیکال بود و آنها انقالب را درمان دردها در مدل سرمایهداری
میدانستند .آنها پیشنهاد گسست میکردند و نظرشان بر این بود که دنیای سرمایهداری آن
زمان میچرخد و میچرخد و منجر به تضادهای شدید داخلیاش میشود ،لذا به ناگزیر انقالب
بخصوص در کشورهای پیشرفتة اروپا مانند انگلستان بهوجود میآید .اما برخالف نظریة
"مارکس" این انقالب روی نداد.
()1
زمانی "انگلس" به "ادوارد برنشتاین" میگوید« :تو باید مجموعهنوشتههای باقیماندة
جریان سوسیال دمکراسی را منتشر کنی و دقت کنی که از این به بعد تو راهنمای فکری این
جریان هستی» .اما "برنشتاین" خود را از "مارکس" جدا میکند و ابراز میدارد که نظریههایی
که "مارکس" و "انگلس" مطرح کردند ،تحقق نیافته است ،بنابراین اگر ما بهدنبال اصالح یا
تحول ،درون جامعه هستیم ،فقط از احزاب کارگری و طبقة کارگر نباید صحبت کنیم ،بلکه ما
باید شرایطی را به وجود بیاوریم که طبقة کارگر با طبقة متوسط ائتالف کند ،طبقة متوسطی که
تالش دارد خودش را باال بکشد ،و این امر بر خالف نظر "مارکس" بود" .مارکس" میگفت
طبقة متوسط در حال از بین رفتن است .ولی واقعیت برخالف این نظریه بود .بدینلحاظ است
که در روند اختالفات" ،کارل کائوتسکی" میگوید« :من مخالف این انقالب قهرآمیز هستم .ما
باید این نوع انقالب را کنار گذاشته و طرفدار رفرم و تغییرات اساسی درون سیستم باشیم».
1. Eduard Bernstein.
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سوسیال دمکراتهای جنبش کارگری جهانی ،این تغییرات را در رابطه با طبقة کارگر و همچنین
نوعی عدالت اجتماعی که بخصوص به تهیدستان توجه دارد ،قرار میدادند .سوسیال دمکراسی
با تاریخ کارگری و سرمایهداری و تحوالت فکری چپ اروپا گره خورده است.
در صورتیکه ماجرای اصالحطلبی سالهای اخیر در ایران ،یک حرکت در چارچوب
ایدئولوژی اسالمی است .این اصالحطلبی ،بیان اختالف روی برخی شیوهها و تفسیرها در شیعه
است .اصالحطلبی دینی در ایران حتی اصالحطلبی دینی پروتستانتیسم نیز محسوب نمیشود.
هر پدیده را باید با دقت علمی و تاریخی مورد توجه قرار داد .شباهتها بیانکنندة نزدیکی
نیست .اصالحطلبان ایران یک بخشی از اقشار مرفه و متوسط جامعه هستند که با شیوههای
حکومتی جناح والیت فقیه کامالً توافق ندارند و به نوعی خواهان تخفیف دادن فشارها هستند.
آنها با جناح سنّتی روحانیت روی اصل اسالم و حکومت دینی توافق دارند .البته اختالف وجود
دارد ،ولی نزدیکی همه برای ادامهکاری اسالم است .بنابراین رفرم سوسیال دمکراسی با
اصالحطلبی دینداران شیعه ،دو مقولة کامالً مجزا هستند .سوسیال دمکراسی در نقد
سرمایهداری ،به حکومت طبقات کارگری و زحمتکش رسیده و سپس به ائتالف با طبقات
متوسط منجر میشود .فلسفة سیاسی سوسیال دمکراسی در خوشبختی جامعه توسط دولت رفاه
است .با طرح سیاست رفاه یا دولت رفاه ،آن دولتی مورد نظر است که به امر سوسیالیسم توجه
میکند .بهاین معنا که آنها میگویند اعتدال اجتماعی و خوشبختی و رفاه مردم از آسمان
نمیآید ،بلکه محصول سوسیالیسم است .سوسیالیسم یعنی روش جدیدی برای باال رفتن از
سرمایهداری کنونی ،با پذیرفتن اقتصاد سرمایهداری؛ به بیان دیگر ،وجود بازار و آزادی رقابت،
ولی بازاری که تا حدودی تنظیم شود .سوسیالدمکراسی خواهان سرمایهداری ،بازار و دمکراسی
است .اصالحطلبان ایران مدافع طبقات زحمتکش نیستند و ادعایی در این زمینه ندارند ،آنها رفرم
در سرمایهداری نمیخواهند ،آنها با والیت مطلقه و فقه شیعه در کلنجار خودمانی هستند.
ذ :روند تاریخی رشد سوسیال دمکراسی چیست؟
ا :قرن گذشته دو جریان فکری عمده در دنیا موجود بود ،یکی لیبرالیسم اقتصادی متمایل به
سرمایهداری و دیگری سوسیال دمکراسی ،سپس سوسیالیسم که خواهان براندازی سرمایه و
پیروزی پرولتاریا بود .سوسیالیسم بر پایة تئوری "لنین" در روسیة تزاریسم به قدرت رسید و
شوروی پدید آمد .عمر سرمایهداری به چند سده میرسد و فکر سوسیالیسم از قرن نوزدهم آغاز
شد .اولین قدرت سوسیالیستی از نوع مارکسیستی تحقق یافت و بلوک کشورهای سوسیالیستی
اروپای شرقی و سپس چین سوسیالیستی بهوجود آمد و باألخره پس از  60سال ،بلوک
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سوسیالیستی شوروی فروپاشید .ولی بیالن و نتیجه کدام است؟ آیا این دو جریان در حل
معضالت جامعة جهانی موفق بودند؟ آیا رفاه و دمکراسی و عدالت اجتماعی در این دو نظام
تأمین شد؟ آیا فقر و نداری زحمتکشان بهبود یافت؟ این پرسشها برای سوسیال دمکراسی
رفرمیست اساسی بوده و نقد هر دو نظام سرمایهداری کالسیک و کمونیستی ،راه را برای
آلترناتیو سوم باز میکند .کشورهای اسکاندیناوی ،آلمان و فرانسه ،میدان تجربة دولتی جریان
سوسیال دمکراسی میگردد .سوسیال دمکراتها در سوئد به سال  1932قدرت را در دست
میگیرند و همین گرایش در سال  1935در نروژ به قدرت میرسد .در سال  1959حزب
سوسیال دمکرات آلمان بهصورت قطع مارکسیسم و مفهوم مبارزة طبقاتی را کنار مینهد و
تئوری اقتصاددان معروف "کنز" و اقتصاد ترکیبی دولتی و خصوصی را در دستور کار قرار
میدهد .این جریان در اتریش ،انگلستان و فرانسه نیز بهمرور توسعه پیدا میکند .حزب کارگر
انگلستان و تا حدودی دمکراتهای آمریکا در راستای فکر سوسیال دمکراسی قرار میگیرند .در
فرانسه ،نزدیکیهای فکری میان سوسیالیستها و کمونیستها و تناقضات آنها ،طی هشتاد
سال ادامه پیدا میکند و در سالهای هفتاد میالدی و آغاز دهة هشتاد میالدی با شخصیت
"فرانسوا میتران" خط سوسیال دمکراسی رفرمیست برجسته میشود .درک "میتران" چیست؟
سوسیال دمکراسی فرانسه با دولتی کردن بخشی از صنایع ،تقویت سندیکا در کارخانهها ،قوانین
مناسب برای کارکنان ،گسترش آزادیهای عمومی در رسانهها ،افزایش رادیوهای آزاد و الغای
اعدام ،تعریف میشود .سوسیال دمکراسی آلمان با "السال"" ،آبل" و "لیبکنشت" آغاز میشود
و با "اسپارتاکوسها" در دوران جنگ اول ادامه مییابد ،با پیروزی "ویلی برانت" در سالهای
 1960میالدی ،همچنین "گرهارد شرویدر" در اوایل سالهای  2000میالدی تداوم مییابد و از
 2013به بنبست میرسد .روشن است که سوسیال دمکراسیها یکسان نیستند ،ولی ایدههای
رفرم و عدالت اجتماعی ،ایجاد قدرت خرید برای مردم ،افزایش تولید و مصرف ،دولت رفاه و
دولتی کردن اقتصاد ،ازجمله سیاستهای این جریان است .سوسیال دمکراسی علیه سرمایهداری
نیست ،اما خواهان اعتدال در سرمایهداری است .کمونیستها به آن ایراد میگیرند که این هدف
اتوپیک و نشدنی است ،ولی سوسیال دمکراسی نظریة کمونیستها را رد کرده و فکر خود را
مطابق روح زمانه میداند.
ذ :امروزه جریان سوسیال دمکراسی بهعنوان راهحل سوم در جهان مطرح است .اما کشورهایی
همانند ایران یا دیگر جوامع عقب افتاده که خصوصیات تاریخی کشورهای اروپایی را ندارند ،آیا
میتوانند به این راه بروند؟ آیا سیستم سوسیال دمکراسی میتواند برای این جوامع و جوامعی
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شبیه جامعة ما مطرح باشد و جا بیفتد؟ شما چه پیشنهادی برای چنین جوامعی دارید؟
ا :برای پاسخ ،در ابتدا این اشاره الزم هست که جایگاه تاریخی سوسیال دمکراسی چیست و
سپس آیا این سوسیال دمکراسی راه دیگر و آلترناتیوی مناسب در ارتباط با جامعة ایران میباشد
یا خیر؟ برای نکتة اول ،مسئله این است که در سدة نوزدهم ،جامعة جهانی در مدار اقتصاد
سرمایهداری حرکت میکند .با وقوع انقالب اکتبر  1917در روسیه و پیروزی بلشویکها و
"لنین" ،یک الگوی جدید بهوجود آمد که این روش بر پایة یکی از برداشتهای درون جنبش
سوسیالدمکراتیک یعنی تمایل رادیکال به جریان "لنین" بود .درنتیجه قدرتی در روسیه بهوجود
میآید که منجر به استقرار نوعی الگوی اقتصاد سوسیالیستی میگردد .این اقتصاد متکی بر
سیاست اقتصادی کامالً متمرکز دولتی و کنترل دولت توسط نهاد حزب بلشویک بود .این الگو
در روسیه و سپس به مجموعهکشورهای بلوک اروپای شرقی بهعنوان "کشورهای سوسیالیسم
واقعاً موجود" گسترش یافت .الگوی اقتصادی این کشورها روش کامالً متمرکز بوروکراتیک
دولتی و حذف آزادیها بود .تمرکز در اقتصاد با سیستم تکحزبی و قدرت کنترلکنندة یک
حزب انجام میشد .دولتهایی که بر این سیستم غلبه دارند ،دولتهای شدیداً دیکتاتوری و
توتالیتر هستند .روشن است که دولت بهمعنای دستگاه حکومتی است و حزب کمونیست ،مقر
فرماندهی بهشمار میرود .این روش فقط نظر "لنین" نیست ،بلکه "کارل مارکس" در نظریة
سیاسیاش ،دیکتاتوری پرولتاریا را مطرح کرده بود .بنابراین با تأیید و ایجاد قدرت دیکتاتوری
پرولتاریا ،کمونیستها میگفتند که دمکراسی غربی بَد است و مدافع طبقة بورژوازی است.
بداینترتیب یک بلوک سوسیالیستی در مقابل بلوک دوم قرار گرفت و ایدئولوگهای دو جناح
نبرد تبلیغاتی بزرگی را سازماندهی نمودند .این بلوکبندی بههرحال یک جنگ ایدئولوژیک هم
با خود همراه داشت و بحرانهای سیاسی جدیدی را دامن زد .پس از آن در درون جریان
سوسیال دمکراسی عمومی انشعاب بهوجود آمد و به دو بخش تبدیل شد ،دیگر نبرد ایدئولوژیک
فقط میان لیبرالیسم و مارکسیسم نبود ،بلکه در درون سوسیال دمکراسی نیز ایجاد شده بود.
جناحی مانند گرایش انقالبی لنینیستی ،جناح رفرمیستی را به خیانت متهم کرد ،زیرا هدف
طرفداران رفرم را حفظ سرمایهداری قلمداد مینمود .یکی به لنینیسم منجر شد و بلوک شوروی
و اقمار را پدید آورد و بخش دیگر آن مانند رهبران سوسیال دمکراسی در آلمان بود که اعالم
کرد :طرفدار سوسیالدمکراسی رفرمیست و مخالف خشونت است و موافق پل زدن میان
سوسیال دمکراسی و سرمایهداری میباشد .لنینیسم با ایجاد "سوسیالیسم واقعاً موجود" کامالً
سرمایهداری را نفی میکرد ،اما الگوی مورد نظر خودش ،یک اقتصاد بوروکراتیک و متمرکز و
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اقماری و بسته بود .انتقاد به سرمایهداری و رد سوسیالیسم "لنینی" ،مسئلة سوسیال دمکراسی
قلمداد میشد .سوسیال دمکراسی مجبور بود از همان ابتدا دو الگو تهیه کند .باید آلترناتیوی
نهتنها در مقابل کمونیسم ،بلکه در برابر سرمایهداری وجود داشته باشد ،و آلترناتیو میان این دو
جریان ،برنامة ویژة سوسیال دمکراسی است .این برنامه در خودش نظریة اقتصاددان معروف
"ژان مینارد کینز"( )1را گنجانید ،زیرا این اقتصاددان بر جنبة اجتماعی و نقش دولت در اقتصاد
تأکید میکرد .این تئوری اقتصادی رفرمیستی طرفدار اقدامهای تنظیمی از طرف دولت بوده و
کنترل دولت بر روی رشد اقتصاد را قبول دارد ،زیرا در این مشی سرمایهگذاری عمومی و دولتی
و افزایش قدرت خرید مردم مورد حمایت میباشد .عالوه بر درک اقتصادی ،سوسیال دمکراسی
بر آزادی تأکید نموده و به مخالفت با لنینیسم و استالینیسم میپردازد.
بههرحال نکاتی که در تئوری "کینز" و سوسیال دمکراسی مشترک است ،توجه کردن
بیشتر به نوعی عدالت اجتماعی است ،بهعالوة نکتة مهم دیگر که نوعی تقسیم ثروت بر پایة
نظام مالیاتی و دستمزدهاست .تقسیم ثروت بهمعنای نابودی سرمایهداران نیست .مالکیت
خصوصی و بازار جزو اصول میباشند ،ولی میزان ارزش تولیدی و ثروتی که در مملکت بهوجود
میآید از طریق سیستم دستمزدها یا امتیازات اجتماعی مانند دستمزد حداقل و مرخصیهای با
پرداخت ،باید به طبقات پایینی نیز تعلق بگیرد .از این طریق نوعی تعدیل در ثروتاندوزی ایجاد
میگردد .بهعنوان نمونه ،سیاست اجتماعی پایینترین و باالترین حقوقها به چه میزان باید
باشد؟ یکی از سیاستهایی که در اروپای شمالی وجود دارد ،فاصلة میان کمترین دستمزد و
باالترین دستمزد است .آیا شما خواهان این هستید که تفاوت دستمزدها بین  1تا  20باید باشد یا
 1تا 1000؟ بنابراین ،هدف اعالمشدة سوسیال دمکراتها این است که به سمت الگوهایی بروند
که تفاوت دستمزد بین  1تا  20است .در کشورهای اروپای شمالی ،تفاوت دستمزدها همراه با
اعتدال است .تاریخ سوسیال دمکراسی ،نتیجة تاریخ غرب و تاریخ سیاستهایی است که در
روش اقتصادی و اجتماعی نقش بستهاند و نقش بازیگران اجتماعی مانند سندیکاها و فرهنگ
اجتماعی مذاکره ،بسیار پُررنگ است.
حال در ارتباط با کشورهایی مانند ایران ،سوسیال دمکراسی موجود در تاریخ غرب چگونه
معنا پیدا میکند؟ در بستر تاریخی در درون کشورهای سرمایهداری با فرهنگ موجود و همچنین
تناسب قوای اجتماعی و قانونی بودن سندیکاها ،نوعی بُردباری در مناسبات اجتماعی وجود دارد.
1. John Maynard Keynes.
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این تمدن از تناقض و مبارزات اجتماعی و سندیکایی خالی نیست ،ولی پراتیک دمکراتیک ،نظام
دیکتاتوری را ناممکن میکند .در غرب ،در مناسبات کاری کارخانهها و در شیوة دولتی ،ما با
تمایالت اتوریتهگرایی مواجه هستیم ،ولی از استبداد شرقی و استبداد سیاسی مذهبی خبری
نیست .ما در کشورهایی هستیم که دارای دمکراسی بوده و حقوق اجتماعی در مناسبات کاری و
شغلی رعایت میشود .حال آنکه در ایران چنین امری پدیدار نگردیده است .در ایران ،سیستم
متمرکز استبداد مذهبی شدیداً همهچیز را منکوب خودش میکند و سندیکاها فاقد قدرت در
مناسبات حرفهای هستند .بهعالوه بازی قدرت بین جناحهای مختلف وجود دارد و در این بازی
اختالف و دعواهایی برای تقسیم قدرت یا شیوة حکومتداری هست ،ولی بازیگر اجتماعی مانند
سندیکا هیچ نقشی ندارد .مبحث بازیگران اجتماعی و سندیکاها و پلورالیسم مطرح نیست .همة
جناحها خواهان همان مُدل اسالمی و پرچم اسالم هستند .در ایران فعلی ،الگوی جمهوری
وجود ندارد ،بلکه حکومت اسالمی و والیت فقیه اسالمی است .براساس نظریات فیلسوفان
بزرگ یونانی یی افالطون و ارسطو یی که گفتهاند :جمهوری( )1متکی بر یک نظام باز است و
متکی بر حقوق شهروندی و دمکراسی است .در مدل اسالمی ،اصل ،امت اسالمی و اطاعت
مؤمنان است .درنتیجه این نظام را نمیتوان جمهوری نامید ،بلکه حکومت متمرکز دیکتاتوری
مالّیان است .در این شرایط سیاست اصالح نمیتواند کارآیی داشته باشد.
اکنون علیرغم وجود این واقعیت خشن و متمرکز سراسر در ایران و اصالحناپذیر بودن
نظام والیتفقیه ،در بخشی از نخبگان و طبقات میانی ،تمایل به تغییر وجود دارد و
بههمینخاطر بهحول شعار اصالحطلبان بسیج میشوند .حال در میان روشنفکران و نخبگان
جامعه ،گروهی این تغییر را بهمعنای تمایل بهسوی سوسیال دمکراسی در نظر میگیرند .برای
بخشی از نخبگان که خواهان تغییر هستند و تمایل به الگوهای بازتر را مورد نظر دارند،
الگوی سوسیال دمکراسی جذابیت دارد .بخشی از چپهای استالینی و مائوئیستی ،همچنین
ملیگرایان و دینداران از ایدئولوژی پیشین دست کشیده و به سوسیال دمکراسی روی
آوردهاند .برای آنها بهاینترتیب پذیرش سرمایهداری و دمکراسی ناگزیر است .افرادی که از
چپ میآیند ،اغلب دارای صراحت نیستند و سوسیال دمکراسی و رفرم را بدون سرمایه
میخواهند .در نزد آنان ،نگرش کهن مارکسیستی ،مانع از آشتی آشکار با سرمایهداری است.
افرادی که از جناح نخبگان دینی و روزنامهنگاران اصالحطلب میآیند ،فکر میکنند سوسیال
1. republic.
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دمکراسی به آنها نزدیک است .این افراد باید درک روشنی از سوسیال دمکراسی پیدا کنند و
آن را در تجربة کشورها مورد بررسی قرار دهند .با دین و دگماتیسم مارکسیستی ،دسترسی به
سوسیال دمکراسی ناممکن است .البته آنها این شناخت را با توجه به شرایط اجتماعی و
فرهنگی و سیاسی ،باید به یک برنامه ارتقا دهند.
از نظر من سوسیال دمکراسی اعتدالطلب است و در تاریخ برخی کشورها نقش بسیار
مثبتی ایفا نموده است .ولی امروز پس از گذشتِ یک سده ،سوسیال دمکراسی دستخوش بحران
گردیده است .دیدگاه من اکولوژی است و این درک ،متعلق به دورة جدیدی از سیر اندیشهها
میباشد .من منقد مارکسیسم و الگوی شوروی و چینی و کوبایی هستم .من منقد سرمایهداری
لیبرالی و نئولیبرالیسم میباشم و معتقدم سرمایه و بازار باید تنظیم و با نظارت همراه باشد .مکتب
"رگوالسیون" که در سالهای  70میالدی در فرانسه متولد شد ،مکتب فکری من است .من از
همراهان این مکتب اقتصادی و جامعهشناسانة فرانسه هستم و در آزمایشگاه دانشگاهی آن
فعالیت و پژوهش کردهام .این مکتب به اقتصاد لیبرالی و روشهای فوردیستی انتقاد داشته و
اعتدال و نظارت بر الگوی کالن را مطرح میکند .عالوه بر نقد اقتصاد سرمایهداری ،من منقد
سوسیال دمکراسی نیز هستم ،زیرا بینش این مکتب بر پایة تولید انبوه بوده و مصرف را از
مدیریت منابع طبیعی جدا میکند .اکولوژی در بنیاد تفکر سوسیال دمکراسی جایی ندارد.
درحالیکه امروزه سوسیال دمکراسی ،دستخوش یک سلسله بحرانها قرار گرفته و نگاهش به
امر اقتصاد و تولید ،متمایل به تولید انبوه فوردیستی است .از نظر من ،امر اکولوژی یا
زیستبومگرایی و توسعة پایدار ،مطلوب جهان آشفته و نابسامان ماست .روش اکولوژیکی،
خوانایی با تولید انبوه ندارد و در تجربة دو کشور فرانسه و آلمان مشاهده میشود که پس از یک
دورة مثبت و کارساز ،سوسیال دمکراسی توان و ظرفیت خود را از دست داده است و به همین
خاطر درجا میزند .بنبست اقتصادی -اجتماعی و بیکاری در این دو کشور در سالهای آغاز
قرن بیستویکم ،با رجوع مجدد به الگوی سرمایهداری صورت پذیرفت .رهبران سوسیال
دمکرات نتوانستند منابع و پویایی اکولوژی را به برنامه منجر سازند .جریانات اکولوژیکی گرمایش
زمین و زیانهای تولید انبوه را مطرح کرده و انتقال به نظام سوختی و صنعتی جدیدی را مطرح
ساختند .این سیاستها سرآغاز الگوی جدیدی در جهان است .سوسیال دمکراسی نمیتوانست
به این نوآوری برسد و از نظر تاریخی دستخوش کهنگی بود .در آنجاییکه میان سوسیال
دمکراتها و نیروی اکولوژیکی سبز ،نزدیکی بهوجود آمد ،تحرک بیشتری در جامعه ایجاد شد و
بهطور مثال انرژیهای پاک توسعه یافتند.
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در ایران ،رشد فرهنگ و بینش سوسیال دمکراتیک هنوز ضعیف است .این را میدانم که
بخشی از نخبگان جامعة ما در داخل و خارج از کشور به سوسیال دمکراسی تمایل دارند ،زیرا
این جریان تأثیرگذار بوده است .همچنین این سیستم دارای یک تاریخ ،یک نگاه ،یک تجربه و
پراتیک در کشورهای مختلف اروپایی است و ایرانیها این پراتیک را دیده یا دربارهاش شنیدهاند
و بر این پایه ،این تمایل در بین آنها وجود دارد .چهبسا آلترناتیوی که بعد از جمهوری اسالمی
بتواند بهوجود آید سوسیال دمکراسی باشد .بهدنبال شکست اسالم سیاسی و بعد از شکستهایی
که در جناح مارکسیستها بهوجود آمد و با توجه به انتقاداتی که نسبت به سرمایهداری و سیستم
مالی جهانی وجود دارد ،آلترناتیو سوسیال دمکراسی در مقابل جمهوری اسالمی میتواند مطلوب
باشد ،ولی این امر مستلزم فرهنگسازی و تجربه اندوختن است .بهعالوه باید درس گرفت تا
فقط درک کهن سوسیال دمکراسی مد نظر نباشد .ندیدن اهمیت اکولوژی نیز جز بنبست چیز
دیگری بههمراه ندارد.
ذ :شما بهدرستی در خصوص تولید انبوه در بعضی از کشورهای اروپایی منجمله آلمان و فرانسه
توضیح دادید .در رابطه با الگوی کشورهای شمال اروپا که در مقایسه با دیگر کشورهای
سوسیال دمکرات اروپایی از اعتدال بیشتری در زمینة رفاه اجتماعی برخوردار است ،آیا میتوان
بین این کشورهای سوسیال دمکرات یا جوامعی که ادعا میکنند سوسیال دمکرات هستند
یکسری تغییرات یا تفاوتهایی مشاهده نمود؟
ا :بله .آنچه که مطرح نمودید ،کامالً صحیح است .واقعیت امر چنین است که سوسیال
دمکراسی یکی نیست و در چند نوع وجود دارد .این سوسیال دمکراسیها منجر به رژیمهای
مختلف ،روشهای گوناگون تصمیمگیری و الگوهای اجتماعی مختلف شده و میشود .بهفرض
با مطرح کردن مسئلة نروژ میتوانیم در کنار این کشور ،مسئلة آلمان را قرار دهیم و در کنار
آلمان هم میتوانیم مسئلة فرانسه را در نظر بگیریم .در اینجا ما با سه الگو مواجه هستیم و
واقعیت این هست که هر سه سوسیال دمکرات هستند ،ولی گرایشهایی که وجود دارد برابر و
همانند نیست .بهعنوان نمونه ،نروژ یا سوئد توجه بیشتری به مقولههای محیط زیست ،عدالت
اجتماعی و نوعی اعتدال در تقسیم ثروت دارد و اختالف دستمزدها کم است ،ولی این موارد در
فرانسه متأسفانه چندان نمودی در مقایسه با این دو کشور ندارد .ما در فرانسه با یک شکاف
بسیار شدید طبقاتی مواجه هستیم .البته سیستم فرانسه یی جدا از دولتهایی همانند دولت آقای
"سارکوزی" یا دولت آقای "اوالند" که بر سر کار میآیند یی متکی بر قدرتمندی دولت رفاه
است .در فرانسه الگویی بر پایة سنّت "کلبرتیسم" و "گلیسم" و "تئوری کینز" ،برقرار است.
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سوسیال دمکراسی محصول تاریخ سوسیال دمکراتیک و مبارزات سندیکاها و احزاب چپ در
این کشور است .با اینحال در همین کشور فرانسه در یک نگاه عمومی میتوانیم بگوییم حتی
وقتی که دولت سوسیال دمکرات بر سر کار نیست ،نوعی الگوی اقتصادی مختلط متکی بر
سرمایهداری خصوصی و اقتصاد دولتی وجود دارد؛ بهزبان دیگر ،روشی است که هم شرکتهای
اقتصاد سرمایهداری و هم شرکتهای اقتصاد دولتی در آن همزیستی دارند ،هم بازار آزاد را
پذیرفته است و هم مداخلة دولتی را میپذیرد .در قانون اساسی فرانسه ،مالکیت خصوصی
بهعنوان یک اصل وجود دارد ،در عینحال قانون اساسی بر نقش دولت نیز تأکید میکند.
اینگونه تفاوتها بهشکل دیگر بین فرانسه و کشور آلمان وجود دارد .مدیریت بنگاهای تولید و
رابطة سندیکاها با صاحبان سرمایه متفاوت است .در فرانسه ما در بررسی مدل آلمان از
"مدیریت مشترک" یا "کوژستیون" در شرکتها و بنگاههای اقتصادی صحبت میکنیم .وقتی
میگوییم بنگاههای اقتصادی ،بالفاصله این تفاوت و تمایز را میبینیم که در بنگاههای اقتصادی
آلمیان با اشتراکنظیر بین کارفرمیا و نمایندگان سندیکایی ،مییزان سرمایهگیذاری و نیوع
سرمایهگذاریها و همچنین نوع مدرنیزه کردن سیستم تولید ،موضوع تصمیمگیری مشترک
است و در مورد این مسائل ،دیالوگ و مذاکره صورت میگیرد و بخشی از این مذاکرات به نتیجة
مشترک مطلوب میرسد .درحالیکه در فرانسه چنین حالتی وجود ندارد ،زیرا در فرانسه صاحبان
صنایع یکطرف قضیه قرار دارند و بدون اینکه بخواهند بخش سندیکایی را در این تصمیمات
اساسی دخالت دهند ،فقط خودشان هستند که تصمیمگیری میکنند .سنّت مبارزة طبقاتی در
فرانسه میان کارفرما و کارگر همیشه فاصله میاندازد .حال آنکه در کشورهای شمال اروپا مسئلة
تصمیم مشترک خیلی پُررنگ است و اختالف طبقاتی ضعیفتر دیده میشود .زندگی کسانی که
در عرصة قدرت سیاسی ،دارای نقش برجسته هستند ،مانند وزرا یا نخستوزیر تقریباً بسیار بسیار
عادی است و تفاوتها آنچنان گسترده و فاحش بهچشم نمیخورد .در حالتیکه در دو کشور
آلمان و بخصوص فرانسه ،موقعیت اقتصادی و مالی تصمیمگیرندگان سیاسی دولت بسیار
پُررنگ و ثروتمندانه است .پس باید به تاریخ و ویژگی هر جامعه نیز توجه کرد.
ذ :در جامعة ایران مسئلة بحران تولید ،بیکاری ،تورم ،فقر و رشد بیرویة واردات ،باعث سردرگمی
و آشفتگی شده و طی این سی و اندی سال ،فقر خیلی زیادتر شده است .از سویی من فرمایش
شما را قبول دارم که نمیتوانیم شب بخوابیم و صبح که بیدار شدیم ببینیم کشورمان همانند
کشورهای اسکاندیناوی و آلمان و فرانسه شده است ،بلکه این کشورهایی که از آن نام بردیم
یک پیشینة تاریخی و مبارزاتی دارند و شکّی نیست که دمکراسی ،محور اصلی این تغییر و
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تحوالت در جامعه بوده است ،که اساساً ما در تاریخ سرزمینمان نداشتیم ،ولی در زمانهای
کوتاهی در ایران ،مانند دوران بعد از جنگ جهانی دوم یا دوران زندهیاد محمد مصدق یا حتی
در اواخر حکومت محمدرضا شاه و ایجاد جمهوری اسالمی ،بهخاطر این تغییر و تحوالت
گشایشهایی در جامعة ما بهوجود آمده بود ،اما در این دورانهای کوتاه ،هیچ حرکتی جهتِ
پیشبرد جامعه برای خواست دمکراسی و عدالت اجتماعی بهوجود نیامد .به نظر شما دالیل آن
چه میتواند میباشد؟
ا :اجازه بدهید قبل از اینکه من پاسخی در اینزمینه ارائه دهم ،جهتِ اطالع ،خدمتتان
عرض کنم که من کتابی به زبان فارسی تحت عنوان جامعهشناسی آسیبها و دگرگونیهای
جامعة ایران نوشتهام که اخیراً انتشارات  H&S Mediaدر انگلستان آن را منتشر نموده است و
در سایت شرکت آمازون هم وجود دارد و اگر به انگلیسی نام من ) (Jalal idjadiجستوجو
شود ،هم بهصورت الکترونیک و هم بهصورت چاپی قابل دسترسی است .در این کتاب در
خصوص بحرانهای موجود در ایران ،سیستم فساد ،اقتصاد رانتی و مجموعه گرفتاریها و
آسیبهایی که در ایران وجود دارد ،توضیح دادهام .تمام ضرباتی که در حوزههای مختلف در
دوران جمهوری اسالمی بر پیکر این مملکت وارد شده را از منظر جامعهشناسی بررسی کرده و
آسیبشناسی نمودهام .بههرحال این جامعه ،جامعة ایستایی نیست ،مانند تمام جوامع دیگر در آن
دگرگونی بهوجود آمده است .دگرگونی در نقش زنان ،در ارتباط با نوعی از فرهنگ در جامعه ،در
رابطه با سیستم مصرفی و همچنین دگرگونی روانشناسانه در زمینههای گوناگون ایجاد شده
است .بنابراین ما باید پیوسته با نگاههای تحقیقی و پژوهشی جامعه را بشناسیم تا بتوانیم خوب
بفهمیم که چه بر ما گذشته است .در این سی و اندی سال که این حاکمیت دینی بر سر کار
است ،تغییرات مختلف و بخصوص آسیبهای فراوانی در زمینههای محیط زیستی بهوجود آمده
است .این حوادث بیانگر دوران سیاه جامعة ایران است .حکومت و دستگاههای اداری بهشدت
محیط زیست ایران را تخریب کردهاند .در زمینة مسائل فرهنگی و حقوق مدنی نیز جامعة ایران
یک جامعة دینزده و آشفتهای است و همانطورکه شما مطرح کردید ،یک جامعة شدیداً
پریشان است .بنابراین علیرغم اینکه در جامعه فرصتهایی وجود داشت ،ولی جامعه نتوانست
در دل این فرصتها و از درون این شکافها استفاده کند ،به شکل عمیق و با یک جنبش
گسترده ،به حول رفاه بیشتر و عدالت اجتماعی عمل نماید و ترقی و سکوالریسم را بنیادی کند.
رضاشاه مدرنسازی کرد ،مصدق استقالل نفتی را طلب نمود ،رفرمهای شاه تکانهایی را در
جامعه تولید کرد ،ولی پروژههای ساختاری عمَلی نشد ،البته موانع گوناگون وجود داشت ،یکی از
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این موانع ،وجود یک استبداد متمرکز دینی است؛ مانع دیگر مسئلة ذهنیتهای شدیداً خرافهگرا
و سنگینی تباهکنندة اسالم است؛ و مانع بعدی ضعف سازمان و تشکیالت مدرن و سندیکا در
ایران میباشد؛ مانع بعدی ،نخبگان آزادیخواه و مدّبر بهاندازة کافی وجود ندارد و بهلحاظ وجود
دیکتاتوری در ایران و سُستی و تنبلی روانی ،اندیشه و نقد پویا نیست .همچنین در بخش
نخبگان و تحصیلکردگان جامعة ما و بخش گروهبندیهای شهری که با رادیو ،تلویزیون،
روزنامه و فیسبوک در ارتباط هستند و به مسافرت میروند ،متأسفانه میزان استقالل اندیشه و
میزان آگاهی پایین است .بخشی از نخبگان ما کماکان در جستوجوی رفرمی در مدل اسالمی
هستند و آنچه پیغمبر اسالم مطرح کرده را میخواهند تحقق بخشند .عقبماندگی و تحجّر که
شاخ و دُم ندارد .این خواستها از نظر جامعهشناسی در بازگشت همیشگی به سوی گذشته و
پَسروی معنا پیدا میکند و فراتر از آن چیزی که علی شریعتی مطرح کرد نیست .آنچه که آقای
شریعتی مطرح کرد ،پایهگذار جمهوری اسالمی بود که امروز بهوجود آمده است .بنابراین
نخبگان اصالحطلب در واقع هیچگونه حرفِ نو ندارند .این حاالت بیانگر ذهنیتهای بستهای
است که کماکان میخواهند مدلهای گذشته و ورشکسته را مجدداً به جامعه تحمیل کنند .آنها
بهجای اینکه به تاریخ نگاه کنند ،به محمد شبهجزیرة عربستان توجه میکنند .از سوی دیگر
بخشی از جامعة روشنفکری ،مارکسیستها هستند که آنها هنوز به نقد گذشته ،آنچنانکه باید و
شاید نپرداختهاند .برخی از این افراد ،فعالیت اجتماعی را کنار گذاشته و برخی دیگر در همان
دیدگاه سنّتی باقی ماندهاند و تب کاستریستی و انقالبیگری و ضدغربی ،آنها را فلج نموده است.
بخشی از روشنفکران هم با فکر جهان سومی بر جای مانده و به اسالم انتقادی نداشته و همه
جا مسلمانان را محروم و قابل دفاع میبینند و فلسطینیها را مظهر مبارزه میدانند .درک آنها
کهنه و دینخو و با نوستالژی توأم است.
در خصوص جامعة ایران ،الزم است بگوییم که ما با جامعهای شدیداً مصرفی مواجهایم .حق
مردم است که غذای سالم ،الزم و کافی در اختیارشان قرار گیرد ،ولی حق آنها نیز هست که از
هوای سالم و آب سالم برخوردار باشند .در مورد مرگ روزمره و گوشت حساسیت وجود دارد،
ولی در مورد مرگ ناشی از آلودگی حساسیتی موجود نیست .در پایتخت ،ساالنه حداقل 4500
نفر فقط بهخاطر آلودگی هوا میمیرند .ولی در این خصوص ،ما هیچگونه اقدام برجستة اعتراضی
در خیابانهای تهران نمیبینیم .این هم یک نوع گرفتگی فکری هست ،یک نوع منکوب شدن
ذهنیت در ارتباط با سیستم شدیداً مصرفی بریز و بپاش است که کورکورانه عمل میکند .از
سوی دیگر ،استبداد هم مرتب همهچیز را میکوبد و کوچکترین منفذی برای نفس کشیدن و
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آزاداندیشی و نقد تابوهای دینی باقی نمیگذارد .بنابراین در این فضای پریشانی و کهنگی و
استبداد ،موقعیتهای تاریخی از بین میروند .از نظر فکری این فرصت وجود نداشت تا افکار
جدید به گرایشهای تنومند گستردهتری تبدیل شود .زمان انقالب که پایان حکومت پهلوی و
آغاز جمهوری اسالمی است ،سیل عظیم فاناتیزم مذهبی و بنیادگرایی مذهبی آمد و این جامعه
را با خود برد .پرچمدار جامعه ،خمینی و افکار ارتجاعی او است و بخش مهمی از روشنفکران و
سیاسیون جامعة ما در پی او روان شدند .زمانیکه این نیروها باید نیروهای خالّق باشند ،و زمانی
که آنها در پشت یک بینش شدیداً عقبمانده ،خرافی و سیاه و استبدادگرا به حرکت درمیآیند،
شما دیگر انتظار هیچگونه تغییر و ترقی الزم را نمیتوانید داشته باشید .گنداب باال میآید و همه
در تعفن آن جشن میگیرند .آنها از عدالت اجتماعی صحبتهایی کردند ،ولی نمیتوانند بفهمند
که با مدیریت والیت فقیه و آخوندِ حریص ،عدالت اجتماعی در جامعه محقق نمیگردد.
روشنفکران ،عقبمانده و بیسواد بودند و بسیاری در بندِ تعصبهای دینی و ایدئولوژیکی
دستوپا میزدند .بخش سیاسی ،روشنفکران و طبقات آگاه جامعة ما ،بهدالیل گوناگون و
ضعفهای زیاد نتوانستند از این موقعیت استفاده کنند.
ذ :بهدرستی به رشد خمینیسم اشاره نمودید .متأسفانه در تاریخ معاصر افراد تأثیرگذار در جامعه کم
بودند ،ولی نباید از نفوذ طوالنیمدت حزب توده بر روشنفکران غافل باشیم ،زیرا این حزب به
سیستم سیاسی شوروی سابق وابسته بود که در واقع یک نوع سرکوب دمکراسی محسوب
میشود .علیرغم این فشار که در تمام این دوران ،جامعة ما با آن مواجه بوده است ،افرادی
از جمله خلیل ملکی و عناصری از جبهة ملی یا حتی زندهیاد شکراهلل پاکنژاد ،شعائیان و
دیگران در آن دوران بودند .حال اگر بهطور مشخص سال  57را در نظر بگیریم ،چرا ما
نتوانستیم از این الگوها استفاده کنیم و یا این افراد الگوهای ما باشند تا جوانان و روشنفکران ما
بهدنبال خمینی نروند؟
ا :واقعیت این است که این پرسش ،بسیار سنگین است و پاسخ گفتن به آن راحت و آسان
نیست .من هم کامالً معتقدم که در تاریخ ما ،شخصیتهایی وجود داشتند که شجاع و روشنگر
بودند .شما به خلیل ملکی اشاره نمودید و در صحبت قبلیمان راجع به مصدق گفتیم و من
میخواهم از صادق هدایت نام ببرم .او در دورهای بهسر میبرد که ایدئولوژی مذهبی بر جامعه
مستولی بود و او قدرت ،شجاعت و صداقت این را داشت که حرفش را نپوشاند و نقد خودش را
به جامعه بگوید و همچنین گندابی که در درون جامعه مستقر بود و جامعهای که پایبند به
خرافات و اعتقادت بیخردانه و در پوسیدگی قرار داشت را نقد کند .یا نمونة دیگر در زمینة ادبیات
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میتوان از فروغ فرخزاد نام برد .او زن آزاد فکر ،مدرن و شجاع بود و در حوزة شعر و هنر ،سمبل
جامعهای است که میخواهد خودش را دگرگون نماید و نمیخواهد با الگوهای گذشته کماکان
خو بگیرد .این افراد تکسوهای بسیار برجستهای در جامعة ما بودند و تمایلی رو به سوی آگاهی
و آزادی دارند .امشب که با شما صحبت میکنم ،در خصوص " بریژیت باردو"( )1در تلویزیون
فرانسه برنامهای پخش شد .این هنرپیشه در زمان خود ،سمبل آزاد شدن زن و باز شدن
مناسبات اجتماعی است .اگر به موقعیت تاریخی خاص او ،یعنی سال  60نگاه کنیم ،مشاهده
میکنیم که باز اینها جرقههای این جامعه بودند که با منش خود به زنان آن جامعه میگفت« :تو
باید بهتر و آزادتر عمل کنی و مجموعه فشارهایی که از جانب یک سیستم مردساالر روی تو
اجرا میشود را تو باید بشکنی .تو نباید کمر خم کرده و سکوت کنی».
جامعه همیشه به نمونههای خوب و مثبت و باجسارت نیاز دارد و از آن سرمشق میگیرد.
این افراد ،از نظر فرهنگی ،جامعهشناسی و سیاسی خوب فکر میکنند و پیشرو هستند .منتهای
مراتب متأسفانه این افراد نادر بودند .میبینیم در دوران انقالب ،بخش مهمی از نیروهای سیاسی
اعم از چپ ،ملیگرا و از گرایشهای گوناگون رفتند و از آقای خمینی حمایت کردند و دولت
آقای خمینی را بهعنوان دولت ضد امپریالیست قابل ستایش تلقی کردند .حتی بخشی از آنها
مانند تودهایها و اکثریتیها و رنجبریها ،جریاناتی بودند که خودشان را به سربازان امام تبدیل
نمودند و عناصری از آنها افراد را شناسایی کرده و حتی لو میدادند .ذهنیت در پی آزادی نبود،
بلکه برای خدمتگذاری استبداد جدید قدم برمیداشت .در این دوران شدیداً بحرانی که ایدئولوژی
عمل میکرد ،شخصیت برجستهای جلوهگری نمیکند .کسانی بودند که به دولت جدید "نه"
گفتند ،ولی شخصیت اجتماعی برجستهای در میان آنان نداریم .چرا؟ اکثر نخبگان در حرارت
انقالب اسالمی ذوب شدند ،زیرا روند تربیتی و آموزشی آزادمنش و سکوالرمنش وجود نداشت.
استبداد ویران میکرد ،دین اسالم تخریب مینمود و ایدئولوژیهای خودفریب و دروغپرداز نیز
هوش جامعه را تباه میساخت .خمینیسم موجی بود که بر روی ذهنیت جامعه عمل کرد .همانا
ساختار ذهنیت جامعه عقبمانده است ،از استبداد فردی شاه به استبداد فردی خمینی گذر
میکنیم .فضای باز در ارتباط با نقد استبداد و مذهب وجود نداشت .بنابراین زمانی که در دل
جامعه بحث نباشد و دمکراسی در گامهای روزمرة خودش تجربه نشود ،شما نمیتوانید آدم
بسازید .آدم ساختن یعنی ذهنیت با اندیشه .با تفکر و روح انتقادی است که از درون اندیشة آزاد،
1. Brigitte Bardot.
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از درون نقد ،از درون آموزش و پرورش ،و از درون تمامی رشتههای علوم انسانی و علوم تجربی
و همچنین در یک مدار بینالمللی و در یک بستری که ممنوعیت وجود ندارد بیرون میآید.
بنابراین متأسفانه بخش مهمی از نخبگان جامعة ما این قدرت را نداشتند و از این کورسویی که
در ذهنشان وجود داشت ،نتوانستند خوب عمل کنند .افراد نادر و برجستهای که در تاریخ ما وجود
داشتند همانند کورش ،داریوش ،ابوعلی سینا ،یعقوب لیث ،امیرکبیر ،رضا شاه و مصدق
امیددهنده هستند .روشن است که همیشه نگاه ما باید انتقادی باشد ،ولی باید از آنها بیاموزیم .در
اینگونه انسانها پتانسیلهای بسیار برجستهای وجود دارد .امروز نیز باید نخبه و "الیت"
بلندپرواز داشت .مهندسان ،پزشکان ،فیلسوفان ،نویسندگان ،جامعهشناس ،نمایشنامهنویس،
شاعران و افراد بااستعداد در حوزههای مختلف هنری وجود دارند ،باید آنها را شناخت و معرفی
نمود .از حسادت و بیتفاوتی میبایست خارج شد .بههرحال تاریخ جامعة ما از ذهنیت آن جدا
نیست .تاریخ ما از اسالم نمیآید .اسالم به آن تحمیل شد ،تاریخ ما فراتر از آن میرود .بنابراین
در وجدان تاریخ ما و در ضمیر ناخودآگاه این جامعه ،تمایالت مثبت وجود داشته و هستیهای
جدید را میسّر ساختهاند .استبداد و فناتیسم ،تباهکنندة پتاسیل ما بهشمار میآید و کشوری که
فاقد نخبگان برجسته و محکم باشد در سقوط است .بنابراین افرادی مانند خلیلی ملکی،
هدایت و فروغ و مصدق افرادی هستند که شخصیت مستقل داشته و دارای ابتکار بودند.
جامعه باید از انها آگاهی داشته باشد و تجربیات آنها را پایة توسعه و پیشرفت خود قرار دهد.
بدون روشنگری ،آموزش ،جسارت و تجربة نقادیشده نمیتوان شرایط رشد یک جریان
بزرگ مثبت را بهوجود آورد.
ذ :شرایط فعالیت در خارج از کشور با ایران فرق میکند .ولی چرا فعالین سیاسی که از گذشته در
خارج هستند و افرادی که افکار رادیکال و دمکراتیک چپ دارند ،طی این  35سال نتوانستهاند
در شرایط آزاد خارج از کشور ،شکل متمرکزتری به خودشان بگیرند و چرا این حرکت سوسیال
دمکراسی نتوانست در خارج شکل بگیرد؟
ا :شما سؤال سخت دیگری را مطرح کردید .یکی از معضالتی که در درون جنبش خارج از
کشور بود ،وجود و تسلط مارکسیسم ،مائوئیسم ،کاستریسم ،شیعهگری ،اسالمیسم و فرقهگرایی
در ذهن فعالین سیاسی و روشنفکری است .ذهنی که با ایدئولوژی قفل شود ،انعطافپذیریاش
منفی است .در این دنیای غرب باید آموخت و تجربه کرد و دیدگاه خود را با نقد و آموزش
میبایست تازه کرد .من پس از خروج از کشور با هیچ تشکل سیاسی ایرانی همکاری نکردهام.
تنها پیوند من با حزب اکولوژیستهای فرانسه است و در این تشکل نیز دارای مسئولیت هستم.
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البته این پیوند قبل از هر چیز ،پیوند فکری است و چندان عالقهای به ساختار تشکیالتی ندارم.
آزادی فکری و قدرت نقد شخصی ،اولویتِ من است .این پیوند مرا با یک تجربة مهم و با
دنیایی از پروژهها و افکار نو آشنا کرد .در محیط روشنفکری و سیاسی ایرانیان ،دارای رابطه و
تماس گستردهام ،ولی در درون احزاب و گروههای ایرانی نیستم .روابط بسیار فعالی با کنشگران
گوناگون این جنبشها دارم و روانشناسی آنها را از نزدیک خوب میشناسم .جریانات بخش
دمکرات ،چپ ،سکوالر مورد توجه من قرار دارند .بسیاری از آنها از چپ میآیند ،ولی به گذشتة
خود انتقاد آشکاری ندارند .خیلیها پنهانکاری میکنند و همان فرهنگ مخفیگری را با خود
حفظ کردهاند .برخی محیط غرب و نورمها و ضوابط غرب را یاد نگرفتهاند .شمار زیادی کتاب
نمیخوانند و پول برای خرید کتاب و روزنامه نمیدهند ،اغلب آنها از پیوند با احزاب متنوع
محروم هستند .خیلی از آنها رابطة عاطفی را با ایدئولوژی کمونیستی نگه داشتهاند .بنابراین همه
یکسان نیستند .آدمهای پُرتالش در میان آنها قابلتوجه است ،ولی دینامیسم روشنفکری آنها
باال نیست .اغلب آنها از انتقاد به دین اسالم وحشت دارند و نقد دین را نابجا میدانند و از احترام
به دین تودهها حرف میزنند .از آنجا که من با صراحت به نقد اسالم میپردازم و این امر را یک
وظیفة روشنفکری میدانم ،تعداد زیادی از آنها من را خارج از "قاعده" ارزیابی میکنند و
بعضیها میگویند باید مصلحت کار را در نظر گرفت .از نظر من ،در عرصة روشنفکری
مصلحتگرایی یعنی مرگِ اندیشه و نقد .بنابراین ما باید با صراحت به نقد علمی ادامه دهیم .نقد
هرمنوتیک قرآن و بررسی انتقادی دین اسالم که عامل از خودبیگانگی ماست ،یک ضرورت
است .من امروز نمیخواهم مصلحتگرا باشم ،بلکه ذهنیت من باید با آزادی اندیشه ،خودش را
پرورش دهد و حرکت خودش را تنظیم کند.
بنابراین باتوجه به سؤالی که مطرح کردید ،واقعیت این است که جریانات سیاسی با
عادتهای قدیمی و بیاعتمادیها و ناروشنی فکری نمیتوانند راحت جمع شوند .آنها رفتار
شفاف و راستگویانه ندارند و پنهانکارند .از اینرو در زمان همکاریهای احتمالی ،به قصد
دیگری آگاه شده و دوری و جدایی شکل میگیرد .ترس از سلطهگری دیگری و نگفتن حقیقت،
آنها را همیشه در موضع شکّ نگه میدارد .در دورة چند سالة اخیر جریانات گوناگونی بهعنوان
اتحاد جمهوریخواهان بهشکل جمهوریخواهان الئیک یا جمهوریخواهان سکوالر بهوجود آمدند
و تالشهایی برای اتحاد و جمع شدن صورت پذیرفت ،منتهای مراتب عمالً این گرایشها
کارشان فروکش کرد .بهخاطر اینکه یک سلسله از افراد در درون این جریانات علیرغم شور و
صداقت ،تمایالت گوناگون دارند و به یکدیگر حقیقت را نمیگویند .بهعالوه من معتقدم که
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بهنوعی ندانمکاری و رفتار بوروکراتیک دچار هستند و جامعهشناسی و روانشناسی افراد در دوران
جدید را درک نکردهاند .مکانیسمهای تشکیالت قدیمی از اعتبار افتادهاند ،بنابراین باید به
تشکلهای افقی پرداخت و بخصوص آزادی فکری را تشویق کرد و بیان را کامالً آزاد گذاشت.
گوناگونی شخصیتی و تحوّل شخصیتی در درون ما زیاد است .بنابراین باید خواست تشکیالت را
شدیداً کم کنیم و آنچه در مورد خواست اشخاص مهم است را حول پروژهها و ایدهها تقویت
نماییم .از طرف دیگر ،تحوالت فکری در درون این نخبگان هنوز ادامه دارد .شما در نظر بگیرید
کسانی که مارکسیست بودند ،یک بخشی از آنها دیگر مارکسیست نیستند ،و کسانی که مذهبی
بودند امروز دیگر مذهبی نیستند .هنوز این تکانهای فکری ادامه دارد و حتماً بیشتر ادامه پیدا
خواهد کرد.
من امروز قبل از اینکه خودم را بهعنوان یک عنصر سیاسی تعریف کنم ،با توجه به حال و
هوای فکریام ،خودم را بهعنوان روشنفکر تعریف میکنم .روشنفکر از تشکل جمعی میگریزد،
زیرا نگران اندیشه و آزادی فکری و استقالل خودش است ،ولی کسانی که در واقع جنبة
سیاسیگراییشان قویتر است ،باید پالتفرمهای حداقلی بسازند تا اجازه بدهند افراد نزدیک
تجمع پیدا کنند .واقعیت این است که ضعف اپوزیسیون بهمعنای قدرت دادن به حضور و
اقدامات جمهوری اسالمی است .در ضمن هر چقدر اپوزیسیون ضعیف باشد ،آنطرف ،یعنی
رژیم قویتر است و ساختن اپوزیسیون در این حالت راحت نیست ،زیرا محتوای سیاست باید
مشخص باشد .این محتوا چیست؟ محتوایی سوسیال دمکراتیک؟ محتوایی ایدئولوژیک؟
محتوایی با فقه شیعه؟ همة گروهها میگویند پس چرا ما پراکنده هستیم؟ این سؤالی است که
 30سال مطرح است .بههرحال این سؤال را خود آنها باید جواب دهند .من سه تا جریان را
میشناسم که حدود  8سال است که با هم صحبت میکنند و سعی دارند که با هم متحد شوند.
ولی عدم صراحت و عدم ارادة مشترک ،مانع از این نزدیکی است؛ بهخاطر اینکه در ذهنیتها
یک سلسله مسائل و منافع مختلف وجود دارد ،گاه این منافع گوناگون ،مربوط به شخصیتها ،یا
کیش شخصیت افراد ،عدم فروتنی و متانت و جاهطلبیهای فردی است .بنابراین جامعهشناسی
گروهها و اپوزیسیونها یک جامعهشناسی بسیار پیچیده است ،بهعالوه سازماندهی بهسبک
قدیمی نیز بیهوده است و با روحیة افراد سازگاری ندارد .بهجای بحث خستهکنندة کدام
تشکیالت؟ باید از محتوای سیاست شروع کرد و از اکولوژی ،سوسیال دمکراسی ،اهمیت فلسفه
و سکوالریسم ،تحقیقات جامعهشناسانه ،انرژیهای پاک ،استعمار اسالمی و تاریخ ایران و غیره
سخن گفت .باید کانونی آزاد برای مذاکرات و بحث آزاد بین افراد را بهوجود آورد و آموزش
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فکری را تقویت نمود و به تجربة غرب نزدیک شد .جامعهشناسی مردم در ایران و شناخت از
زیستبوم و فرهنگ و ادبیات ایران و نقد شیعهگری و دین به ما بسیار کمک میکند.
ذ :تصور من این است که فرمایشات شما در رابطه با مبانی رشد ،توسعه و رسیدن به سوسیال
دمکراسی و اساساً مسائل دمکراسی ،تولید ،توسعه و رشد اقتصادی -صنعتی میباشد که جامعة
ما باید آن را طی کند .خیلی از این مبانی را میشود به اجزاء مختلف و کوچکِ قابل تعریف
درآورد .در اینخصوص اگر من موردی را ذکر نکردم و یا اینکه شما چیزی به ذهنتان میرسد
را لطف کنید برای مخاطبان توضیح دهید.
ا :جامعة ما به یک آرامش احتیاج دارد ،آرامشی که فاقد آن است .جامعة ایران ملتهب،
زخمی و پریشان است و زیر فشار استبداد ،بیعدالتی و فساد رنج میبرد .از اینرو نیاز است تا
این نیروها بهجای اینکه همدیگر را خنثی کنند ،برای ایجاد خالقیت و آفرینشهای دیگر بهکار
گرفته شوند .جامعه از والیت فقیه خسته شده و این تمایل عمومی جامعه است که از فرسایش
دوری کند .دوران احمدینژاد ،دوران شدیداً خشن و خشونتباری بود که به شکل عریان عمل
میکرد و "پیام آرامشدهندة" روحانی منجر به پیروزی او شد .روحانی دروغ گفت و پیروز شد.
درصورتیکه اعدامها ادامه دارد ،نگرانی جوانان و نارضایتی زنان و اعتراض مردم زحمتکش نیز
همچنان ادامه دارد .امروز جامعة ایران در پی آرامش است ،انقالب نمیخواهد ،آخوند هم
نمیخواهد .جامعه ،جامعة باز را میطلبد و نظامی متکّی به رفاه و عدالت بیشتر را خواهان است.
مردمانی هستند که جامعة دمکراسیخواه را آرزو دارند و تمایل به خوشی و لذت و آزادی را نشان
میدهند .بنابراین ،امر پیشرفت بعدی برای این جامعه ،رفتن به سوی رفاه بیشتر توأم با عدالت و
آزادی و گام نهادن به سوی شکوفایی و همچنین پایان دادن به نظام استبداد دینی میباشد .ولی
باید در نظر بگیریم که تغییر قدرت ،کافی نیست ،میبایست محتوای قدرت را در نظر گرفت.
ایدهآل ،قدرت سیاسی سکوالر و اکولوژیک میباشد .ما احتیاج به اقتصادی نوین داریم،
پایهریزی کردن این اقتصاد و صنعت از نگاه من که به امر زیست محیطی توجه دارم ،باید به
تجربة جهانی و همکاری جهانی متکّی بوده و سمتگیری اکولوژیک داشته باشد .باید دوران
پایان بخشیدن به انرژی فسیلی نفتی را مورد بحث قرار دهیم .کسانی که به سوسیال دمکراسی
معتقدند باید آلترناتیو اقتصاد پایدار را به محور برنامه تبدیل کنند .به دلیل اینکه یادمان باشد
سرزمین ما ی ایران ی از نظر اقلیمی و آب و هوایی ،وضعیت بسیار نابسامانی دارد .میهن ما یک
کشور خشک یا نیمهخشک است و وضعیت محیط زیست آن مانند دریاچهها ،جنگلها ،آب و
هوا و شهرها شدیداً وخیم است .پس باید در سیاستِ رونق اقتصادی و صنعتی دقت کنیم.
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نبایست بهدنبال صنعتی برویم که تخریب بیشتر محیط زیستی را در پی داشته باشد .من فکر
میکنم بهلحاظ سیستم رانتی و فسادی که در ایران است ،صنعت نفت به سرمایهگذاریهای
 40سالة خودش نپرداخته است .بنابراین علیرغم این کمبود و بیلیاقتی مدیران کنونی ،بخش
مهمی از سرمایهگذاری انرژی مورد نیاز میبایست در زمینة انرژی پاک صورت بگیرد .این نوع
سرمایهگذاری هم توسعة تکنولوژی جدید و هم تولید شغل و کارآموزی جدید را بههمراه خواهد
داشت .بنابراین باید به دمکراسی ،رونق و عدالت اجتماعی بله بگوییم و خود را بهطور جدّی
آماده کنیم .همچنین برای محیط زیست اقدام نموده تا ایران از جهنم کنونی نجات یابد ،زیرا
محیط زیست قلب زندگی انسانهاست .اگر محیط زیست را منهدم کنید ،انسانها ،گیاهان و
حیوانات ،بیمار میشوند و میمیرند .بنابراین محیط زیست منبع نشاط و شادی انسانها در یک
جامعه تلقی میشود .من فکر میکنم پروژهای که بخواهد جامعة ایران را به سمت مدرن و
مثبت بکشاند ،مشمول همة این دادهها و همة خطوط میشود و کسانی که در ایران یا خارج از
کشور به امر سوسیال دمکراسی اعتقاد دارند ،میبایست در پروژههای سیاسی خودشان پیوسته
به مسئلة محیط زیست بپردازند .هر پیشرفت اقتصادی ،رونق مطلوب نیست .اگر شما شکوفایی
اقتصادی را به هر قیمت میخواهید ،میتوانید اقتصادی را بسازید که جنگطلب و نابودکننده
باشد .میتوان اقتصادی را ساخت که بمبهای خوشهای و بمب اتم تولید کند و آدمها را بکشد.
ما نبایستی در پی این اقتصاد باشیم .ما اقتصادی را الزم داریم که متّکی بر علم و دانش در
راستای صلح و گسترش ارزشهای انسانی در یک جامعه باشد ،اقتصادی که موقعیت علمی ما
را توسعه دهد ،به محیط زیست مدد برساند و اقتصادی که جامعه و انسان را نابود نکند.

 -3-1حسین باقرزاده

تاریخ گفتوگو :سهشنبه هفدهم مارس  2015ی برابر با بیست و ششم اسفند .1393
رادیو پویا ـ مهدی ذوالفقاری :آقای دکتر باقرزادة عزیز ،از شما که وقت خود را در اختیار ما قرار
دادید ،سپاسگزاریم.
حسین باقرزاده :با درود به شما و شنوندگان گرامی .پیشاپیش سال جدید را تبریک
میگویم و امیدوارم که در سال نو ،گشایشی در کار همة ایرانیان پیش آید ،زیرا مردم کشور ما
 36سال تحت سلطة جمهوری اسالمی ایران ،از بسیاری آزادیها منجمله سیاسی ،مدنی و
اجتماعی محروم بودهاند و امیدوارم کشور ما هم به صف جامعة دمکراتیک جهانی بپیوندد.
ذ :موضوع گفتوگوی ما دربارة سوسیال دمکراسی است .اگر امکان دارد تاریخچة کوتاهی از این
جریان در جهان و ایران برای شنوندگان محترم ارائه بفرمایید.
ب :همانطورکه از نام سوسیال دمکراسی برمیآید ،از دو قسمت تشکیل شده است .بخش
اول آن "سوسیال" بهمعنای سوسیالیسم که یک برنامة رفاه اجتماعی است و بیشتر آرمان
نیروهای چپ در جوامع مختلف دنیا طی یکی -دو قرن گذشته بوده است و بخش دوم آن
"دمکراسی" است که ناظر به سیستم سیاسی هر کشوری است و بهصورت دمکراتیک شکل
میگیرد و اداره میشود .سیستم سوسیال دمکراسی نظامی را اداره میکند که در آن نظام ،هم
جامعه بهصورت دمکراتیک اداره شود و هم مردم از حداقل شرایط زندگی و رفاه اجتماعی
برخوردار باشند.
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نظامهای سوسیال دمکرات که طی صد سال گذشته در کشورهای مختلف شکل گرفتهاند،
در بعضی جاها موفقتر از جاهای دیگر بودهاند .همانند کشورهای حوزة اسکاندیناوی که هم
نظامهای دمکراتیک هستند و هم اینکه مردم از حداقل رفاه اجتماعی برخوردار میباشند .اگرچه
این جنبش در کشورهای دیگری نیز شکل گرفته است ،اما بنا به دالیل متعدد ،دمکراسی یا
سوسیالیسم آن زیر عوامل مختلف از بین رفته و چندان موفق عمل نکرده است .من فکر
میکنم سوسیال دمکراسی بیشترین حمایت و بیشترین خواسته را در سطح کشورهای جهان در
طول یکصد سال گذشته داشته و بیشتر مطلوب مردم بوده است.
این پدیده از زمان مشروطه در ایران با عنوان "اشتراکیون عامیون" یا "اجتماعیون
عامیون" شکل گرفت" .اشتراکیون" بهمعنای سوسیال و "اجتماعیون" بهمعنای دمکراسی
است که بعدها با عبارت سوسیال دمکراسی بیشتر مطرح شد .همانطورکه میدانیم ،اکنون هم
یکی از نظامها و سیستمهای مطلوب جامعة مدرن و روشنفکری ایران ،نظام سوسیال دمکراسی
است که امید است در کشور ما هم بتواند مستقر گردد و مردم بتوانند از مزایای چنین سیستمی
برخوردار شوند.
ذ :جهان امروز دو تجربة بزرگ سرمایهداری و دیگری سوسیالیسم را با خود بههمراه دارد.
بهگونهای که سوسیالیسمی که در صد سال گذشته در جهان مطرح بود ،بههمراه سرمایهداری
نتوانستند به خواستههای رفاهی و اجتماعی مردم جواب معقول بدهند .از سویی شما به
کشورهای اسکاندیناوی اشاره نمودید که با سیستم سوسیال دمکراسی موفق بودهاند و این نظام
بهعنوان راه سوم مطرح میباشد .سؤال من این است که با تجربهای که از کشورهای
اسکاندیناوی داریم و علیرغم مشکالتی که در جهان وجود دارد ،آیا میتوانیم از سیستم
سوسیال دمکراسی بهعنوان راهحل معقول و عملی صحبت کنیم؟
ب :بله .اشارة شما کامالً درست است .سوسیال دمکراسی درعین اینکه یک ترکیب مطلوب
و مورد توجه بسیاری از روشنفکران و انسان مدرن قرن ما قلمداد میشود ،اما این ترکیب ممکن
است در همهجا بهراحتی شکل نگیرد .بدینصورتکه یکی از لوازم دمکراسی ،حکومت اکثریت
مردم و اقتصاد آزاد است که با شکلگیری این سیستم ،اقتصاد آزاد در این جوامع امکان ایجاد
یک نابرابری اقتصادی را پیش میآورد و وقتی نابرابری اقتصادی ایجاد شد و اکثریت مردم
حاضر نباشند سهم مالیاتشان را به دولت بپردازند که دولت صرف رفاه اجتماعی کند ،عمالً به
گسترش سرمایهداری بیحد و حصر در آن جامعه منجر خواهد شد و مردم در یک نابرابری
اقتصادی قرار خواهند گرفت و هر چه زمان بگذرد و این سیستم ادامه پیدا کند ،به این
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نابرابریها افزوده میشود و این جامعه هرچند از یک سیستم دمکراتیک برخوردار باشد ،اما
سوسیالیسم در آن شکل نگرفته است .وضعیتی که ما امروز در کشورهای سرمایهداری از آمریکا
و بریتانیا تا روسیه یی که بعد از انحالل اتحاد جماهیر شوروی ،بیش از دو دهه نیست که به این
سیستم پیوسته است یی شاهد آن هستیم .از طرف دیگر ،کشورهایی بودهاند برای اینکه بتوانند
بخش سوسیال را اعمال کنند ،احساس کردند از راههای دمکراتیک نمیشود این کار را انجام
داد ،لذا با هزینه کردن دمکراسی خواستند این مسئله را انجام دهند .نظامهایی بودند که
استداللشان این بوده که برای ما رفاه اجتماعی مهمتر از دمکراتیک بودن است و میگفتند با
دمکراسی نمیشود رفاه را تأمین کرد .در اینجا به نمونههای سوسیالیسم دولتی که در کشورهای
اتحاد جماهیر شوروی ،چین ،کوبا و ...مستقر شد ،میرسیم .مثالً مردم در کوبا از امکانات
بهداشت عمومی یا طب عمومی که خوب پیشرفت کرده ،برخوردارند ولی از دمکراسی در آنجا
اثری دیده نمیشود .بنابراین دمکراسی را پای رفاه اجتماعی قربانی کردهاند .لذا ترکیب این دو
بخش که ظاهراً ممکن است در بعضی جاها متناقض باشد ،باید بهصورت حسابشده و دقیق
انجام گیرد که هیچکدام قربانی وجه دیگر این جریان نباشد .در کشورهای اسکاندیناوی ،این دو
بخش را بهخوبی کنار هم قرار دادهاند؛ یعنی کشورهایی که از حیث دمکراتیک بودن همة
آزادیهای سیاسی در آنجا وجود دارد و مردم از طریق انتخابات آزاد حکومتشان را برمیگزینند
و حکومت با اتکا به رأی مردم ،برنامه و سیاستهایش را پیش میبرد .در مقابل ،مردم با کمال
میل حاضرند به پرداخت مالیاتهایی تن بدهند که درصد آن از کشورهای دیگر باالتر است تا
حکومت بتواند رفاه اجتماعی را در سطح جامعه برقرار نماید و طبیعی است که بهرة آن نصیبِ
جامعه خواهد شد ،جامعهای که انسانیتر و سالم است و در آن نابرابریهایش کمتر وجود دارد و
تضاد ،درگیری و خشونت در آن کمتر پیش میآید .از اینرو میتوان گفت که هنر سوسیال
دمکراتها این است که بتوانند این دو مقوله را بهصورت عمَلی چنان با هم ترکیب نمایند که
هیچکدام از این دو بخش قربانی دیگری نشود .همانطورکه عرض کردم ،خیلی از کشورها در
تحقق آن عاجز ماندند و مجبور شدند یکی را قربانی دیگری کنند .کشورهای معدودی از قبیل
کشورهای اسکاندیناوی توانستند ایندو را با هم تلفیق کنند و نشان دادند که میشود جامعهای
داشت که در آن هم دمکراسی برقرار باشد و مردم از آزادیهای سیاسی برخوردار گردند و هم
حکومتی داشته باشد که برگزیدة مردم است و در عین حال حکومت و جامعه طوری تنظیم و
اداره شود که از رفاه اجتماعی برخوردار باشد و نابرابریهای اقتصادی در حدّی که در کشورهای
پیشرفتة سرمایهداری بهچشم میخورد در آنجا شکل نگیرد.
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ذ :تا آنجاییکه من اطالع دارم ،بخشی از فعالین سیاسی داخل کشور راه برونرفت از مشکالت و
معضالت جامعه را سوسیال دمکراسی میدانند ،البته بدون آنکه صحبتی از آن به میان آورند،
راهحلهایی ارائه میدهند که مد نظرشان سوسیال دمکراسی است .آیا این مسئله درست است؟
و آیا این جمعبندی میتواند رگههایی از مشکالتی را که در ایران است بیان کند و بهعنوان
یک آلترناتیو در جامعة ما مطرح شود؟
ب :درحالحاضر نظامی در کشور ما حاکم است که متأسفانه هیچگونه اثری از این دو پدیدة
دمکراسی و سوسیالیسم در آن دیده نمیشود .البته جمهوریاسالمی باشعارهایی که جنبة سوسیالیستی
در آن قوّی بود بر سرکار آمد و شاهد بودیم که در این شعارها مقولة دمکراسی زیاد مطرح نمیشد،
اما از سوسیالیسم و رفاه اجتماعی و مقوالتی از ایندست زیاد گفته میشد .زیرا جمهوری اسالمی
مدعی بود که حکومت مستضعفین است و مستضعفین را چنین تعریف کرد :کسانیکه در جامعه
تحت ستم بوده یا بهنحوی از امکانات زندگی محروم بودهاند .حکومت میخواست از طریق دادن
امکانات ،آنها را تأمین کند و صحبت از برق ،گاز و اتوبوس مجانی که بیشتر عوامفریبانه بود ،میکرد.
ولی این امر نشاندهندة تلقی حکومت از جامعة سوسیالیستی بود که از رفاه اجتماعی برخوردار
باشد .جالب است توجه کنیم که برخی از نیروهای چپ هم درست بههمیندلیل در سالهای اول
حکومت آخوندی از آن حمایت کردند .ما شاهد بودیم وقتیکه حکومت جمهوری اسالمی نهتنها
دمکراسی را لگدمال میکرد ،بلکه با خشونت از راه اعدامهای دستهجمعی به جان مخالفان افتاده
بود و آنان را سرکوب میکرد ،گروههایی همانند فداییان اکثریت یا حزب توده ،استدالل میکردند
که این حکومت یک نظام ضدامپریالیستی است و گرایش سوسیالیستی دارد و باید از آن حمایت
کنیم .با این بهانه بهگونهای نشان دادند که اگر این حاکمیت دمکراتیک نیست ولی سوسیالیستی
است و همگی شاهد بودیم این توهم خیلی زود از بین رفت .زیرا در جمهوری اسالمی از اول
دمکراسی مطرح نبود و از فردای استقرار این نظام ،دمکراسی زیر ضربات سنگین دیکتاتوری
آخوندی مورد سرکوب قرار گرفت .مسئلة رفاه اجتماعی هم در طول زمان ،چنان بههم ریخت و
نابسامان شد که ایران به کشوری با بزرگترین نابرابریهای اجتماعی در کشورهای جهان تبدیل
گردید .سطح فقر و نابرابریهای اقتصادی در ایران بهحدّی است که تعداد کسانی که در زیر خط
فقر زندگی میکنند تا  40درصد کلّ جمعیت را تخمین میزنند و این بدینمعناست که دهها
میلیون نفر از ایرانیان زیر خط فقر زندگی میکنند .در مقابل یک اقلیت معدودی با بند و بستهای
حکومتی و استفاده از رانتهای موجود به سر و سامان رسیدهاند .یا اینکه خود مقامات حکومتی از
امکانات وسیع برخوردارند که از مردم عادی دریغ شده است .بنابراین کشور ما در شرایطی قرار دارد
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که نه از دمکراسی از روز اول در این نظام خبری بود و نه از سوسیالیسمی که نیروهای چپ
استدالل میکردند رگههایی در این حکومت وجود دارد .از اینرو طبیعی است که راهحل سوسیال
دمکراسی ،جاذبههای زیادی در بین نیروهای دمکرات یا نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسالمی
پیدا کرده باشد .ما شاهد این هستیم که این خواست ،عمومیت بیشتری پیدا کرده است،
بهگونهایکه در بین نیروهای سیاسی چپ که در اوایل انقالب از جمهوری اسالمی حمایت
میکردند و به مرور زمان دیدند که در این حاکمیت هیچ اثری از ارزشهای سوسیالیستی که
مدعی آن بود ،وجود ندارد ،بهتدریج از موضع حمایت عقبنشینی کرده و از آن گذشتند .اکنون با
نگرش به گذشته و مواضع قبلیشان ،به مواضع سوسیال دمکراسی نزدیک شدهاند .از آنطرف هم
نیروهای دیگری که فقط مبارزة سیاسی میکردند و خواستار تغییر حکومت بودند ،بیشتر دربارة این
پدیده بررسی کردند و دارند به آن میرسند ،لذا من فکر میکنم به این دالیل است که این راهحل
در بین نیروهای سیاسی ایران از بیشترین حمایت برخوردار گردید .اگر فردا در ایران آزادی سیاسی
رخ بدهد و امکانات طوری باشد که مردم بتوانند متشکل شوند ،مسلماً حزب یا احزاب سوسیال
دمکرات شانس موفقیت بیشتری در جذب مردم به طرف خودشان و همچنین حضور آنها در
صندوقهای رأی و حمایت از مردم برای تشکیل حکومت یا ورود به حکومت خواهند داشت.
ذ :امروز در جامعة ما موانعی موجود است که بهنوعی از سوسیال دمکراسی و اساساً از مطرح شدن
این پدیده جلوگیری مینمایند .به نظر شما این موانع چیست و چگونه میشود این مشکالت را
از سر راه برداشت تا یک دولت رفاه در جامعه ایجاد و تقویت شود؟
ب :مانع اصلی بر سر راه این جریان ،نظام جمهوری اسالمی است که نهفقط مانع فعالیت
سوسیال دمکراتهاست ،بلکه مانع میشود که این پدیده یا این مفهوم و فرهنگ در داخل ایران
و در بین مردم مطرح و تبلیغ شود .از سویی ،جامعة ایران از یک فرهنگ سیاسی قوّی برخوردار
نیست و نسلی که بعد از انقالب در جامعه رشد کرده است ،از هیچ تجربة دمکراتیکی برخوردار
نبوده است .بنابراین ،وقتی جامعه فاقد این تجربه باشد ،آن آگاهی و آموزش الزم در بین مردم
مطرح نمیشود .بهغیر از وجود حکومت ،موانع دیگری نیز وجود دارند که من فکر میکنم یکی
از آنها ،نبودن فرهنگ سیاسی پیشرفته در جامعة ماست و متأسفانه مردم به تحزب و کار حزبی
عادت نکرده و این فرهنگ در جامعة ایران جا نیفتاده است .البته قبل از جمهوری اسالمی ،ما در
ایران حزب داشتیم ،آنهم نه در دهة  40یا  50شمسی ،بلکه در سالهای دهة  1320و تا حدّی
در  1330و این احزاب در آن شرایط خیلی هم رشد کردند .همانند حزب توده که توانست
جمعیت عظیمی را به خودش جلب کند .ولی بعد از سرکوب آزادیهای سیاسی که از  28مرداد
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در دوران رژیم شاه شروع شد و سپس در جمهوری اسالمی نیز اینگونه سرکوبها شدیدتر
گردید ،جایی برای گفتوگو دربارة سوسیال دمکراسی و ترویج این فرهنگ باقی نگذاشت.
بنابراین باید گفت متأسفانه مردم ما در این مقوله ممکن است از آگاهی و آموزشهای الزم
برخوردار نباشند و بههمیندلیل نمیتوانند مبلّغ این روش یا بهنحوی شریک در این کار باشند.
لذا مانع اول را اگر جمهوری اسالمی بدانیم ،تنها با نفی این حکومت یا با تغییر بنیادین در
جمهوری اسالمی ،آزادیهای سیاسی میتواند در ایران مستقر شود و این پدیده را پیش ببرد.
مسئلة دوم این است که من فکر میکنم برای ایجاد این روش ،در نهایت به جامعة باز نیاز است
تا در بین مردم بتوان آن را مطرح کرد .در شرایط فعلی و با توجه به انقالب ارتباطات و اطالعات
که از طریق اینترنت حاصل شده ،امکان تبلیغ و پخش بسیاری از نظرات و سخنان و همچنین
ارتباط با دیگران در جامعة ما پدید آمده که قبالً وجود نداشت و امکان دارد این روند بهتدریج به
ترویج فرهنگ سوسیال دمکراسی در ایران کمک کند .وقتی این فرهنگ تبلیغ شد ،به مرور
زمان ،وزن سیاسی این خواست در جامعه بیشتر میشود و مردم آگاهتر میگردند ،آنوقت است
که مردم ما با آگاهی از فرهنگ تحزب و سوسیال دمکراسی ،در عملکردهای اینچنینی سهیم
میشوند و فعالیت میکنند .بنابراین مانع اصلی با رویکرد سیاسی که همان تغییر نظام یا تغییر
رفتار حکومت جمهوری اسالمی است ،قابل حل و فصل خواهد بود .در خصوص مانع دوم که از
آن یاد کردم ،باید از طریق ارتباط آن را حل کرد ،لذا گسترش فرهنگ سوسیال دمکراسی را با
شیوة تبلیغات ،اطالعرسانی و کمک به کسانی که طالب این اندیشهها هستند ،از طریق اینترنت
و ماهواره میتوان در دستور برنامه قرار داد.
ذ :در دوران کوتاهی در خالل جابهجایی دیکتاتورها در ایران ،تا حدودی فرصتهایی در جامعة ما
بهوجود آمد که اگر از لحاظ زمانی به عقبتر از دوران  57بنگریم یعنی بعد از جنگ جهانی دوم
و حتی در خالل حکومت دمکراتیک زندهیاد دکتر محمد مصدق ،مقداری آزادی در ایران بود و
نیروهای فعال سیاسی از قبیل زندهیاد خلیل ملکی ،شعائیان ،پاکنژاد و دیگر عناصر آگاه در
جامعه که حامل پدیدة سوسیال دمکراسی بودند ،آن را تبلیغ میکردند ،لذا با وجود باز بودن
جامعه و داشتن آزادیهای نسبی در فضای سیاسی کشور ،عمدتاً قبل از انقالب  57چرا ما
نتوانستیم سوسیال دمکراسی را در آن جامعه جایگزین کنیم؟
ب :برای اینکه بدانیم چرا این پدیده یا ایده در جامعة ما شکل نگرفت ،باید این مسئله از
جامعهشناسان پرسیده شود که بتوانند یک تحلیل جامعهشناسانه ارائه بدهند .ولی من فکر میکنم
یکی از دالیل آن طی دورههایی که شما اشاره کردید ،دورههای کوتاهی بوده است .برای اینکه
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یک فکر یا اندیشة سیاسی در جامعة ما ریشه پیدا کند و در ذهن مردم جا بیفتد ،از لحاظ مدتزمان
تأثیرگذاری آن کافی نبوده است .اگرچه در دوران پس از شهریور  1320ایران تقریباً ده  -دوازده
سال از یکسری آزادیهای نسبی برخوردار بود و البته جامعه و حکومت بهدلیل اینکه کشور چند
سال تحت شرایط جنگ جهانی قرار گرفته بود و مردم زیر فشار سختیهای اقتصادی قرار گرفته
بودند ،شاید آن آمادگی الزم برای اینکه به مسائل تاریخی یا سرنوشتسازتری مثل دمکراسی یا
سوسیال دمکراسی بپردازند ،وجود نداشت .از اینرو ممکن است بهدلیل کوتاهی زمان ،وقت
کافی برای اینگونه مباحث موجود نبوده است .از سویی ،بعد از جریان انقالب  ،57کشور در یک
شرایط بسیار متحولی بهسر میبرد ،بخصوص یک روحیة فرهنگ انقالبی کماکان در بین مردم
حاکم بود و این موارد مانع از آن میشد که پدیدهها و مقوالت سنگین و اساسیتر بهعنوان
سوسیال دمکراسی در جامعه مطرح شود و اگر مطرح میشد ،افراد معدودی به استقبال آن
میرفتند .در واقع هنوز مردم در حال و هوای انقالب بودند ،همچنین رخدادی مانند گروگانگیری
سفارت آمریکا که یک سال و نیم کشور را در وضعیت بحرانی نگه داشت ،وسیلهای برای بسیج
عمومی مردم و احزاب چپ و راست بود که از حاکمیت جمهوری اسالمی حمایت نمایند.
بههرحال این پدیدهها باعث شد یک روحیه و حالت انقالبی در جامعه حکمفرما شود و کمتر
جایی برای بحثهای سنگین سیاسی باقی میگذاشت .من فکر میکنم به این دالیل جامعة ما
فرصت کافی و امکانات الزم برای آموزش و پرورش این اندیشهها نداشته است.
ذ :ایجاد دمکراسی و یک حکومت رفاهی در کشورمان دغدغة بسیاری از فعالین سیاسی و
آزادیخواه در داخل و خارج از ایران میباشد .با وجود همة این موارد ،چگونه میشود مردم را
بسیج کرد که این پدیده را مطالعه نمایند؟ یا به نظر شما با کدامین راه ،فعالین سیاسی،
دانشجویان و جوانان میتوانند این پدیده را در جامعه مطرح کنند؟
ب :اشارة من به این مورد بود که اگر در ایران امکاناتی برای بحث و گفتوگو یا تبلیغ باشد،
از طرق مختلف و بهصورت آزادانه میشود آن را پیش کشید .ولی متأسفانه امکانات آزاد طرح و
دفاع از این ایده در ایران محدود است و نظام سیاسی  -امنیتی حاکم ،مانع از این میگردد که
مردم دور هم جمع شوند و دربارة مقوالت سیاسی با هم گفتوگو کنند و آموزش ببینند و
خودشان را با شرایط و امکانات و اندیشههای روز وفق دهند .اما در فقدان این موارد که اشاره
کردم ،امروزه وسایل ارتباط جمعی اعم از اینترنت و ماهواره وجود دارد که قبالً نبوده است .لذا از
این کانالها میتوان آن عیب و نقصی را که وجود استبداد حاکم بر ایران مانع از مطرح شدن
این مسئله است را برطرف کرد .عالوهبر آن ،میتوان حداکثر استفاده را از طریق بحثهای
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رادیویی و تلویزیونی نمود و این بحثها را پیش کشید و این متد را به جلو هدایت کرد.
ذ :خیلی از فعالین سیاسی با شناختی که از اوضاع و روند دو پدیدة سرمایهداری و سوسیالیسم دارند ،به
این جمعبندی و نتیجه رسیدهاند که سوسیال دمکراسی راهحل معقولی برای جامعة فعلی ایران
است و در صدد هستند تشکلی با چنین محتوایی در ایران بهوجود آورند ،ولی عدهای از همین
کنشگران سیاسی ،مخالف این جریانند؛ نه اینکه مخالفتی با این پدیده داشته باشند ،بلکه مخالف
نوع بیان این مسئله یا پیشبرد آن بهصورت سازمان یا حزب سیاسی بههمین نام هستند .شما به
موانع موجود بر سر راه ایجاد این پدیده در ایران اشاره نمودید ،آیا در خارج از کشور این امکان
وجود دارد که یک تشکل یا حزب سیاسی در این راستا ایجاد نمود؟ و چگونه میشود برای بقیة
فعالین سیاسی که مخالف این مسئله هستند پاسخی داد و در این زمینه فعالیت کرد؟
ب :در خارج از کشور هرگونه فعالیتی مبنیبر تشکیل حزب و سازمان را میتوان انجام
داد .ولی فعالیت سیاسی در حزب و تشکیالت وقتی مؤثر است که دارای پایگاه اجتماعی باشد.
همانطورکه میدانید هیچ حزبی نمیتواند با حضور چند روشنفکر شکل بگیرد بدون آنکه
یک بخش از جامعه را نمایندگی کند و آنها را به خودش جلب نماید .متأسفانه بهدلیل اینکه در
ایران شرایط مناسب برای تشکیل حزب و سازمانهایی از ایندست وجود ندارد ،بنابراین اگر
در خارج از کشور انجام شود ،ممکن است به جمع کوچکی از روشنفکران یا کسانی که
عالقهمند به این مسئله هستند محدود شود .آنها میتوانند افرادی را دور هم جمع کرده و
سازمانی را ایجاد و برای آن تبلیغ کنند ،ولی نمیتوانند فعالیت سیاسی انجام دهند ،چون
میدان فعالیت در ایران است .از این نظر میتوان گفت که تشکیل حزب بهمعنای سیاسی آن،
نمیتواند در خارج از کشور آن سازمان سیاسی الزم را ایجاد کند .ممکن است عدهای یک
سازمان را ایجاد کنند و حول مباحث مختلف بحث و گفتوگو نمایند ،ولی چون نمیتوانند در
ایران فعالیتهایی اعم از شرکت در انتخابات ،تبلیغ سیاسی ،متشکل نمودن مردم انجام دهند،
درنتیجه نمیتوانند اثرگذاری سیاسی  -اجتماعی در جامعه داشته باشند .لذا بعد از مدتی،
بهتدریج این روابط یا سازمان رو به سردی خواهد گذارد و عمالً از کار میافتد .بنابراین
کسانیکه میگویند اینگونه فعالیتها بیفایده است ،من آنان را درک میکنم .اگرچه نفس
این فعالیتها که عدهای اندک از روشنفکران بتوانند در یکسری از مسائل و ایدهها به فهم
مشترک برسند و این فهم مشترک را تبلیغ کنند ،میتواند یک اقدام مثبت و مؤثر محسوب
میگردد .منتها از این عمل نمیتوان بهعنوان کار حزبی یاد کرد ،بلکه اینگونه موارد یک
فعالیت محفلی قلمداد میشود؛ یعنی یک عده دور هم جمع میشوند و سعی میکنند با بحث
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و گفتوگو روی یک ایده آن را باز کنند و به تفاهم مشترک برسند و این فهم مشترک را
بتوانند مبنای فعالیتهای خودشان قرار دهند .ولی نمیتوان نام آن را فعالیت سیاسی نامید،
بلکه این یک فعالیت محفلی است که میتواند خیلی هم مفید باشد و در گسترش و آشنایی و
تبلیغ یک ایده نیز مؤثر است .از اینرو به نظر من ،باید بین این دو فعالیت تفاوت قائل شد.
زیرا یک حزب بهمعنای تشکیالت سیاسی است که پایگاه اجتماعی دارد و میتواند در
حرکتهای سیاسی  -اجتماعی مؤثر باشد .درحالیکه یک محفل به بحث و گفتوگو و
تبادلنظر در مورد یک پدیده یا مقولة خاص میپردازد و بهفرض منجر به فهم مشترک از آن
مقوله شود و این فهم مشترک مبنای فعالیتهای این جمع در بین ایرانیان خارج از کشور قرار
گیرد تا این ایده را بیشتر تبلیغ نمایند ،ولی نمیشود از آن بهعنوان تشکیل حزبی یاد کرد.
افرادی هستند که این حرکت را بیفایده میدانند .اما این حرکت بیفایده نیست ،لیکن فایدة
حزبی ندارد .من فکر میکنم اگر ما تفاوت این دو فایده را بشناسیم ،بیشتر میتوانیم درک
کنیم که چرا یکی مخالف این حرکت است و دیگری موافق آن! آن کسی که موافق است
بیشتر دید محفلی دارد و میگوید از این راه میشود بحث و مسئله را پیش برد و به نتایج
مشخصی رسید .اما آن شخصی که مخالف است ،دید حزبی دارد و احساس میکند از این راه
نمیشود حزب تشکیل داد و درست هم میگوید .لذا به نظر من این قضیه روشن میکند که
اینجا یک بحث دو طرفه وجود دارد و طرفین ممکن است همدیگر را درک نکنند که راجع به
چه موضوعی صحبت میکنند ،درصورتیکه اگر دقیقاً مطرح کنند که این موضوع حول چه
هدفی میچرخد ،معلوم خواهد شد که واقعاً کار حزبی است یا کار محفلی.
ذ :خیلیها عالقهمند به فعالیت سیاسی هستند ،اما اعتقاد دارند از آنجایی که حزب و دیدگاه آن
تمایل به قدرت سیاسی دارد و در خارج از کشور نمیتواند قدرت سیاسی را در دست بگیرد،
اساساً نمیتواند چنین پدیدهای بهوجود آید و همانگونه که شما هم بهدرستی اشاره نمودید،

حزب باید یک پایگاه وسیع اجتماعی داشته باشد .لذا این افراد در هر جا روی این مسئله
تأکید میکنند که اگر در ایران چنین پدیدهای بهوجود بیاید ،میتواند پایگاهی برای
گرفتن قدرت و حاکمیت داشته باشد .اما به نظر من الزاماً تشکل یا حزب سیاسی مجبور
نیست معطوف به قدرت باشد و میتواند بهعنوان یک پدیده ،ایجاد شده و محفلی هم
نباشد .شما نظرتان را نسبت به این دیدگاه برای شنوندگان ارائه دهید.
ب :درست است .ممکن است به دالیل مختلف ،هدف یک حزب یا تشکیالت سیاسی،
کسب قدرت سیاسی نباشد .یک دلیل آن میتواند این باشد که حزب ،اقلیتی است که نمیتواند
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قدرت را تصاحب نماید و با هر معیار و اندازهگیری که بهکار ببریم در انتخابات یا جاهای دیگر
نمیتواند در قدرت سهیم شود و بهعنوان یک حزب ،حکومت را در دست بگیرد .لذا نمیشود
تنها تعریفی که از یک حزب سیاسی میکنیم ،بگوییم فقط در فکر تصرّف قدرت باشد .اگر
چنانچه به آنجا برسد که بتواند بخش بزرگی از جامعه را نمایندگی کند ،البته این انتظار میتواند
وجود داشته باشد ،منتها تا هنگامیکه به آنجا نرسیده باشد ،این در حد انتظار باقی خواهد ماند .در
عینحال با اشارهای که کردم ،الزم است این حرب برای تأثیرگذاری ،یک پایگاه اجتماعی را در
جامعه داشته باشد چون معموالً یک جمع روشنفکری که یک حزب را تشکیل میدهند ،سطح
ارتباطشان با جامعه خیلی وسیع و گسترده نیست .آنها میتوانند از طریق مطبوعات ،نوشتهها و
وسایل ارتباط جمعی همچون اینترنت و شبکههای اجتماعی حتی تبلیغ کنند ،ولی این تبلیغ یک
فعالیت سیاسی نیست ،بلکه یک فعالیت فرهنگی است و بیشتر برای این است که یک ایده را
در جامعه گسترش بدهند و مردم را با آن آشنا کنند .لذا به نظر من مسئلة مخالفت با تشکیالت
در خارج از کشور ،باید از این دید مطرح شود که حزب در خارج از کشور نمیتواند کار سیاسی
بهمعنای حزبی انجام دهد .اگرچه از طریق شرکت در آکسیونهای مستقل یا با افراد دیگر که
مخالف رژیم هستند میتواند فعالیت سیاسی نماید .برای مثال ،فرض کنیم یک گروه سیاسی در
خارج ،یک فراخوان اعتراضی مقابل سفارت جمهوری اسالمی بگذارد و نام عمل سیاسی روی
آن بگذاریم .این درست است که یک عمل سیاسی است ،ولی تأثیری در گسترش نفوذ این
جریان در داخل کشورمان ندارد تا بتواند یک تغییر اجتماعی ایجاد کند و در تحوالت اجتماعی
تأثیرگذار باشد .زیرا پایگاه اجتماعیاش در ایران است و نمیتواند آن پایگاه را بهحرکت درآورد و
با آن پیوند بزند .پس ،طبیعی است که تأثیری در تحوالت جامعه نخواهد داشت .از اینرو
میتوان گفت که مسئلة حزب فقط قدرت سیاسی نیست ،ولی فعالیت سیاسی بهمعنای اینکه
تأثیر روی تحوالت اجتماعی و جامعه بگذارد ،است و این پدیده بیشتر در داخل کشور عملی
است .چنین حرکتی در خارج از کشور در حد تبلیغ و گسترش یک ایده باقی خواهد ماند و به
شکل یک عمل اجتماعی کمتر دیده خواهد شد.
ذ :اگر شما مطلب ناگفتهای حول مبحث کنونی دارید بفرمایید ،من در خدمت شما هستم.
ب :خواهش میکنم .نه ،من مطلب دیگری ندارم .ولی امیدوارم با ایجاد آزادی سیاسی در
ایران ،تشکیالت سوسیال دمکراسی در آن جامعه شکل بگیرد .آنوقت شاهد خواهیم بود که
نیروهای سوسیال دمکرات در درون یک یا چند حزب ،بهموازات هم کار میکنند و این مهم،
تنها پس از پایان استبداد سی و اندی سالة جمهوری اسالمیتحقق خواهد یافت.

 -4-1پرویز دستمالچی

تاریخ گفتوگو :سه شنبه  19اوت  2016ی برابر با نهم مرداد 1395
رادیو پویا ،مهدی ذوالفقاری :لطفاً تعریف و برداشت خودتان را از سوسیال دمکراسی با نگاهی
کوتاه به تاریخچه سوسیال دمکراسی در جهان و ایران بیان کنید.
پرویز دستمالچی :سوسیال دمکراسی یکی از جریانهایی است که از درون جنبش کارگری و
جنبش چپ شکل گرفته است؛ یعنی از درون کلّ جنبشی که ابتدا ،تنها سوسیالیستی نامیده میشد
و بعداً به چند جریان با راههای استرتژیک کامالً متفاوت تقسیم شد .به بیان دیگر ،پس از تحوالت
صنعتی در اروپا و بهوجود آمدن طبقة کارگر یا زحمتکشانی که به قول "مارکس" «چیزی جز
زنجیرهای دستشان برای از دست دادن نداشتند» ،شکل گرفت .البته باید توجه شود که "مارکس"
در رابطه با روابط و مناسبات سرمایهداری افسارگسیخته در آنزمان صحبت میکند؛ یعنی در رابطه
با دورانی که استثمار نیروی کار وحشتناک بود .کارگران باید روزی  16ساعت کار میکردند ،بدون
آنکه از حقوق سیاسی یا حقوق بشر یا حقوق اساسی بهرهمند باشند .در این رابطه جریانهای چپ
متفاوتی شکل گرفتند ،از کمونیسم تا آنارشیسم ،یا جنبشهای سندیکالیستی و غیره .سوسیال
دمکراسی تنها یکی از پاسخها به این مسئله بود که چگونه میتوان فقر اجتماعی را برطرف کرد و
عدالت را بهوجود آورد .البته خود واژة عدالت میبایست ابتدا تعریف میشد که منظور و هدف
چیست؟ همچنانکه اشاره شد ،در رابطه با تحقق عدالت ،نظرات گوناگونی شکل گرفتند ،مثل
جریانهای آنارشیستی وابستیه به چپ ،یا مارکسیستی ،یا بعیداً مارکسیست -لنینیستی ،ییا
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جنبشهای کارگری -سندیکایی ،و همه دنبال این بودند که به عدالت برسند و به جامعهای عادالنه
دست یابند .برای مثال ،آنارشیستها میخواستند از راه نابودی حکومت ،با تغییر اساسی نظم حکومت،
به عدالت دست یابند ،آنچه که بعداً معروف به جنبش کمونیستی یا مارکسیست -لنینیستی شد.
آنها نابرابری را در سیستم میدیدند و میخواستند با انقالب سوسیالیستی یی یعنی تغییر سیستم
روابط و مناسبات سرمایهداری و از میان بردن استثمار یی عدالت را در جامعه برقرار کنند.
بخشی دیگر از جریان چپ که سوسیال دمکراتها بودند ،این ایده و عقیده را داشتند که با
پذیرش همین روابط و مناسبات موجود سرمایهداری واقعاً میتوان عدالت را در محدودة فردی و نه
سیستم ،با محدود کردن و کنترل سرمایه و نیز اصالحاتی بهنفع بخشهای مختلف و ضعیف
اجتماعی ،عملی و محقق کرد .جنبش سوسیال دمکراسی در واقع از انقالب و تغییر بنیادی روابط و
مناسبات اقتصادی -اجتماعی -سیاسی چشم پوشید و عدالت اجتماعی را از حالت جمعی و
سیستمی درآورد و آن را فردی کرد تا از راه اصالحاتِ گامبهگام و همراه با پذیرش دمکراسی پیش
رود و به نفع اقشار و طبقات پایین جامعه قدم در سیاست گذاشته و از این راه به جامعهای که در آن
عدالت برقرار است دست یابد .این را در جوامعی با دولتهای رفاه عمومی میبینیم که دارای
نمونههایی متفاوت در اروپا است ،از سوسیال دمکراسی سوئد تا آلمان ،یا حزب کارگر انگلستان.
جریان سوسیال دمکراسی بهمعنایی که در آلمان و اروپا وجود دارد ،در ایران مطرح نبود ،هم به
دالیل تاریخی و هم مسائلی مربوط به رشد روابط و مناسبات سرمایهداری که در ایران هنوز پا
نگرفته بود .ایدة چپ یا سوسیال دمکراسی از اروپا و روسیه به ایران آمد و در ایران شکل گرفت.
بخش رادیکال چپِ ایران ،یعنی جنبش مارکسیست -لنینیستی میخواست به روابط و مناسبات
سرمایهداری پایان دهد ،مناسباتی که در جامعة ما هنوز اصوالً جایی نداشت .آنزمان در ایران،
روابط و مناسبات اقتصادی حاکم ،بهصورت فئودالی بود و ایدة سوسیال دمکراسی بسیار ضعیف
وجود داشت ،مثل اندیشة خلیل ملکی و احزاب کوچک دیگر ،که موفق نبودند .روح حاکم ،همان
اندیشههای کمونیستی مدل روسیه بود .آنچه در جنبش چپ یا مذهبی و غیره مطرح بود ،اندیشة
قهرآمیز و انقالبی برای گذار از جامعة سرمایهداری به جامعة مثالً سوسیالیستی بیطبقه یا جامعة
بیطبقة توحیدی (مجاهدین و )...بود و بعدها دیدیم که در عمل ،ایننوع افکار و ایدهها همگی
بهسوی جوامع توتالیتر(تامگرا) رفتند .حدود  10سال بعد از انقالب اسالمی در ایران ،گرایش به
سمت اندیشههای سوسیال دمکراتیک ،بر معنای تعریفی که گفتم ،افزایش یافت.
ذ :شما بهتر میدانید که دو گرایش و خطمشی در جریان سوسیال دمکراسی وجود داشت .یکی
نوع روسی و دیگری در آلمان و اروپا .در جامعة ما کدام جریان و ایده ،فعال بود؟
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د :تفاوت این دو در جامعه ما روشن نبود ،آنزمان بیشتر جنبش کمونیستی ،همان جریان
مارکسیست  -لینیستی بود ،با دیدگاهی انقالبی در رابطة جبریت تاریخ؛ یعنی ماتریالیسم تاریخی ،با
درک از حزب واحد کادرهای انقالبی کمونیستی با مرکزیت دمکراتیک که تقریباً تنها مرکزیت بود
با درک لنینیستی از امپریالیسم بهعنوان آخرین مرحلة رشد سرمایهداری که گویا در حال فروپاشی
است و سایر مقولهها .بنا بر نظر "لنین" ،برای ضربهزدن به سرمایهداری ،انقالب باید به ضعیفترین
حلقة آن ،یعنی عقب افتادهترین کشورها منتقل میشد ،که شد .توجه شود که روسیه در آنزمان
چیزی شبیه افغانستان امروز بود ،با روابط و مناسبات فئودالی عقبمانده ،روابط ایلی -قبیلهای و
طبقة کارگر آن ،دو درصد هم نمیشد و رشد صنعتی بسیار اندک داشت .در ایران هم اندیشة
"لنینی" غالب بود نه اندیشة "مارکس" که سوسیال دمکراتها دنبال آن رفتند" .مارکس" علیه
سرمایهداری صحبت نمیکند .او چون به جبریت تاریخ باور داشت ،تأمین عدالت را پس از گذار از
سرمایهداری ،از راه پوستانداختن نظام سرمایهداری میدید .نظر او این بود و اینگونه میانگاشت
که از درون نظام سرمایهداری یعنی پس از اینکه گذار تاریخی از سرمایهداری به سوسیالیسم،
بهعنوان یک جبریت خط تکامل تاریخ انجام گیرد ،آنوقت ما به یک نظام دمکراتیک و عادالنه
خواهیم رسید .او تاریخ را اینگونه میپنداشت .سوسیال دمکراتها ،یا سوسیال دمکراسی روی این
ایده عمل کردند .یعنی در چارچوب مناسبات سرمایهداری ،دمکراسی و عدل را گسترش دادند و
همواره از باالییها به سود پایینیها اصالحات انجام شد .جنبش مارکسیست -لنینیستها که
میخواستند روابط و مناسبات سرمایهداری را با انقالب پایان دهند ،در برخی از کشورها این کار را
انجام دادند ،اما به نتیجة مطلوب خود نرسیدند .این ایده و عمل در جوامع مختلف به سوی جامعة
باز نرفت ،به اتحاد جماهیر شوروی نگاه کنید که از هم پاشید ،یا کشورهای اروپای شرقی که همه
از هم پاشیدند .همچنین نگاه کنید به چین و کره شمالی یا به کوبا و ...که نمونههای گوناگون آن
هستند .حزب توده هم که مارکسیست -لنینیست بود و از "استالین" پیروی میکرد .در ایران ،ایدة
سوسیالدمکراسی ضعیف بود .در آن زمان شخصیتهایی چون خلیل ملکی این ایده را دنبال
کردند که بهطور وسیع مورد هجوم چپ قرار گرفتند .البته در دورههایی به بیشتر جریانهای
کمونیستی ،سوسیال دمکراتیک هم میگفتند .بعداً خطها و سیاستها مشخصتر شدند.
ذ :در پاسخگویی به مجموعة خواستهای مادی و معنوی انسان ،جهان سرمایهداری از خود
ناتوانی نشان داده است و آنچه که "سوسیالسم واقعاً موجود" خوانده میشد نیز ناتوانتر از
جهان سرمایهداری عمل کرد .از میان راههای سومیکه برای برونرفت از مشکالت جامعة
بشری مطرح شده و در عمل نیز تجربه شدهاند ،تفکر و عملکرد سوسیال دمکراسی بهعنوان
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یک آلترناتیو بیش از راههای دیگر پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی انسان بوده است .به نظر
شما چرا چنین روندی پیش آمده است؟ آیا چشمانداز گستردهتری برای تحقق سوسیال
دمکراسی میبینید؟ آیا سوسیال دمکراسی با توجه به قدرت سرمایهداری (علیرغم بحرانها و
مشکالتش) میتواند بر ضعفها و کمبودهایش غلبه کند؟
د :برای پاسخ به این پرسش ،باید به تاریخ نگاهی انداخت ،به  100سال 200 ،یا  300سال
پیش ،که وضع جهان و حکومتها اینگونه نبود .بشریت در مدت  100سال گذشته گامهای
بزرگی به جلو برداشته است 200 .سال قبل ،پیش از انقالب فرانسه ،پدیدهای به نام "ملت"
مطرح نبود و مقولة سیاسی ملت و حاکمیت ملّی وجود نداشت .حکومتگران و حاکمان یا به نام
اهلل و شاه ،یا کلیسا و سلطنت ،برای خود حق ویژهای قائل بودند و بر مردم حکومت میکردند و
مردم نیز عمالً یا رعیت آنها یا امت بودند ،در هرصورت دارای حقوقی نبودند .در آنزمان حقوق
بشر و ...اصوالً مطرح نبود .اآلن ملت و حقوق ملّت مطرح است و ما با حکومتهایی روبهرو
هستیم که در آنها قوای حکومت ،منتج از ملت است .ملت بهعنوان مجموعه شهروندان
قائمبهذات و متساویالحقوق در برابر قانون .دولتهای این نظامهای دمکراتیک ،با ارادة ملت در
یک انتخابات دمکراتیک -آزاد و سالم میآیند و میروند 70 .سال پیش هنوز حقوق بشر یا
حقوق اساسی وجود نداشت که معیارهایی برای حکومت کردن باشند.
جامعة بشری پیش رفت و حقوق سیاسی ،تساوی حقوقی ،فردیت و حق حاکمیت ملّی
بهرسمیت شناخته شد .واقعیت این است که در طول تاریخ  10هزارساله موجودیت جوامع بشری و
در طول  5هزارسال اشکال گوناگون حکومتهای مختلف ،هیچ حکومتی نتوانسته بود در هیچ
دورانی از تاریخ برای عموم رفاه ایجاد کند .امروز در جوامع گوناگونی که در آنها روابط و مناسبات
سرمایهداری حاکم است ،رفاه نسبی بهوجود آمده است .در کشورهای بهاصطالح سوسیالیستی که
بعضاً با اعمال زور ،در عرصة صنایع و برخی حوزههای دیگر واقعاً پیشرفتهای خوبی داشتند ،اما
رفاه اجتماعی مورد نظر بهوجود نیامد .نگاه کنید به صنعتی شدن اتحاد جماهیر شوروی در زمان
"استالین" ،یا کرة شمالی یا سایر کشورهایی که سرانجام فروپاشیدند .رفاه ،محصول روابط و
مناسبات سرمایهداری است و بهگفتة "مارکس" رفاه هنگامی بهوجود میآید که تولید انبوه انجام
گیرد و مازاد کاال شرایطی را سبب میشود که تحت آن شرایط میتوان به هرکس بهاندازة نیازش
داد ،زیرا مازاد تولید وجود خواهد داشت و دولت میتواند دست به چنین تقسیمی بزند .در فقدان
چنین وضعیتی ،یعنی نهتنها نبود مازاد تولید بر مصرف ،که برعکس ،در زمان کمبود کاال ،یکسان
کردن و عدالت مادی میشود آنچیزیکه "استالین" انجام داد .چون تولید کافی نیست ،مصرف
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کنترل میشود .برای مثال ،به هر خانواده روزانه یک کیلو شکر تعلق میگیرد و بیشتر از آن نباید و
نمیتواند مصرف کند؛ یعنی دولت توان و نیاز شهروندان را تعیین میکند .در جوامع سوسیال
دمکراتیک ،بر مبنای روابط و مناسبات سرمایهداری است که میتوان تولید را چنان باال برد که در
پی آن رفاه نسبی ایجاد شود .با حفظ این روابط و مناسبات و با کنترل سرمایه که ازجمله وظایف
اصلی سیاست است ،ثروت تولیدشده تقسیم و توزیع میشود .برخالف نظر "لنین" ،سرمایهداری
نهتنها به پایان خود نرسید ،بلکه همواره خود را گسترش داد و در شیوههای تولیدی انقالب کرد.
زمانی همه توانستند کفش به پا کنند که تولید انبوه کفش انجام شد .واقعیت این است که مناسبات
سرمایهداری هنوز از ظرفیت رشد برخوردار است و سوسیال دمکراسی از این توانایی و ظرفیت،
استفاده و بر بنای آن حرکت میکند.
در نظر بگیرید که اآلن در آلمان ،روابط و مناسبات سرمایهداری حاکم است ،در جمهوری
اسالمی هم همین روابط وجود دارد ،حال این دو جامعه را مقایسه کنید .دو نظامیکه تفاوت آنها از
زمین تا آسمان است .هرچندکه هر دو براساس نظم سرمایهداری بنا شدهاند .آلمان ،نظامی
دمکراتیک دارد و حقوق بشر اساس و پایة این نظم است .در این نظام ،قوای حکومت ،ناشی از
ارادة ملت است با شهروندانی متساویالحقوق در برابر قانون .با تکثر حزبی ،فرهنگی و ...در آلمان
تحصیل از کودکستان تا دانشگاه مجانی یا بهعبارتی دولتی است .بیمة بهداشت و درمان و بیمة
بیکاری برای همه وجود دارد و بسیاری دیگر از مؤلفههای تأمین اجتماعی که اجرا میشود .اینها
ازجمله دستاوردهای سوسیال دمکراسی بر مبنای روابط و مناسبات سرمایهداری است .سوسیال
دمکراسی ،ثروت تولیدشده را به سود مردم ،به سود حلقههای ضعیف جامعه و از راه قانون و
نهادهای حکومت تقسیم میکند .در اینجا موضوع تنها بر سر تقسیم ثروت نیست ،حقوق انسانی،
اجتماعی ،قضایی و سیاسی هم همین وضعیت را دارند .در بسیاری از کشورها که میخواستند
عدالت را اجرا کنند با بالیی که بر سر امر تولید آوردند ،موفق نشدند .اتحاد جماهیر شوروی یا کوبا
یا کشورهای بسیاری که این راه را رفتند ،عمالً در فقر زندگی کرده و میکنند .به بیان دیگر ،تولید
مازادی انجام نگرفت که بتوان براساس آن ،رفاه ایجاد کرد" .چین" را ببینید که برای ایجاد رفاه
سرانجام پس از سپری کردن راههای گوناگون ،به سراغ روابط و مناسبات سرمایهداری آمد ،البته
با حذف آزادیهای سیاسی و اجتماعی در جوامع سرمایهداری دمکراتیک .برای نمونه ،کارگران
"چین" یک سندیکای مستقل ندارند ،یا فعالیت احزاب آزاد نیست و غیره .سوسیال دمکراسی در
مدلهای غربی ،با کنترل سرمایه ،به عدالت فردی و جمعی وسیعی دست یافته است .باید واقعبین
بود ،حل مسئلة بیعدالتی کار سادهای نیست .سوسیال دمکراسی در مقایسه با نظامهای دیگر،
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گامهای زیادی در این راه برداشته است که شما در اروپا و آمریکای شمالی شاهد هستید.
ذ :در اردوی مخالفان حکومت اسالمی ،طیف وسیعی در داخل و خارج از کشور سوسیال
دمکراسی را راه برونرفت از مشکالت و معضالت موجود در جامعة ما میدانند .از سوسیال
دمکراسی نامی برده نمیشود اما همان مفهوم و پدیده و خواستهای سوسیال دمکراتیک
بهعنوان راهحلهای نظری و عملی از سوی افراد و نیروهای ترقیخواه و دمکراسیطلب مطرح
میشوند ،شما در این رابطه چگونه میاندیشید؟
د :اگر کسانی به این نظر رسیدهاند که راهحل برونرفت از مسائل و مشکالت ما ،سوسیال
دمکراسی است و مطرح نمیکنند ،اشتباه بزرگی مرتکب میشوند .اگر بخواهیم که در ایران ،جامعه
به سمت و سوی سیاستهای سوسیال دمکراتیک برود و برنامههای آن ،مبنا قرار داده شوند،
میبایست به سمت ساختار حاکمیت و حکومتی برویم که در آن قوای حکومت ،ناشی از ارادة ملت
باشد و نمایندگان مردم ،قانونگذاری کنند و حکومت به حقوق بشر پایبند باشد .باید توجه شود که
یکی از دغدغههای سوسیال دمکراتها ،کنترل سرمایه و توزیع عادالنة ثروت و تأمین عدالت
اجتماعی و حقوقی است .بهنظر من ،تا زمانیکه در ایران نظام والیت فقیه و جمهوری اسالمی
وجود دارد پیششرط ضروری برای سیاستهای سوسیال دمکراتیک موجود نخواهد بود .مثالً در
زمان نازیها در آلمان ،اگر فرد یا گروهی ،خواهان رعایت اصول دمکراتیک و حقوق خود میبودند
و در مسیر تحقق یک نظم دمکراتیک حرکت میکردند ،یا دستگیر و زندانی یا کشته میشدند.
پیششرط مهم برای حرکت دمکراتیک و پیاده کردن برنامههای سوسیال دمکراتیک در جامعة ما،
برطرف کردن مانع نظام والیت فقیه است .والیت فقیه ،حکومتی است که به آزادی و دمکراسی
پایبند نیست ،یک حکومت ارزشی است و حق دخالت به همة امور مردم را به خود داده است.
حاکمیت قانون الهی بر مردم توسط عدهای به نام فقیه و مجتهد است که خود را بر فراز همه
میدانند .در واقع ،ما برگشتهایم به دوران پیش از انقالب مشروطه .سوسیال دمکراسی تساوی
حقوقی را برقرار میکند و آنوقت هر کس خواست در آن چارچوب ،ارزشهای مورد نظر خودش
را عملی میکند .برای مثال ،آزادی انتخاب پوشش ،حق هر کس خواهد بود ،حاال اگر کسی
خواست چادر بر سر کند ،بکند ،آزاد است و اگر کسی نخواست ،او هم آزاد است که بنا بر تصوّرات
خودش زندگی کند .یعنی حقوق همه یکسان است ،اما ارزشها میتواند به تعداد شهروندان باشد.
در جمهوری اسالمی که داعش شیعی است ،نه امکان دمکراسی وجود دارد و نه برقراری عدالت
اجتماعی .عدالت آنها ،عدالت الهی است که داریم تجربه میکنیم .آنان که سوسیال دمکراسی را
راهحل میدانند ،با طرح آن به پیامدهای سوسیال دمکراسی کمک خواهند کرد .این ایده در غرب
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پیاده شد و پیامدهای مثبت و خوب بههمراه داشته است ،مثل صلح اجتماعی نسبی ،عدالت سیاسی
و اجتماعی نسبی .آیا شما در چین ،روسیه ،افغانستان ،پاکستان و ترکیه چنین وضعیتی را مشاهده
میکنید؟ باید ببینیم غرب چکار کرد که چنین شد .برای دستیابی به رفاه و آزادی باید تجربیات
جهانی را دید و از آنها بهره گرفت .گرایش به سمت سوسیال دمکراسی بسیار خوب و مثبت است،
اما اینکه این گرایش و تمایل به عمل درآید مهم است ،هم در داخل ایران و هم در خارج از کشور.
ذ :به نظر شما راهکارهای برونرفت از مشکالت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به رفاه
و آزادی کدامند؟
د :عرض کردم اگر دمکراسی و رفاه و حاکمیت ملت را میخواهیم ،باید مانع اصلی رسیدن
به این خواستها را که صد در صد مخالف دمکراسی است ،از سر راه برداریم ،با وجود جمهوری
اسالمی نمیشود به خواستهای فوق ،یعنی به دمکراسی و آزادی یا حاکمیت ملّی و رفاه و
دست یافت .نظم سوسیال دمکراتیک اصول و پایهای دارد و با اصولی مثل حاکمیت اهلل و خدا
یا حکومتهای ایدئولوژیک نمیتوان به آن رسید .حکومتهای بیطرف و مدرن ،یا متکّی به
حقوق بشر ،یا حکومتهای پارلمانی لیبرال که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفتند ،میتوانند
راهگشا باشند ،حکومتهایی متکّی به حق حاکمیت ملت ،یعنی متکّی به شهروندان
متساویالحقوق در برابر قانون؛ و نه حکومت متکّی به امت که جمع مؤمنان صغیر است .ما باید
راههای رفته و موفق را الگو قرار دهیم .چند روز پیش در مصاحبهای میان یکی از
دستاندرکاران جمهوری اسالمی با یک اقتصاددان را در صدا و سیما دیدم .این فرد معمّم در
پاسخ به اینکه چرا پس از  38سال هنوز مشکالت اقتصادی و اجتماعی کشور پابرجا هستند و
حکومت نتوانسته آنها را حل کند ،میگوید که ما الگو نداشتیم و اکنون هم نداریم .خوب این
حرف بیمعناست و واقعیت ندارد .اینها همگی از همان ابتدا گفتند که الگوی ما اسالمی است،
اقتصاد اسالمی داریم ،بانکداری بدون ربح اسالمی داریم ،علوم باید اسالمی باشد و دانشگاهها
و ...و براساس بهاصطالح اسالمیکردن ،همهچیز را به نابودی کشاندند و حاال میگویند الگو
نداشتیم .بهعنوان نمونه به اسالمیکردن بانکها نگاه کنید که قرار بود بدون ربح کار کنند ،تمام
سیستم بانکی را نابود کردند و حاال بانکهایشان گاه تا  25و  30در صد ربح ،یعنی سود بانکی
میدهند که کاری غیرشرعی است .اینها الگو داشتند اما الگویی بیهوده و سراپا افراط و تفریط و
نادرست و ناکارآمد .اینها مکانیسمهای اقتصادی و اجتماعی را نمیشناسند ،همه راههای اسالمی
را هم رفته و شکست خوردهاند .بعد از  38سال که جامعه را به خاک سیاه نشاندند ،میگویند
الگو نداشتیم .درنتیجه برای پیشرفت باید از این حکومت عبورکرد .تجربههای دیگر هم نشان
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دادهاند که بدون عبور از حکومتهای ضد دمکراتیک نمیتوان به دمکراسی دست یافت.
در مورد اینکه چه باید کرد؟ من نمیتوانم نسخهای را بیان کنم ،دهها راه و پیشنهاد مطرح
شده است .من تأکید میکنم که بدون عبور از جمهوری اسالمی نمیتوان به دمکراسی و رفاه و
آزادی رسید .برای گذار ،من نمونة لهستان را کمهزینهترین و دمکراتیکترین راه میدانم" .جنبش
همبستگی" در لهستان از خیابان شروع شد و آنقدر فشار آوردند که حکومتگران مجبور شدند
نظارت استصوابی حزب کمونیست بر انتخابات را بردارند و در پی آن ،نمایندگان "جنبش
همبستگی" ،یعنی نمایندگان واقعی مردم ،توانستند به پارلمان راه یابند و  90درصد کرسیهای
مجلس را بهخود اختصاص دهند .با این موفقیت ،آنها از راه قانونی ،یعنی تصویب قانون در مجلس،
گام به گام قانون اساسی را تغییر دادند و بدون خونریزی به سوی دمکراسی رفتند و نظم
غیردمکراتیک را عوض کردند .شاید این مدل برای ایران مناسب باشد .البته باید همواره توجه
داشت که ضامن اجرایی مصوبات نمایندگان همبستگی در پارلمان ،نیروی میلیونی خیابان بود.
ذ :چرا در خارج از کشور که شرایط مهیاست ،هنوز نتوانستیم یک جریان متشکل و تأثیرگذارِ
سوسیال دمکراتیک را شکل دهیم؟ و چه راههای عملیای برای تسریع شکلگیریِ چنین
جریانی پیشنهاد میکنید؟
د :اکثر جریانهای مختلف سیاسی متأسفانه در پروسة  20تا  25سال اخیر کم و بیش ،تحلیل
رفتهاند و از سازمان یا حزب آنها چیزی جز نام و یک کارت ویزیت باقی نمانده است .در بروز
اینچنین روندی ،عوامل گوناگونی نقش داشتهاند .توجه داشته باشیم که ابزار سیاست ،قدرت است و
مجموع این احزاب و سازمانها ابزار قدرت را ندارند و تحت چنین شرایطی ،مثل دالکهای اراکی
که وقتی مشتری ندارند همدیگر را کیسه میکشند ،بدل میشوند .حزب و سازمانسازی هم
بیپایه و اساس و بدون برنامه شکل نمیگیرد .حزب باید در جامعة خود عمل کند .اینکه  50تا
 100نفر جمع شوند ،بحث کنند و بعد از چند روز بروند دنبال کار و زندگیشان که حزب درست
نمیشود؛ نه ساختارهای الزم و ضروری ،نه قدرت الزم برای پیاده کردن سیاستها ،نه منابعی و
نه رابطهای با ایران و غیره .با این ترتیب ،ساختن حزب و سازمان نتیجه نخواهد داد .تا زمانیکه
امیدی به تغییرات اساسی در ایران نباشد نمیتوان کار کرد و فعال بود .این امید مثل آب برای
ماهی است .این امید باعث فعالیت احزاب و گروهها و سازمان خواهد شد .حزب و سازمانسازی
بدون توجه به موارد گفتهشده ،به مجامع سخنپراکنی بدل میشوند .البته من ،فعالیتها را که
نسبت به قبل از انقالب افزایش داشته و دارد ،انکار نمیکنم .اما برای فعالیت تأثیرگذار بر
سیاستهای درون جامعه ،باید شرایط و مؤلفههای گفتهشده وجود داشته باشند.
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تاریخ گفتوگو :سهشنبه  9سپتامبر  2014ی مطابق با هجدهم شهریور .1393
رادیو پویا ـ مهدی ذولفقاری :جناب آقای راسخ درود بر شما .سپاسگزارم از اینکه این فرصت را
به ما دادید.
محمود راسخ :با سالم به شما و شنوندگان گرامیتان .من هم خیلی خوشوقتم که فرصتی
را برای من فراهم کردید تا بتوانیم با هم صحبتی داشته باشیم
ذ :سوسیال دمکراسی یا آنگونه که به فارسی برگردانده شده "مردمساالری اجتماعی" ،موضوع
گفتوگوی ماست .قبل از اینکه نخستین سؤال را مطرح کنم ،مایلم برداشت خودتان را از
سوسیال دمکراسی بیان کنید با نگاهی کوتاه و بهاختصار از تاریخچة سوسیال دمکراسی.
ر :سوسیال دمکراسی یا احزاب سوسیالیست در مجموع یک خطمشی را در فعالیتهای
اجتماعی و سیاسیشان بهکار میبرند .البته تاریخ طوالنی دارند .سوسیال دمکراسی آلمان
تاریخی بیش از یکصد و پنجاه سال دارد و در این فرصت کوتاه امکان پرداختن به کلّ این
تاریخ نیست ،اما سعی میکنم مراحل مهمی از این حرکت را تا آنجایی که اطالع دارم خدمت
شما و شنوندگان عرض کنم.
پس از مرگ "مارکس" و در زمان "انگلس" ،یک جریان تجدیدنظر در سوسیال دمکراسی
آلمان بهوجود آمد یی من عمدتاً در مورد سوسیال دمکراسی آلمان صحبت میکنم ،زیرا آلمان
قدیمیترین جریان سوسیال دمکراسی جهان است و در تاریخ آن بهتر میتوان به تغییرات
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سوسیال دمکراسی و سایر جریانها و حوزههای دیگر پی برد یی جریان تجدیدنظرطلبانه عمدت ًا
از سوی "برنشتاین" صورت گرفت .یکی از ایرادهای او به نظرات "مارکس" و "انگلس" این
بود که آنچه آنها پیشبینی کرده بودند ،که روز به روز در آلمان از طبقة متوسط کاسته و به طبقة
کارگر افزوده خواهد شد و دیگر پیشبینیها ،هیچکدام به تحقق نپیوست و مردم یا تودهها دارند
کمکم نظام سرمایهداری حاکم در آلمان را میپذیرند .بنابراین تئوریهای انقالبی "مارکس"
دیگر کاربرد ندارد و باید در آن تجدیدنظر شود و پیشنهاد کرد که با حفظ هدف سوسیالیسم
بهعنوان هدف نهایی جنبش ،بهجای حرکتهای انقالبی باید با حرکتهای رفرمیستی از طریق
شرکت در پارلمان و دستگاههای حکومتی ،کمکم آنقدر رفرم ایجاد کرد تا با اصالح جامعة
سرمایهداری به روز زیبای آفتابی جامعه سوسیالیستی پا بگذارد .در همان زمان ،جریاناتی که
"ارتدوکس" نام گرفتند و پایبند نظرات "مارکس" بودند" ،رُزا لوکزامبورک"(" ،)1کائوتسکی" و
سایر تئوریسینها و نظریهپردازان حزب سوسیال دمکرات آلمان با نظریات "برنشتاین" سخت
درگیر شدند و در نهایت تا زمانیکه "انگلس" زنده بود یی فکر کنم سال  1895یی این جریانها
نتوانست بر حزب سوسیال دمکراسی غالب شود .بعد از مرگ "انگلس" با پیروز شدن سوسیال
دمکراتها بهطور نوبتی در انتخابات و ازدیاد تعداد نمایندگان و وسیعتر شدن پایة تودهای که
حزب سوسیال دمکرات پیدا کرده بود ،در عمل مجبور شد بسیاری از نظرات و سیاستهایی که
در سالهای قبل داشت را تغییر دهد و کمکم نظرات فرمالسیم "برنشتاین" در حزب غالب شد.
این جریان تا ( 1914جنگ جهانی اول) ادامه داشت .تا آنزمان یکی از شعارهای اصلی سوسیال
دمکراسی مسئله صلح بود ،ولی با جوّ و فضایی که از نظر سیاسی و تبلیغاتی در جامعه آلمان
ایجاد شده بود ،حزب سوسیال دمکرات به اعتبار جنگی رأی داد و از اینزمان میشود گفت که
یک تغییر ماهوی در سوسیال دمکراسی آلمان بهوجود آمد .آنها در جنگ شرکت داشتند و از
جنگ دفاع میکردند و تا  1917که آلمان و نیروهای متفقیناش شکست خوردند ،سلطنت از
آنجا رخت بربست و سوسیال دمکراسی و جمهوری در آلمان اعالم شد.
اولین دولت بعد از جمهوری ،دولت "فردریش ابرت" رهبر سوسیال دمکرات بود که قانون
اساسی دوران بعد از جنگ را که در حقیقت قانون اساسی حزب سوسیال دمکرات است ،نوشت.
در این دوران ،آلمان دستخوش هیجانات اجتماعی بسیار شدید ازجمله قیام ملوانان در شمال،
شورش در "بایر" بخش جنوبی آلمان میشود .دولت ،وزیر داخله کابینة سوسیال دمکرات را
1. Rosa Luxemburg.
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بهصورت بسیار وحشیانهای با همدستی و همکاری با راستترین جناحهای سرمایهداری آلمان
بهویژه با راستترین جناح میلتاریزم آلمان به سرکوب همة این جنبشها میگمارد.
اسنادی اخیراً بهدست آمده که حتی قتل "رُزا لوکزامبورک" با موافقت یا بهدستور همین
وزیر داخله کابینة سوسیال دمکرات ،صورت گرفته است .جریان ادامه دارد و از  1933به بعد
فعالیت حزب سوسیال دمکرات هم مثل احزاب دیگر ممنوع میشود و اعضای سندیکاها ،حزب
و احزاب همه دستگیر یا تبعید میشوند ،درهرصورت حزب سوسیال دمکرات از هم میپاشد .در
آن دوره ،مبارزات بیشتر بهصورت گروههای کوچک و زیرزمینی درمیآید .پس از سال 1945
دوباره حزب سوسیال دمکرات تجدید فعالیت میکند و از حالت زیرزمینی خارج میشود.
همانطورکه میدانید در انتخابات  1949برای تعیین صدراعظم آلمان میبازند .پس از جنگ و
دوران بازسازی آلمان ،حزب سوسیال دمکرات هرچه بیشتر و بیشتر به طرف راست حرکت
میکند .باید در نظر داشت که بعد از جنگ ،آلمان به دو قسمت شد ،قسمت شرق آن در تسلط
شوروی درآمد که از نظر حزب ناسیونالیستی و شرایط داخلی آلمان ،حزب سوسیال دمکرات را
هم مرتب به طرف راستگرایی سوق میدهد تا باألخره در  1959کنگرهای تشکیل میدهند و
مرامنامه و اساسنامة حزب سوسیال دمکرات آلمان را بهکلّی عوض میکنند و حزب سوسیال
دمکرات آلمان از یک حزب کارگری تبدیل میشود به یک حزب خلقی.
از آن تاریخ تا امروز ،سوسیال دمکراسی یک جریانی کامالً مدافع سرمایهداری است و
هیچگونه الترناتیوی در برابر جامعة سرمایهداری ارائه نمیدهد ،حتی نقدی هم به سیستم
سرمایهداری دیده نمیشود ،اگر هم نقدی اینجا و آنجا شده است ،از سیاست این دولت و آن
دولت بوده و اینکه سوسیال دمکراسی بهتر از احزاب دیگر میتواند به سرمایهداری خدمت
کند و مشکالت سرمایهداری را با شیوههای سرمایهداران حل کند .در سالهای  1960جریانی
به نام "دولت رفاه" ،پدید آمد .سوسیال دمکراسی بهویژه در کشورهای شمال اروپا ،مانندِ
سوئد ،سیاستهایی را پیش گرفت که از نظر اجتماعی تسهیالت بسیار زیادی برای مردم
فراهم آورد؛ ازجمله بیمة سالمندان ،بیمة بیکاری و حقوقی نیز به آنها تعلق گرفت ،یا مزایایی
مثل بیمههای اجتماعی ،بیمة بیماری و درمان برای مردم قائل شدند ،همچنین مسئلة
سالخوردگان و مسئله آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفت .در اینراستا ،بخش غربی
آلمان نیز سیاستهای اصالحگرایانهای را در پیش گرفت .این زمانی بود که شوروی در بخش
شرقی آلمان وجود داشت و خطری از جناح آنها حس میشد مبنیبر اینکه شرایط اجتماعی و
مزایای اجتماعی آنطور باشد که بتواند تا حدودی با آنچه که شوروی از جامعة خودش
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تبلیغ میکرد ،برابری کند و این سیاستها به هر ترتیبی بود تا زمانی که شوروی وجود داشت
ادامه پیدا کرد.
پس از فروپاشیدن دیوار برلین و از بین رفتن خطر شوروی از یک طرف ،و شبکهای شدن
سرمایهداری از طرف دیگر؛ یعنی تضعیف دولتهای ملّی و جهانی شدن سرمایهداری یی و اینکه
امروز مؤسسات یا تولیدکنندههای کاالهای سرمایهداری مثل گذشته وابسته به بازار و کشور ملّی
خودشان نیستند بلکه در سراسر جهان شبکه دارند و هر قسمت از کاالهایشان در بخشی از
جهان تولید میشود ،پس از تولید آن را در کشور خودشان مونتاژ میکنند ،یا بعضی مواقع حتی
به کشور خود حمل نمیکنند و همانجا مونتاژ میکنند یی جنبش کارگری و سندیکایی در این
کشورها روزبهروز ضعیفتر شد .در نتیجه امروز سوسیال دمکراسی آنچه از چپ و سوسیال از آن
مانده فقط اسم است و در عمل هیچ تفاوتی با احزاب بورژوایی یا احزاب طرفدار سرمایهگذاری
ندارد .بههمیندلیل در دورة انتخاباتی گاهی این حزب قدرت را در دست میگیرد ،گاهی آن
حزب .در آلمان بیشترین تغییرات در امتیازات و شاید آنچه دستآوردهای صدسالة جنبش کارگری
بود ،در دورة دولت سوسیال دمکراتِ "شرویدر" اتفاق افتاد و این جنبش بیشترین ضربه را
تجربه کرد .در آنزمان بیمههای اجتماعی را کاهش دادند و امتیازات بسیاری را از کارگران پس
گرفتند ،دستمزدها بسیار پایین آمد و مسائلی از این قبیل .برای اینکه چرخ سرمایهداری بتواند
راحتتر و بدون دردسرتر بچرخد.
ذ :شما اشاره به سال  1949کردید که تغییرات از آنزمان شروع شد .نقش آقای "ویلی برانت" که
یکی از شاخصهها در سیاستگذاری سوسیال دمکراتها در کشور آلمان محسوب میشود ،چه
بود؟ آیا ایشان و راستگرایی که شما به آن اشاره میکنید ،دخیل بودند یا خیر؟ چون یکسری
اختالفات در حزب سوسیال دمکراسی وجود داشت و اینکه بهطرف رادیکالیستی شدن جامعه یا
برعکس ،بهطرف راستگرایی برود امکان داشت .شما چگونه فکر میکنید؟
ر :البته این تغییرات ،یعنی حرکت سوسیال دمکراسی بهطرف راست ،از سال  1949شروع
نشد ،بلکه نقطة عطف آن در این سال بود ،زمانیکه حزب سوسیال دمکرات به اعتبارات جنگی
که "ویلیامز دوم" پادشاه آلمان تقاضا کرده بود ،رأی میدهد ،در واقع یکی از اساسیترین
پایههای سیاست سوسیالیستی که صلح است را زیر پا میگذارد و طرفدار جنگ میشود" .ویلی
برانت" یک سوسیال دمکرات مثل بقیه بود ،ولی به جناح چپ سوسیال دمکراسی تعلق داشت،
در حقیقت میتوان گفت مجموعه حزبی سوسیال دمکراسی جناح چپ یا فراکسیون چپ
بورژوازی است و عمدتاً رأیدهندگانش خردهبورژواهای شهری هستند که فکر میکنند با سر
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کار آوردن سوسیال دمکراسی در توزیع منابع تولیدی اجتماعی ممکن است سهم بیشتری را
دریافت کنند .البته درعینحال سندیکای کارگری که مهمترین صنفِ کارگری است یی نه بهطور
رسمی بلکه بهصورت غیررسمی یی یکی از ضمیمههای مهم سوسیال دمکراسی تا به حال
قلمداد شده است .از اینرو شما هیچگاه ،هیچ نقدی از "ویلی برانت" به سیستم سرمایهداری
نمییابید .ممکن است به سیاستهایی که دولتهای سرمایهداری بهکار میبرند نقدی بخوانید،
اما او هم مثل سایر رهبران یا نظریهپردازان سوسیال دمکراسی ،هیچ نقدی به سیستم
سرمایهداری و تضادهای اصلیاش و طرح آلترناتیوی در مقابل سرمایهداری ،در هیچکدام از
نوشتهها یا سخنرانیهایش نیست .بنابراین اختالف ایشان با بخشی از جناح راست سوسیال
دمکراسی آلمان بود .البته حزب دمکرات مسیحی آلمان با حزب سوسیال مسیحی بر سر
سیاست در رابطه با شوروی و اروپای شرقی و نیز آلمان شرقی اختالفهایی داشتند .ولی
میدانید که این سیاست را در ائتالف با "اف.دی.پی" که یکی از راستترین احزاب آلمان و در
حقیقت حزب سرمایة مالی و بانکی بود ،پیش برد که اخیراً در حال از بین رفتن است.
ذ :جهان سیاست و کشورداری تجربههای فراوان و گوناگونی را پشت سر گذاشته است .متأسفانه
امروز بشریت هنوز با مشکالت فراوانی در زمینة تأمین خواستهای اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی مواجه است .در پاسخگویی به مجموعة خواستهای مادی و معنوی انسان ،جهان
سرمایهداری ناتوانیها نشان داده و آنچه که "سوسیالسم واقعاً موجود" خوانده میشد نیز
ناتوانتر از جهان سرمایهداری عمل کرده است .از میان راههای سومیکه برای برونرفت از
مشکالت و معضالت جامعة بشری مطرح شده و در عمل نیز تجربه شدهاند ،تفکر و عملکرد
سوسیال دمکراسی بهعنوان یک آلترناتیو ،بیش از راههای دیگر پاسخگوی نیازهای مادی و
معنوی انسان بوده است ،به نظر شما چرا چنین روندی پیش آمده است؟ آیا چشمانداز
گستردهتری برای تحقق سوسیال دمکراسی میبینید؟ آیا سوسیال دمکراسی با توجه به قدرت
سرمایهداری (علیرغم بحرانها و مشکالتش) میتواند بر ضعفها و کمبودهای خود غلبه کند؟
در ایران این روند را در سطح جامعه و میان گروهها و اقشار اجتماعی مختلف چگونه میبینید؟
ر :پاسخ برخی از مواردی که مطرح کردید را قبالً دادهام ،در تاریخ و در روند تکاملی یا
حیات سوسیال دمکراسی ،حداقل تا سال  1914ما دو دوره را مشاهده میکنیم .یک دوره مربوط
به زمان حیات "مارکس" است" .مارکس" و "انگلس" بهخاطر اعتبار وسیع نظری یی بله،
عمدتاً نظری یی که بر جنبش کارگری و سوسیالیستی آنزمان داشتند ،بهمقدار زیادی توانستند از
رخنة افکار و نظریات انحرافی در سوسیال دمکراسی آلمان جلوگیری کنند .در اینزمان حزب
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سوسیال دمکرات روسیه که "لنین" هم عضوی از این حزب بود ،در حقیقت دنبالة همین
سیاست را ادامه میدادند .از اینرو ،تشابه اسمی نباید باعث شود که ما این دورانهای مختلف
سوسیال دمکراسی را با یکدیگر اشتباه بگیریم .آنزمان در ایران حزب "عامیون اجتماعیون"
فعالیت میکرد که پدربزرگ من هم در کمیسیون مرامنامهاش شرکت داشت ،نفوذی هم در
ایران پیدا کرده بود و تحتتأثیر روابطی که با قفقاز (آذربایجان کنونی) ،روسیه و همچنین
رفتوآمدهایی که بین کارگران و روشنفکران ایرانی و روسی انجام میگرفت ،در جریانی بهنام
سوسیال دمکراسی قرار گرفت .ولی آن جریان ،سوسیال دمکراسیای بود است که به وجود
طبقات ،به تضاد طبقاتی ،به وجود آلترناتیو و تعدیل در برابر جامعة سرمایهداری و اینکه باید برای
آن جامعه مبارزه کرد پایبند بود .آن سوسیال دمکراتیک هیچگونه سنخیت و تناسبی با این
سوسیال دمکراسی گندیدهای که امروز فقط نامی از سوسیال دمکراسی در آن مانده ،نداشت،
بنابراین تشابه اسمینباید موجب دریافت نادرست از ماهیت آن سوسیال دمکراسی و این
سوسیال دمکراسی امروزی شود.
اجازه بدهید که یک توضیح کوتاهی راجع به شوروی و داستان انقالب آنجا بدهم تا بتوانم با
مهمترین نوشتههایش ،دو تاکتیک
نتیجهگیری از آن ،به مسئله ایران بپردازم" .لنین" در یکی از 
سوسیال دمکراسی در انقالب روسیه یی قبل از اینکه اتفاق بیفتد یی را مطرح میکند که قرار است
در  1905بهوقوع بپیوندد .او میگوید یک انقالب بورژوایست یا بورژوا دمکراتیک است و مطرح
میکند که جریانات آنارشیستی و نارودنیکهای حزب خلق از ما میخواهند که ما قدرت را در
دست بگیریم؛ یعنی حزب سوسیال دمکرات ،قدرت سیاسی را در دست بگیرد و این را ارتجاعی
قلمداد میکند و میگوید :این بهمعنی انقالب سوسیالیستی است و در روسیه نه شرایط "اوبژکتیو"
و نه "سوبژکتیو" و نه شرایط علمی و ذهنی برای انقالب سوسیالیستی وجود ندارد .این در سال
 1905است .و ادامه میدهد :تنها راهی که ما میتوانیم به انقالب سوسیالیستی برسیم این است
که از سرمایهداری گذر کنیم .یی اآلن وقت نیست که من همة نقلقولهایش را بخوانم یی ولی
خیلی صریح میگوید که از روی سرمایهداری نمیشود جهش کرد ،ما این دوران را باید طی کنیم،
آنهاییکه میگویند از این طریق ما سوسیالیسم را به تأخیر میاندازیم اشتباه میکنند ،این
سریعترین راه برای رسیدن به سوسیالیسم است که مرحلة تاریخی جامعة روسیه طی شود.
من در یک سلسله مقاالتی که بهزودی در سایتم مطرح خواهم کرد ،به ضرورت ایجاد یک
حزب سوسیالیستی در ایران و طبیعتاً به نظرات "لنین" بهطور تفصیلی خواهم پرداخت .دوستانی
که عالقه دارند میتوانند آن را مطالعه کنند .بهطورکلّی اینکه ما راجع به جامعة ایران صحبت
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کنیم یا جامعة آلمان ،آمریکا ،انگلستان و دیگرجوامع پیشرفته صنعتی ،تفاوت خواهد داشت .در
جوامع پیشرفته ،سرمایهداری تنها آلترناتیو است ،سوسیالیسم و هیچ آلترناتیو دیگری وجود ندارد؛
یعنی برانداختن مناسبات سرمایهداری؛ یعنی برانداختن مناسبات تولید کاالیی و برقراری
مناسباتی که نیازها را تولید کند ،نه برای بازار بلکه برای مردم؛ یعنی یک جامعة غیربازاری که
مبحث آن مفصل است.
مسئله جامعة ما ،موضوع دیگری است ،ما هنوز این دوران را طی نکردهایم ،ما نه طبقة
کارگر منسجمی داریم ،نه صنایعی که بتواند طبقة کارگر را تولید کند و نه بورژوازی داریم.
میشود گفت ما اصالً در جامعة امروز حتی تولید سرمایهداری هم نداریم ،ما یک تولید قروقاطی
و هردمبیلی داریم که همهچی در آن وجود دارد ،از عقبماندهترین شکل تولید تا پیشرفتهترین
شکل تولید .در جامعة ما معضالت و مشکالت از نوع جامعة آمریکا ،سوئیس ،آلمان و فرانسه
نیست .آنها اگر بیکاری دارند در نتیجة رشد و تکامل صنایع دارند ،ما اگر بیکاری داریم در نتیجة
عقبماندگی است .درست است که هر دو بیکاری محسوب میشود ،اما علل آن از زمین تا
آسمان با یکدیگر متفاوت است .تا زمانیکه در جهان ،سرمایهداری وجود دارد ،در گوشهای از
جهان نمیشود مناسبات سوسیالیستی برقرار کرد .طبیعتاً در جامعة عقبماندة ایران که امروزه
دست بهگریبان حکومت ولیفقیه و والیت فقیه است؛ یعنی یکی از ارتجاعیترین اشکال
حکومت در تاریخ ،مسئلة انقالب سوسیالیستی برای ما نمیتواند در دستور کار قرار گیرد ،یا حتی
تعقیب سوسیالستی ،چه رفرم باشد چه انقالب .ما میبایست اول راه سرمایهداری را طی کنیم،
نه بهخاطر اینکه مبلّغ و مروّج و مشوق سرمایهداری هستیم ،بلکه بهدلیل ضرورت .مثل کسی
میماند که میخواهد دکتر شود ،ضرورتاً باید مدرسه را طی کند ،بعد دبیرستان را تا به دانشگاه
برسد .شاید موفق شود که به مدارج عالی دست یابد .نمیشود بدون اینکه ما دورههای اولیه را
طی کنیم ،به دورة آخر و مدارج باال برسیم .بنابراین ،در ایران آنچه بعد از این نظام ،برقرار خواهد
شد ،یک مناسبت سرمایهداری است .منتها باید سعی شود که در این مناسبات جدید ،توزیع
ثروت و توزیع بهاصطالح نیازهای اجتماعی بهصورتی انجام گیرد که نه عدالت مانع پیشرفت
شود و نه پیشرفت مانع عدالت .البته در حرف بسیار راحت است و در عمل چندان آسان نخواهد
بود .ایجاد یکچنین تعادلی را فقط مبارزه تأمین خواهد کرد تا بتوانیم این شرایط را ایران بهوجود
آوریم و دو کفة ترازو را تا حدودی در تعادل نگه داریم.
ذ :پس ،در واقع روندی که جامعة ما باید پیش بگیرد ،حل مشکالت فعلی ازجمله عدم تولید
بیکاری ،فقر ،تورم و رشد سرسامآور واردات از کشورهای دیگراست ،اینها پدیدههایی هستند که
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باید از بین بروند یا الاقل حل شود تا ما بتوانیم در یک جامعة دمکراتیک و رفاه قدم بگذاریم و
مراحل تکامل جامعه را طی کنیم .درست است؟
ر :بله ،در کشورهای عقبمانده ،بهترین نوع سوسیالیسم در شوروی بهوجود آمد .چنانچه
میدانید در آنجا هم نتوانست دوام بیاورد و از بین رفت .نتیجة رشد در شوروی ،تولید کاال بود
ولی چون با اقتصاد برنامهای نتوانست از نظر تولید کاال با کشورهای سرمایهداری که بازار در آن
نقش اساسی را بازی میکند رقابت کند ،بعد از یک دورهای از رشد ،بازار داخلی و بازار اقمار
اروپای شرقی و غیره ،دیگر به آن امکان نمیداد تا بتواند تولیدش را بیشتر رشد دهد .درنتیجه
مجبور شد به بازار جهانی بیاید .در بازار جهانی نیز قادر به رقابت با کشورهای همسطح خودش
مثل "کره"" ،چین" و دیگر کشورهای صنعتی و کشورهای آمریکای التین نبود .کاالهایش
بیدوام بود و سرویس نداشت .امروزه شما در سطح کشورهای جهان تقریباً کاالی روسی
نمیبینید .تنها قسمتی که روسیه در آن پیشرفت داشت ،صنایع تسلیحاتی و فضایی بود که
هزینة هنگفتی به آن اختصاص دادند تا بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند و پیشرفتهای خوبی
هم داشتند که در سطح باالیی بود .بنابراین ما میدانیم که عاقبتِ کشوری مثل شوروی به کجا
کشیده میشود .کشور دیگر "چین" است که امروز تا حدودی از آن الگوبرداری میشود .آنچه
در "چین" دارد انجام میگیرد ،هیچچیز غیر از برنامة "نپ لنین" در سال  1921برای شوروی
نیست .برنامه "نپ" یعنی برنامة اقتصاد جدید؛ و دقیقاً امروز در چین دارد اجرا میشود ،اینکه به
سرمایهداری اجازة حرکت آزاد بدهند و دلشان به این خوش باشد که دولت در دست حزب
کمونیست قرار دارد و دولت کارگری و سوسیالیست است و این باور را داشته باشند که ما
خودمان اجازه میدهیم که اینها خرده فعالیتهایی انجام دهند .امروزه "چین" دقیقاً دارد برنامة
"نپ لنین" را اجرا میکند .دولتی دارند که به آن دولت حزب کمونیست میگویند ،یک دولت
تکحزبی .اما درون جامعه ،استثمار بیداد میکند ،میلیونها کارگر ،مرتب در حال جابهجایی از
یک منطقه به منطقة دیگرند و در بدترین شرایط زندگی میکنند .سطح استثمار بسیار باالست و
سرمایهداری دولتی هم دیگر مثل شوروی نیست ،بلکه عمدتاً بهسوی سرمایهداری خصوصی
میرود و رفتهرفته تناقضات طوری خواهد شد که دولت آن مجبور شود دست از حکومت
تکحزبی بردارد ،زیرا قشرهای سرمایهدار دارند شکل میگیرند و کمکم ادعای شراکت در
سرنوشت و حرکت سیاسی جامعه را خواهند کرد .ما نباید این راههای اشتباه را برویم.
همانطورکه عرض کردم ،در نظام آینده ،باید سعی کنیم با آموختن از تجربیات کنونی جهان و
با پذیرفتن اینکه متأسفانه چارهای جز گزینة سرمایهداری که با همة بدیهایش ،نسبت
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سیستمیکه اآلن داریم پیشرفتهتر است ،نداریم .با یک سیستم هردمبیل و قروقاطی نمیتوانیم
جامعه را روی برنامه و با حساب و کتاب پیش ببریم .با منابع طبیعی و نفت که پول را در دست
دولت میگذارد ،این امکان وجود دارد که بشود مصائب و سختیهایی که تولید سرمایهداری
برای تودههای عظیم جامعه و محرومان ایجاد میکند را تا حد مقدور کم کرد و تعادلی بین
نیازهای پیشرفت و عدالت اجتماعی ایجاد نمود.
ذ :بهعنوان مثال کشور نروژ .آیا میتوانیم برای نمونه از کشور نروژ صحبت کنیم؟
ر :کاش میتوانستیم ،ولی مقایسة ایران با نروژ اصالً درست نیست.
ذ :من اصالً مقایسه نمیکنم.
ر :این مقایسه مانندِ سیب و هندوانه است .تا جاییکه میدانیم نروژ کشور کوچکی است و
تا چندوقت پیش از اقتصاد خوبی برخوردار نبود ،زیرا درآمد چندانی نداشت .از زمانیکه در آنجا
نفت پیدا شد ،با درآمد آن توانستند در قسمتهای مختلفی سرمایهگذاری کرده و روابطی را
برقرار کنند و تا حدودی مسائل ناشی از سرمایهداری را کم نمایند .ایران یک کشور هشتاد
میلیونی است که از نظر شرایط طبیعی و جوّی ،شرایط کشور سوئد را ندارد .در ایران اقوام
مختلفی زندگی میکنند ،درنتیجه مسائل قومی و ملّی را داریم ،همچنین منطقة ایران نیز
وضعیت خاص خود را دارد .من فکر میکنم اگر بتوانیم نمونة خوبی پیدا کنیم مانندِ اسپانیا یا کرة
جنوبی .البته نه در شروع کار ،بلکه نمونههایی که در حرکتهای بعدی بتوانیم به آنجا برسیم.
نمونههای سرمایهداری که بتوانند در ایران قابل اجرا باشند به نظر من ،امروزه سوسیال
دمکراسی حرکت سوسیالیستی نیست ،یک اسم است ،یک اسم بیمسمی ؛ یعنی واقعاً هیچ
محتوای اجتماعی ندارد .بهراحتی میشد اسم این احزاب را یک اسم دیگری گذاشت ،در
سیاست آنها تغییری رخ نمیداد .در ایران ،نسبت به مطرح شدن کلمة سوسیال ،سوسیالیسم و
سوسیال دمکراسی ،میبایست مسئلة تاریخی -اجتماعی هر جامعه را در مرحلة خودش و
آنطوریکه واقعاً هست ،دید و برای آن راهحلی پیدا کرد .در انقالب  1357درسخواندههای ما
دنبال ولیفقیه راه افتادند ،وقتی میخواستیم خودمان یک انقالب خیلی بزرگ انجام دهیم،
انقالب اسالمیاز میان آن درآمد .شما نمیتوانید از یک جامعهای که  35سال تحت نفوذ یا
تحت حکومت والیتفقیه است یی که حداقل در بخشی از جامعه ،هر روز دارد کمتر شده از بین
میرود ،اما هنوز غالب است یی بهیکباره از این جامعه بپرید به جامعه نروژ ،که اصالً یک جامعه
دیگری است در یک سطح از تکاملی تاریخی دیگر .خوب است آدم آرزو کند که چه خوب بود
اگر چنین میشد ولی در سطح همان آرزو باقی خواهد ماند .نسل من که دیگر آخر زندگیمان
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است ،ولی نسل شما و نسلهای جوانتر در ایران ،تا زمانیکه سرمایهداری در سطح جهان
حاکم است متأسفانه نظامی جز سرمایهداری نخواهند دید ،با تمام بدیها و جنبههای مثبتاش.
سرمایهداری فقط جنبة منفی ندارد ،رویکردهای مثبت هم در تاریخ داشته و هنوز هم دارد .کلّ
تکنولوژی و علمی که پیشرفت کرده در چارچوب این سیستم بوده است .بنابراین بیدلیل
تحتتأثیر نامها و عنوانها نباید قرار گرفت .اگر سوسیالیسم و مارکسیسم را درست درک کنیم،
آنوقت متوجه خواهیم شد که در جامعة ما در شرایط کنونی امکان استقرار چنین نظامهایی
هنوز وجود ندارند.
ذ :در سال  57ما امکان داشتیم به یک کانال دمکراتیک ،پیشرفت و رشد برسیم چرا نشد؟ و چرا
نتوانستیم این کار را انجام دهیم؟.
ر :این بحث نسبتاً مفصل است و در این وقت باقیمانده نمیتوان آن را توضیح داد .ولی
بهصورت مختصر و تیتروار عرض کنم که هر کسی بخواهد حرکات و تحوالت جوامع از نوع
جامعة ایران را بشناسد و درک کند ،میبایست تاریخ تکامل اروپا در چهارصد سال گذشته را
خیلی خوب مطالعه کند .ما از یک جامعة پیش از سرمایهداری بهطرف جامعة سرمایهداری
میرویم .حرکتی که اروپا سیصد ی سیصد و پنجاه ی چهار صد سال پیش شروع کرد .آنچه که
امروز ما در اروپا یا نروژ میبینیم ،مرحلة آخر یک پدیده است ،یعنی مقطع آخر آن است که
مشاهده میکنیم .منظور من زمان آخر آن نیست ،بلکه ادامه دارد .این مقطع آخر یک پدیده را
نباید بهجای آغازش گذاشت .در اروپا تمام مراحل انجام گرفته است ،جنبشهای اروپایی تا اواخر
قرن نوزده و اوایل قرن بیستم جنبشهای مذهبی بودند .تمام مهاجرین اولیه پولیتنها و
کویکرها و تمام کسانی که از فشار کنترل کلیسا از اروپا فرار میکردند به آمریکا میرفتند ،یا
جریان پروتستانتیسم ،یا دعوای جریانهای دیگر با کاتولیکها که بر سر آن جنگیدند و سیسال
طول کشید و نصف اروپا از بین رفت و تبدیل به ویرانه شد .اروپاییها همة اینها را پشت سر
گذاشتند.
انقالب  57یکی از حلقههایی است که ما داریم طی میکنیم که شروع آن جنبش تنباکو
بود .از جنبش تنباکو ،ائتالفی بین بهاصطالح فکولیها و آخوندها انجام میگیرد .فکولیها به
ایدهها و نظریات جدید اروپایی آشنا شده بودند و آخوندها بین توده مردم نفوذ داشتند ،اینها ایده
نداشتند ،آنها توده نداشتند .بنابراین اگر میخواستند در جامعه حرکتی انجام دهند ،میبایست با
هم ائتالف میکردند که از یک طرف ایده و نظرات جدید و از طرف دیگر امکان بسیج توده
باشد .جنبش تنباکو را میدانیم که به پیروزی رسید ،در جنبش مشروطه نیز عین همین جریان
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تکرار شد و رهبران جنبش ،بهبهانی ،طباطبایی و علمای مذهبی بودند .بعد از رضا شاه در
سالهای  ،1320دورة مصدق و کاشانی هم تقریباً همین قضیه دوباره تکرار شد .بازار که در
حقیقت یکی از ستونهای اساسی نیروی مصدق برای مبارزة ملّی کردن صنعت نفت بهشمار
میرفت ،حتی بهظاهر ،مذهبی و زمینة قدرت آخوندها بود .در  1357وقتی که خمینی در مقام
رهبری قرار گرفت ،برای مردم که در حافظه تاریخیشان جنبش مشروطه را داشتند ،خیلی
طبیعی بود که آنجا یک آخوند رهبر بود اینجا هم حاال یک آخوندی که مرجع تقلید هست و
دروغ نمیگوید ،آدم صالحی است ،خون مردم را نمیمکد و مال مردم را نمیدزد ،آمده و رهبر
شده است .در عین حال نیروهای بهاصطالح سکوالر غیرمذهبی هم هستند ،جبهه ملّی هست،
جریانات چپ هستند و غیره .از طرف دیگر در نتیجة انقالب سفید ،یک جابهجایی جمعیتی در
ایران صورت گرفت .با از بین رفتن جریان رفرم ارضی و سرازیر شدن دهقانهایی که حاال
زمینهایشان را فروخته بودند و به شهرها بهویژه تهران برای پیدا کردن کار میآمدند ،ترکیب
جمعیت بههم خورد .جمعیتهای شهرها مثل تهران ،تبریز ،اصفهان و رشت ،دیگر تأثیرگذار
نبودند ،بلکه جریان سیاسی و اجتماعی تعیینکننده بود .این تودة میلیونی که از روستاها آزاد شده
بود ،با بهبود مسائل ،رابطهاش را با رهبران ایدئولوژی و رهبران مذهبی پیدا کردند .آنها در روستا
غیر از مسجد و آخوند چیز دیگری نمیشناختند .از طرف دیگر تحصیلکردهها و فکولیهای
شهری ،امکان این را نمیدیدند که در ایران آخوند حاکم شود .فکر میکردند جریانی مثل دوران
مصدق و کاشانی ،با این تقسیم که یکی نیروها را بسیج کرده و دیگری مملکت را اداره میکند.
تا قبل از  1357همیشه پیروزی نیمهکاره بود ،هنوز دربار و ارتش به صورت منابع توطئه و نفوذ
خارجی حضور داشتند .این بار قضیه برعکس شد و قدرت افتاد به دست این ائتالف .ولی این
ائتالف نمیتوانست حکومت کند ،زیرا نزدیک به صد سال روی تضادهای واقعیشان سرپوش
گذاشته بودند یا مطرح نشده بود و حاال به هر دلیلی ،هر دو ظاهراً مخالف امپریالیسم بودند و از
آزادی و رستگاری و بهبود صحبت میکردند ،ولی یکی میخواست جامعه را به عقب برگرداند و
دیگری هدفِ پیشبرد جامعه به جلو را داشت .از اینرو امکان تشکیل چنین دولتی نبود ،بازرگان
سعی کرد ولی نتوانست این ائتالف را در عمل حفظ کند .یک جناح میبایست به دیگری پیروز
شود .تودة میلیونی که در خیابانها ،روستاها و همهجا بسیج شده بود ،تودهای نبود که بهدنبال
تحصیلکردهها ،حتی اگر بهترین ایدهها را داشتند ،میرفت .تعداد تحصیلکردههایی که در آن
دوران هشدار دادند اگر دنبال اینها بروید چنین و چنان میشود ،اگر انگشتشمار نباشد ،یک عدد
دو رقمی است .در هرصورت این تعداد نمیتوانست در برابر نیروهایی که میگفت «روح منی
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خمینی ،جون منی» و عکس خمینی را در ماه میدید و هیچ تجربة حکومت مذهبی هم نداشت،
بایستد .اینهایی که تا حاال میگفتند این حکومت مانندِ حکومت حضرت علی است که شب
خوابش نمیبرد چون ،خار در پای کنیز حبشی رفته بود و مسائلی از اینقبیل را تعریف میکردند.
بنابراین اوضاع را با آگاهی و فضایی که آن دوران وجود داشت باید سنجید .به نظر من ،نمیشود
گفت که روشنفکرها یی روشنفکر که چه عرض کنم یی درسخوانده و تحصیلکردها اشتباه
کردند .بهعقیدة من ،اشتباه زمانی روی میدهد که در برابرتان دو امکان وجود دارد و بهجای
اینکه امکان درست را انتخاب کنید آن یکی را انتخاب میکنید و در عمل معلوم شود که اشتباه
کردید .کسانی که دنبال خمینی میرفتند آگاه نبودند ،اگر یادتان باشد آن اوایل انقالب همه
میگفتند دو ماه دیگه ی دو ماه دیگه ،و در انتظار این بودند که اینها دو ماه دیگر بروند .ما این
تجربه را نیاز داشتیم ،زیرا با این تجربه جامعة ما گام بسیار بلندی برداشت ،البته هزینة زیادی داد.
یک گام بلند برای گذار از جامعة پیش از سرمایهداری به جامعة سرمایهداری.
ذ :به نظر شما چگونه میتوان به یک جامعة دمکراتیک و رفاهی رسید .یا الاقل این ایده را تقویت
کرد تا به این جامعه برسیم؟ چه کارهایی را باید انجام دهیم؟.
ر :اجازه دهید راجع به جامعه رفاهی عرض کنم که این جامعه را چند مشخصه تعیین
میکند .یکی از آنها در حقیقت شبکة بیمههای اجتماعی ازجمله بیمة بیکاری ،سالمتی،
بازنشستگی ،مسئله نگهداری از سالمندان و غیره است .هیچکدام از اینها دستآورد سوسیال
دمکراسی نیست .این قوانین را "بیسمارک" که ضد سوسیالیست بود ،فکر میکنم در سال
 1888بهخاطر اینکه فرش زیر پای سوسیالیسم را بکشد ،برای اولینبار در آلمان وضع کرد .او
بعد از مبارزاتِ جنبش کارگری و خطر سوسیالیسم در آن سالها ،این قوانین یا جامعه رفاهی را
پایهگذاری کرد .ما واقعاً باید تاریخ جامعة اروپا را خوب بدانیم ،و درک کنیم این جهانی که ما
امروز با آن روبهرو هستیم چگونه به اینجا رسید و ما در کدام پیچ و خم آن قرار داریم.
دمکراسی ،برگزاری انتخابات ،داشتن پارلمان ،دادگستری و اینها نیست ،دمکراسی مناسباتی بین
مردم است .مردم باید در یک سطحی از رشد تاریخی و تولیدی قرار داشته باشند که بتوانند این
مناسبات را بین خودشان برقرار کنند .زمینة این مناسبات ،تولید کاالیی و مبادله کاالست .در
تولید کاالیی ،خریدار و فروشندة کاال بهصورت انسانهای آزاد ،برابر و مستقل در مقابل هم قرار
میگیرند .در جوامع اروپایی ،امروزه مشاهده میشود که مثالً جنبش زنان رشد کرده و زنان
دارای حقوق اجتماعی میشوند ،درست است که جنبش و مبارزه در تحقق آن سهیم بوده ،ولی
زمینة اصلی این است که زنان عین مردان نیروی کارشان را بهصورت کاال در بازار میفروشند.
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بازار سرمایهداری به این نیروی کار احتیاج دارد .بنابراین زن بهعنوان طرفی از داد و ستد قلمداد
میشود .دادن و ستاندن ،خریدن و فروختن ،و حقوق برابر و مساوی ،همچنین رابطهاش با
کارفرما ،با فالن کارگر یا کارمند مرد ،سبب میشود تا حقوق اجتماعی بیشتری کسب میکند.
طبیعتاً مبارزه هم نقش دارد ،اما شبیه مامایی است که بچه را متولد میکند ولی تولّد بچه ،نتیجة
حضور و وجود ماما نیست ،او فقط وسیلهای است برای انجام مرحلة آخر این تکامل طبیعی و
واقعی .به نظر من ،در ایران هنوز فاصلة زیادی داریم که در جامعه ما چنین مناسباتی برقرار شود،
اگر بخواهیم الگوبرداری کنیم ،مثل مناسباتی که در آمریکاست و قانون حاکم است ،میبایست
قوا از همدیگر کامالً مجزا باشند ،همدیگر را کنترل بکنند یی اگرچه در آمریکا هم اینطور نیست
و قدرت اساسی دست پولدارها و وسایل ارتباطاتی است و آنها افکار را میسازند یی ولی با وجود
این در چارچوب دادهشده نسبت به جوامع دیگر ،مناسبات معینی بین انسانها برقرار است .ما
هنوز راه نسبتاً دور و درازی داریم تا به آنجا برسیم .فعالً اولین کاری که اگر توان انجام آن را
داشته باشیم ،این است که از شرّ این نظام کنونی خالص شویم تا زمینه برای برداشتن گام و
حرکت در جهتی که آرزوی من و شما و همة ایرانیان است ،مهیا شود.

توضیح :متأسفانه با درگذشت نابهنگام محمود راسخ ،امکان بازخوانی متن پیاده شدة
مصاحبه توسط ایشان را از دست دادیم .سؤالها کوتاه و متن تا حدودی ویرایش شده است.
کلماتی نیز قابل شنیدن و مفهوم نبودند.

 -6 -1ناصر رحمانینژاد

تاریخ گفتوگو :سهشنبه  26ماه می  2015ی برابر با پنجم خرداد ماه .1394
رادیو پویا -مهدی ذوالفقاری :درود بر شما آقای رحمانینژاد گرامی .از اینکه این وقت را به ما
اختصاص دادید ،از شما سپاسگزاریم.
رحمانینژاد :درود بر شما و شنوندگان محترمتان .بسیار خوشحالم که در خدمتتان هستم.
دعوت شما برای من بسیار مهم و باارزش است .البته باید در ابتدا بگویم بحث سیاسی امروز با
حرفة من که هنر است ،یعنی مشخصاً در عرصة تئاتر است ،ظاهراً همخوانی ندارد و من ماندهام
که با چه جرأتی آمدهام اینجا در برابر شما نشستهام و وارد یک بحث سیاسی میخواهم بشوم.
حاال این بماند و قضاوت آن را برای بعد میگذاریم.
ذ :همیشه شما یک فعال سیاسی بودید ،کمااینکه تبلور دیدگاهها و فعالیتهای شما در انتخاب یا
نوشتن و همچنین اجرای نمایشنامههای متعدد ،گویای این ویژگی شماست .قصد من ورود به
حوزة تخصصی و حرفهای شما نیست .با توجه به اینکه جنابعالی بهعنوان یک کنشگر سیاسی
فعال بوده و هستید ،از شما خواهش کردیم در راستای بحث امروز "برنامة آزادی و عدالت
اجتماعی" گفتوگویی داشته باشیم.
ر :بسیار از شما آقای ذوالفقاری عزیز سپاسگزارم .اشارة شما به اینکه در حوزة فعالیت من یا
به آن چیزی که تخصص من گفته میشود ،نمیخواهید وارد شوید ،باید بگویم ایکاش من هم
چنین جرأتی داشتم و وارد سیاست و حوزة تخصصی شما نمیشدم .ولی میبینم که من نه این
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دوراندیشی را داشتم نه این جسارت را که حدود خودم را مرزبندی کنم .ولی بهرحال چون من
در حاشیه به مسائل سیاسی نظر و توجه داشتهام ،آنهم بهدلیل سرشت و ماهیت کار تناتریام
که همیشه با توجه به مسانل سیاسی و اجتماعی جامعة خودم کوشش کردهام کار روی صحنه
ببرم ،بهناچار باید در این زمینه مطالعه میکردم و براساس موضوع هر نمایشنامهای ،حوزة
اجتماعی آن کار و موضوع و روابطی که در آن نمایشنامه مطرح بود را میشناختم .لذا ناگزیر
روی مسائل سیاسی در حاشیه کار کردهام .بنابراین من همینجا میخواهم تأکید کنم که آنچه
من میگویم نه بهعنوان یک فرد متخصص در عرصة سیاست و نه همانند یک نظریهپرداز
سیاسی ،بلکه بهعنوان یک آماتور ،یعنی مانند یک فرد عالقهمند به این حوزه هستم .مثل خیلی
از افراد دیگر که در جوامع مختلف نظر سیاسی دارند ،چون زندگی ،جامعه ،فرهنگ و اقتصاد،
مثل همة امور معمول هر جامعهای ،عمدتاً بهوسیلة سیاستمداران شکل میگیرد ،من هم در این
حدّ که وضع خودم را در این جهان آشفته و همچنین جامعة خودم را بشناسم ،به مسائل سیاسی
عالقهمند هستم و توجه دارم.
ذ :همانگونه که اطالع دارید ،بحث امروز ما در خصوص سوسیال دمکراسی است و میخواهم از
شما خواهش کنم تاریخچهای از سوسیال دمکراسی را بهصورت خالصه برای شنوندگان عزیز
ارائه بفرمایید.
ر :خواهش میکنم .مسئلة سوسیالدمکراسی ،همانطورکه شما بهتر از من میدانید ،مسئلة
بسیار پیچیدهای است .اگر بخواهیم یک نگاه سریع تاریخی به این پدیده بیندازیم ،باید گفت که
این موضوع از اواسط قرن نوزدهم مطرح میشود و هدف آن همانطور که از اسمش پیداست،
استقرار عدالت و رفاه اجتماعی و دمکراسی است .ریشههای سوسیال دمکراسی را بهطور
مشخص میتوان از سالهای  1860دنبال کرد که با پیدایش اولین حزب عمدة طبقة کارگر در
اروپا به نام انجمن سراسری کارگران آلمان توسط "فردیناند السال" پایهگذاری شد .بهطورکلی
سوسیال دمکراسی طی این  150سال حیات خود ،بهدلیل تحوالت سوسیالیستی در جهان شکل
گرفت ،و بر اثر تحوالتی که این جنبش در کشورهای اروپایی داشت ،فراز و نشیبهایی را نیز از
سر گذراند که از لحاظ نظری ،شکل ،مفاهیم و برداشت گروههای مختلف ،دچار دگرگونی
گردید .اما هدف نهایی آن ،همیشه دمکراسی بوده است .از جمله تغییر و تحوالتی که این
جنبش طی این یک قرن و نیم ،یعنی از اواسط قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم ،متحمل شده
است ،در نتیجة تغییر در شرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی و همچنین در ترکیب
طبقاتی این جوامع ،بهویژه تغییر و تحوالتی که در جوامع سرمایهداری امریکا و اروپا در قرن
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بیستم و عمدتاً در نیمة دوم قرن بیستم صورت گرفته ،این جنبش سیاسی هم دچار تغییراتی
گردیده است ،که به نظر من مشخصة عمدة آن ،محافظهکار شدن آن است .به زبان دیگر یعنی
کمرنگ شدن جنبههای انقالبی آن و برجسته شدن وجوه اصالحطلبی یا رفرمیستی آن است.
میتوان گفت که سوسیال دمکراسی در آلمان یی فرضاً در قرن نوزدهم که توسط یکی از
نظریهپردازن این جنبش به نام "فردیناند السال" شکل گرفت یی و سوسیالیسم انقالبی
بینالملل اول که عمدتاً توسط "مارکس" و "انگلس" رهبری میشد ،از آنجا ریشه میگیرد.
تفاوت و اختالفهای سوسیال دمکراسی با سوسیالیسم انقالبی که از همان آغاز تا به امروز
روی آن بحث است ،کم و بیش ادامه دارد .بهاینمعنا که سوسیال دمکراسی برعکس
سوسیالیسم یا سوسیالیسم انقالبی یی که مارکسیستها به آن اعتقاد دارند یی معتقد است که
تغییرات اجتماعی و سیاسی را باید از راههای صلحآمیز و بهصورت تدریجی ،در درون سیستم
سرمایهداری انجام داد .رهبران برجستة این جنبش ،یعنی "ادوارد برنشتاین" و "السال" معتقد
به گذار تدریجی و مسالمتآمیز از سرمایهداری به سوسیالیسم هستند .و همانطور که اشاره
کردم ،همة این تحوالت در درون سیستم سرمایهداری میتواند انجام گیرد .درحالیکه میدانیم
مارکسیستها معتقدند که سرمایهداری بههیچوجه اجازة این تغییرات را نمیدهد ،از اینرو با
سیاستهایش و فشاری که ایجاد میکند ،منجر به تعارضات طبقاتی میشود و ناگزیر طبقة
کارگر را به انقالب سوق میدهد" .برنشتاین" بهعنوان یکی از رهبران این جنبش ،معتقد بود
که سرمایهداری ظرفیت این را دارد که به بسیاری از ضعفهای خودش مثل بیکاری ،مازاد
تولید ،نابرابری اقتصادی ،توزیع نابرابر ثروت یا مالکیت ابزار تولید و از این قبیل ،فائق آید .او
میگفت« :مالکیت ابزار تولید و ثروت ملّی میتواند بهتدریج در گروههای پراکندهای تقسیم شود
تا در دستِ افراد یا گروههای سرمایهداری محدودتری تمرکز پیدا نکند» .البته او این نظر را در
قرن نوزدهم اظهار کرد ،ولی ما آشکارا امروز میبینیم که رشد و گرایش سرمایهداری در جهت
هرچه بیشتر تمرکز ثروت و سرمایه در دستهای محدودتری قرار دارد .در همین سالهای اخیر
ما ناظر جنبشی به نام "جنبش اشغال"( )1بودیم که مسئلة یک درصد در برابر نود و نه درصد را
مطرح میکند .این یکی از نشانههای برجستهای است که نشان میدهد نظرات "برنشتاین" با
واقعیت تطبیق نمیکند .در عینحال "برنشتاین" معتقد بود که شرایط اقتصادی و اجتماعی نه
به تشدید و تداوم فقر طبقة کارگر ،بلکه به محو آن پیش میرود .همچنین او اعتقاد داشت که از
1. Occupy Wal – Street.
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طریق انتخابات آزاد ،طبقة کارگر میتواند با انتخاب نمایندگان سوسیالیستی خود ،بهتدریج نظام
سوسیالیستی را مستقر کند .درحالیکه "مارکس" و "انگلس" بههیچوجه به این مسئله اعتقاد
نداشتند .آنها بر این باور بودند که انقیاد طبقة کارگر توسط سرمایهداری ،ناگزیر به یک انقالب
سوسیالیستی منجر میشود .بهطورخالصه ،رهبران جنبش سوسیال دمکراسی خشونت نظام
سرمایهداری را نادیده گرفته و تصوّر میکنند که تحت لوای دمکراسی ،ادعای سرمایهداری
میتوانند در صلح و آرامش با انتخاب نمایندگان خود ،قدم به قدم ،اصالحات اجتماعی را انجام
دهند و نهایتاً به هدف نظریشان که نظام سوسیالیستی است برسند" .مارکس" و "انگلس" در
خیلی جاها یی منتها بهصورت پراکنده یی دربارة سوسیال دمکراسی صحبت کردهاند و سوسیال
دمکراسی را «بهعنوان شعبهای از حزب جمهوریخواه میبینند که کموبیش رنگ سوسیالیسم
دارد» .اما در حقیقت ویژگیهای سوسیالیسم را ندارد .آنها به سوسیالیستهای دمکرات تیز با
همین تعبیر اشاره میکنند .این را هم اضافه کنم که "مارکس" در "هجدهم برومر لوئی
بناپارت" که به ارزیابی و تحلیل دقیق شکست انقالب  1848فرانسه میپردازد ،توضیح میدهد
که چگونه پس از انقالب  ،1848در مخالفت با ائتالف بورژوازی فرانسه« ،ائتالفی میان
خردهبورژوازی و کارگران بهعنوان بهاصطالح حزب سوسیال دمکراتیک شکل میگیرد».
برای روشنتر شدن موضوع ،جوهر اصلی ایدة "مارکس" دربارة سوسیال دمکراسی را از
کتاب "هجدهم برومرلوئی بناپارت" برایتان میخوانم:
خصلت ویژة سوسیال دمکراسی را میتوان چنین خالصه کرد که در این نظام فکری،
نهادهای دمکراتیک جمهوری وسایلی برای نابودی دو حدّ نهایی سرمایه و نظام مزدوری
مالزم با آن تلقی نمیشوند ،بلکه وسایلی هستند تا تخاصمهای طبقاتی نظام سرمایهداری
تخقیف پیدا کند و جای خود را به هماهنگی بدهد.

در ادامه ،ویژگیهای دیگر آن را در رابطه با سیاستهای آن روز سوسیال دمکراتها
توضیح میدهد .بنابراین با توجه به واقعیتهای امروز ،من معتقدم که نظریة "مارکس"
واقعبینانه است .بههرحال این جنبش از اواسط قرن نوزدهم تا پایان همان قرن ،دچار تحوالتی
میشود ،ازجمله این تحوالت ،ایجاد احزاب کارگری مارکسیستی است که عمدتاً در آلمان و
اتریش بهوجود میآیند که خود را احزاب دمکراتیک سوسیالیستی مینامند و منطقی هم که
برای انتخاب این نام وجود داشت ،بعضاً بهخاطر تأکید بر تداوم انقالبهای  1848بود .همچنین
بهایندلیلکه آنها معتقد بودند بهخاطر ایدههایشان ،درگیر یک مبارزة بیامان برای دمکراسی
سیاسی هستند؛ یعنی برای بهدست آوردن حق رأی عمومی و انتخاب نمایندگان پارلمان که
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فقط بهعنوان اعضای مشورتی دولت نبوده ،بلکه دارای قدرت عمَلی هم باشند تا قادر شوند به
هدف نهاییشان که همان گسترش دمکراسی در تمام عرصههای زندگی اجتماعی است ،بهویژه
سازمان تولید ،نائل شوند .سوسیال دمکراسی در اینمعنا ،البته ،در تعارض با سلطة طبقاتی قرار
میگیرد ،چون وقتی حزبی با این برنامه جلو بیاید ،به معنی رهایی طبقة کارگر است.
از طرف دیگر همراه با تحوّل احزاب سوسیال دمکراسی به احزاب تودهای ،بخصوص در
آلمان و اتریش ،آنها در برابر چند مسئله ،قرار میگیرند :تصمیم دربارة اینکه آیا میخواهند
مبارزهشان را عمدتاً برای دستیابی به سوسیالیسم متمرکز کنند و اختصاصاً هدفشان نهادهای
سیاسی موجود ،یعنی بهدست آوردن اکثریت صندلیهای پارلمان است؛ یا میخواهند همزمان
درگیر یک مبارزة فراپارلمانی شوند .این مسئله بهویژه در کشمکشهایی راجع به "اعتصاب
عمومی سیاسی" در طول دهة اول قرن بیستم و همچنین بحث دربارة نقش زور یا خشونت در
مبارزة طبقیة کارگر ،مورد بحث قیرار گرفت که در آن "کائوتسکی"" ،لوگزامبیورگ"،
"هیلفردینگ" و دیگران شرکت داشتند .مسئلة خشونت یا زور ،پس از قدرت گرفتن بلشویکها
در  ،1917بهویژه در دورة برآمدن فاشیسم ،صورت حادی به خود گرفت .ولی سرانجام ،اکثر
رهبران سوسیال دمکرات اروپا نظریة "باوئر"ی رهبر حزب سوسیال دمکرات اتریشی در کنگرة
لینتس( )1926( )1که در عبارت "خشونت دفاعی" خالصه شده بود را پذیرفتند .این نظریه به
عنوان آخرین چاره و تنها بهعنوان یک تدبیر افراطی در پاسخ به خشونت بورژوازی ،برای
اعتصاب عمومی و قیام مسلحانه ،پذیرفته شد.
اما بهتدریج میبینیم که سیاست احزاب سوسیال دمکرات ،برای بهدست آوردن اکثریت در
یک سیستم دمکراتیک؛ یعنی جذب هر چه بیشتر گروههای اجتماعی دیگر ،سوای طبقة کارگر،
بخصوص زمانیکه ائتالف با احزاب دیگر ضروری به نظر میآید و نیز همراه با رشد طبقة
متوسط ،به سمت یک گرایش رفرمیستی سوق پیدا میکنند .موضوع دیگر اینکه احزاب
سوسیال دمکرات بیشترین تالش خود را برای اصالحاتی محدود در درون سیستم سرمایهداری
بهکار میگیرند .این سیاست یی یعنی تأکید مستمر بر اصالحات عاجل در سیاست روزمره و بر
مبارزات انتخاباتی یی همانطورکه "کاتوتسکی" و مارکسیستهای اتریشی و دیگران بیوقفه
در اینباره بحث میکردند ،سبب میشود که هدف این احزاب ،دستیابی به سوسیالیسم را در
سایه قرار دهد .با وجود این ،احزاب سوسیال دمکرات تا  1914خود را احزاب انقالبی
معرفی میکردند.
1. Linz.
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با تحوالت بعدی سوسیال دمکراسی بهویژه از  1945به بعد ،معنی سوسیال دمکراسی از
جنبههای معینی دچار دگرگونی میشود .برخی از احزاب که خود را مارکسیست میدانستند و بر
هدفهای انقالبی خود تصریح داشتند ،آشکارا به این هدفها پشت میکنند و از حزب طبقة
کارگر به "حزب خلق" تغییر نام میدهند .این تغییرات بهویژه در آلمان بهچشم میخورد .حزب
کمونیست آلمان در سال  1959با تصویب "پالتفرم گودسبرگ" ،سیاستهایی پیش گرفت که
اساساً چیزی بیش از "سرمایهداری اصالحشده" و یک "اقتصاد مختلط" نبود .همین موضوع در
انگلستان هم اتفاق افتاد و تا به امروز که میبینیم هنوز سوسیالیسم به معنایی که ما آن را
میشناسیم ،در هیچیک از کشورهای اروپای مرکزی و شمالی برقرار نشده و همچنان ساختار
اساسی این جوامع ،ساختار سرمایهداری است.
ذ :همانگونه که شما اشاره کردید ،تبلور سوسیالیسم شوروی سابق را دیدیم که به کجا ختم شد.
تا به حال سوسیالیسم نتوانسته است در هیچ جامعهای اهدافی را که ترسیم نموده بود ،برآورده
نماید و از سویی سرمایهداری با تمام توان و قدرتی که داشت ،باعث نابسامانیهای اقتصادی در
جوامع مختلف گردید .از اینرو سوسیالیسم و سرمایهداری نتوانستند معضالت جوامع مختلف را
حل کنند .شما به نظریات "السال" و "برنشتاین" اشاره کردید که آنها بیشتر بر سر ایجاد یک
جامعة معقول رفاهی و آزادی و دمکراسی صحبت میکردند که بهطور نسبی ،امروزه در
کشورهای اروپای شمالی همانند سوئد ،نروژ ،و  ...تبلور این جریان دیده میشود و در حد معقول
این دولتها ،رفاه اجتماعی و سرویسهایی را در اختیار شهروندان خود میگذارند .من
میخواهم دامنة این بحث را به داخل جامعة خودمان در ایران بکشانم ،جامعة ما از نظر توسعة
صنعتی بسیار عقبافتاده است و از نظر دمکراسی با جوامع پیشرفتة اروپا قابل قیاس نیست .لذا
با در نظر گرفتن کارکرد پدپدة سوسیال دمکراسی در کشورهای اروپای شمالی و همچنین با در
نظر گرفتن وضعیت فعلی در ایران ،آیا به نظر شما سوسیال دمکراسی میتواند در جامعة ما
کارساز باشد؟
ر :سؤال شما بسیار کلیدی ،حساس و مهم است .البته بگویم که من بههیچوجه ادعا ندارم
میتوانم پاسخ دقیقی به آن بدهم .ولی در اینخصوص برداشت و درک خودم را خدمت شما
عرض میکنم ،همانطورکه شما اشاره کردید جامعة ایران ،متأسفانه ،یک جامعة عقبمانده
است؛ یعنی اگر بخواهیم واقعبینانه و از جنبة تحلیل جامعهشناختی و یک درک درست و علمی
آن را ارزیابی کنیم ،اکثریت مردم ایران ،تودههای عقبماندهای هستند که نسبت به تحوالت
فلسفی ،معرفتی ،اجتماعی ،سیاسی و هر عرصة دیگری ،از فعالیت و دستاوردهای انسانی که در
جهان پیشرفتة امروز اتفاق افتاده و در حال وقوع است ،فرسنگها و اگر بخواهم کمی دقیقتر
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بگویم ،در حدود سه قرن عقب است .عامل اصلی این عقبماندگی هم بیتردید رژیم حاکم
است .در عینحال گروههای روشنفکری در جامعه وجود دارند که تالش میکنند تا اندیشههای
امروزی و پیشرو را در ایران مطرح کرده و گسترش دهند .بهطورکلّی هدف و ایدهال روشنفکران
ما این است که دمکراسی را طبق اندیشه و الگوهایی که در اروپا تحقق پیدا کرده ،در جامعة
ایران نیز به اجرا بگذارند .این استراتژی بهنظر میرسد که نمیتواند عملی باشد؛ یعنی اگر ما
بخواهیم از لحاظ تاریخی ،جنبش سوسیال دمکراسی را در ایران دنبال کنیم ،میبینیم نزدیک به
یک قرن پیش این اندیشه توسط تحصیلکردههای ایرانی وارد ایران شد .شما قطعاً میدانید آن
فرقة جمهوریخواه انقالبی ایرانی که توسط تقی ارانی ،مرتضی علوی شکل گرفت ،با
اندیشههای مترقی روز آغاز شد .آنها کوشش کردند مردم را با این اندیشهها آشنا کنند و ایدهآل
آنان این بود که نظام سیاسی -اقتصادی ایران عوض شده و به سمت نظام اروپا تغییر جهت
دهد .بهنظر میرسد که این برنامهای واقعبینانه و عملی نیست .برای اینکه وقتی یک جامعه
بهطورکلّی ،یعنی تودة مردم ،یعنی آن نیروی اصلی که در واقع اهرم الزم یک تغییر و تحول
بنیادی در هر جامعهای است ،ظرفیت تاریخی و درک و توان آن را ندارد که مصلحت خود را
بشناسد ،طبیعی است که حاضر نباشد برای یک چنین جهشی پا پیش بگذارد ،اگر هم پا پیش
بگذارد با شکست مواجه میشود .بخصوص که با فداکاری ،از خودگذشتگی و دادن قربانی
همراه باشد؛ یعنی با هزینة باال .البته این بحث بههمین سادگی که اشاره کردم نیست ،بسیار
پیچیدهتر از این است .بگذارید یک مثال بزنم :همین انقالب  1357ایران را مثال بزنیم .مردم
وقتی علیه شاه بلند شدند ،بههیچوجه ایدهال و قصدشان این نبود که یک حکومت اسالمی و
عقبماندهای که خمینی رهبرش باشد را روی کار بیاورند .آنها میخواستند از ستم یک
دیکتاتوری و از ظلم و ستم اقتصادی آن خالص شوند و یک زندگی مناسب و شایستة انسانی
یی هم از لحاظ اقتصادی ،هم از نظر فرهنگی و اجتماعی یی داشته باشند .اما در عینحال هیچ
الگوی معینی را هم نمیشناختند .بهعلت همان عقبماندگی .بههمیندلیل فاجعهای رخ داد که
عوامل آن پیشاپیش وجود داشت .بهعبارت دیگر ،هم عقبماندگی جامعة ایران ،هم رذالت و
حیلهگری مالها و هم غرب بهدلیل منافع خود در منطقه و رویاروییاش با شوروی ،بههیچوجه
نمیخواست حتی یک نیروی ملّی ،معقول ،معتدل و نسبتاً مترقی در ایران روی کار بیابد و کشور
در بستر رشد طبیعی خودش قرار بگیرد .بههمیندلیل با مالها معامله کردند و مالها را هُل دادند
و آنها را روی کار آورده و قدرت را تحویل آنها دادند .بنابراین برای هرگونه تغییری ما ناچار
هستیم که ظرفیت تاریخی و فرهنگی جامعه را دقیقاً بشناسیم .برای پیاده کردن اندیشة
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سوسیالیسم یا سوسیال دمکراسی در جامعة امروز ایران میبایست با توجه به میزان رشد
فرهنگی ما ،کوشش شود تا برنامهای متناسب با جامعه برای تغییر و تحول آتی آن پیدا شود.
فرض کنیم که اآلن ما میخواهیم شروع کنیم و فرمول آن را هم پیدا کردهایم .بر پایة یک
تحلیل دقیق علمی و شناخت نیروهای متفاوت اجتماعی ،باید بدانیم از لحاظ آزادیهای
اجتماعی چقدر دست این گروه ،یا هر کسی که بخواهد این تحوالت را بهوجود آورد ،باز است.
زیرا ما در برابر یک رژیم مستبد دینی ،جانی ،دزد و بیرحمی قرار داریم که مرز خشونت را از
ابعاد عادی و طبیعی و قابل تصوّرش گذرانده و حاضر است برای ماندگاری و حفظ منافعاش
دست به هر جنایتی بزند ،حاضر است با هر شیطانی معامله کند .اینها موانع اولیه است که پیش
از اینکه ما بلند پروازی داشته باشیم ،الزم است که راجع به آن فکر کنیم.
ذ :من با نظر شما کامالً موافقم که جمهوری اسالمی ایران یک حاکمیت فاشیست دینی است.
تمام معضالت آن جامعه از قبیل عدم تولید ،فقر ،بیکاری ،تورم و رشد واردات از کشورهای
خارجی ،نتیجة سیاستهای غلط دولتمردان کشور است که جامعه را به چنین وضعی سوق داده
است .برای اینکه یک جامعة رفاه و آزاد داشته باشیم ،باید یک پروسة علمی درازمدت در دستور
برنامة جامعة ما گنجانده شود و میبایست امکانات مکفی هم موجود باشد تا بتوان تکتک افراد
را به یک رشد نسبی در پروسة روندِ سازندگی به سمت جلو برد و تمام عناصر آن را پویا نموده
و جامعه را به جایگاه رفاه و آزادی کشاند .اما شما در مورد دکتر ارانی و گروهش صحبت کردید
و در برهههایی از زمان ،مثالً در تغییر و تحوالتی که بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد ،تا
حدودی فضای باز سیاسی در کشور ما بهوجود آمد و حتی تا حدودی قبل از انقالب  57فضا
برای ترویج این اندیشهها موجود بود ،ما در آن زمان نیروهای ملّی داشتیم .یا امثال آقایان
شعاعیان و زندهیاد ملکی و دیگران ،اینها سوسیال دمکرات بودند .چرا در آن برهههایی که
فضای باز سیاسی در جامعه وجود داشت این افراد نتوانستند کاری بکنند؟
ر :پاسخ این سؤال از یک نظر ساده است .از این نظر که ما میدانیم که در منگنه یا در قید
بستة یک دیکتاتوری قرار داشتیم .اما داستان به نظر من بسیار پیچیدهتر از این است .همانطور
که شما بهدرستی اشاره کردید ،مهمترین دورهای که یک فضای باز و آزاد بهوجود آمد ،بعد از
جنگ جهانی دوم بود؛ یعنی سالهای  ،1320پس از اینکه رضا شاه را تبعید میکنند و پسرش
محمدرضاشاه را بر مسند سلطنت مینشانند ،تا زمانیکه تجربه پیدا کند و مملکت ،اعضای
دولت و وظایف خودش را بشناسد ،دورهای بود که میشود گفت فضای باز و آزاد در کشور وجود
داشت و شاید بشود گفت از لحاظ تاریخی اجتنابناپذیر بود .به بیان دیگر ،در مملکتی که ناگهان
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شاهی مثل رضاشاه با آن قدرت ،تبختر و اقتدار کنار گذاشته شده و تبعید میشود ،بعد یک
جوانی را میآورند که الفبای سیاست را نمیشناسد .مملکتی که دچار آشوب است ،نیروهای
خارجی اعم از انگلیس و روس در آنجا حضور دارند و جهان هنوز آشفته است و اصالً هیچ رهبر
و هیچ دولتی بهعنوان تنظیمکنندة امور سیاسی -اجتماعی و اقتصادی ،عنان مملکت را در دست
ندارد .در عینحال اندیشههای مترقی نیز تحتتأثیر انقالب اکتبر و قبل از آن متأثر از انقالب
فرانسه به ایران راه یافته است و روشنفکرانی که از اروپا برگشتهاند ،برای پیشرفت مملکت
تالشهایی کرده و زمینههای رشد و ترقی را تا حدودی بهوجود آوردهاند ،اما شکننده .به همین
دلیل در دورة دیکتاتوری رضاشاه آنها را به زندان انداختند یا کشتند و تالش آنها به هیچجا
نرسید .حاال باید دوباره از ابتدا شروع کرده و چیزهایی را بنا میکردند .گروهی که در ایران
اندیشة سوسیالیسم را بنا نهاد ،همانند همة کشورهای دیگر در سراسر جهان در آن زمان،
قبلهگاهشان شوروی بود؛ یعنی اندیشة مارکسیسم و احزاب سوسیالیستی و کمونیستی ،پیرو
اندیشة مارکسیسمی بود که تبلور آن در حزب کمونیسم شوروی در حکومت شوراها مستقر بود
و بهنوعی قبلهگاه همة احزاب کمونیست جهان بهشمار میآمد و از سیاست آن پیروی میکردند.
در مورد ایران هم همینگونه بود .یکچنین حزبی که گوش و هوش خود را به جای دیگری
سپرده و باید رهنمودهایش را از یک مرجع دیگری بگیرد ،از اینرو به نیازها ،ضرورتها و
الزاماتی که جامعة خودش میطلبد کمتر توجه دارد و مسلماً نمیتواند برنامههای واقعبینانهای
برای تغییر و تحوالت آن جامعه ارائه دهد .با وجودیکه آنها توانستند نماینده در مجلس داشته و
در میان کارگران نیز نقوذ نسبتاً قابلتأملی بهدست آورند ،اما نه آنها و نه رژیم ،نتوانستند برای
بهبود مملکت مؤثر باشند .بهتدریج که شاه آموزشهای الزم دیکتاتوری را دید ،هنگامیکه
دولت سامان گرفت و آمادگی پیدا کرد و قدرت آن را داشت ،جلو گروهها و سازمانها و
اشخاصی که برای تغییر شرایط مبارزه میکردند را سد کرد و حزب توده منحله اعالم شد و
اعضای آن دستگیر شدند .سپس هم کودتای  28مرداد و کشف سازمان نظامی حزب توده و
بقیة قضایا .شاه حتی حکومت ملّی دکتر مصدق را برنتافت .این را اشاره کنم که پس از به تبعید
فرستادن رضاشاه ،بخصوص با تحوالت پس از جنگ میتوان گفت که نقش قدرت استعماری
انگلیس در منطقه و همچنین در ایران تا حدودی پایان یافت و با آمدن محمدرضاشاه ،بهویژه با
کودتای  28مرداد  ،1332حضور و نفوذ آمریکا در سیاست و سرنوشت آتی ایران یک امر
غیرقابلانکار شد و دیکتاتوری بهطور روزافزونی قدرت گرفت و نیروهای ملّی و مترقی ،که برای
تغییر و اصالحات فعال بودند ،بهطور بیامان سرکوب شدند .اگر من سؤال شما را تکرار کنم که
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چرا روشنفکران ما نتوانستند تغییراتی را بهوجود آورند و کاری از پیش ببرند؟ همانطورکه ابتدا
اشاره کردم ،برای اینکه ما همواره در برابر یک نظام مستبد یا دیکتاتوری و یا مثل امروز ،یک
نظام فاشیستی مذهبی قرار داشتهایم که هیچگونه تغییری را تحمل نمیکنند .بیتدبیری و نادانی
شاه در این بود که هیچ نیروی متحدی را برای خودش فراهم نیاورد .همه را سرکوب کرد جز
آخوند و مذهبیها که تصادفاً یا در واقع در طول تاریخ ،دشمن او بودند .ولی بخش دیگر این
داستان غمانگیز برمیگردد به همین جامعة وسیع ،پراکنده ،مختلفالنظر و پُرتضادِ ما در عرصة
عمومی و روشنفکری و سیاسی که نمیتوانند حتی در یک موقعیت تاریخی سرنوشتساز بر سر
یک موضوع ملّی واحد ،تفاهم و اتفاقنظر داشته باشند تا شرایطی فراهم آید که بتوان تغییری را
بهوجود آورد .مشکل ما ،تنها این بخش هم نیست ،در واقع باید بگویم که این بخش یکی از
جنبههای پنهان و پیچیدة داستان است که میتوان روی آن بحث کرد.
ذ :به تمام نابساماتیها ،کمکاریها ،عدم شناخت و دیگر مسائل بهدرستی پرداختید ،اما امروزه چه
موانعی در جامعة ما موجود است که باید با آن مبارزه کرد و این مشکالت را از سر راه برداشت؟
در خصوص خواستِ تودهها در ایران فعلی ،توسط اخبار و ارتباطات با ایران ،متوجه میشویم
قشر فعال سیاسی و تمام مردم ،خواهان یک جامعة رفاه هستند که در آن تولید و کار ،آزادی و
دمکراسی باشد .هر چند که نامی از سوسیال دمکراسی نمیبرند ،ولی من نام این خواستِ
عمومی را سوسیال دمکراسی میگذارم .حال با وجود تمام معضالتی که در جامعه موجود است،
به نظر شما چگوئه میتوانیم به جامعة رفاه و دمکراسی برسیم؟
ر :برای هر گونه تغییر در هر عنصر و پدیدهای ،ابتدا باید از خود آن پدیده شروع کرد.
بخصوص وقتی راجع به جامعة ایران صحبت میکنیم ،چون ما ایرانی هستیم و طبیعی است که
هدفِ گفتوگو و همچنین نگاهمان به آنجاست .بنابراین همة امیدمان به ایجاد تغییر در آن
سرزمین است .فرض کنید زمانی دربارة یک جامعهای صحبت میکنیم که بهطور نسبی و در
حدّ معقول و طبیعی اجازه میدهد که تغییراتی در آن بهوجود آید .این مورد نسبتاً سادهای است و
میتوان از یکجایی شروع کرد .اما یکزمانی در برابر ما  36سال تاریخ و عملکرد یک دولت
مذهبی سرکوبگر فاشیستی قرار دارد و  8سال هم نمونة اصالحطلب آن را داشتهایم ،یک دورة
تظاهرات و حالت قیام هم گذرانده و تقابل و سرکوب جمهوری اسالمی را نیز دیدهایم و روز به
روز هم شدّت این جریانات باال گرفته است و مردم هم روز به روز از این رژیم جدا میشوند .اما
رژیم از لحاظ عناصر خودش هر روز منسجمترمیشود .باید بگویم در چنین وضعیتی ،حل این
معمّا بسیار پیچیده است .گفته میشود اآلن در جامعة ایران جوانها بیکارند .جوانان بیکار چه
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کسانی هستند؟ آنهایی هستند که نه خانوادههایشان ،نه هفتپشتشان و نه هیچ یک از کسب
و کارشان ربطی به آخوندجماعت و سیّد و فالگیر و نوحهخوان و این دستگاه خلیفه ندارد .این
رژیم از همان ابتدای انقالب که کمیتههای محلی را بر پا کرد ،بچههای بیکار محلهها ،اوباش،
التها ،بیعارها و آدمهای خودشان را بهکار گرفت و به دست آنها "ژ "3-داد و طی چند سال
آنها بهتدریج حسابشان را از مردم جدا کردند و با هر غیرخودی تسویهحساب نمودند .بعد به
همین افرادی که تا دیروز در جامعه ،هیچ محلی از اعراب نداشتند ،دیپلم دادند و پاسدار شدند و
نهاد سپاه پاسداران و نهادهای دیگر را تشکیل دادند ،تا امروز یک پروسهای طی شده که همة
آدمهای خودشان را تربیت کرده و در تمام نهادهای دولتی جا انداختهاند .آنها نیروهای غیر از
خودشان را استخدام نمیکنند و حتی کسانی که به آنها انتقاد دارند را به کار نمیگیرند .طی
سالیان اخیر حتی اصالحطلبانی که لنگه و بدَل خودشان هستند ،مثل کروبی و میرحسین
موسوی و امثالهم که به هیچ قیمتی حاضر نیستند از حکومت اسالمی یک میلیمتر عدول کنند
یا چنین حکومتی را کنار بگذارند را هم کامالً کنار گذاشته و آنها را "فتنهگر" میدانند .اینها در
مورد حکومت اسالمی حداکثر میخواهند کمی اینجا و کمی آنجا را بزک و دستکاری کنند ،یا
نهایتاً دزدیها ،جنایتها و اعدامهایشان کمتر باشد و یا احتماالً در خیابانها کمتر به پای جوانان
بپیچند و از اینقبیل کارها که یک مقدار رژیم را قابل تحمل نمایند ،اآلن اصالحات در خصوص
همین موارد است .بنابراین من نمیتوانم تصوّر کنم که برای چنین جامعهای از کجا میشود این
تغییر را شروع کرد .ما در بیرون از ایران شاهد هستیم که در تمام این سالها ،مدام گروههای
زیادی بهوجود آمده و بهتدریج از بین رفتهاند .گروههای قبلی که در اوایل دهة  60از ایران فرار
کردند و به خارج آمدند ،امثال احزاب ملّی و احزاب مارکسیستی ،تحلیل رفتند و تقریباً خاموش
شدند ،بهجز حلقههای کوچکی که نشریهای دارند و روابط محدودِ محفلی بین خودشان وجود
دارد ،چیز دیگری باقی نمانده است .ما طی این سالها ناظر بودهایم که گروههایی در ایران
بهوجود آمده و ظاهراً براساس تجربة عینی به این نتیجه رسیدند که باید شیوة قهرآمیز را کنار
گذاشت و شیوههای مسالمتآمیز را بهکار گرفت .این جریانها هم متأسفانه به جایی نرسیدند.
اگرچه هر از گاهی ،یک عدة  150تا  200نفره جمع میشوند و کنفرانس و جلسات متعدد
میگذارند ،اما بهتدریج تحلیل میروند.
هر زمان که در ایران ،جنبشی یا یک اعتراض کارگری یا حرکتی بهوجود میآید یا
تظاهرات میلیونی بر پا میشود ،در خارج از ایران هم جوش و خروشی بین ایرانیان ایجاد شده و
دور هم جمع میشوند و از این اعتراضها حمایت میکنند .ولی همینکه این قبیل جریانات در
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ایران خاموش میشود ،در اینجا این افراد هم به دنبال زندگی و کارشان میروند .برای امثال ما
که در خارج از کشور هستیم و از دور ،دستی بر آتش داریم ،زخم تبار مردمی که آنجا هستند را
بهطور روزمره احساس نمیکنیم .برای اینکه چیزی شکل بگیرد ،اندیشهای قوام آید و به فعالیت
مثمرثمری بینجامد و امثال ما را به حرکت درآورد ،باید انگیزه و اعتقادی قوی وجود داشته باشد.
من شما را میشناسم و میبینم که با پیگیری و اعتقادی راستین ،زندگیتان را برای تغییر
وضعیت موجود گذاشتهاید .در واقع برای هدف قابل ستایشی که این جامعة فلکزده و ستمدیدة
ایران تغییر کند .اما چه تعداد آدم معتقد ،ازخودگذشته و صادق مثل شما وجود دارد؟ خود شما
طی این سالها چقدر با گروههای مختلف و با آدمهایی که نحلههای فکری گوناگون داشتهاند
نشستهاید ،بحث کرده ،پول داده و وقت و انرژی و زندگیتان را گذاشتهاید ،اما نتیجة آن فقط
سرخوردگی بوده است .من نمیدانم ما باید چه وقت به آن نقطه برسیم که عمیقاً احساس کنیم
"یا مرگ یا زندگی" تا بتوانیم با هم یک تغییر اساسی را ایجاد نماییم .در این راستا میبایست از
خودخواهیها و جنمهای فردی دست بشوییم و واقعاً آنچیزی را که به زبان میآوریم ،با قلب و
تمام وجودمان احساس کنیم .اینکه میگوییم مردم آن مملکت یا آن ملت ،اینها معنا دارد و فقط
کلمه نیستند .ما اگر بتوانیم معنای واقعی و عمیق کلمة "مردم" را بفهمیم و بدانیم "وطن"
یعنی چه؟ کشور یعنی چه؟ و ریشههایی که ما را به آن سرزمین وصل میکند را بهدرستی
بشناسیم ،آنوقت شاید بتوانیم از چیزهای ظاهری ،خودخواهی و تنگنظریهایمان دست
بکشیم و برای دستِ اتحاد دادن به هم نزدیک شویم.
ذ :گفتید امکان اینکه در داخل کشور یک حرکت منظم و تشکّل مشخصی بهوجود بیاید نیست،
ولی علیرغم بدبینی که شما نسبت به فضا و نحوة فعالیت کنشگران سیاسی در خارج از کشور
دارید ی ببخشید که واژة بدبینی را بهکار میبرم ی اما در خارج از کشور ما امکانات وسیعتر و
فضای باز سیاسی داریم و همة ما بر این باور هستیم که بدون داشتن احزاب سیاسی ،هیچ نوع
تغییر و تحول اساسی نمیتواند ادامهدار باشد .در نتیجه ،زمانیکه در خارج هستیم باید از این
امکانات و فضای باز استفاده نماییم و اگر تفکرات پلورال نتوانند با هم جمع شوند ،حداقل
میتوانند یک جریان متشکل را ایجاد نمایند .شما در این زمینه چه راهکارهای عملی را
میشناسید که بتوانیم از همینجا شروع کنیم؟
ر :من نمیدانم آیا باید در ابتدا عذرخواهی کنم از اینکه پاسخی که میدهم بدبینانه ،تیره یا
سیاه است ،یا به بنبست میخورد یا خیر؟ بههرصورت ،من طبعاً با توجه به تجریه و درکی که از
هفتاد و اندی سال زندگی دارم حرف میزنم و مسلماً باید در وهلة اول نسبت به خودم و نسبت
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به شما که از من سؤال میکنید و همینطور مخاطبان صادق باشم و بنا به مصلحت حرف نزنم.
بهطور مثال ،کسانیکه کارهای خیریه میکنند؛ بهاینمعنا که انجمنهایی در ایران بهوجود آمده
که کودکان فقیر ،بیکار و ولگرد را در زمینههای تحصیلی و کار سروسامان بدهند یا حتی عدهای
هستند که کوشش میکنند تا با جمعآوری پول ،در نقاطی از ایران که مدرسه وجود ندارد و
بچهها روی زمین مینشینند و کالس درس آنان در طویله یا در فضای باز و نامناسب است،
برای چنین مناطقی مدرسه بسازند .این کارهای بسیار بسیار انسانی و مثبت و درستی است .اما
به نظر من ،اینها نمیتواند بهتنهایی در جامعه تغییر بهوجود آورد .من مخالف این نوع کمکها
نیستم و تا آنجاییکه دستم رسیده از اینگونه کمکهای خیریه کردهام ،اما در عین حال آگاهم
که با این کار ،این توهم به من دست نمیدهد که دارم تغییر بهوجود میآورم .اصالً چنین چیزی
نیست .اتفاقاً از نگاه بعضیها امور خیریه درست برای تثبیت و حفظ همین نظام نابرابر است.
مدرسهای که آنجا ساخته میشود و آن گروهها و انجمنهایی که به بچههای فقیر و بیکار ،به
بیماران و سرطانیها و از اینقبیل افراد میرسند ،ضمن اینکه این کارها انسانی و قابل ستایش
است و باید انجام شود ،اما نباید دچار این توهم شد که اینها در نهایت تغییری در آن جامعه
بهوجود میآورد .نه! جمهوری اسالمی آنقدر زیرک ،شیاد ،مکار ،آگاه و واقف است که همة اینها
را در کانال سیاست خودش قرار میدهد و از آن بهرهبرداری میکند .به زبان دیگر ،اگر فکر کنید
جمهوری اسالمی دو تا مدرسه در دو نقطة برهوت که توسط انجمن یا آدمهای خیّر ساخته شده،
میآید آنان را ستایش میکند ،غیرممکن است .بلکه این رژیم چنین اقداماتی را به نفع خودش
یا به نفع مالی محله یا آخوند ستاد فرهنگی آنناحیه تمام میکند .من به این موضوع به این
دلیل اشاره کردم ،چون در خارج از ایران آدمهایی وجود دارند که سالها در جناح چپ فعال
بودند و حاال به هر دلیلی منفعل شدهاند ،اما در عینحال چیزی در درون به آنها نهیب میزند،
چیزی آزارشان میدهد و وظیفهای ناتمام را در خودشان احساس میکنند ،یا بهنوعی احساس
گناه کرده و میخواهند برای آرامش وجدانشان کار ملیتی انجام دهند ،یا در واقع کفارهای
بپردازند ،یا اساساً به این نتیجه رسیدهاند که راه درست تغییر و تحول و پیشرفت یک مملکت
این است که کمکهای خیریه ،مثل ساختن مدرسه ،کمک به کودکان کار ،کمک به آدمهایی
که قربانیان سیاستهای بیرحمانه و جنایتکارانه این رژیم هستند را انجام دهند .درست! همة
اینقبیل کارها بسیار انسانی ،مثبت و عالی ،اما اینها بهمعنی تغییر در نظام یک کشور نیست،
اینها ملتی را از ستم اقتصادی و نابرابریهای اجتماعی نجات نمیدهد .تغییر در یک نظام
اجتماعی ،همواره در طول تاریخ نشان داده شده که چیزی جز این امور خیریه و انسانی است.
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یک جامعه با یک نظام عادالنه ،احتیاج به آدمها و نهادهای خیریه ندارد؛ البته فکر میکنم
منظور شما از سؤالی که کردید مشخصاً اشاره به اینقبیل کارها نیست ،اما منظور این است که
ما در خارج از کشور هستیم و با توجه به امکاناتی که داریم ،باید یک فکر و یا یک کار اساسی
در خصوص جامعهمان انجام دهیم .شاید جوابی که من میتوانم بدهم پاسخی تردیدآمیز باشد.
بهایندلیل که طی سی و خردهای سال گذشته ما به جایی نرسیدهایم .با این وجود ،پاسخ این
است که در وهلة اول نیروهای خارج از کشور بتوانند همدیگر را پیدا کنند ،یا افراد و عناصر با
گروههایی که ارتباطهای اولیه را برقرار میکنند ،یک ارتباط متقابل و دوجانبه داشته باشند و یک
اعتماد میان خودشان بهوجود آورند .اعتماد مهمترین عاملی است که ما به آن نیاز داریم .سپس
نظرات و اطالعاتی را که در جریان کار و در عمل رد و بدل میکنند ،ببینند چه چیزی بهوجود
میآورد و بهتدریج ارزیابی کنند که چه اندیشهای یا ایدهای را میتوان رواج داد یا رایج کرد تا
شاید ی جرأت نمیکنم بگویم ی شاید به یک جریان یا جنبش تبدیل شود .من واقعاً جرأت
نمیکنم تا آن حد پیش بروم .فکر میکنم اولین کار این باشد که شاید بتوان یک نقبی به ایران
زد و با عناصری که وجود دارند ،ارتباط برقرار کرد .البته اینکه در چه سطحی و تا چه حدّ و
عمقی پیش میرود را ما نمیدانیم .اینها اولین گامهایی است که میتوان برداشت .ولی برای آن
میبایست برنامه و یک استراتژی معین داشت ،یک برنامة درازمدت؛ و بدانیم به کجا داریم
میرویم .چون طی این سالها دیده شده که ارتباط افراد با داخل ،آنها را دچار خطر میسازد.
یعنی باید همراه با یکسری مسئولیتهای اخالقی باشد تا فردی که چنین ارتباطی را برقرار
میکند ،آگاه باشد که آیا اقدام او به نتیجهای میرسد ،یا دیگران را بدتر به خطر میاندازد و رژیم
را هوشیار میکند.
ذ :باید هوشیار بود و جایی قدم گذاشت که مثمرثمر باشد ،نه اینکه درگیری یا مشکالتی را برای
دیگران در جامعه ایجاد کند .بههرحال گروههایی که اکنون ارتباط دارند ،بهویژه سوسیال
دمکراتها که در روند سازندگی و ایجاد یک تشکّل سیاسی در خارج از کشور بهعنوان یک
حزب سیاسی فعالیت میکنند ،حتماً به این برنامه گوش میدهند و به نظرات مختلقی که
مطرح میشود ،ترتیب اثر میدهند.
ر :من امیدوارم که در برنامة شما ،بخصوص در برابر شنوندگان عزیز رادیو پویا شرمنده نشده
باشم .من واقعاً چیزی که به عقلم میرسید و درکم از تجربة زندگیام بود را سعی کردم بیان
کنم و امیدوارم تنها بهعنوان یک شخص عالقهمند به مسائل سیاسی با آن برخورد شود ،نه
بهعنوان یک متخصص یا نظریهپرداز سیاسی که من خودم را اصالً در آن حدّ نمیبینم.
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تاریخ گفتوگو :سهشنبه  26ماه می  2015ی برابر با پنجم خرداد .1394
رادیو پویا ـ مهدی ذوالفقاری :سوسیال دمکراسی یا آنگونه که به فارسی برگردانده شده
"مردمساالری اجتماعی" ،موضوع گفتوگوی ماست .مایلم نگاهی کوتاه و مختصر به
تاریخچة سوسیال دمکراسی در جهان و ایران داشته باشیم.
زربخش :از نگاه تاریخی در مورد سوسیال دمکراسی میتوان بهطور گذرا به آن بپردازیم.
باتوجه به اهمیتِ بحث از لحاظ نظری ،علمی و سیاسی ،در اینخصوص آثار متعددی وجود دارد،
ازجمله کوششهایی که در این ارتباط شده ،تدوین و انتشار اسنادی است که به همّت دوست عزیز
آقای خسرو شاکری در قبل و بعد از انقالب صورت پذیرفته است .بههرحال اسناد کافی موجود
است .اما شاید برای گفتوگوی ما ضروری باشد یک بازنگری کوتاه و فشرده در خصوص
تاریخچة این مقوله که ابتدا از خارج به ایران آمد ،داشته باشیم .سوسیال دمکراسی محصول رشد
سرمایهداری و تکامل جوامع سرمایهداری و نیروهایی بود که در این جوامع بهوجود آمدند.
بهعبارتی ،از اواسط قرن نوزدهم ،ما با این مقوله و فعالیت در این زمینه روبهرو هستیم .تا جاییکه
میدانم ،آغاز این شکلگیری بعد از انقالب  1848فرانسه ،با ائتالفی که میان خردهبورژوازی یی که
توسط حزب مونتانی نمایندگی میشد یی و کارگران ،بهصورت صفبندی در برابر بورژوازی بهوجود
آمد" .مارکس" به این مسئله و این ائتالف در کتاب هجدهم برومر لوئی بناپارت ،چگونگی بهوجود
آمدن این پدیده بهمثابة ائتالفی از سوسیالیسم و دمکراسی را شرح میدهد .در آلمان ،نوع تیپیک
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این سوسیال دمکراسی یا حزب سوسیال دمکرات پایهگذاری شد که در سال ( 1875چهار سال
پس از شکست کمون پاریس) و از طریق وحدت دو جریان کارگری و نظری طرفدار سوسیالیسم
بهوجود آمد .یکی از این دو جریان "انجمن عمومیکارگران آلمان" بود که زیر نفوذ و افکار
فردیناند السال قرار داشت و دیگری حزب مارکسیستهای آلمان که متأثر از نظریات "مارکس"
و "انگلس" بود .در برنامة این حزب سوسیال دمکرات بهصراحت گفته شد که در راستای از میان
برداشتن مناسبات سرمایهداری و ایجاد جامعة سوسیالیستی مبارزه میکند .پانزده سال بعد (اواخر
دهة پایانی قرن نوزدهم) ،اولین اختالفات در این جنبش سوسیال دمکراسی بهوجود میآید و دو
نظر بزرگ در برابر هم صفبندی میکنند .در این تقابل نظری از یکسو" ،برنشتاین" و هواداران
تحوّل آرام در چارچوب جامعة سرمایهداری ،و از سوی دیگر "لنین"" ،کائوتسکی" و "رُزا
لوکزامبورگ" قرار میگیرند ".برنشتاین" رفرم را در مقابل انقالب قرار داده و معتقد بود که تغییرات
در جامعة سرمایهداری باید از طریق رفرم و به اتکاء آرای عمومی انجام گیرد" .رُزا لوکزامبورگ"
جهتِ رد این نظریه با بررسی مسئلة رفرم و انقالب ،بر آن بود که در جامعة سرمایهداری میتوان و
باید برای رفرم ،مطالبات و اصالحات مبارزه کرد ،این مبارزه زمینه را برای انقالب اجتماعی و گذار
از سرمایهداری مساعد میکند .بههرحال این تقابل سبب شد که گروهبندیهایی در آنجا بهوجود
بیاید که دیگر مشکل بود با یکدیگر سازگار شوند 15 .یا  20سال بعد از شکلگیری این مباحث،
جنگ جهانی اول آغاز میشود و نکات بااهمیت جدیدی به اختالفات پیشین اضافه میگردد که
بهطور ناگزیر به انشقاق میان جنبش سوسیال دمکراسی در حزب سوسیال دمکرات منتهی
میشود .از جمله نکات جدیدِ مورد اختالف نیز چگونگی برخورد با جنگ جهانی اول بود.
مارکسیستها آن را جنگ امپریالیستی و جناحهایی از حزب سوسیال دمکرات آن را جنگ میهنی
میدانستند .این اختالفات جدید بهاضافة اختالفهای پیشین ،جدایی را قطعی نمود .بخشی از
سوسیال دمکراسی که معتقد به رفرم بود ،از آن پس فعالیت خود را به نام سوسیال دمکرات دنبال
کرد و بخش دیگر با مواضع مارکسیستی و انقالبی ،با نام حزب کمونیست به فعالیت ادامه دادند.
در مورد ایران ،اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ،مهاجرت گستردة ایرانیان به قفقاز،
بخش بزرگی از آنان را در مبارزات انقالبی روسیه و فعالیتهای حزب سوسیال دمکرات روسیه
درگیر ساخت .از سال  1904تحتتأثیر جنبش انقالبی و حزب سوسیال دمکرات روسیه ،چند
سازمان انقالبی و در سال  1905فرقة "اجتماعیون – عامیون" (که برگردان سوسیال دمکرات
است) را در قفقاز بهوجود آوردند .دو ی سه سال پس از آن ،سازمانهای این فرقه (حزب) در
شهرهای شمالی ایران تأسیس شدند .رهبران "اجتماعیون عامیون" (از جمله حیدر عمواُغلی) از
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فعاالن حزب سوسیال دمکرات روسیه بودند؛ البته باید اضافه کنم گرچه بخش اصلی
"اجتماعیون عامیون" تحتتأثیر حزب سوسیال دمکرات روسیه بود و فعالیت آنها نیز در قفقاز
آغاز شد و سپس به ایران انتقال یافت ،ولی بخشی از جنبش سوسیال دمکراسی ایران نیز
همزمان با گسترش افکار سوسیال دمکراسی در میان مهاجران ایرانی در قفقاز ،در سال 1905
مستقل ازآنها در تبریز سازمان سوسیال دمکرات بهوجود آوردند که اعضای آن اکثراً ارمنی و
تعدادی از آنان در روسیه تحصیل کرده بودند .آنها بیشتر متأثر از احزاب سوسیال دمکرات اروپا
بودند و مکاتباتی با "کائوتسکی" و "گئورکی پلخانف"( )1داشتند.
یک تفاوت اساسی در شکلگیری جنبش سوسیال دمکراسی در ایران و اروپا وجود دارد .این
پدیده در غرب ،محصول رشد و گسترش مناسبات سرمایهداری و مسائل و طبقات جدید ناشی
از این رشد بود ،درحالیکه  100سال پیش در ایران با مقولة سرمایهداری و رشد سرمایهداری
روبهرو نبودیم .بنابراین یک چیز وارداتی و حاصل گرایش و تمایل فکری  -نظری بود که از
طرف غرب و روسیه وارد ایران شد.
ذ :شما جریانی که در  100سال گذشته در ایران شکل گرفت را جریان وارداتی خواندید ،جریانی
که از مناطق قفقاز و آذربایجان شمالی به ایران آورده شد .آنهنگام اساساً سرمایهداری در ایران
شکل نگرفته بود ،لذا دو جریان در این جنبش در داخل ایران مطرح بود که شما یکی از آنان را
که حیدر عمواوغلی بود نام بردید ،اما نفر دوم سلطانزاده است که یکی از رهبران آنزمان بود و
با سوسیال دمکراتهای اصلی در کشورهای اروپایی بخصوص آلمان در رابطه بود .از شما
میخواهم بهصورت کوتاه در این زمینه اطالعاتی را به شنوندگان ارائه دهید.
ز :کامالً درست است! هم حیدر عمواوغلی و هم سلطانزاده قبالً در قفقاز و سایر مناطق
روسیه بودند .همانطورکه اشاره کردید ،قفقاز محل جذب نیروی کار و محل تمرکز بزرگی از
کارگران مهاجر ایرانی بود .حیدر عمواوغلی و سلطانزاده پیش از فعالیت در ایران ،با حزب
سوسیال دمکرات روسیه آشنا شدند و در جنبش کمونیستی روسیه شرکت داشتند.
سلطانزاده از  12سالگی برای تحصیل به روسیه (پترزبورگ) رفت .در سال  1912به حزب
سوسیال دمکرات روسیه پیوست و تا زمان انقالب اکتبر نیز در آن حزب فعال بود .او از بنیانگذاران
حزب کمونیست ایران است و در نخستین کنگرة حزب (کنگرة انزلی) به رهبری حزب انتخاب شد.
سلطانزاده از تئوریسینهای جنبش کمونیستی و عضو هیئت اجرایی بینالمللی کمونیست بود و در
این مسئولیت با "لنین"" ،زنیویف"" ،بوخارین"" ،رادک" و ...ارتباط و همکاری داشت.
1. Georgi Plehanov.
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در اینجا الزم است به این نکته اشاره کنم که منظور من از وارداتی ،مربوط به زمینة مادی
در ایران است .آنچه به فعالیت جنبش سوسیال دمکراسی در ایران مربوط میشود ،این است که
منشأ خدمات بزرگی بود .شعار آزادی ،مساوات ،عدالت و مبارزه بهخاطر خواستهای
ترقیخواهانه و دفاع از حقوق زحمتکشان و تهیدستان ،از کارهای بزرگ این جنبش است.
جالبتوجه اینکه موضوع جدایی دین و دولت ،یکی از بندهای برنامة فرقة "اجتماعیون عامیون"
بود .افزون بر اینها ،جنبش سوسیال دمکراسی ایران ،نقشی مهم در انقالب مشروطه بهویژه در
پیروزی آن پس از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلیشاه داشته است.
ذ :چرا در این صد و اندی سال ،جامعة ما به طرف یک سوسیال دمکراسی در حال رشد نرفت؟
آیا به نظر شما به دلیل این است که این نظریات توسط "لنین" یا دیگر کادرهای سیاسی حزب
بلشویک یا حزب کمونیست از روسیه به اروپا برده شد ،یا این امر به نقش "لنین" برمیگردد
که دارای فاکتورهای یک روشنفکر انقالبی و سازمانده و رهبر بود؟ آیا چنین عناصری در بین
روشنفکران و فعالین سیاسی یا در حزب سوسیال دمکرات ایران نبوده است؟ و اگر با معیارهای
امروزی نگاه کنیم ،سلطانزاده یک تئوریسین و حیدرخان عمواوغلی یک فعال سیاسی بودند؟
آیا واقعاً یک رهبر سیاسی که بتواند در ایران سازماندهی کند ،نداشتیم؟
ز :بهطورکلّی در بسیاری ارزیابیهای ما ایرانیها و برخی غیرایرانیها غالباً در تحلیل گذشته،
به زمینه و شرایط مادی کمتر توجه میشود .این موضوع در مورد انقالب مشروطه هم صادق
است .بعد از مشروطیت انتظار داشتیم دمکراسی در ایران مستقر شود .اما به این موضوع توجه
نداشتیم که در آن زمان قریب  85درصد مردم در روستاها زندگی میکردند درحالیکه مقولة
دمکراسی ،محصول و مولود مناسبات سرمایهداری بود .دمکراسی ،تکاملی تاریخی دارد.
متفکران ،روشنفکران و نظریهپردازان در استقرار دمکراسی در این جوامع نقش مهمی داشتند،
ولی زمینة اصلی استقرار آن ،شرایط مادی بود که آن را ممکن ساخت.
اینکه در ایران بهدنبال انقالب مشروطه ،با تصویب متمم قانون اساسی ،بخشی از دستاوردها
بازپس گرفته میشود ،به اتکاء ذهنیت عقبمانده محقق میشود که بازتاب شرایط مادی است.
ناگفته نماند که روحانیت همواره در ترویج این ذهنیت عقبمانده نقشی مهم و اساسی داشته
است .بنابراین در جامعهای که این زمینة مادی وجود ندارد ،نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که به
صِرف خواست و ارادة فعالین سیاسی و نظریهپردازان یا جمع کوچکی ازکارگران ،سوسیال
دمکراسی محقق شود؛ البته در مورد "لنین" و روسیه و حزب کمونیست که اشاره کردید ،اینها
در برخی از موارد با ارادهگرایی کوشش کردند چیزهایی را ایجاد کنند ،ولی ایران با روسیه تفاوت
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داشت .کمااینکه عکس این قضیه را پس از شهریور 1320مشاهده میکنیم که شوروی تمایل
داشت با شرایط مساعدی که بهوجود آمده بود یک حزب فراگیر مردمی بهوجود بیاید که همان
حزب توده بود .از آنجاکه شرایط ایجاد و گسترش چنین حزبی وجود داشت ،این حزب (حزب
توده) توانست به سرعت گسترش یابد و رشد کند.
در مسئلة عدم استقرار دمکراسی ،عالوه بر فاکتور فقدان شرایط مادی و ذهنیت جامعه،
مسئلة خیلی مهم حاکمیت استبدادی و نفوذ بیگانگان در کشور نقش داشته است .بهجز در
دورانهای کوتاه تاریخی ،ازجمله پس از جنبش مشروطه و نیز در جریان ملّی شدن صنعت
نفت ،آزادی و امکان شکلگیری دمکراسی در ایران وجود نداشته است .یک شرط اشاعة افکار
سوسیال دمکراسی ،وجود آزادی و فضای آزاد است .بهعنوان نمونه" ،ارانی" شخص
شناختهشدهای بود و دستگاه رضاشاه بیش از هر کس میدانست که ایشان فردی مستقل است.
ولی همین انسان مستقل سوسیالیست و دمکرات و آزادیخواه به آن سرنوشت دچار شد .لذا در پا
نگرفتن این قضایا عالوه بر زمینة مادی و ذهنیت جامعه ،میبایست به مسئلة حاکمیت سیاسی
در کشور و همچنین نفوذ و دخالت بیگانگان طی این تاریخ نیز توجه نماییم.
ذ :برای برونرفت از دو جریان سرمایهداری و آنچه "سوسیالیستی" خوانده شده ،یک راهحل
سومی بهنام سوسیال دمکراسی نیز مطرح است ،بهگونهای که در کشورهای اسکاندیناوی و
برخی کشورهای دیگر ،بر همین راهحل سوم یعنی سوسیال دمکراسی بیشتر تمرکز دارند و
توانستهاند رضایت جامعه را جلب نمایند .با توجه به فرصتهایی که ما داشتیم و از آن استفاده
نکردیم ،آیا به نظر شما این راهحل سوم قادر به تغییر و تحول در جامعة ما میتواند باشد؟ و اگر
نیست شما چه راهحلی را پیشنهاد میکنید؟
ز :عرض کنم در یک دورانی از تاریخ ،شاید بهعنوان راهحل سوم میتوانست بهشمار برود.
بهاینمعنا که سوسیال دمکراسی تا جنگ جهانی اول ،هم بر مؤلفههای سوسیالیستی تأکید داشت
هم بر دمکراسی .و در مورد چگونه محقق شدن آن ،تاکتیکها ،استراتژیها و یا مسئلة چگونگی
رفرم یا انقالب ،با اختالفات خیلی زیادی مواجه بود ولی در قضیة گذار از سرمایهداری در آن دوران
تاریخی اختالف نبود .بنابراین آنهایی هم که به گذار انقالبی معتقد بودند میتوانستند تا زمان معینی
همراهی داشته باشند .لذا این جریان بهنوعی میتوانست راهحل سوم باشد که شما آن را مطرح
نمودید .بههرحال ما باید کوشش کنیم در چارچوب همین نظام سرمایهداری تا آنجاییکه
ظرفیتهای این نظام اجازه میدهد ،شرایط بهتری را در راستای بهبود زندگی زحمتکشان و
بسترسازی شرایط مساعد مادی و ذهنی که به سود انقالب سوسیالیستی است بهوجود بیاوریم.
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حتی در آنزمان که مسئلة گذار از سرمایهداری مطرح بود" ،برنشتاین" این مسئله را نفی نمیکرد.
در واقع سوسیال دمکراسی که بعد از جنگ جهانی دوم بهوجود آمد ،روی دوم سکة
بلشویسم بود .در همة کشورها ،آنها سرنوشت گذار از سرمایهداری را به وضع اسفباری دچار
کردند .شوروی یک سیستم توتالیتر در راستای گذار از سرمایهداری ایجاد نمود .سوسیال
دمکراتها نیز جهت ایجاد عدالت اجتماعی مورد نظر در چارچوب مناسبات سرمایهداری را
نتوانستند مستقر نمایند ،زیرا سرمایهداری در ذات خود ،نابرابری را تولید و بازتولید میکند .اصالً
نابرابری و استثمار را نمیتوان از ماهیت سرمایهداری جدا کرد .بدینگونه این سوسیال دمکراسی
که بعدها و بهویژه در جنگ جهانی دوم ایجاد شد ،بهتدریج این مؤلفه را که از مؤلفههای اساسی
هویتش بود کامالً کنار گذاشت؛ البته تا مدتی ،در حرف به این مسئله اشاره میکردند و
همانطورکه میدانید این انترناسیونال سوسیالیستی که احزاب سوسیال دمکرات و سوسیالیست
بعد از جنگ دوم جهانی بهوجود آوردند ،تا شش سال بعد از جنگ ،یعنی در سال  1951خواهان
جایگزینی یک سیستمی به جای سیستم سرمایهداری بودند که نفع عمومی بر نفع خصوصی
تقدم داشته باشد و حتی بهعنوان هدفهای اولیهشان مطرح بود .همچنین موارد دیگری که
توزیع عادالنة ثروت و سیاستهای اشتغال و امنیت و غیره را نیز شامل میشد.
درحالیکه میدانیم در سوسیال دمکراسی امروز که من اشارة کوتاهی به تفاوتها خواهم کرد،
دیگر بین احزاب سوسیال دمکرات و غیرسوسیال دمکرات تفاوت اساسی مشاهده نمیشود .شما به
کشورهای مختلف اروپایی توجه کنید .من در آلمان هستم ،حتی فنالند ،سوئد ،فرانسه ،هلند،
بلژیک ،ایتالیا و غیره ،در این کشورها چه حزب سوسیال دمکرات و حزب سوسیالیست حاکم باشد
و چه حزب محافظهکار در انتخابات آن حاکم شود ،تغییر اساسی در جامعه رخ نمیدهد و اساس
کارشان که بر آن اتفاقنظر دارند ،نفی گذار از سرمایهداری است؛ البته در چارچوب نظام
سرمایهداری ،احزاب سوسیال دمکرات غالباً خواستهایی را مطرح مینمایند که بیشتر به سود مردم
و زحمتکشان است و تا آنجاییکه زورشان برسد مقداری از این خواستها یا وعدههای انتخاباتی را
محقق میکنند تا به وضعیت عمومی و اشتغال ،بهبودی بخشند ،ولی آنچه مربوط به اصل قضیه
است؛ یعنی حفظ مناسبات سرمایهداری و برنامهریزی اساسی در کشور با هم تفاوت ندارند.
کمااینکه حزب سوسیال دمکرات بهجای حزب دمکرات مسیحی میآید و کموبیش ادامهدهندة
همان سیاستهای اساسی در کشور است یا بالعکس .در فرانسه هم وضعیت همینگونه است
بهدلیل اینکه جزئی از سیستم جهانی سرمایهداری هستند و نمیتوانند کار دیگری را پیش ببرند.
آقای "اوالند" در فرانسه با وعدههایی بر سر کار آمد ،اما هیچکدام از آن وعدهها را جامه عمل
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نپوشاند و با همان بحران و مشکالت روبهرو هستند و باید سروقت اِعمال سیاست ریاضتکشی
بروند که در حقیقت دولت محافظهکار آلمان پرچمدار اصلی آن بوده است و سود اصلیاش به
سرمایهداری بزرگ میرسد .احزاب سوسیال دمکرات در حقیقت ،عمالً کارگزار نظام
سرمایهداری هستند ،همانگونه که حزب سوسیال دمکرات در آلمان نمایندة "بنز" و "زیمنس"
و غیره میباشد و باید از آنها حمایت کرده و در راستای منافع آنها حرکت نماید .مشکل بزرگِ
این سوسیال دمکراسی که روزگاری راهحل سوم بود ،این است که خارج از سرمایهداری نیست و
با اجرای سیاستهای کمی بهتر یا بدتر در چارچوب نظام سرمایهداری عمل میکند .با اینکه در
گذشته احزاب سوسیال دمکرات در اروپا نقش مؤثری در تغییرات این کشورها داشتند ،اما
بهتنهایی عمل نکردند ،اتحادیههای کارگری ،سندیکای کارگران و احزاب کمونیست در این
کشورها در دستاوردهای اجتماعی و تغییرات به سود مردم نقش مهمی را ایفا کردند .در برخی
موارد تغییرات ایجادشده به سوسیال دمکراتها هم بود که حاصل تالش آنها نیست .برای مثال،
در شکلگیری "دولت رفاه" در آلمان ،بیش از همه لودویگ ارهارد( ،)1زمانیکه وزیر اقتصاد
آلمان بود و بعد هم صدر اَعظم آلمان شد ،بیش از همه سهم داشت.
ذ :بههرحال تفاوتی بین کشورهایی که شما نام بردید با کشورهای اسکاندیناوی مثل نروژ ،سوئد و
فنالند وجود دارد که در ارتباط با همین سوسیال دمکراسی ،یکسری سرویسها یا اصالحاتی
در درون آنها بهوجود آمده است ،آیا چنین نیست؟
ز :بله .من منکر این تفاوتها نیستم ،اما در واقع این کشورها یکجور حاشیهای در
کشورهای سرمایهداری هستند که توانستهاند یکسری رفرمها را در چارچوب نظام سرمایهداری
پیش ببرند .در جهان امروز نهفقط کشورهای اروپایی ،بلکه کشورهای غیراروپایی هم خارج از
جهان سرمایهداری نیستند که بخواهند مستقل از این مناسبات حرکت کنند .لذا هر کشوری زیر
سلطة قوانین و مکانیسمهای سرمایه و بازار جهانی و تابع نیازهای سرمایة جهانی است و عکس
این قضیه هیچگاه نبوده است که یک کشور کوچک ،بازار جهانی را تابع نیاز داخلی خودش کند.
در کشورهای اروپایی احزاب سوسیال دمکرات میتوانند رفرمهایی را انجام دهند و این امری
است که اتفاق افتاده و اتفاق میافتد .اما باید توجه داشت که اوالً این رفرمها در ماهیت امر ،فقط
تعدیل کوچکی است در ستم و اجحاف سرمایهداری؛ دوماً چهبسا همین رفرمها مدتی بعد با
روی کار آمدن یک دولت دستراستی یا حتی توسط خود احزاب سوسیال دمکرات ،به زیان
1. Ludwing Erhard.
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زحمتکشان تغییر کند .امری که در آلمان و در زمان دولت سوسیال دمکرات شرودر( )1رخ داد.
زمانی به سوئد بهعنوان الگوی "سوسیالیسم عملی" نگاه میکردند ،اما این سوسیالیسم عملی
هم از دایرة سلطة سرمایة جهانی خارح نبود و در سالهای بعد نیز بخشی از رفرمها در این
کشور باز پس گرفته شد .البته هر اقدامی که احزاب سوسیال دمکرات اروپا به سود مردم و
زحمتکشان انجام دهند امر مثبتی است .اما اینها را نمیتوان بهعنوان راهحل تلقی کرد و بهعنوان
الگو تعمیم داد .همة اینها در چارچوب حفظ مناسبات استثمارگرانه و غیرعادالنة سرمایهداری و
تحکیم سلطة سرمایه و بازار جهانی سرمایهداری است.
ذ :آیا این راهحل سوم میتواند برای رشد روابط تولید ،رشد دمکراسی و رشد مجموعة فرهنگی
مردم ما هم مطرح شود؟
ز :درخصوص مسئلة ایران و راهحل سوسیال دمکراسی ،برای بهتر فهمیدن نکتهنظرم باید به
این امر اشاره کنم که من با هر کوششی که رفاه بیشتر ،بهبود شرایط و رشد نسبی بهوجود آورد و
این تالشها از طرف هر سازمان انجام شود ،موافقم .فقط یک اشکال دارد که باید به آن توجه
کنیم و این اشکال در مورد وضعیت اصالحطلبی امروز در ایران هم صادق است .هر چند که
اصالحطلبان در چارچوب این نظام میخواهند اصالحاتی را انجام بدهند که نفس این اصالحات
امر بدی نیست ،اما بحث بر سر این است که یکگونه گمراهی در ذهنیت و حرکت مردم ایجاد
میکند و آن القاء این توهم است که گویا میتوان با بودن این نظام ،تغییرات اساسی در ایران
بهوجود آورد .درحالیکه ایجاد تغییرات اساسی در چارچوب این نظام ناممکن است .مسئلة یک
حزب سوسیال دمکراتی که در چارچوب یک نظام سرمایهداری میخواهد برای رفرم تالش کند
کموبیش همین مصداق را پیدا میکند که اقدام چنین حزبی برای بهبود زندگی مردم در زمینههای
مختلف ،امر بسیار خوبی است ،اما همراه با این رفرمها در مورد نشان دادن ضرورت گذار از سیستم
سرمایهداری که ذاتاً نافی عدالت و برابری واقعی مردم است چه در ایران و چه در هر جای دیگر
جهان ،باید همچنان مبارزه کرد .بنابراین صحبت من تنها در مورد یک حزب سوسیال دمکرات در
ایران نیست .در ایران ما با مشکالت دیگری مواجه هستیم که به آن اشاره خواهم کرد.
ذ :ببخشید آقای زربخش ،سؤال من در رابطه با چارچوب حاکمیت جمهوری اسالمی نیست.
ز :بله .نظر من هم بعد از حکومتِ جمهوری اسالمی است .نه معتقد به کثرتگرایی و
پلورالیسم هستم و نه آنچه که "سوسیالیسم موجود" بر سر مردم شوروی و جهان آورد .باور به
1. Schröder.
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این کثرتگرایی و چندگانگی ،امری است که بهطور اجتنابناپذیر حضور جریانات مختلف
اجتماعی و سیاسی را فراهم مینماید .اینکه وجود یک حزب سوسیال دمکرات در ایران فردا،
بتواند برای تحقق بخشی از خواستههای مردم حتی خواستههای روزانة آنان شرایطی را بهوجود
بیاورد که مردم و بهویژه زحمتکشان توأم با تأمین حقوق بشر از شرایط اقتصادی -اجتماعی و
سیاسی بهتری برخوردار شوند ،با همة اینها من شخصاً بهدنبال ایجاد یک حزب سوسیال
دمکرات نیستم و معتقدم وظیفة من همانگونه که در نقلی از "مارکس" آمده است« :تالش
برای منافع بالواسطه ،منافع و مصالح آتی و درازمدت زحمتکشان میباشد» .تالش برای منافع
آنی همان چیزی است که با برنامه و فعالیتهایی که یک حزب سوسیال دمکرات در ایران دارد
تالقی پیدا میکند ،ولی تالش من و کسانی که مانند من فکر میکنند در آنجا متوقف نمیشود.
به باور من و کسانی که چون من میاندیشند ،مبارزه و تالش باید در جهت همان منافع آتی
ادامه یابد .این همان منافعی است که تحقق آن در چارچوب سرمایهداری ناممکن است.
نمیتوانیم منکر این شویم که در دنیای سرمایهداری کارهای زیادی به سود مردم انجام گرفته
است .ولی سرمایهداری یک پدیدة جهانی است که هر روز ابعاد آن بیشتر گسترده میشود و
همهچیز جهان اعم از اقتصاد و سیاست را تعیین میکند .دنیای سرمایهداری مختص آمریکا و
اروپا نیست ،کلّ جهان را زیر سلطة خودش دارد .طبق آمار رسمی سازمان ملل و بانک جهانی3 ،
میلیارد نفر از جمعیت کرة زمین در فقر زندگی میکنند که محصول این نظام است .محروم بودن
این جمعیت  3میلیاردی از بهداشت و آموزش ،و ایجاد جنگها و ویرانیها محصول ذاتی چنین
نظامی است .اگرچه در اروپا و آمریکا آزادی وجود دارد و نسبت به مسئلة دمکراسی و ارزشهای
دمکراتیک حرفهایی میزنند ،ولی در مقیاس جهانی چنین نیست .در واقع ارزش در این نظام،
رقابت برای تولید هرچه بیشتر و رسیدن به سود کالن است .اینها ارزشهایی است که این
سیستم ،برتر از انسان و هستی انسان دارد .بههمین جهت کسانی که مثل من فکر میکنند در
عین مبارزه جهت بهبود وضعیت روزمرة مردم و جامعه و پیشرفت در عرصههای سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگی ،مبارزه برای فرا رفتن از این نظام را وظیفة خود میدانند .این تفاوت اساسی بین من و
کسانی است که خود را به فعالیت در چارچوب برنامة یک حزب سوسیال دمکرات محدود میکنند.
برنامهای که طبعاً میتواند از پایگاه اجتماعی گسترده نیز برخوردار باشد.
ذ :عدهای از فعالین سیاسی در خارج و بهویژه در داخل به این نظر رسیدهاند که راهحل برونرفت
از این مشکالت و معضالت یک راه و رسم سوسیال دمکراسی همانند سوئد ،نروژ و اروپای
شمالی است و عدهای هم در خارج از کشور نظرشان این است که جامعة ما احتیاج به یک
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لیبرال دمکراسی دارد .خواه ناخواه باید به این روند سازنده در جامعه برای رسیدن به یک
دمکراسی که زمنیة الزم و اساس کار برای رسیدن به یک جامعة واالتر است کمک شود.
عدهای از الیت( )1سیاسی هستند که از سوسیال دمکراسی نام نمیبرند ولی شیوهها و
برنامههایی که برای جامعة ما بر روی آن تأکید دارند همین مسئله سوسیال دمکراسی است که
یک راهحل پیشرفته و پیشرو است .به نظر شما چگونه میشود به این روند کمک کرد؟

ز :الیت سیاسی باید به اتکاء یک پایگاه اجتماعی کاری را انجام دهد .من فکر میکنم
مهمترین مسئله برای مردم ،مسئلة بالواسطه باشد و تصور نمیکنم در حال حاضر مردم بهدنبال
برنامة سیاسی کشدار در زمینههای مختلف و وعدههایی باشند که به مردم ارائه میدهند .بهطور
مشخص مردم میخواهند به جمهوری اسالمی پایان داده شود و بدانند چه چیزی جایگزین آن
میشود و ویژگیهای این نظام جایگزین چیست؟ تا همراه آنها بهدنبال تحقق آن بروند .یکی از
دالیل عدم توفیق نیروهای سیاسی ،یا الیت و فعالین اپوزیسیون ،ضعف روشنگری در این زمینه
است .این نیروها باید یک آلترناتیو کلّی یا بدیل کلّی نظام و ویژگیهای آن را ارائه و در تحقق آن
با برنامهای جامع بهطور پیگیر و مستمر بکوشند .این بدیل و ویژگیهای آن بهطور خالصه و در
نکاتی مشخص و روشن بیان شود .دمکراسی در این بدیل چگونه است؟ سرنوشت زنان ،سرنوشت
اقوام و ملیتهای مختلف در آن چگونه خواهد بود؟ مسائل اقتصادی و معیشت ،مسائل اجتماعی،
آموزش و ...چگونه خواهد بود؟ اینها مسائل بالواسطهای است که در امر جایگزینی این نظام در
ذهن مردم است و از نیروهای سیاسی اپوزیسیون میخواهند که به این مسائل پاسخ دهند.
طبیعی است نیروهایی که در این راستا تالش میکنند و در پی جایگزینی دولتی غیردینی و
جدایی دین و دولت هستند ،نمیتوانند با نیروهایی که بهدنبال اصالح این نظام و استقرار نوع
دیگری از دولت دینی هستند ،همکاری و همراهی داشته باشند.
ذ :با توجه به اینکه در داخل کشور اعالم تشکل حزب سوسیال دمکرات یا هر سازمان دمکراتیک
دیگری وجود ندارد و آن را سرکوب میکنند و حداقل هزینة آن رفتن به زندان است ،آیا
میتوان یک سازمان یا حزب سوسیال دمکرات را خارج از کشور ایجاد کرد؟
ز :عرض کنم که این نام میتواند حزب سوسیال دمکرات ،حزب سوسیالیست یا نام دیگری
باشد .این حزب را میتوان در شرایطی ،خارج از کشور ایجاد کرد .درست است که میدان اصلی
مبارزه و تغییر در داخل کشور است ،اما باتوجه به اختناقی که در آنجا حاکم است ،ایجاد یک تشکّل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1الیت :نُخبه؛ الیت سیاسی :بهمعنای بخش برگزیدهای از یک جامعه است که از نظر قابلیت یا تواناییها در
جامعهشناسی و فلسفة سیاسی ،برتر از بقیة جامعه دانسته میشود.
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سیاسی در خارج از کشور میتواند ممکن و مؤثر باشد و در اشاعة افکار و مبارزه علیه نظام از
اهمیت الزم برخوردار گردد .این تشکّل میتواند حزب سوسیال دمکرات باشد و در قلمرو برنامه و
نظراتش فعالیت کند و برنامة سیاسی جامع خود را از مسائل مربوط به آزادی و عدالت تا حقوق
مردم ،حقوق زنان و اقوام و ملیتهای ایران ،محیط زیست و ...مطرح نماید و با توجه به آن از یک
پایگاه اجتماعی نیز برخوردارگردد .بیشک این فعالیت هم مخاطب و هم پژواک خواهد داشت.
این را هم نباید نادیده گرفت که بسیاری از فعاالن سیاسی ،ازجمله من و شما ،سالیان درازی
است که برای ایجاد یک تشکل بزرگ سیاسی چپ و غیر چپ در تالش بودهایم ،ولی موفقیت
چندانی نداشتیم .شاید حزب سوسیال دمکرات مورد نظر شما بتواند با روشن ساختن بدیل جایگزین
و ارائه برنامة سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی خودش ،موفقیت بیشتری داشته باشد .بههرحال الزمة
شکلگیری و موفقیت یک جریان ،روشن کردن مبانی و ویژگیهای نظام جایگزین است.
ذ :ایجاد یک جایگزین یا آلترناتیو در مقابل جمهوری اسالمی حائز اهمیت است .فعالیت کلیة
فعالین سیاسی در خارج از کشور را نگاه کنیم ،از فعالیت شورای ملّی مقاومت که حول
مجاهدین است تا فعالیت سایر جریانها ،نشان دادند که اپوزیسیون خارج از کشور تا بهحال این
قابلیت را نداشتهاند که آلترناتیوی در خارج از کشور شکل دهند .ایجاد چند سازمان اعم از
سوسیال دمکرات و لیبرال دمکرات الزمة رشد و جهش سیاسی است که عمالً تجربة تاریخی
نشان داده است که سازماندهی افراد و شخصیتها با یک آلترناتیو سیاسی میتواند یک جریان
را در مقابل جمهوری اسالمی شکل دهد ،آیا این تجربه برای شما ثابت نشده است؟
ز :چقدر خوب شد که به دورة بالفاصله بعد از انقالب و جریان آلترناتیو شورای ملّی مقاومت
اشاره کردید که گسترش پیدا نکرد و بهمعنای دربرگیرندة خیلی از نیروها پایدار نماند .چون اگر
موفق میشد میبایست جمهوری دمکراتیک اسالمی داشته باشیم که البته از نام و پرچم آن،
اسالمی بودن برمیآید و از لحاظ محتوا هم با آنچه سازمان مجاهدین طی این سالها انجام
داد ،چیزی بهتر از نظام جمهوری اسالمی نمیتوانست باشد .صرفنظر از این نکته ،من با آنچه
که شما عدم موفقیت نامیدید در راستای تالشهایی که طی این سی سال اخیر در خارج از
کشور انجام دادیم با شما موافق هستم .ولی عدم موفقیت ما فقط در این ارتباط نبود ،بلکه در
ارتباط با ارائه یک آلترناتیو جایگزین این نظام بود .با وجودیکه طی این سی سال ،انواع و اقسام
تالش برای ایجاد گروه ،سازمانها و احزاب مختلف ،جریاناتی با مشارکت شخصیتها و احزاب
صورت پذیرفت اما موفق نشدیم .با آنکه سازمانهای بزرگی از سازمان جمهوریخواهان ملّی
گرفته که در آغاز عدة نسبتاً زیادی گرد هم جمع شده بودند ،تا سازمان اتحاد جمهوریخواهان تا
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جمهوریخواهان دمکراتیک و الئیک که در زمان تشکیل آنها نیز جمع قابلتوجهی مشارکت
داشتند ،بهوجود آمدند و همچنین اتحادهایی میان برخی گروههای چپ ایجاد شد ،امّا همه آنها
بهجای رشد و گسترش ،ضعیفتر و کوچکتر و برخی هم متالشی شدند .این تالشها به نتایج
مورد نظر منتهی نشد و دالیل آن باید بهطور همهجانبه مورد بررسی قرار گیرد.
طبعاً علت اصلی آن ،جدا بودن ما فعالین سیاسی از نیروهای اصلی عامل تغییر میباشد.
بهزبان دیگر ،جدا بودن ما از مردم و فقدان جنبشهای اجتماعی در ایران که برانگیزانندة شور و
شوق و تحرّک در جامعه و خارج از کشور است .ما این تجربه را داریم زمانیکه جنبشهای
اجتماعی بزرگ در داخل کشور باال میگرفت ،اینجا هم بسیاری از اختالفات و جداییها به
یکباره از بین میرفت .ولی بههمین سرعتی که اختالفات از بین میرفت ،با فروکش کردن
جنبشها ،آن اختالفات با همان سرعت سر جای خودشان سبز میشدند .باتوجه به این امر ،در
فعالیتهای آیندهمان نیز با این مشکل روبهرو هستیم .لذا پرسش این است که باید چکار کنیم؟
من فکر میکنم ما هیچ راهی نداریم جز اینکه با وجود این مشکالت به تالشهای خود ادامه
دهیم ،فعالیتهایمان را بهطور مستمر نقد و جمعبندی کنیم و تغییرات الزم را در برنامه و
فعالیتهایمان بگنجانیم .در مورد حزب سوسیال دمکرات هم ،من فکر میکنم این حزب با یک
مشکل بزرگ برای رشد و گسترش روبهرو خواهد بود و آن چگونگی بردن این ایدهها و
نکتهنظرها میان مردم و فعالیت در بین آنهاست که میتواند از آن قوّت ،انرژی و نیرو بگیرد و
اگر در این عرصه موفق نشود ،همة زمینههای سست شدن را با خود حمل خواهد کرد.
زمینة مؤثر واقع شدن یک حزب و برنامه ،شرایط سیاسی -اجتماعی ایران است نه فضای
خارج از کشور .بدون شرایط مناسب در این عرصه ،فکر نمیکنم احزاب و سازمانهای سیاسی
خارج ،دستاوردهایی خیلی بیشتر از وضعیت گروههایی هماکنون موجودند داشته باشند.
با وجود همة اینها ،یک بار دیگر تأکید میکنم که هر گونه تالش و حرکت در راستای مبارزه
علیه جمهوری اسالمی و ارائه آلترناتیو و فعالیت برای سازمان دادن گستردة نیروهای اپوزیسیون در
هر حال مفید است و چون در انتهای بحث هستیم ،اشاره میکنم به نظریههای "مارکس" دربارة
فویر باخ( )1که فعالیت انسانی را در پراتیک (عمل) ،انتقاد و تغییر میداند که شامل انتقاد از خود و
کار خود نیز میشود .کمااینکه تغییر جامعه و جهان نیز شامل تغییر خود میباشد .لذا میبایست به
هر کوششی در اینجهت یی در جهت پراتیک ،انتقاد و تغییر یی خوشآمد گفت.
1. Feuerbach.
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تاریخ گفتوگو :سهشنبه  28اکتبر 2014ی برابر با ششم آبانماه .1393
رادیو پویا ـ مهدی ذوالفقاری :شالگونی گرامی از اینکه دعوت ما را برای این گفتوگو
پذیرفتید ،سپاسگزاریم.
محمدرضا شالگونی :ممنون از دعوت شما ،زنده باشید.
ذ :قبل از هر چیز میخواهیم نظر شما را دربارة سوسیال دمکراسی در جهان و ایران بدانیم.
ش :امروز سوسیال دمکراسی جناح چپ سیاست و اقتصاد سرمایهداری است .احزاب
سوسیال دمکرات جریانهای رسمی بسیاری از کشورها شدهاند .برخی خود را سوسیال دمکرات
و حتی سوسیالیست میخوانند.
سوسیال دمکراسی تاریخچة طوالنی دارد .قبل از انقالب بلشویکی این جریان وجود داشت.
بلشویکها هم خود را سوسیال دمکرات میدانستند و مارکسیستها هم همینطور .بعد از جنگ
جهانی دوم ،تغییرات مهم در این جریان رخ داد و گرایشهای مختلف در سوسیال دمکراسی
پدید آمد.
قبل از اینکه انقالب اکتبر در روسیه اتفاق بیفتد ،در ایران سوسیال دمکراسی شناخته شده
بود که از دمکراسی ،حاکمیت مردم و از سوسیال هم ،عدالت اجتماعی تعریف و معنا میشد.
جنبش "اجتماعیون عامیون" خود را سوسیال دمکرات معرفی کردند و بیشتر تحتتأثیر سوسیال
دمکراسی روسیه بودند ،ایدهای که وارد ایران شد و در انقالب مشروطیت نقش داشت .بسیاری
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از آنها در جنبش مشروطیت شرکت فعال داشته و در رادیکالیزه کردن این جنبش نیز سهیم
بودند .نقش "انجمن غیبی تبریز" بعد از به توپ بستن مجلس ،در تبریز چشمگیر بود .کسانی
بودند که از قفقاز کمک میگرفتند که شامل اسلحه و غیره بود .بعضی از رهبران سوسیال
دمکراتها بعد از انقالب اکتبر و تشکیل حزب کمونیست ،از رهبران آن حزب شدند ،مثل حیدر
عمواوغلی" .علی مسیو" هم مغز متفکر انجمن تبریز بود که به ستارخان و باقرخان کمک
فکری میکرد .دو فرزند علی مسیو را دولت تزاری و روسها برای انتقامگیری در تبریز دار زدند،
البته بعد از مرگ علی مسیو .بعد از انقالب اکتبر ،حزب کمونیست ایران تشکیل شد .جناحی
"حزب مساوات" شدند که نگرش سوسیال دمکرات داشته و در آذربایجان شوروی مستقر بودند،
نفوذی هم در ایران داشتند که بسیار مهم بود .در نوشتههای "فریدون آدمیت" از "حزب
مساوات" سخن گفته است و خود او هم تمایل و عنایتی به آنها داشت.
در ایران امروز سوسیال دمکراسی معنای اجتماعی و سوسیالیسم ندارد و بهشکل
گَلوگشادی مطرح است .همة آنها که میگویند به دمکراسی باور دارند ،حدّی از عدالت را هم
لحاظ میکنند و میگویند سوسیال دمکرات هستند .مثالً شاپور بختتیار هم خود را سوسیال
دمکرات میخواند ،اما حاضر بود با شاه هم کنار بیاید .مدعیان ،پالتفورم مشخصی ندارند .یک
نوع پوپولیسم توخالی است که به مبارزه از پایین بها داده نمیشود .در کشور ما که نابرابری
طبقاتی بیداد میکند پالتفورمی ندارند .البته توجه داشته باشیم که تغییرات مهمی رخ داده است.
سوسیال دمکراسی ،سوسیالیسم و حتی کمونیسم امروز ،آنچیزی نیست که "مارکس"
میگفت .آنچه تجربه شده است مارکسیسم نبود.
در بسیاری از جاهای در دنیا یک مرزبندی بین سوسیالیسم و سوسیال دمکراسی وجود دارد
و در برخی از کشورها این مرزبندی هم وجود ندارد .در ایتالیا این مرزبندی بین کمونیستها و
سوسیالیستها و سوسیال دمکراتها بود .در فرانسه هم بود .حزب کارگر انگلیس از استقرار
سوسیالیسم میگفت که آن هم در دورة "تونی بلر" برداشته شد و مرزشان با "تاچریسم" فرو
ریخت و "تونی بلر" از "تاچر" پیش افتاد .در دوران "میتران" سوسیالیسم کنار گذاشته شد،
اولین کابینهاش که با کمونیستها ائتالف کرد برنامهاش سوسیالیستی بود ،یعنی بحث کنترل
انتقال سرمایه و محدودیتهایی در همین حوزه بود که شکست خورد و بهتدریج سوسیالیستها
در خصوصی کردن از "گلیست"ها هم پیشی گرفتند .در آلمان ،سوسیال دمکراتها در مجموع
رادیکالتر بودند .البته بعد از جنگ جهانی دوم ،سوسیال دمکراتها در ایجاد "دولت رفاه" نقش
داشتند ،بیمه و تأمینهای اجتماعی بهویژه در اروپای شمالی یی کشورهای اسکاندیناوی،
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خصوصاً در کشور سوئد یی یا در انگلیس ،بیمة بهداشت که از مُدل شوروی برداشته شده بود.
باید توجه داشته باشیم که در ایجاد دمکراسی نقش چپها و "جنبش کارگری" مهم بود ،حق
رأی را اینها مطرح کردند ،سپس حق رأی عمومی و بعدها حق رأی زنان مطرح و عملی شد .در
آمریکا بعد از تدوین قانون اساسی 120 ،سال طول کشید تا سیاهان بهعنوان شهروند محسوب
شوند و حق رأی داشته باشند .همچنین در آنجا سنت سوسیالیستی وجود نداشت ،از زمان
"فرانکلین روزولت" مسئله مداخلة دولت چشمگیر شد .در بحران سالهای  1929تا ،1932
ضرورت مداخلة دولت و اینکه نمیتوان بازار را بهحال خود رها کرد زیرا اختالل ایجاد خواهد
شد ،مطرح گردید و بحث پیرامون کنترل اقتصاد بازار آزاد شکل گرفت .در شرایط کنونی ،طرح
اقتصاد سوسیال دمکراسی طرح "کینزی"( )1است ،یعنی سرمایهداری بماند اما تالش شود
نابرابریها کاهش یابد.
مسلماً سوسیال دمکراسی به جنبش چپ ضربه زده است ،در سالهای  1919برخی از
سوسیال دمکراتها حتی در قتل کسانی مثل "رُزا لوکزامبورگ" و "لیبکنخت" نقش داشتند.
بههرصورت ،درحالحاضر دمکراسی هم از محتوا خالی شده و تا حدودی جهانی شدن سرمایه و
گلوبالیزاسیون این کار را کرده است .حق رأی هم معنا ندارد .گفته میشود اکنون عصر
دیکتاتوری بانکهاست ،تصمیمات جای دیگر گرفته میشود .گسترش نابرابریها ،معنای
رأیگیری را هم از بین برده است.
ذ :جهان سیاست و کشورداری ،تجربههای فراوان و گوناگونی را پشت سر گذاشته است .متأسفانه
امروز بشریت هنوز با مشکالت فراوانی در زمینة تأمین خواستهای اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگیاش مواجه است .در پاسخگویی به مجموعة خواستهای مادی و معنوی انسان ،جهان
سرمایهداری ناتوانیها نشان داده است و آنچه که "سوسیالسم واقعاً موجود" خوانده میشد نیز
ناتوانتر از جهان سرمایهداری عمل کرد .آیا سوسیال دمکراسی میتواند آلترناتیوی باشد برای
حل مشکالت؟
ش :به نظر من خیر .سوسیال دمکراسی دچار بحران بوده و هست .از دهة  70به اینسو
احزاب سوسیال دمکرات از سوسیالسم دست برداشتند" ،شرودر" در آلمان ضربههای مهلکی که
به دستاوردهای مبارزاتی زحمتکشان زد ،حزب دمکرات مسیحی نزد .در واقع سوسیال دمکراسی
به طرف راست و سرمایهداری کشیده شد تا جاییکه تفاوت چندانی میان این دو دیده نمیشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1جان ادوارد کینز ،اقتصاددان انگلیسی بود و "تئوری اشتغال" را بهوجود آورد.
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"حزب کارگر" انگلیس از حزب لیبرال دمکراتها عقبتر است ،لیبرال دمکراتها خواستهایی
روشنتر و بهتر در حوزة دمکراسی مطرح میکنند .سوسیال دمکراتهای اسپانیا ،اقتصاد آن
کشور را نابود کردند .اقتصاد فرانسه نیز در حال فرو ریختن است .حزب کمونیست ایتالیا ،از
زمانیکه سوسیال دمکرات و"درخت زیتون" را عَلم کرد و اسم دیگری هم برای خود انتخاب
کرد ،به سراشیب سقوط غلتید .در کشورهای مرکزی سرمایهداری ،سوسیال دمکراتها کاری
برای مردم زحمتکش انجام ندادهاند ،برعکس کشورهای حاشیهای و پیرامونی سوسیال
دمکراتها .حتی احزابی که این عناوین را هم یدک نمیکشیدند مؤثرتر از آنها عمل کردند .در
برزیل ،بهدلیل اینکه حزب با اتحادیههای کارگری پیوند داشت ،در کاهش نابرابریها نقشهایی
ایفا کرد .در هندوستان ،حزب کمونیست که تالشهای خوبی کرده بود ،وقتی سوسیال
دمکراتیزه شد ،از طبقة پایین فاصله گرفت و به سوسیال دمکراسیای فراتر از رأی و رأی دادن
نرفت .در کشورهای پیرامونی مثل افریقای جنوبی هم مشاهده میشود که در آغاز "جریان
 "A.N.Cپشتیبان کارگری داشت و باعث کاهش نابرابریهای شد ،اما بهتدریج با اتکا به اقتصاد
سرمایهداری نابرابریها ،یعنی آپارتاید واقعی باال گرفت.
در واقع بحث این است که سوسیال دمکراتها از هنگامیکه به احزابی برای همة مردم
تبدیل شدند ،نه حزب طبقة پایین و مردم تهیدست ،از سوسیالیسم فاصله گرفتند .در آلمان غربی
در سال  1959حزب سوسیال دمکرات بهرهبری "ویلی برانت" واژة طبقه را کنار گذاشت و
اعالم کرد "حزب سوسیال دمکرات آلمان" حزب طبقة مشخصی نیست ،حزب مردم است.
دیگر مسئله انتخابات و بحث اینکه برای کسب قدرت با جریانهای سرمایهداری ائتالف کنیم
یا نه ،نبود .مسئلة رأی و رأیگیری از همة طبقات و گروههای اجتماعی در اولویت قرار گرفت و
فاصله با سوسیالیسم بیشتر شد .همان بحث "برنشتاین" که در نهایت به این نتیجه رسید« :در
محدودة سرمایهداری بمانیم و با ایجاد رفرمهایی نابرابریها را کاهش دهیم».
بنابراین ،هر جا که سوسیال دمکراتها قدرت داشتند نابرابریها شدت و شتاب بیشتری
گرفت .بهایندلیلکه موضوع طبقات مطرح نبود و نیست .اگر در دستور کار مسئلة طبقات و
سوسیالیسم نباشد ،نابرابریها بر جای خواهند ماند .رخدادهای تلخ خاورمیانه و بهار عربی هم بر
پایة این نابرابریها شکل گرفت .اگر نابرابریها برطرف نشوند ،بیشتر با این آدمخواران و
بردهفروشان مواجه خواهیم بود .برای داشتن دمکراسی ،رأی و رأیگیری خوب است اما اگر این
رأیگیریها پشتوانة تأمین اجتماعی و رفاه ،بهویژه برای زحمتکشان و محرومان جامعه نداشته
باشد ،دمکراسی برقرار نخواهد شد ،این تجربه را در کشورهای اسکاندیناوی شاهد بودیم .این را
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هم بهعنوان یک کمونیست بگویم که احزاب کمونیست هم کاری بیشتر از سوسیال دمکراتها
انجام ندادند ،احزابی که بهتدریج سوسیال دمکراتیزه شدند.
ذ :چرا نمیتوان از الگوهای مثبت اروپای شمالی بهره گرفت؟ به نظر شما آیا این الگوها برای
جوامعی شبیه جامعه ما کارآیی دارند؟
ش :اجازه بدهید ابتدا این نکته را مطرح کنم ،باور من این است که سوسیالیسم بدون وجود
آزادیهای همهجانبه موفق نخواهد بود و عملی نخواهد شد .ما فاجعة " سوسیالیسم واقعاً
موجود" را دیدیم ،اسمش مدل کمونیستی بود ،اما یک حزب ،برای همه و برای همهچیز و
بهجای مردم تصمیم میگرفت .دمکراسی هم وجود نداشت و مخالفان سرکوب میشدند .این
مارکسیسم و کمونیسم نبود .منظور من این نیست که "مارکس" هم پیامبر خاتم است و بدون
ایراد بود ،نه! اما آنچه بهنام نطرات او عملی کردند ،ربطی به ایدهها و آموزشهای وی نداشت .در
کشورهای دیگر هم که ادعای دمکراسی و سوسیال دمکراسی کردند ،وضع تا حدودی
همینگونه بوده است .دمکراسی فقط شده رأی و رأیگیری و کسانی که پول و قدرت دارند
حرف آخر را میزنند .قدرت مردم و زحمتکشان عمل نمیکند و بهحساب نمیآید .در آلمان
هفتهنامة "اشپیگل" نوشت که مردم رأی میدهند اما خانم "مِرکل" تصمیم میگیرد .در
یکدرصدی بهخاطر داشتن پول و امکانات و بمبارانهای تبلیغاتی ،اختیار
آمریکا اقلیت کوچک 
مملکت را در دست میگیرند.
در کشورهای پیرامونی که سنت دمکراتیک وجود ندارد ،فرق میکند .در این کشورها
میبایست حداقل برنامة "سوسیال" مطرح باشد .بدون تأمین خواستهای تهیدستان،
دمکراسی پا برجا و محکم نخواهیم داشت .سوسیال دمکراسی در سوئد به دو دلیل تا مدتی
موفق بود ،یکی اینکه به مردم خدماتی دادند و سوسیالیسم را در کنار دمکراسی لیبرالی پیاده
کردند ،مسکنهای اجتماعی و بهداشت عمومی و موارد دیگر نمونة آن است .دلیل دوم ،اینکه
نزدیک اتحاد شوروی بود و حرکتهایی تحتتأثیر انقالب اکتبر در آنجا پا میگرفت و برای
جلوگیری از پیشرفت انقالب اکتبر ،بهویژه بعد از شکست فاشیسم و جهانی شدن سرمایه،
سوسیال دمکراسی راهی بود برای مقابله با کمونیسم" .دولت رفاه" برای مقابله با کمونیسم
شکل گرفت.
در مورد ایران ،پیشنهاد من به دوستان سوسیال دمکرات این است که باید برای استقرار
دمکراسی ،پالتفورم داشته باشند ،بهویژه پالتفورم اقتصادی .در این پالتفورم میبایست تودة
تهیدست در جایگاه خاصی قرار بگیرند .بدون حضور و خواست آنها ،دمکراسی پایهریزی نخواهد
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شد .از اینرو ،باید به مسائل اقتصادی آنها توجه کرد .دمکراسی خوب است اما بدون باال بردن
"دوز" سوسیال شکننده خواهد شد .اگر مردم طبقة پایین چیزی داشته باشند از آن دفاع
خواهند کرد و دمکراسی هم پا میگیرد و تقویت میشود .برای نمونه عرض کنم که محمد
مصدق اگر به مسئلة دهقانان توجه میکرد و به آنان زمین داده میشد ،رژیم پهلوی به آن
شکل نمیتوانست او را کنار بزند .دهقانان نمیگذاشتند؛ یعنی مردمیکه به حق ،صاحب
چیزی شدند از آن دفاع خواهند کرد .این مسائل در پالتفورم اقتصادی باید مورد توجه قرار
بگیرد .با سفتهبازی و بورسبازی و بانکبازی نمیتوان سوسیال دمکراسی را پیاده کرد .باید
پایههای اجتماعی را ساخت و تقویت کرد ،و این بدون تأمین خواستهای زحمتکشان و
تهیدستان عملی نخواهد شد.
در آمریکای جنوبی ،ونزوئال ،اکوادور ،برزیل و شیلی به مردم خدماتی داده شده و همین
موضوع تا حدودی به تحقق دمکراسی کمک کرده است .بخش سوسیال را تقویت کردند و به
زحمتکشان و تهیدستان چیزهایی دادند ،آنها خود را صاحب و مالک خانه و کشور خویش حس
میکنند .در سوئد یا کشورهای مشابه ،حل مسئلة مسکن و ایجاد رفاه اجتماعی و بهداشت
عمومی گام بزرگی بود ،بهویژه مسکن اجتماعی.
ذ :در شرایط کنونی ،عدهای در داخل کشور خواستار دولت رفاه ،آزادی و دمکراسی هستند،
بهعبارتی خواهان سوسیال دمکراسی هستند و آن را آلترناتیو میدانند ،برای رسیدن به این حد
از خواستها چه پیشنهادی دارید؟
ش :باید استراتژی روشنی داشت و پذیرفتن اینکه ما دو جبهة رویارویی و دو بازوی مقاومت
داریم ،یکی جبهة اقتصادی؛ یعنی جبهة پیکار برای نان .و دیگری جبهة پیکار برای آزادی .باید
بین این دو جبهه پیوند برقرار کرد .تودة تهیدست نه اینکه آزادی نمیخواهد ،اما نخست باید
زنده بماند و مسائل رفاهیاش حل شود .اگر این بخش وارد کارزار نگردد ،کار ناقص خواهد ماند.
بین این دو رودخانه باید پیوند برقرار شود .یک جبهه جوانان و طبقة متوسط و تحصیلکرده و
جبهة دیگر زحمتکشان و تهیدستان هستند .فاعل گره زدن این دو جبهه ،تودههایی هستند که
در هر دو جبهه پایه دارند .در انقالب  57این تودهها بودند که وارد میدان شدند و متأسفانه به
دالیلی که میدانید آخوندها و خمینی از آن بهرهبرداری کردند .در سال  88این حرکت ،ناقص
ماند چون تهیدستان وارد مبارزه نشدند .تالش شد اما عملی نشد .کسانی نتیجه میگیرند که به
مسائل تهیدستان توجه دارند و در جهت تأمین آن حرکت میکنند .مسئلة تأمین نان ،مسکن،
بیمه و تأمین اجتماعی ،اعماق مردم را به نیروهای دمکراسی بَدَل خواهد کرد .آزادی ،امری
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انتزاعی نیست ،میبایست پایة اقتصادی و اجتماعی داشته باشد تا محقق شود .خواستهها باید
مشخص مطرح شود.
ذ :در داخل ایران ،امکان برپایی تشکل سیاسی و حزب نیست ،اما در خارج از کشور چنین امکانی
وجود دارد ،آیا شکلگیری تشکلها در خارج از کشور میتوانند به تقویت و پیوند دو جبهة پیکار
برای نان و آزادی کمک کند؟
ش :کامالً میتوانند .ما در خارج از کشور شرایط و امکاناتی داریم که اگر بهدرستی استفاده
شود ،نقش مهمی در داخل و تقویت و پیوند دو جبههای که عرض کردم ،خواهند داشت .ما
میبایست از امکانات رسانهای و تشکلهایمان برای پیکار آزادی و دمکراسی در ایران
بهرهبرداری کنیم .بخش بزرگی از مردم صدا و نظرات ما را از طریق رادیو ،تلویزیونها و اینترنت
میشنوند و بهخوبی هم میفهمند .ملّت ما در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه ،ملتی آزموده و
دارای تجارب گرانقدر مبارزاتی است .ما میتوانیم به شکلگیری شبکههای مختلف در داخل
کمک کنیم و جنبشی را ایجاد یا جنبشها را تقویت کنیم .جنبشی مثل جنبش زنان که امروز
رژیم را به زانو درآورده است .مردم خودشان جبهة نان و شبکههای مختلف را شکل خواهند داد
و کمک فکری و عملی ما در همة زمینهها آنها را تقویت خواهد کرد .فقط باید این موضوع را
ملکة فکر قرار داد که بدون تودة زحمتکش و داشتن پایههای اجتماعی و مردمی قدرتمند،
دمکراسی و عدالت متحقق نخواهد شد.

 -9 -1سیاوش عبقری

تاریخ گفتوگو :سهشنبه بیستم ژانویه  2015ی برابر با سیام دی ماه .1393
رادیو پویا ـ مهدی ذوالفقاری :از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید ،از شما سپاسگزاریم.
سیاوش عبقری :با درود به همگی .من هم از شما سپاسگزارم که مرا به این برنامه دعوت
کردید و خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
ذ :بحث امروز ما در رابطه با سوسیال دمکراسی است .میخواهم تاریخچة کوتاهی از این جریان
علیالخصوص در ایران را برای شنوندگان ارائه بفرمایید.
ع :میخواهم قبل از اینکه به سوسیال دمکراسی در ایران بپردازم ،به جامعهگرایی اجتماعی
و پیشرفت و تحوّل سوسیال دمکراسی در مهد تولد آن ،یعنی در اروپا ،اشارهای داشته باشم.
وقتی در اروپا نظام فئودالی به نظام سرمایهداری تحول پیدا کرد ،چالشهایی بهوجود آمد؛ چراکه
اقتصاد سرمایهداری به بازار آزاد مبتنی است .به بیانی دیگر ،در چرخة عرضه و تقاضا در بازار ،این
بازار آزاد است که تعیین میکند چه کاالهایی تولید شود و به چه بهایی بهفروش برسد .ازجمله
آنکه نیروی کار نیز به کاال تبدیل شده و افراد باید نیروی کارشان را در بازار کار بفروشند تا از آن
طریق بتوانند نیازهای زندگی خود را تأمین نمایند .لذا پیدایش سرمایهداری در اروپا ،مشکالت و
مسائل زیادی را نیز با خود بههمراه داشت .میتوان به مشکل فقر و نبود آزادی در آنزمان اشاره
کرد .آزادی فقط برای اقشار فرا دست جامعه ،خصوصاً مذهبیون باال دست کلیسا ،درباریان ،افراد
و گروههای وابسته به آنان فراهم بود .در این تحول اقتصادی از نظام فئودالی به اقتصاد
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سرمایهداری ،با توجه به مسائل و مشکالت بازار کار و شرایط محیط کار و همچنین بهخاطر
ظلم و ستمی که به اقشار فرودست جامعه میشد ،نگرشهای سیاسی برای دفاع از منافع مادی
و معنوی مردم در بین گروههای مختلف بهوجود آمد .از آنجا بود که این نگرش سوسیال
دمکراسی در اروپا شکل گرفت .در آنزمان فالسفه و اندیشمندانی همانند "انگلس" و
"مارکس" بودند که به این مسائل جامعه پرداختند .این متفکرین مشاهده میکردند که چگونه
مردم از کلیة امکانات رفاهی ابتدایی محروم هستند و در فکر بودند که از کدام طریق به این
نیازهای جامعه پاسخ دهند .این فالسفه نظرات خود را که پایه و اساس سوسیال دمکراسی و
آنچه که دمکراسی اجتماعی از آن نام میبریم ،ارائه دادند .درنتیجه گروهها و احزاب برای
پاسخگویی به نیازهای اجتماعی بهوجود آمدند .همانطورکه اشاره کردم ،در اروپا آزادی برای
همة افراد وجود نداشت ،این احزاب کمک کردند تا با پرداختن به نیازهای افراد تهیدست جامعه،
ضمن آنکه خواستههای آنها را مطرح میکردند ،برای تغییر و تحول ،آن افراد را جلب و جذب
کنند .به مرور زمان و در اواسط قرن نوزدهم نهادهایی که میتوانستند نقشی سازنده در جامعه
داشته باشند ،طی یک روند طوالنی در اروپای شمالی شکل گرفت .این پایه و اساس سوسیال
دمکراسی از آنجا پدیدار شد .گروههایی در بعضی از کشورها فعالتر بودند و توانستند این جنبش
که فراز و نشیبهایی داشت را سریعتر به پیش ببرند .لذا آنچه مهم جلوه میکند ،این است که
توانستند بهجای اقتصاد سرمایهداری آزاد که همهچیز را بهصورت کاال میدید ،توجهشان را
بهسوی نیازهای انسانی جامعه بکشانند .زیرا هر فردی که به دنیا میآید ،بهعنوان یک انسان
نیازهای اولیهای از جمله خوراک ،پوشاک ،مسکن ،بهداشت ،آموزش و پرورش و غیره دارد ،که
نظام بازار آزاد نمیتوانست آنها را تأمین کند .درنتیجه این افراد و گروهها تالش کردند تا
خواستههای ابتدایی جامعه را سازماندهی و بهصورت گروهی مطرح کنند .از آنجا بود که
سوسیال دمکراسی در آن کشورها پایهریزی شد ،بهویژه ابتدا در آلمان و همچنین در سوئد،
فنالند ،بلژیک و غیره که توانستند اثرات بسیار مثبتی را در جامعه داشته باشند .بهطورکلی از
دیدگاه من ،جنبش سوسیال دمکراسی یک جنبش اصالحطلبانه است .بدینمعنا که میخواهد
نظام اقتصاد سرمایهداری که نمیتواند به خواستههای کلیة افراد جامعه پاسخگو باشد را اصالح
کند و این یک حد فاصلی است بین سرمایهداری و آنچه به اسم کمونیسم میشناسیم.
اما در رابطه با سؤال شما نسبت به پیدایش این تفکر در ایران باید بگویم ،افرادی قبل از
انقالب مشروطه به کشورهای اروپایی رفته و با افکار و ایدههای سوسیال دمکراسی آشنایی پیدا
کرده بودند .این افراد که از حامیان انقالب مشروطه بودند ،خواستند با بهرهگیری از آموزههای
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اروپایی خود ،کارهای مثبتی در رابطه با خواستها و نیازهای جامعه در ایران انجام دهند .در
حقیقت بعد از انقالب مشروطه ،بهویژه آقای خلیل ملکی ،نقش اساسی در گسترش ایدههای
سوسیال دمکراسی در ایران داشت .ولی بعد از انقالب مشروطه ،میبینیم با انقالبی که در روسیة
آنزمان اتفاق افتاد ،نتوانستند آن خواستههای ابتدایی سوسیال دمکراسی را پیش ببرند و همه
تحتتأثیر آن انقالب که تحت نفوذ حزب کمونیسم شوروی بود قرار گرفتند .خصوصاً حزب
توده که بعد از شکلگیری ،حامیحزب کمونیسم شوروی بود ،توانست خواستهای خودش را
در جامعة فئودالی ایران که به نظر من هنوز وارد مرحلة اقتصاد سرمایهداری هم نشده بود،
پیش ببرد.
ذ :جهان امروزی در زمینههای اقتصاد ،سیاست و کشورداری تجارب فراوان و گوناگونی را پشت
سر گذاشته است .اما با اینحال ،امروزه بشریت با مشکالت فراوانی در زمینة تأمین خواستهای
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی با آن مواجه است .در پاسخگویی به این مشکالت ،آنچه که به
نام سوسیالیسم نامیده میشد ،ناتوانتر از جهان سرمایهداری عمل کرد .اما در بین دو جریان
سرمایهداری و آن سوسیالیسم ،راه سومی به نام سوسیال دمکراسی است و شما هم به آن اشاره
کردید که و راهحل برونرفت از مشکالت و معضالت جامعه را مطرح میکند .لذا تصوّر بر این
است که بعد از این تجربیات ،این شیوه میتواند آلترناتیوی در مقابل معضالت جامعه باشد .حال
دربارة ایران بحث جداگانهای است ،چون مشکالتی که در جامعة فعلی ایران موجود است با
مشکالت جهانی تفاوتهایی دارند .به گمان من ،این راهحل میتواند در جوامع عقبمانده نیز
مطرح باشد .اگرچه نمیتوانیم ایران را جز آن کشورها بدانیم .آیا این راهحل سوم بهعنوان
آلترناتیو ،میتواند برای مجموعه کشورهای مابینی یا پیرامونی مطرح باشد؟
ع :تئوریسین اصلی جامعة نظام سرمایهداری آزاد" ،آدام اسمیت" بود .همانطورکه اشاره
کردم ،این نظام متکی به بازار کار است و همهچیز آزاد میباشد .هر کس آزاد است در آنجا
نیروی کار خودش را بفروشد و اگر نتوانست ،هیچ نقشی نخواهد داشت و باید از گرسنگی و فقر
بمیرد .در رابطه با سوسیالیسمیکه شما اشاره کردید ،آن سوسیالیسم انقالبی که با انقالب اکتبر
در شوروی شروع شد و در پی آن" ،چین" بهنحو دیگری آن به انجام رساند .این دو دیدگاه،
یکی سرمایهداری و دیگری سوسیالیسم انقالبی در مقابل یکدیگر قرار گرفتند .زیرا اقتصاد
سرمایهداری کامالً آزاد تأکید بر مالکیت خصوصی تمام عوامل تولید دارد و اقتصاد سوسیالیسم
انقالبی یا مارکسیسم که با نام کمونیسم شناخته میشود ،با رد مالکیت خصوصی ،دولت،
بهنیابت از مردم مالکیت را در اختیار میگیرد و به نیازهای جامعه را از این طریق پاسخگو
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میباشد .همانطورکه اشاره کردید ،جامعة جهانی آن را تجربه و مشاهده کرده است ،نه
سرمایهداری کامالً آزاد توانست به خواستهای بشر عمل کند و از سویی تجربهای که از
انقالبات سوسیالیسم و کمونیسم در اختیار داریم نیز نشان داد که آنها هم نتوانستند به نیازهای
ابتدایی جامعه اعم از :خوراک ،پوشاک ،مسکن ،بهداشت ،آموزش و پرورش که نیازهای هر
انسانی است را برآورده نمایند و دیدیم که به نیابت از طبقة کارگر آمدند و همهچیز را در اختیار
گرفتند و گفتند که میخواهیم برای جامعه ،رفاه بیاوریم و انسانیت را مستقر نماییم .اما شاهد
بودیم که در شوروی چه اتفاق افتاد و موجب فروپاشی آن سیستم شد .اکنون هم کسانیکه در
رأس کار هستند و نهادهای اقتصادی را در دست دارند ،همان افرادی هستند که در حزب
کمونیست شوروی به نیابت از سوی طبقة کارگر مملکت را اداره میکردند .با فروپاشی مشاهده
شد که آنها نتوانستند به ابتداییترین نیازهای جامعه پاسخگو باشند .در کشورهای اقمار شوروی
سابق در آسیای مرکزی ،که بعد از فروپاشی ،از آن نظام جدا شدند ،مشاهده میشود که آنها با
چه فقر و فالکتی روبهرو بودند و نتوانستند نیازها و خواستههای مردم را تأمین نمایند .در "چین"
کمونیست که تا سال  1973با تکیه بر دیدگاه "مائو" مملکت را اداره میکردند ،دیدگاهی که
البته با انقالب اکتبر شوروی تفاوتهایی داشت .چراکه طبقة دهقان و بخش خردهبورژوایی را
حامی و همراه طبقة کارگر انقالبی میدانستند و برنامههای حزب را بر مبنای این باورمندیها
بنیاد نهادند .در "چین" هم به همان نظام سرمایهداری برگشتهاند .آنچه در آن سرزمین دارد
اتفاق میافتد عمدتاً در اختیار افرادی است که در حزب کمونیست بهعنوان نمایندگان اقشار
زحمتکش جامعه (پرولتاریا) اختیارات را در دست دارند ،و مشاهده میشود که اکنون از چه
مزایایی برخوردارند ،آن نظام سوسیالیسم انقالبی را بهکلّی رها کردند .با این تجربیات تاریخی ،به
نظر من بهترین فرصت برای گسترش سوسیال دمکراسی است که اعتقاد دارد مالکیت
خصوصی میتواند وجود داشته باشد ولی دولت باید برای تأمین نیازهای ابتدایی جامعه اعم از
خوارک ،مسکن ،پوشاک ،بهداشت ،آموزش و پرورش و غیره پاسخگو باشد .اینک با توجه به
موفقیتهایی که بهویژه در کشورهای اروپای شمالی بهدست آمده ،شرایطی فراهم شده است
که میتوان سوسیال دمکراسی را در تمام کشورها گسترش داد .سوسیال دمکراسی از نظر
تاریخی یک گزینة اصالحطلبانه است که میتواند کمبودهای نظام بازارهای آزاد را پاسخگو
باشد ،بدون آنکه بخواهد آن را کامالً رد کند.
ذ :گروهها و اقشار مختلف ،چه در داخل ایران و چه در اردوگاه مخالفان حکومت اسالمی در خارج
از کشور ،راه برونرفت از مشکالت و معضالت موجود در جامعه را راهحل سوم میدانند ،و از
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همان مفهوم و پدیده که نظریات و خواستهای سوسیال دمکراسی را دربرمیگیرد استفاده
میکنند .آیا اساساً برداشت من درست است؟ در ضمن شما این روند فکری را در بین گروههای
داخل و خارج چگونه میبینید؟

ع :همانطورکه فرمودید و با توجه به رخدادهای شوروی و "چین" که قبالً اشاره کردم،
نهادهای سیاسی در ایران یی عمدتاً حزب توده و نهادهای وابسته به آن که تحت نفوذ شوروی
بودند یی و همچنین گروههای پایبند به مارکسیسم انقالبی ،مانع عظیمی بودند که آن سوسیال
دمکراسی که مالکیت خصوصی را بهطورکلّی رد نمیکند ،بهعنوان یک دیدگاه غالب ،مطرح
گردد .اگر افرادی به این نگرش روی میآوردند ،بهعنوان یک دیدگاه تجدیدنظر طلب( )1به آنها
مینگریستند و محکوم میشدند .این یکی از دالیلی بود که خاستگاه سوسیال دمکراسی در
ایران ،آنطورکه باید و شاید نتوانست ترویج پیدا کند .از طرفی هم از آنجاکه شرایط استبدادی
بر ایران حاکم بود ،سوسیال دمکراتهای تحولخواه نتوانستند نظرات خودشان را آزادانه به میان
مردم ببرند و آن را اجتماعی کنند تا مردم بدانند سوسیال دمکراسی واقعی چیست .این مشکل
بوده و هست و متأسفانه بعد از انقالب ،باز هم استبداد جمهوری اسالمی را داریم که بیش از
نظام پادشاهی گذشته به استبداد ژرفا بخشیده و آن را گسترش داده است .مردم نمیتوانند
نظرات خودشان را آزادانه ابراز نمایند و متفکرین هم نمیتوانند این مباحث را با عامه مردم
درمیان بگذارند و خواستههای مردم را هر چه منسجمتر مطرح کنند و نشان بدهند که افراد و
گروههایی هستند که خواستههای اولیه و انسانی آنها را دنبال میکنند .در عینحال ،بخشی از
افراد که وابسته به گروههای سیاسی و سوسیالیسم انقالبی بودند ،از آن دیدگاه بریده و علناً
اعالم کردهاند و خواستههای سوسیال دمکراسی را مطرح میکنند .برخی هم غیرفعال شده و در
حاشیه نشستهاند و نظارهگر میباشند .اینها مشکالتی است که در شرایط فعلی با آن روبهرو
هستیم .افرادی هم تأکید دارند که باید این خواستهها را از مسیر اصالحطلبانة صحیح پیش برد
و برای اینکه جامعه و مردم ایران بتوانند به خواستهای انسانی خود برسند ،در درجة اول الزمة
این کار یک نظام دمکراتیک در ایران است تا از آن طریق خواستههای مردم از کانال احزاب
نوینی که شکل میگیرند ،بتوانند آن نیازها را مطرح کنند .آ چه که تا بهحال بوده ،افراد و
سازمانهای سیاسی سنتی بودهاند که از نظر سیاسی نتواستند به خواستههای ابتدایی مردم
برسند و آنها را جمعآوری و رسانهای کنند .تا بهحال آنچه مشاهده کردهایم این است که این
1. revisionist.

  122سوسیال دمکراسی در ایران

نهادها بیشتر واکنشی عمل کردهاند و عمدتاً در پی مطرح کردن خودشان بودهاند .به نظر من
بیشتر نهادها بیانیهنویس شدهاند .بههمینلحاظ منتظر نشستهاند تا اتفاقی در جامعة ایران بیفتد و
پشتبند آن بیانیهای صادر کنند .با توجه به جوّ استبدادی که در ایران حاکم است و کنترلی که
بر روی ارتباطهای جمعی صورت میگیرد ،کمتر میتوان با مردم در ارتباط بود ،ولی خوشبختانه
امروزه با پیشرفتهای تکنولوژی ،میشود از طرق مختلف با افرادی که از اینگونه ارتباطات
جمعی استفاده میکنند ،در ارتباط قرار گرفت و آنها را گسترش داد و به پیش برد.
ذ :شما به عناصر پیشرو مثل خلیل ملکی اشاره کردید که دیدگاه و فعالیتشان بر مبنای پیشبرد یا
مطرح کردن نظریة سوسیال دمکراسی بود ،عناصر دیگری هم بودند ،در جبهة ملی یا بعدها
اشخاصی مثل شعائیان ،بیژن جزنی و خیلی از نیروهای جوان و حتی رادیکال آن دوران ،که
خواستشان سوسیال دمکراسی بود ،ولی در دوران زندهیاد خلیل ملکی ،خواست اینها هرگز بر
مبنای تغییر حکومت نبود و رادیکال هم نبودند ،میخواستند یکسری اصالحات و زمینة
دمکراسی و نوعی رفاه در درون جامعه بهوجود بیاید و علیرغم اینکه بخش عظیمی از
روشنفکران بر این پایه فکر میکردند چرا نتوانستند موفق شوند؟
ع :افرادی که بر پیشبرد سوسیال دمکراسی در آن مقطع تأکید داشتند ،بدون اینکه بخواهند
نظامی را بر کنار کنند در اقلیت بودند .حتی در ابتدا حزب توده هم سوسیال دمکرات بود ،ولی با
انقالبی که در روسیه رخ داد ،همه زیر نفوذ حزب کمونیسم شوروی قرار گرفتند و متأسفانه
سوسیال دمکراتها در حاشیه ماندند و میتوان گفت بهطورکلّی حذف شدند و چندان صدا و
حرفشان شنوایی نداشت .به این دلیل که حزب توده در جلب و جذب افراد و همچنین
گسترش ساختاری خودش بسیار موفق بود .در نتیجه سوسیال دمکراتها با توجه به مسائل و
مشکالتی که در ایران بود ،نتوانستند خودشان را در تقابل با اینها سازماندهی کنند .میدانید که
در آنزمان جامعة ایران بیشتر یک نظام فئودالیته بود ،درصورتیکه اگر یک نظام سرمایهداری در
ایران حاکم بود ،آنها میتوانستند خواستههای اقشار تهیدست جامعه را مطرح کنند و آنها را جلب
و جذب نمایند و امکان داشت در این راه تا حدودی موفقیت بیشتری بهدست آورده و بتوانند در
تقابل با نهادهایی چون حرب توده ،برنامههایشان را به پیش ببرند .متأسفانه آن دیدگاه با
شکست مواجه شد .چون همهچیز تحت نفوذ حزب توده بود و افکار و عقاید ،گرایش به
سوسیالیسم انقالبی داشت ،بقیه هم به حاشیه رانده شدند و نتوانستند آنچه الزم بود را انجام
دهند .لذا من فکر میکنم این قضیه مشکل اساسی برای آنها بود.
ذ :چرا سوسیال دمکراسی در دوران انقالب جایی نداشت و کسی به این مسئله اشارهای نکرد؟
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ع :در دهة پایانی حکومت پادشاهی در ایران ،اشارهام به اوایل سالهای  1970است ،تا
حدودی سرمایهداری در ایران گسترش پیدا کرده بود و قبل از آن نیز اصالحات ارضی انجام
شده بود .اوایل دورة  1970میالدی ،یعنی سالهای  ،1973-4سه -چهار سال قبل از انقالب،
شاهد یک جهش اقتصادی در ایران بودیم و ایران باالترین رشد اقتصادی در جهان را داشت؛
یعنی از رشدی حدود  42درصد در سال برخوردار گردید .اقشار میانی جامعه گسترش پیدا کرد .با
توسعة سطح نسبی رفاه و پس از اینکه نیازهای اولیة قشر وسیعی برآورده شد ،آنها به فکر آزادی
و دمکراسی افتادند .ولی از آنجاییکه نظام حاکم ،یک حاکمیت دیکتاتوری و استبدادی بود
نتوانست بهموقع پاسخگوی نیازها باشد و با توجه به دیدگاهها و تحوالتی که در سطح بینالملل
وجود داشت ،وقتی مردم ایران برای آزادی و دمکراسی وارد صحنه شدند ،نهادهای سیاسی
منسجمی که با عامه مردم پیوند داشته باشند وجود نداشت .نهادهای آنزمان عمدتاً انقالبی و
زیرزمینی بودند و گرایش به شوروی و چین داشتند .در میان این گروههای انقالبی ،بخشی از
آنها این دیدگاه را داشتند که در انقالب ،خردهبورژوازی و روحانیت جزو انقالبیون و از حامیان
خواستههای طبقه کارگر هستند و در ضمن بهخاطر شرایط استبدادی بهصورت ارگانیک با عامه
مردم پیوند نداشتد و نتوانستند خواستههای عمومی مردم را مطرح و فراگیر کنند .این گروهها
نتوانستند روی جنبش آزادیخواهانة مردم تأثیر بگذارند .از طرف دیگر بهدلیل شرایط جغرافیایی
ایران و ترس غرب ،از اینکه مبادا این گروههای چپ متمایل به شوروی قدرت بگیرند ،این بود
که آمریکا و کشورهای غربی ،روحانیت بهرهبری خمینی را مطرح کردند .میدانید که حدود 7
ماه قبل از انقالب ،خمینی مطرح نبود ،ولی چون جامعة ایران یک جامعة مذهبی بود ،روحانیت
بهرهبری خمینی مطرح شد و شعار همگانی بر مبنای مرگ بر شاه تبلور یافت .این موارد باعث
شد که نگذاشتند خواستههای آزادیخواهانه و رفاهی مردم مطرح شود و گفتند در این شرایط
نباید این خواستهها عنوان گردد ،زیرا نفاق بهوجود میآید و فعالً باید تمرکز روی سرنگونی شاه
باشد .خمینی هم آمد و گفت :ما رفاه و آسایش برای مردم را میخواهیم و روحانیت هم هیچ
نقشی در سیاست نخواهد داشت .در ادامه ،اسالمیون با فریبکاری عمومی و با همراهی نهادهای
انقالبی و آمریکا ،نظام جمهوری اسالمی را بهوجود آوردند .در حافظة تاریخی ما ضبط شده
است که خمینی گفت :من خدعه کردم .و همه دگراندیشان را سرکوب کردند .متأسفانه
روشنفکران و متفکرین ما هم به نوشتهها و گفتههای خمینی قبل از انقالب توجه نکردند و
فاجعهای اتفاق افتاد که کماکان با آن مواجه هستیم و انقالب مردم مالخور شد!
ذ :بدون گذار از جمهوری اسالمی ،رفاه و دمکراسی در جامعة فعلی ایران محقق نخواهد شد و
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اساساً باید ببینیم چگونه میتوانیم موانعی که در آن جامعه موجود است را از جلو مسیرمان
برداریم ،و به خواست عمومی که همان دمکراسی و رفاه در جامعه است ،برسیم .شما ایجاد
شدن جامعة رفاه در ایران را در چه پروسهای میبینید؟

ع :منظور من از رفاه این است که هر کسی به دنیا میآید ،باید بهعنوان یک عضو از جامعة
انسانی به او نگاه کرد ،باید از طرف جامعه ،تمامی احتیاجات اولیة انسانی او اعم از خوراک،
پوشاک ،مسکن ،آموزش و پرورش بهداشت و غیره تأمین شود .از آنجاییکه نظام بازار آزاد
نمیتواند چنین احتیاجاتی را مستقیم رفع و رجوع کند ،در نتیجه دولت به نیابت از جامعه
میبایست این نیازهای ابتدایی افراد جامعه را تأمین نماید .بودجة الزم برای این برنامههای
اجتماعی نیز از طریق نظام مالیاتی تأمین میشود .این روند در حیطة یک نظام اصالحطلبانه و
اصالحپذیر است که نمایندگان مردم و احزاب فعال در جامعه ،خواستههای مردم را بهصورت
یک برنامه ارائه میدهند تا بتوانند به نیابت از طرف جامعه در دولت آن را اجرایی کنند و از
نابسامانیهای اجتماعی نظام متکی به بازار آزاد جلوگیری شود .این روندی است که سوسیال
دمکراسی تالش دارد بپیماید .زیرا تاکنون جامعة سرمایهداری نتوانسته جامعهای کامالً آزاد و
بدون تنش و مرفه را ایجاد نماید ،همانگونه که سوسیالیسم انقالبی نتوانست آن را
محقق نماید.
ذ :چگونه میشود پروسة شکلگیری سوسیال دمکراسی را تسریع کرد؟
ع :کنشگران سیاسی  -اجتماعی باید هرچه سریعتر این خواستههای عمومی مردم را
ردهبندی و آنها را بهصورت یک برنامه ارائه دهند ،به تبلیع و ترویج آنها بپردازند و افراد را حول
این خواستها سازماندهی کنند .مشکل اساسی ،جوّ استبدادی است که در ایران وجود دارد .از
سویی حدود  60تا  70درصد مردم زیر خط فقر هستند و طبق آمار خود رژیم ،اکثر کارمندان نیز
در زیر خط فقر زندگی میکنند .نرخ بیکاری بسیار باالست ،یعنی حدود  30درصد میباشد.
کارگرانی هستند که  6ماه کار کردهاند ولی حقوقی دریافت نکردهاند .مرتب قیمت کاالها و نرخ
تورم باال میرود و افراد بیشتری به طرف خط فقر پرتاب میشوند .این جمهوری اسالمی فقر و
فساد گسترده را به مردم و جامعه تحمیل نموده است .مردم ایران از محرومیت گستردة نیازهای
بنیادی که مد نظر سوسیال دمکراسی است ،رنج میبرند .بهتر است متفکرین و تالشگران
سیاسی برای سازماندهی به مبارزاتشان ،این خواستههای مردم را از طریق برنامههای منسجم و
متشکل ارائه دهند و با ترویج و تبلیغ آنها ،با جامعة فقرزده ارتباط و پیوند برقرار کنند .اما مشکل
اساسی دیگری که وجود دارد این است که هنوز افراد و نهادها یا بهصورت چپِ سنتی ماندهاند یا
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بخشی از آن بریده و غیرفعال هستند .آن بخشی که وارد جنبش سوسیال دمکراسی شدهاند
میبایست هرچه سریعتر به همدیگر نزدیک شوند و خواستههای مردم را متشکلتر و منسجمتر
ارائه دهند تا بتوانند در جنبش اثرگذار باشند .در ایران بحرانزده ممکن است همانند سال 88
مردم دوباره وارد صحنه شوند ،ولی اگر تشکیالت با برنامه نباشد ،مجدداً مثل سال  88سرکوب
خواهد شد.
ذ :هر نوع تغییر و تحول ،گردهمایی ،سازماندهی و تشکلسازی و پرداختن به این موضوعات در
داخل ایران بسیار مشکل است ولی خوشبختانه در خارج از کشور این مشکالت را نداریم .برای
شکلگیری یک جریان سوسیال دمکراسی در خارج از کشور چه راههای عملی برای تسریع
شکلگیری این جریان را پیشنهاد میکنید؟
ع :به نظر من ،افراد و متفکرینی که به این خاستگاه رسیدهاند باید بیشتر به همدیگر نزدیک
شوند و با بهرهگیری از شرایط دمکراتیک خارج کشور ،این ایده را به پیش ببرند .اما متأسفانه
یک نقص و کمبود اساسی فرهنگی که ما داریم ،ضعف در تشکلگرایی و حزبگرایی است.
فرهنگ حزبی در میان ما ایرانیان آنچنانکه شایسته باشد شکل نگرفته است .بسیاری از افراد
با توجه به تجربیاتی که در نهادهای موجود داشتهاند ،از تشکلگرایی و حزبگرایی فاصله
میگیرند .به نظر میرسد جمعی به این نتیجه رسیدهاند که باید با همفکری یکدیگر ،مرامنامهای
با دیدگاه رفاهی -اجتماعی ارائه بدهند .باتوجه به آنچه گفتم ،اکنون برای ایجاد احزاب بهویژه با
دیدگاه سوسیال دمکراسی ،بهترین شرایط وجود دارد و گرایش بسیار مثبتی در جامعه پدید آمده
است .امیدواریم که افراد بیشتری جلب و جذب این گرایشها شوند ،هر نوع حزبی که به آن
تمایل دارند و به دیدگاهشان نزدیک است .باید آن تشکالت را بهوجود بیاورند زیرا پایه و اساس
دمکراسی را احزاب تشکیل میدهند و با نبود حزب و تشکلها نمیتوان به دمکراسی رسید .در
تمام کشورهای جهان این احزاب هستند که دمکراسی و مردمساالری را پیش بردهاند .چون
احزاب خواستههای مردم را جمعآوری کرده و مطالبات مردم را بهصورت برنامة حزبی ارائه
میدهند ،بنابراین یک ارتباط ارگانیک و دوجانبه بین خود و جامعه برقرار کردهاند .این احزاب
میتوانند به نمایندگی از طرف مردم ،آن خواستهها را در جامعه مطرح کنند و در تحول سیاسی
بر جامعه اثرگذار باشند .ما ایرانیان نیز از این اصل مجزا نیستیم و باید هرچه بیشتر تالش کنیم تا
اینگونه نهادها با ساختار و برنامههای نوین را بهوجود آوریم .اگر چنین نکنیم ،هر آشوب و
بلوایی که در ایران اتفاق بیفتد ،در نبود تشکیالت ،دوباره یک گروه فرصتطلب سرکار خواهد
آمد و مثل جمهوری اسالمی به سرکوب و غارت خواهد پرداخت .ما ایرانیان با توجه به اینکه در
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یک سده دو انقالب کردهایم که در هیچ جای جهان سابقه ندارد ،بار دیگر نخواهیم توانست به
آن خواستههای بنیادی جامعه دست یابیم ،مگر آنکه تشکیالتی با برنامه داشته باشیم .لذا
کارشناسان و متفکرین باید احزاب مدرن را بنیاد نهاده ،خواسته و نیازمندیهای مردم را
کارشناسانه و منسجم بهصورت برنامه ارائه دهند که با پیوند و همگرایی گسترده ،ایران از این
فاجعة تاریخی نجات یابد.

 -10-1شهال عبقری

تاریخ گفتوگو :سهشنبه چهاردهم اکتبر  2014ی برابر با بیست و دوم مهرماه .1393
رادیو پویا ـ مهدی ذوالفقاری :با درود به شما خانم دکتر عبقری عزیز ،سپاسگزاریم از اینکه
وقتتان را در اختیار ما گذاشتید.
شهال عبقری :اول ،درود میگویم خدمت شما و شنوندگان این برنامه .خیلی از شما
سپاسگزارم که فرصتی به من دادید که بتوانم با شما و شنوندگان شما صحبت کنم.
ذ :گفتوگوی ما در رابطه با سوسیال دمکراسی است .اگر مایل باشید تاریخچة این جریان را در
جهان و ایران بهصورت اختصار توضیح دهید.
ع :من ابتدا تعریف کوتاهی از سوسیال دمکراسی ارائه میدهم و سپس نظری به تاریخچة
آن در جهان و ایران میاندازم .همانطورکه از اسم آن برمیآید سوسیال دمکراسی ترکیبی از
یک نظام سیاسی دمکراتیک و نظام اقتصادی جامعهگراست .تجربه نشان داده است که هر کدام
از این دو نظام بهتنهایی عیبهایی داشته و نتوانستهاند جامعه را آنطورکه باید به جلو ببرند.
بنابراین ترکیب ایندو میتواند مجموعة خوبی را بهوجود آورد که نه ایرادهای سوسیالیسم
انقالبی و نه عیب دمکراسی لیبرال را داشته باشد .از آنجاییکه پایة اقتصاد سیستمهای
دمکراتیک معموالً بر منافع فردی و اقتصاد بازار آزاد است و نظام اقتصادی سوسیالیستی نیز بر
روی اشتراک منابع و منافع مردم که در اختیار دولت است ،تمرکز دارد ،بنابراین هر کدام از ایندو
بهتنهایی میتواند اشکاالتی داشته باشد .اما ،وقتی ایندو را با برنامهریزیهای مختلف
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با همدیگر ترکیب کنیم ،میتوانیم نظامی دمکراتیک و رفاهی داشته باشیم و آن عیبها را
از بین ببریم.
اگر بخواهیم از نظر تاریخی به سوسیال دمکراسی در جهان نگاه کنیم ،باید بگویم در اواخر
قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم ،هواداران مارکسیسم ،ایدئولوژی سیاسی سوسیال دمکراسی یا
مردمساالری اجتماعی را ارائه دادند .من خیلی عالقهمندم که واژة فارسی آن را بهکار ببرم چون
بعضیوقتها واژههای انگلیسی شاید احساس خوبی به مردم ندهد .در هر صورت باید
خاطرنشان نمایم که این جریان قبل از "مارکس" و "انگلس" در صحنة سیاسی فرانسه نیز
وجود داشت که بهوسیلة افراد چپِ دمکرات و جمهوریخواه بهوجود آمده بود .منتها "مارکس" و
"انگلس" در اوایل قرن بیستم همیشه در نوشتههایشان ،جریانات سیاسی سوسیال دمکرات را
بهعنوان طرح اجتماعی -سیاسی خردهبورژوازی ارزیابی میکردند .بههمیندلیل با نگاهی منفی
نسبت به این جریانات مرزبندی داشتند .اما ،آنها در مجلة سوسیال دمکرات که مؤسس آن
"فردیناند السال" بود ،با او همکاری میکردند و تا پایان زندگیشان همیشه در حزب سوسیال
دمکرات آلمان فعالیت داشتند و البته منتقد هم بودند .باید اضافه کنم اتفاقاتی که بعدها در زمان
جنگ جهانی اول و بعد از انقالب اکتبر در روسیه افتاد ،باعث شد که جریانات مارکسیست
انقالبی تغییر کرده و به سمت سوسیال دمکراسی غیرانقالبی گرایش پیدا کند .پس از جنگ
جهانی دوم ،زمینههای بهوجود آمدن سوسیال دمکراسی غیررادیکال در کشورهای اروپایی
پدیدار شد که بهترین آن را در کشورهای سوئد و نروژ میبینیم.
در فرانسه ،سوسیالیستها که تا مدتها افکارشان تحتتأثیر مارکسسیم بود ،نتوانستند فعالیت
زیادی در این محدوده داشته باشند .در سالهای  1970بود که بهتدریج از مارکسسیم روی
برگردانده و بازار آزاد را پذیرفتند و برای ایجاد تعادل میان سرمایهگذاری ،شغل ،مزد و درآمدهای
کارفرمایی و کارگران فعالیت نمودند .در اواسط قرن بیستم سوسیالدمکراتها از اِعمال قوانین
جدّیتر کار ،ملّی کردن صنایع اصلی و ایجاد "دولت رفاه" هواداری کردند ،بهطوریکه اکنون
احزاب سوسیال دمکرات کمتر ایدئولوژیک و بیشتر سیاسی -اجتماعی و فرهنگی هستند.
اگر دقیقاً توجه کنیم که چرا در کشورهای دمکراتیک که بر پایة بازار آزاد و مالکیت فردی
اداره میشوند ،ما نمیتوانیم به رفاه برای همه برسیم ،درمییابیم که در بازار آزاد ،به رفاه افراد
جامعه اهمیت داده نمیشود .هر چند که این سیستم از نظر سیاسی ،سیستم مردمساالری نامیده
شود ،ولی مکانیسم اقتصادی در این سیستم براساس منافع سرمایهداری است .بهایندلیل است
که نمیتوان گفت چون افراد آزاد هستند و نظام سیاسی مردمساالری است ،منافع همه رعایت
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میشیود .با پیشرفت سرمایهداری ،کشورهیای سرمایهداری به مرحلیهای رسیدنید که دیگیر
اجحافات بهوسیلة مردم تحمل نمیشد .ابتدا اعتراضات کارگران منجر به تشکیل سندیکاهای
کارگری شد و سپس بسیاری از قشرهای دیگر زحمتکش جامعه برای رفاه توانستند دور هم
جمع شوند و نهادهایی را بهوحود آورند که در این راه فعالیت کنند .نهایتاً موفق شدند که نظام
سیاسی اقتصادی را مجبور سازند که با مبارزات مردم برای رفاه کنار بیاید؛ یعنی از همان ابتدا که
سرمایهگذاری شکوفا شد ،سیستم سرمایهداری مجبور گردید از نظر دمکراتیک به افراد جامعه
اهمیت بدهد و سعی کند که ظلم بر افراد جامعه زیاد نشود .در همین دوران بود که سوسیال
دمکراسی در جامعه ریشه گرفت .بهزبان دیگر ،شکوفایی سرمایهداری باعت شد تا سوسیال
دمکراسی پا بگیرد .در طی  150سال که از تاریخ سوسیال دمکراسی در اروپا میگذرد،
دانشمندان و فرهیختگان زیادی که معروفترین آنها "ادوارد برنشتاین"" ،کارل کائوتسکی"،
"ژان ژورس"" ،رزا لوکزامبورگ"" ،گئورگی پلخانف"" ،ویلی برانت"" ،اوالف پالمه"( )1و...
بودند ،در این راه فعالیت کردند تا اینکه سوسیال دمکراسی به موقعیت امروز رسید .من تعریفی را
که "اوالف پالمه" در دهة  1970از سوسیال دمکراسی میکند بسیار میپسندم .او میگوید:
«سوسیال دمکراسی یک جنبش رهاییبخش است و هدف اصلی آن همیشه این بوده و خواهد
بود که دمکراسی را در زمینههای سیاسی و اجتماعی تأمین کند و کار آزادانه را در یک جامعة
دمکراتیک جانشین زور و فشار نماید» .بهعبارتی ،میگوید آزادی ،عدالت اجتماعی و دمکراسی
سه عنصر بسیار مهم در یک نظام سوسیال دمکراسی است و باید این سه با هم باشند ،اگر هر
کدام از اینها نباشد این سیستم کار نمیکند.
در مورد تاریخچة سوسیال دمکراسی در ایران ،باید به زمان انقالب مشروطیت که آغاز
مدرنیته در ایران است ،برگردیم .میتوان گفت که پایهگذاری سوسیال دمکراسی از آنجا آغاز
شد .ولی چون در زمان جنبش مشروطیت ،جنبش چپ ایران که عمدتاً چپ انقالبی بود و
سوسیال دمکراسی انقالبی را قبول داشت ،احزابی مثل "همت"" ،عدالت" بودند .بعداً که حزب
کمونیست ایران بهوجود آمد ،همه دنبالهرو حزب انقالبی بلشویک روسیه شدند و نظری به
سوسیال دمکراسی نداشتند .در ضمن میتوان گفت زمانیکه حزب توده تشکیل شد در ابتدا
بهدنبال سوسیال دمکراسی بود ،ولی بعدها به بیراهه رفت .اسنادی از حزب توده موجود است که
نشان میدهد در ابتدای تأسیس ،طرح و برنامههایی داشتند که نشانگر گرایش آنها به سوسیال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1رهبر حزب کارگران سوسیال دمکرات و نخستوزیر اسبق سوئد.
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دمکراسی است .ولی نهایتاً زمانیکه حزب توده پا برجا شد ،دنبالهرو شوروی و حزب انقالبی آن
و متفکرینی مثل "لنین" گردید و بهصورت یک هستة کمونیستی درآمد .این امر باعث شد که
آن نشانههای سوسیال دمکراسی که ابتدا در جریانهای حزب بود از بین برود و نتواند پا بگیرد.
البته آقای خلیل ملکی که پدر سوسیال دمکراسی ایران است ،از حزب توده بود و میتوان گفت
افکار سوسیال دمکراسی که در ابتدای آن حزب بهوجود آمد از سوی خلیل ملکی است .ولی از
آنجاییکه حزب توده بسیار قدرت داشت و تقریباً تمام برنامههای خود را تحت انحصار سوسیال
دمکراسی انقالبی درآورده بود ،بهواقع افکار خلیل ملکی طرفدار پیدا نکرد و به خاموشی گرایید.
بهدالیل گفتهشده ،نمیتوان گفت که سوسیال دمکراسی در ایران واقعاً پایهای داشته است .تا
زمان فروپاشی شوروی و دیوار برلین ،سوسیالیسم انقالبی یا سوسیال دمکراسی انقالبی در ایران
قوّی بود ،ولی از آن به بعد بهتدریج بخشی از جنبش چپ ایران به طرف سوسیال دمکراسی غیر
رادیکال جذب شد و قدرت سوسیال دمکراسی انقالبی کم شد.
ذ :شما بهدرستی به آن سوسیالیسم تحت لوای شوروی و خط مشی "لنین" که مشکالتی
بهوجود آورد اشاره کردید .در متن آن سوسیالیسم ،هیچ نوع جایگاه دمکراسی و افکار دمکراتیک
برای پیشبرد جامعه موجود نبود ،از اینطرف هم اگر ما رشد جوامع سرمایهداری را نگاه کنیم،
اینها چه از نظر برنامهای و چه ذهنی نتوانستند مردم جهان را به رفاه برسانند .از جانب دیگر
شما اشارهای به سیستم سوسیال دمکراسی در کشورهای اسکاندیناوی داشتید که هم به رفاه
اجتماعی و هم به دمکراسی توجه دارند .به نظر من موفقترین شیوهای بوده که تاکنون در
جوامع اجرا شده است .من میخواهم این بحث را به جامعة خودمان در ایران بکشانم ،مشکالت
مضاعفی با جمهوری اسالمی در کشور ما بهوجود آمده و کشور را زمینگیر کرده است ،مشکالتی
اعم از عدم تولید که موجب بیکاری شده و این بیکاری فقر را بهارمغان آورده است ،سیستم واردات
بیرویه که از تولید جلوگیری مینماید و وجود تورم مصیبتهای دیگر اقتصادی را در کشور ایجاد
کرده که بهجای توسعه و رفاه در جامعه ،سطح زندگی مردم را بیشتر به سمت فقر کشانده است.
اگر بخواهیم از سوسیال دمکراسی بهعنوان آلترناتیو در جامعة خودمان صحبت کنیم ،فرقی بین
جوامعی مثل کشور ایران با کشورهای اسکاندیناوی موجود است و آن ،گفتمان دمکراتیک در
جامعة ما میباشد .علیرغم اینکه خواست بهحق ماست که به الگوهایی شبیه کشورهای اروپای
شمالی برسیم ،اما اساساً فرماسیون جامعة ما به شکلی نبوده است که بتواند تجارب کشورهای
اسکاندیناوی را داشته باشد .لذا میخواهم بدانم پیشنهاد شما بهعنوان یک فرد سوسیال دمکرات
که از این معضالت و راهحلها صحبت میکنید در رابطه با ایران چیست؟
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ع :ابتدا ما باید ببینیم ایران در چه شرایطی قرار دارد .من فکر میکنم پایهگذاری سوسیال
دمکراسی در ایران خیلی مشکلتر از اروپاست .مثالً در کشور کاپیتالیستی آمریکا مشاهده
میکنیم که شکوفایی اقتصادی در این جامعه بهوجود آمد و بهخاطر این شکوفایی و پیشرفت
صنعت ،مردم آن بسیار آگاه شدند و بهدلیل فشار جامعه نیز اصول دمکراسی بیشتر مورد توجه
قرار گرفت؛ یعنی زمینة دمکراسی در کشورهای اروپایی و آمریکا وجود دارد و حکومتها
استبدادی نیستند .همچنین سرمایهگذاری هم به حد شکوفایی خود رسیده است .به نظر من در
این شرایط پایهگذاری یک سیستم سوسیال دمکراسی خیلی راحتتر است تا اینکه بخواهیم این
کار را در ایران انجام دهیم .دلیل اینکه در ایران این کار مشکلتر است این است که حتی قبل
از انقالب  57کشور ما به آن حد از شکوفایی اقتصادی نرسیده بود و تازه داشت به سمت
سرمایهداری پیشرفته میرفت .از سوی دیگر تحت سیستم دیکتاتوری بود و دمکراسی در ایران
اصالً پایهای نداشت ،هرچند که تا حدودی بازار آزاد وجود داشت .بعد از انقالب ،اقتصاد ایران
کامالً دولتی شد و با سیستم استبداد شدیدی که بهوجود آمد ،بازار آزاد و رقابتهای سرمایهداری
کامالً از بین رفت و تحت کنترل دولت قرار گرفت .همچنین اختناق و استبدادی که وجود داشته
و دارد حتی اجازة فعالیت به سندیکاهای کارگری در زمینة گرفتن حقوقشان را نمیدهد و
نمیگذارد جامعة مدنی بهوجود آمده و پیشرفت کند .بههمین دالیل ما باید بیشتر تالش کنیم .با
توجه به صحبتهای شما ،من هم فکر میکنم که سیستم سوسیال دمکراسی برای آیندة ایران
آلترناتیو خوبی است و بهتر از سیستمهای دیگر کار خواهد کرد .ولی باید به موانعی که
درحالحاضر وجود دارد فکر کنیم و ببینیم که چگونه میتوان این موانع را از بین برد .مسئلة
دیگر ،ذهنیت مردم نسبت به سوسیال دمکراسی است و اقشار مختلف جامعة ایران هنوز آمادة
آن نیست .از نظر من ،حرکت به طرف سوسیال دمکراسی در ایران دارد آغاز میشود و شاید
بتوان گفت که در سالهای اخیر تا حدودی گفتمان پیرامون سوسیال دمکراسی در ایران بهوجود
آمده و این بسیار خوب است .اما در مقایسه با دیگر کشورها ،جریان سوسیال دمکراسی در کشور
ما بسیار جوان است ،از اینرو باید در این راه گام برداشت و سعی کرد با سرعت بیشتر موانع را از
سر راه کنار زد .میدانیم که در کشورهای اروپایی ،سوسیال دمکراسی تاریخچة  100ساله دارد و
مدتهاست که برای رفاه جامعه فعالیت میکنند ،ولی ما بهخاطر موانعی که بر سر راهمان وجود
داشت نتوانستیم در این راه پیشروی کنیم .از نظر من برقراری سیستم سوسیال دمکراسی در
ایران عملی است و میتوان در این راه کوشا بود.
ذ :برخی از فعالین سیاسی حتی در صحبتها ،مقاالت یا موضعگیریهایی که میکنند بدون
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اینکه نامی از سوسیال دمکراسی ببرند ،راهحلهایی را نشان میدهند که راهحل سوسیال
دمکراتیک در جامعه است ،ولی بهطور مشخص در خصوص آمادهسازی زمینههای رسیدن به
مسئلة سوسیال دمکراسی از آن صحبتی نمیکنند .یکی از ستونهای اساسی سوسیال
دمکراسی در جامعه ،مسئلة آزادی و دمکراسی است که میبایست در این مسیر حرکت کنیم،
در غیراینصورت نه میتوانیم از رفاه صحبت کنیم و نه از دمکراسی .شما اشاره کردید که هنوز
زحمتکشان و کارگران و بهطور عمده کارکنان در جامعة ما حتی یک سندیکا هم ندارند.
سندیکاهایی در فرم اسالمی آن موجود است که حتی اجازة فعالیت ندارند و سرکوب میشوند یا
به زندان میافتند .به نظر شما چه راهحلی وجود دارد؟

ع :من فکر میکنم باید این راه را پیمود ،موانع را دید و برای هر مانعی راهحلی پیدا کرد.
مثالً همین مسئلهای که شما گفتید بسیاری از مخالفین جمهوری اسالمی صحبتهایی میکنند
که محتوای سوسیال دمکراسی دارد ،اما هیچوقت نام سوسیال دمکراسی را بهکار نمیبرند .چرا؟
به نظر من ،یکی از مشکالت این است که وقتی میگوییم سوسیالیسم ،بالفاصله اقتصاد دولتی
به ذهن خطور میکند و خیلیها از سوسیالیسم فقط اقتصاد دولتی ،یادشان میماند و چون
جمهوری اسالمی با اقتصاد دولتیاش ،ایران را به فالکت کشانده است ،بنابراین اگر بگویید
سوسیالیسم ،بالفاصله فالکت جمهوری اسالمی به ذهن مردم جامعه میآید و ممکن است به
این خاطر جذب این سیستم نشوند .از نظر دمکراتیک هم ،چون پایة دمکراسی را بازار آزاد و
خصوصیسازی تشکیل میدهد ،جمهوری اسالمی در سالهای اخیر نیز اعالم خصوصیسازی
کرد که در واقع سرمایهگذاری دولتی بهصورت پنهان است .منابع تولید در دست افراد وابسته به
دولت قرار گرفته و به جای رشد تولیدات ،آن را از بین برده است .بنابراین واژة سوسیال
دمکراسی ،ذهنیت مردمان جامعه را به سمت دیگری میبرد .از اینرو میتواند دلیلی باشد که
تفکر سوسیال دمکراسی آنگونه که میبایست در جامعه ما رشد نکرده است.
به نظر من ،مخالفین جمهوری اسالمی کار درستی میکنند که از این واژه در گفتمانها
استفاده نمیکنند .اگر نظرشان یک نظام سوسیال دمکرات است و میتوانند مفهوم و اهداف
نظام سوسیال دمکراسی در جامعه را برای همه روشن کنند ،این مقدمة خوبی است و میبایست
ادامه پیدا کند تا مردم معنی واقعی سوسیال دمکراسی را دریابند و به آن جلب شوند .مخالفین
جمهوری اسالمی که شروع کردهاند مفهوم سوسیال دمکراسی را در بین مردم جا بیندازند
میبایست با تشکیل احزابی که بر اهداف سوسیال دمکراسی پایهریزی شده ،پیش بروند .اما
مسئله اینجاست که با بودن جمهوری اسالمی و سیستم استبدادی آن ،احزاب آزاد نیستند و
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نمیتوانند در ایران فعالیت کنند .در جامعهای که دمکراسی وجود ندارد و احزاب آزاد نیستند،
سانسور وجود دارد و مردم اصالً نمیتوانند در این زمینه فعالیت کنند ،حتی اگر اجازة تشکیل یک
حزب در ایران داده شود ،فقط در محدودة خواستههای نظام اسالمی اجازة فعالیت و تبلیغ دارد.
بنابراین امکان ایجاد چنین احزابی در ایران که بخواهد یک نظام سوسیال دمکرات را تبلیغ کند
وجود ندارد .اما مخالفین جمهوری اسالمی که در خارج از کشور هستند و تعدادشان هم زیاد
است ،اگر واقعاً به این نتیجه رسیدهاند که چنین نظامی مناسب شرایط ایران است و میشود آن
را در ایران پیاده کرد ،میتوانند این نوع احزاب را در خارج از کشور بهوجود آورند .حال برای
بهوجود آوردن این احزاب چکار باید کرد؟ من فکر میکنم که میتوان زمینهسازی این احزاب را
فراهم آورد .گفتمانی که اآلن شروع شده است میتواند زمینهساز احزابی باشد که سوسیال
دمکراتاند و از طریق سیستم اطالعرسانی بسیار وسیع اعم از رادیو ،تلویزیون ،اینترنت،
فیسبوک ،توئیتر و غیره این احزاب میتوانند در ایران نیز تبلیغ کنند و مردم ایران را بهخود جلب
نمایند .اگر ایرانیان با فعالیت در این احزاب ،احتمال ایجاد مشکالتی برایشان وجود داشته باشد،
میتوانند با اسم مستعار فعال شوند و در راه تشکیل این احزاب مشارکت کنند.
ذ :به نظر من ،این بحث تا بهحال به این روشنی مطرح نشده است .اما من با اجازة شما میخواهم
از نظر زمانی نگاهی به عناصر سیاسی  -اجتماعی در طول جنبش  50سال گذشته یا حتی قبل
از آن داشته باشم .شما بهدرستی به خلیل ملکی اشاره کردید که ایشان از نظر قد و قوارة
سیاسی فرد بزرگی محسوب میشد و در جنبش چپ نیز تعیینکننده بود ،افراد کلیدی دیگری
هم اعم از شکراهلل پاکنژاد ،شعائیان ،جزنی و ...در جامعة ما بودند و در زمانهایی مانند دورانی
که خلیل ملکی فعالیت میکرد و همچنین در دوران دکتر محمد مصدق و ملی شدن صنعت
نفت و حتی در زمان قبل از انقالب  57در واقع گشایشهایی در جامعه ایجاد کردند .اما بهنظر
شما چرا این عناصر نتوانستند از این گشایشها برای نظریاتی که داشتند استفاده کنند؟
ع :بله ،همة کسانی که نام بردید ،سوسیال دمکراسی را مطرح کردند ،ولی همیشه در جوّی
که چپ انقالبی غالب بوده است .نفوذی که چپ انقالبی داشت ،مانند سدی در راه سوسیال
دمکراسی عمل کرد .از سوی دیگر دلیل اینکه اکثریت انقالبیون چپ در سال  ،57جمهوری
اسالمی را قبول کردند این بود که در پس افکارشان باور داشتند جمهوری اسالمی با رونق اقتصاد
دولتی ،سوسیالیسم را بهوجود میآورد؛ یعنی تا مدتها عدة زیادی از روشنفکران چپ ،از حزب توده
تا سازمان فداییان اکثریت و ...از جمهوری اسالمی حمایت کردند ،از نظر من یکی از دالیل آن این
تفکر بود و بهحدّی ملکة ذهنشان شده بود که معتقد بودند بعد از انقالب ،سوسیالیسم شکل خواهد
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گرفت و سیستمی ایجاد میشود که با اقتصاد دولتی میتواند رفاه و عدالت اجتماعی را در ایران
پیاده کند .همیندلیل سبب شد به کسانیکه مانند آنها فکر نمیکردند ،میدان ندهند .سوسیال
دمکراتهایی که نام بردید ،دیدگاههای خود را در جامعه مطرح کردند ولی مورد توجه قرار نگرفت،
زیرا سوسیالیستهای انقالبی در مقابلشان بودند و حتی با ایدههای سوسیال دمکراسی مبارزه
میکردند ،طبیعی است که اگر تفکرات و ایدههایی رشد نکند ،به رکود خواهد انجامید .دلیل دیگر
اینکه استبدادی که در جامعه وجود داشت ،باعث شد که زمینه برای چپ انقالبی بیشتر فراهم شود.
وقتی سیستمی استبدادی ،آزادی سیاسی را بههیچوجه تحمل نکند و اجازة کوچکترین حرکت
سیاسی را ندهد ،درنتیجه انقالب بهعنوان تنها راه چاره خودنمایی میکند ،این بود که در بهمن 57
انقالب شد .همچنین در جامعة ما تنها دولت استبدادی نیست که به ما ظلم میکند ،بلکه ما
خودمان هم به یکدیگر ظلم میکنیم ،بهعنوان نمونه ،معموالً دیده نمیشود که دو نظریهای که با
هم متفاوتند با روش سالم با هم رقابت کنند ،بلکه اغلب یک نظر تالش میکند به نظری که
کمتر طرفدار دارد غلبه کند و آن را از بین برده و ریشهکن نماید .به نظر من ،با رشد در یک جامعه
استبدادی ،انسانها هم استبدادزده میشوند و این شاید دلیلی باشد که ما راه و روش صحیح
مبارزات مسالمتآمیز را نمیدانیم و در گفتمانها اگر دو نظر متفاوت در مقابل همدیگر قرار بگیرند،
نمیتوانند بهطور سالم با هم پیش بروند.
ذ :سی و اندی سال از عمر این حاکمیت استبداد دینی میگذرد ،این نوع از استبداد مشکالت
جامعة ما را بهمراتب زیادتر کرده است ،زیرا یکی از اصول جامعهای که بخواهد رشد کند باید
در درونش دمکراسی موجود باشد ،از سویی همانگونه که شما به آن اشاره کردید ،مسئله
فکر غالب جامعه است که متأسفانه در برهههایی که امکان گشایش در راه آزادی و
دمکراسی در جامعة ما موجود بود ،اما این فکر غالب جلو فعالیت عناصر مدرن و مترقی در
جامعه را گرفت .کما اینکه ما برای رسیدن به راهحل اصولی باید به ایجاد تفکر باز در جامعه
و به ساختمان یک حزب بیندیشیم .باتوجه به صحبتهایی که در طول این برنامه با هم
داشتیم ،پیرامون این قضیه که تعداد زیادی از فعالین سیاسی به برنامههای سوسیال
دمکراسی فکر میکنند اما برای مطرح کردن این مسئله در جامعه نیاز به ایجاد یک حزب
میباشد و از آنجاییکه ایجاد یک حزب در داخل کشور امکانپذیر نیست ،خیلیها بر این
باورند که خاستگاه و ایجاد یک حزب باید در داخل کشور باشد که بتواند در راستای پیشبرد
اهداف سیاسی خود و همچنین برای گرفتن قدرت سیاسی ،به برنامههای خودش جامهعمل
بپوشاند .بههرحال آیا به نظر شما ساختمان یک حزب سیاسی در خارج از کشور میتواند
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کمکی برای تحرّک و تحول در جامعه قلمداد شود؟ و اگر جوابتان مثبت هست ،چگونه
میشود بنیانگذار یک حرکت در جامعه باشد؟
ع :من فکر میکنم اگر چنین حزبی در خارج از کشور تشکیل شود ،بهطور مستقیم نمیتواند
موجب فروپاشی رژیم استبدادی ایران شود و رژیم دمکراتیکی را در ایران پایهگذاری کند ،ولی
بهطور غیرمستقیم میتواند بر روی افراد جامعه اثر بگذارد و از این طریق ایدة سوسیال دمکراسی
را در ایران جا بیندازد .مردم اگر بخواهند از این رژیم گذر کنند ،باید وارد میدان مبارزه شوند و
این رژیم را از مسند قدرت بردارند و بعد از آن باید آلترناتیو مناسبی داشته باشند که جایگزین
کنند .اگر حزب سوسیال دمکرات در خارج تشکیل شده باشد و اهداف و برنامههای مشخصی را
ارائه دهد و بهخوبی تبلیغ کرده باشد تا مردم بدانند که این حزب چگونه حزبی است و چه نظامی
را میخواهد مستفر کند ،چه کارها و برنامههایی دارد و چگونه میتواند مسائل و مشکالت مردم
را حل کند ،متمایل به حزب میشوند .لذا اگر چنین حزبی در خارج از کشور بهوجود بیاید،
میبایست برنامههای سیاسیاش را تهیه کرده و آن را در معرض قضاوت عموم و اقشار مختلف
بگذارد و به زبان ساده نیز توضیح بدهد تا بتواند تعداد زیادی عضو بگیرد و حزبی قوّی شود .باید
بگویم که درست کردن ساختمان یک حزب راحت نیست .شما در ابتدا باید زمینة آن را فراهم
کنید و سپس پایههایش را بسازید ،همانند ساختن یک بنا .اگر چنین بنایی ساخته شود و بتواند
تعداد زیادی را جذب کرده و به طرف اهداف و برنامههایش حرکت کند ،آنوقت میتوان انتظار
حزبی موفق را داشت .اما سؤال اینجاست چگونه حزبی که در خارج از کشور شکل میگیرد،
میتواند با مردم ایران ارتباط برقرار کند و آنان را جذب اهداف و برنامههایش نماید؟ برای جواب
به این سؤال نگاهی به دنیای اطرافمان بیندازیم .هر اتفاقی که در یک جای دنیا میافتد ،در
عرض مدت کوتاهی خبر آن پخش میشود .ما از بسیاری از رویدادهای داخل ایران باخبریم و
ایرانیان داخل ایران هم از رویدادهای خارج از کشور .بنابراین با استفاده از سیستمهای ارتباطی
که وجود دارد ،میتوان بهراحتی اهداف و برنامههای حزب را تبلیغ کرد .در خارج و داخل
متخصصان زبدة بسیاری هستند که از همین طریق میتوانند با هم در ارتباط قرار گیرند و
طرحها و برنامهها را براساس اهداف سوسیال دمکراسی تنظیم نمایند .ما امروز دیگر در زمانی
نیستیم که فکر کنیم یک دیوار بسته دور ما قرار دارد ،اآلن تمام دنیا با سیستم جهانیسازی( )1با
همدیگر مرتبط هستند .در شرایط امروز ،ما نباید فکر کنیم حتماً حزب باید از نظر فیزیکی در
داخل ایران باشد ،میتواند در اینجا باشد و با سیستم ارتباطی ،مردم پی خواهند برد که برنامههای
1. Globalisation.
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حزب چیست و میخواهد چکار کند .مگر در جامعة آلمان یک حزب چگونه تبلیغ میکند و چگونه
برنامههایش را به گوش مردم میرساند؟ البته شرایط ما همانند المان نیست و بسیار مشکلتر
است ،ولی میشود شروع کرد و تالش بیشتری نمود تا بتوان بر مشکالت پیروز شد.
ذ :من میخواهم درخصوص صحبت قبلیتان که به بازار آزاد اشاره داشتید ،سؤالی مطرح کنم.
میدانیم بازار آزادی که در کشورهای اسکاندیناوی موجود است با بازار آزادی که در آمریکا و
دیگر کشورهای اروپایی است ،بهنوعی با هم فرق دارند ،و برای آن یک حد و مرزی گذاشتهاند،
چون اگر این بازار آزاد بدون هیچ قانونی جلو برود ،همان فقر را دوباره ایجاد میکند و توان
خرید مردم عادی و زحمتکشان در جامعه را کاهش میدهد و مصیبتی بهوجود میآورد همانند
آن سیستم سوسیالیسمی که موجود بود و این بازار آزادی که بدونرویه و بدون هیچ کنترلی به
جلو رفته ،این معضالت را بهوجود آورده است که تمام کشورها گرفتار آن هستند .شما حدود و
ثغور این بازار آزاد را چگونه تعریف میکنید؟
ع :از آنجاییکه سیستم سرمایهداری در درجة اول منفعت و سرمایه برایش اهمیت دارد،
میتواند بسیار بیرحم باشد .در این سیستم ،رفاه اجتماعی چندان مهم نیست و اگر فقر در این
جامعه بیداد کند ولی سرمایهداران منافعشان تأمین باشد ،مسئلهای نیست .البته این شرایط در
سیستم سرمایداری کالسیک است که فقط براساس فعل و انفعاالت بازار آزاد پیش میرود ،اما
امروز سرمایهداری بهمعنای کالسیکِ آن دیگر معنا ندارد ،همانطورکه در تاریخچة بهوجود
آمدن سوسیال دمکراسی گفته شد ،در شکوفایی سیستم سرمایهداری ،دمکراسی بسیار اهمیت
پیدا میکند زیرا کلیة افراد جامعه باید نمایندگان خودشان را برای ادارة کشور انتخاب کنند و فقر
و نابرابریهای رفاهی باعت میشود که اقشار زحمتکش و تهیدست حاضر نشوند نمایندگانی که
برای شرایط آنان برنامهای ندارند را انتخاب کنند .از اینرو ،برای اینکه آرای این اقشار را بهدست
آورند ،برنامههای رفاهی بهوسیلة احزاب و کاندیدهای انتخاباتی ارائه میشود که از طرف دولت
حمایت میگردد ،این باعث میشود که قدرت بازار آزاد محدود شود .از طرف دیگر کشورهایی
که دارای احیزاب سوسیال دمکیرات انقالبی قوّی بودند ،کارگیران و زحمتکشان توانستند در
سندیکاهای کارگری و نهادهای مدنی متشکل شوند و خواستههای رفاهی خود را در سرلوحة
برنامههای کاندیدهای انتخاباتی قرار دهند .به نظر من در کشورهای اروپای شمالی
بههمینترتیب سیستم سوسیال دمکراسی شکل گرفت و قدرت بازار آزاد توسط دولت تا حدودی
کنترل شد .بهعبارت دیگر سرمایهگذاری بهوسیلة دولت در کشورهای حوزة اسکاندیناوی تعدیل
شده و دولت با گذاشتن قوانین سنگین مالیاتی نمیگذارد منافع بسیار زیادی به سرمایهگذاران
برسد .مالیاتهای سنگین برای رفاه جامعه وضع میشود تا تمامی افراد جامعه بتوانند به
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خواستههای رفاهی خود برسند .در این کشورها سرمایهگذاری کنترل شده است و میبینیم که
اقشار جامعه خیلی مرفهتر زندگی میکنند و اکثریت جامعه از حداقل زندگی برخوردارند .ولی در
جامعة آمریکا اینطور نیست ،زیرا دولت نتوانسته منافع سرمایهداران را کنترل کند و از آنجاییکه
دولت مالیاتهای سنگین برای سرمایهداران ندارد ،نمیتواند به مردم تهیدست ،کمک رفاهی
کند .دولت آمریکا بحرانهای اقتصادی را با کمک به سرمایهداران حل میکند و روزبهروز
سرمایهداران با بههمپیوستن قوّیتر و قوّیتر میشوند و قشرها و طبقات کمدرآمد فقیرتر .از
طرف دیگر دولت آمریکا ،از ابتدا فعالیت سوسیالیسم انقالبی را بهشدت سرکوب کرد و به آن
مجال فعالیت نداد .از اینرو سندیکاهای کارگری و نهادهای مدنی نیز نتوانستند قدرت چندانی
در جامعه آمریکا بهدست آورند .بهدالیل ذکر شده ،در آمریکا حداقل معیشت برای همة اقشار
جامعه فراهم نیست و افراد تهیدستی هستند که بیخانماناند .اما در کشورهای اروپایی اینچنین
نیست ،در این کشورها سیستم سوسیال دمکراسی از مدتها پیش ایجاد گردیده و منافع
سرمایهداری بهنفع رفاه مردمان جامعه کنترل شده است.
در سالهای اخیر در آمریکا ،بخشی از جوانان و زنان جامعه به ایدههای سوسیال دمکراسی
گرایش پیدا کردهاند و بههمیندلیل بعضی از کاندیداهای انتخابات ،برنامههای رفاهی را در
مبارزات انتخاباتی خود قرار دادهاند و بهنظر میرسد که در آینده ،آمریکا هم بهسوی سوسیال
دمکراسی خواهد رفت.
ذ :درست است که باید حزب یا تشکّلی باشد که اینگونه مسائل را به مردم آموزش دهد و آن را
بیان نماید یا فرض بگیریم خیلیها بعد از گذشت سالها از انقالب  57یک مقدار گیج بودند که
ما کجا ایستادهایم و چه کارهایی کردهایم و به چه مسائلی نپرداختهایم ،ولی فعالین سیاسی به
همة این موارد پرداختند و در خارج از کشور بعد از گذار از این مسائل ،هیچ حرکتی برای ایجاد
یک سازمان یا حزب و یا تشکّل سوسیال دمکراتیک در جامعه از سوی کنشگران سیاسی روی
نداده است ،حتی در راستای اشاعة این نظر در جامعه ،از وسایل تکنولوژی امروزی اصالً کاری
صورت نپذیرفته است .چرا؟
ع :بنا به آنچه قبالً گفتم ،اکنون در مرحلهای هستیم که ذهنیت در مورد سوسیال دمکراسی
دارد تقویت میشود؛ یعنی ذهنیت روشنفکران و فرهیختگان جامعه به اینجا رسیده است که
گفتمان سوسیال دمکراسی را شروع کردهاند ،ولی این گفتمان بسیار جوان است و باید ادامه پیدا
کند تا از مرحلة ذهنیت به مرحلة عمل برسد.
من فکر میکنم برای ما بسیار مشکل است که ذهنیت را به عمل تبدیل کنیم .شاید من
اشتباه میکنم ،بیشتر ما ایرانیها اهل ذهنیت هستیم ولی در عمل ضعیفیم .به زبان دیگر ،ما
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همیشه زیاد حرف میزنیم ولی در عمل ممکن است از صد حرفی که میزنیم حتی به یکی از
آنها هم عمل نکنیم .اولین قدم برای عملی کردن فکرمان ،این است که راهی را پیدا کنیم که
بتوانیم دور هم جمع شویم و با هم در مورد زمینهسازی چنین احزابی راهکار و نقشههای راه را
بررسی کنیم .میخواهم این مژده را به شما بدهم که چنین گروهی برای زمینهسازی احزاب
مدرن بهوجود آمده و در این راه بسیار فعال هستند.
اگر سوسیال دمکراتها از خارج و داخل کشور بتوانند حزب نوین و مدرنی را تشکیل دهند،
با اینکه وجود فیزیکی این حزب در خارج از کشور خواهد بود ،ولی میتواند از طریق وسایل
ارتباطات جمعی با مردم داخل ایران در تماس باشد و اهداف و برنامههایش را پیش ببرد.
متأسفانه نظریاتی وجود دارد که با ایجاد حزب در خارج از کشور موافق نیستند ،یا فقط به ایجاد
حزب سوسیال دمکراسی انقالبی تمایل دارند .بهنظر من ،نیاز است که افراد یا نهادها با نظریات
مختلف با همدیگر گفتوگو کنند و به یک نتیجة علمی و عملی برسند .با برگزاری سمینار و
کنفرانسها باید مسائل بررسی و در این عرصه قدم گذاشته شود .ما گروهی هستیم که حدوداً از
یک سال قبل دور هم جمع شدیم و در این زمینه فعالیت میکنیم و آمادهایم با هر گروه یا
دوستانی که نظریات دیگری دارند به گفتوگو بنشینیم تا بتوانیم یک قدم به جلو بگذاریم.
ذ :امیدوارم هرچه زودتر این حزبی که شما از آن صحبت میکنید ،در جامعة ما مطرح شود تا
کسانی که عالقهمند هستند بتوانند بیایند و آغاز فعالیتشان را اعالم کنند و علیرغم تمام
اختالفات و جداییها در خارج از کشور یی که بههرحال نقش وزارت اطالعات جمهوری
اسالمی در این زمینه هم خیلی پُررنگ بوده است یی با این کاری که شما دارید انجام میدهید
و کمکی به مجموعه نظریات دیگر نیز میباشد ،آنها هم حزب خودشان را تشکیل بدهند و در
زمینة دمکراتیک فعالیتهای خودشان را داشته باشند تا احزاب سیاسی ترقیخواه در ایران
همگون شده و در یک کانال دمکراتیک و رفاه برای جامعه قدم بردارند .در اینخصوص
پیروزی را نیز برای شما آرزو میکنم.
ع :همانطورکه ذکر کردم ،افرادی دور همدیگر جمع شده و اینک مرامنامة پیشنهادی را
تهیه کرده و در صفحة فیسبوک به نام "پیش بهسوی احزاب دمکراتیک مدرن برای ایران" قرار
دادهاند .دوستان با جستوجوی این اسم میتوانند این مرامنامه را در فیسبوک ببینند و پیشنهاد
خود را بنویسند ،ما خیلی خوشحال میشویم .هممیهنان در ایران نیز با ما تماس بگیرند .همه
میتوانند از طریق فیسبوک ما را پیدا کنند و این مرام نامه را بخوانند و نظر دهند.
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تاریخ گفتوگو :سهشنبه  17فوریه  2015ی برابر با  28بهمن .1393
رادیو پویا ـ مهدی ذوالفقاری :آقای کورش عرفانی از اینکه دعوت ما را برای این گفتوگو
پذیرفتید ،تشکر میکنیم.
کورش عرفانی :با سالم و عرض ادب .از شما و همکارانتان ممنونم.
ذ :گفتوگو را با تعریف شما از سوسیال دمکراسی آغاز کنیم ،و مختصری هم دربارة تاریخ
سوسیال دمکراسی در جهان و ایران برایمان بگویید.
ع :معنای متداولی که در علوم سیاسی برای سوسیال دمکراسی بهکار برده شده "مردمساالری
اجتماعی" است که در فارسی ،ترکیب دو کلمة سوسیال ،یعنی اجتماعی و دمکراسی بهمعنای
مردمساالری است .سوسیال دمکراسی یکی از مکاتب فکری و سیاسی شناخته شده است که
در کشورهای پیشرفته سابقهای نسبتاً طوالنی دارد .سوسیالدمکراسی برای نخستینبار در آلمان
و در قرن نوزدهم فرموله شد ،سپس تبدیل به یکی از مشیهای سیاسی و نظری گردید که
بسیاری از احزاب کشورهای اروپایی نیز آن را دنبال کردند" .ادوارد برنشتاین" این ایده را در
کتاب خود مطرح کرد .بر مبنای این ایده ،برای دست یافتن به اهداف سوسیالیسم میتوان راه
تغییر تدریجی یا اصالحات و تحول را پیش گرفت؛ بدینمعنیکه میتوان از راه غیرانقالبی و
گام بهگام به سوسیالیسم دست یافت .این فکر در سطح گستردهای در جهان پخش شد.
تاریخچة سوسیال دمکراسی از طرفی با تاریخچة سرمایهداری و از سوی دیگر به نوعی با
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تاریخچة سوسیالیسم گره خورده است .سوسیال دمکراسی را میبایست بهعنوان مکتبی در حد
واسط این دو جریان مورد بررسی قرار داد .در ایران ،گرماگرم انقالب مشروطه ،جریان
"اجتماعیون -عامیون" روش سوسیال دمکراسی را پیگیری میکرد ،اما با ایده و رفتاری
رادیکالتر از سوسیال دمکراسی در اروپا؛ و روش "مرکز غیبی" یکی از مظاهر آن بود.
ذ :واقعیت این است که سرمایهداری نتوانسته مسائل و مشکالت اجتماعی و اقتصادی را حل کند،
و تجربة آنچه تحتعنوان "سوسیالیسم واقعاً موجود" شناخته شد را نیز داریم .راه حل چیست؟
آیا راه حل سومی وجود دارد؟ آیا سوسیال دمکراسی میتواند این راه باشد؟
ع :برخی میگویند چون سرمایهداری و سوسیالیسمِ روایت شوروی ،پاسخگوی معضالت
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نبوده است ،باید حد واسط این دو را در نظر گرفت .من چنین
باوری ندارم .سوسیال دمکراسیای که تجربه شده و میشود ،راه سوم نیست ،این همان
سرمایهداری است با ظاهر سوسیالیستی؛ چراکه ماهیت طبقاتی آنهم همان ماهیت طبقاتی
سرمایهداری است .این سوسیال دمکراسی نقاط اشتراک بسیار با سرمایهداری و سوسیالیسم
به شکل اتحاد شوروی دارد .مهمترین ویژگی مشترکشان این است که در هیچکدام از اینها،
قدرت در دست مردم نیست ،قدرت برخاسته از ارادة تودهها و جامعه نیست .یا در دست حزب
است ،یا در کف طبقة برتر .آنچه در سوسیال دمکراسیها شاهدیم ،این است که مردم در
انتخابات شرکت میکنند ،اما مدیریت جامعه در دست آنان نیست .گام مهم برای راهگشایی
به سوی مردمساالری اجتماعی ،انتقال قدرت به دست مردم است .تغییر واقعی زمانی رخ
میدهد که هدایت جامعه از پایین باشد و امور راهبردی و استراتژیک کشور نه از باال ،بلکه از
پایین و توسط مردم تعیین شود .ساختار کنونی در کشورهای سوسیال دمکراتیک،
سرمایهداری است و مدیریت جامعه از طریق احزاب سیاسی و طبقة برتر ،بهوسیلة حزب
اعمال میشود .در انتخابات اصلی کشور ،چرخش قدرت فقط در باال صورت میگیرد نه
اعمال و ارادة قدرت در طبقه پایین .تئوری راهگشای سوسیال دمکراسی زمانی واقعی خواهد
بود که مردمساالری اجتماعی نهادینه شود .در حال حاضر ،همان ساختار تقسیم قدرت
نهادینهشدة سرمایهداری استقرار دارد .مدیریت جامعه و نظم اجتماعی میبایست هم در دست
احزاب سیاسی و هم در دست نهادهای مردممحور باشد و هدایت پتانسیلهای کشور ،از پایین
مدیریت شود .دمکراسی اجتماعی از این راه متحقق خواهد شد .سوسیال دمکراسی این توهم
را بهوجود میآورد که مشارکت مردم وجود دارد ،اما در واقع مشارکت از پایین وجود ندارد .این
راه برونرفت از مشکالت موجود نیست.
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ذ :آیا دولت کوچک میتواند راهحل پایهای باشد؟ آیا میتواند زمینهای باشد که مردم بر بستر روند
شکلگیری چنین دولتی ،خواستها و منافع خود را مطرح کنند و بهطور وسیع در امور سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی شرکت نمایند؟
ع :به نظر من ،بله .معنای واقعی و شکل و محتوای تأثیرگذار سوسیال دمکراسی همین
است که تغییر و تحول در راستا و سمت و جهتی برود که بتوان شاهد کاهش قدرت سیاسی و
افزایش قدرت اجتماعی بود؛ البته محتوای این جهتگیری حائز اهمیت است نه شکل آن.
منظور از قدرت اجتماعی ،محدود شدن آن به حوزههای خُرد و کوچک یا " ،"Microمثل
سازماندهی و کارهای کوچکی مانندِ راهاندازی چند انجمن محله و شرکت در گروههای محلی و
منطقهای محدود نیست .در دمکراسی اجتماعی و مردمساالرانه ،در یک فرآیند تدریجی ،هر گام
که به جلو میرویم ،قدرت سیاسی باید ضعیفتر شود و اختیارات و تصمیمگیریها به قدرت
اجتماعی واگذار گردد .این روند ادامه مییابد تا در مقطعی که دولت کوچک شده و نقش فرعی
را ایفا نماید و نقش اصلی در اختیار قدرت سازمانیافتة مردم ،جهتِ مدیریت امور خود و جامعه
قرار گیرد.
ذ :با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در جامعة ما ،آیا سوسیال دمکراسی به تعبیری
که شما مطرح کردید ،میتواند سرآغاز تغییر و تحول در میهنمان شود؟ راهحل شما چیست؟

ع :بستگی به این دارد که سوسیال دمکراسی از حیث شکل و ظاهر مطرح باشد یا محتوا .تا
زمانیکه این سوسیال دمکراسی بهلحاظ محتوایی از اصالت اجتماعی برخوردار نباشد ،هیچگونه
تغییر بنیادی و ساختاری را شاهد نخواهیم بود .الگو قرار دادن کشورهای اسکاندیناوی برای
جامعة ما ،روش و کار درستی نیست .تفاوتهای بسیاری بین این جوامع وجود دارد .در
کشورهای اسکاندیناوی توزیع ثروت بالنسبه عادالنهتر است ،اما رهبری طبقاتی و صفبندی
طبقاتی در توزیع ثروت نقش دارند .سوسیال دمکراسی شکلگرا با این تعبیر حرکت میکند که:
«جامعة ما بسیار آشفته است ،ابتدا باید کمی جمع و جور شویم تا بتوانیم در مسیری برویم که
بهتدریج خرابیها را ترمیم کنیم» .اما این برخورد ،سطحی و شکلگرایانه است .این ترمیم
طوالنی فقط به استقرار ساختارهای سرمایهداری کمک کرده و تغییری در صفبندی طبقاتی
ایجاد نخواهد کرد .کم کردن شیب تند هرم ،سبب نمیشود ساختار درست گردد .نیروی سیاسی
منطقی ،نیروی آرمانگراست ،دارای آرمان اجتماعی و سیاسی است که بر مبنای آن ،توزیع
عادالنة ثروت و کاهش شکاف طبقاتی انجام میگیرد ،این آرمانی است که دارای اصالت
اجتماعی میباشد .برای براندازی و جایگزینی نیز میبایست از روشهایی با خصلت مردمی و
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اجتماعی استفاده نمود ،روش سیاسی که خصلت مردمی و اجتماعی داشته باشد .با چنین روشی،
نظام دمکراتیک جایگزین نظام ضدمردمی میگردد .روشهای کودتایی یا روشهای
غیردمکراتیک ،راه به جایی نخواهند برد و بعد از جابهجایی قدرت ،همان روشها به حیات خود
ادامه خواهند داد .در مورد ایران ،نباید برخورد سطحی داشت ،باید به سراغ روشهایی رفت که
وضعیت اجتماعی آینده را تضمین میکنند .روش مورد نظر میبایست خصلت اجتماعی و
مردمی را در نظر داشته و در عمل نیز شکل سازماندهی اجتماعی باشد و در دوران مختلف گذار
همین ویژگی را حفظ نماید.
ذ :تا جایی که من اطالع دارم ،در ایران بخشی از جامعة روشنفکر و تحصیلکرده و مخالفان
حکومت اسالمی ،سوسیال دمکراسی را راه برونرفت از مشکالت و معضالت میدانند .نظر
شما چیست؟
ع :اینجا دو نکته مطرح است :نخست اینکه بدنة اصلی کسانی که اشاره کردید ،یعنی
روشنفکران ،بهمعنای عام و وسیع کلمه ،طبقة متوسط جامعه هستند .در تمام کشورهای اروپایی
و اکثر کشورها طبقة متوسط ،پایگاه سوسیال دمکراسی است ،طبقهای که بهزعم جامعهشناسی،
گرایش محافظهکارانه دارند .این محافظهکاری اجازه میدهد که آنها جایگاه اجتماعی و
اقتصادی و طبقاتی خود را حفط کنند ،رفاه داشته و در مشارکتهای سیاسی نیز سهم داشته
باشند .اینها یک الیة اجتماعی در جامعه هستند و با اکثریت قشرهای جامعه فاصله دارند .نکتة
دیگر اینکه توجه داشته باشیم بدون رفاه ،دستیابی به جامعهای سوسیال دمکراتیک ناممکن
است .بستر سوسیال دمکراسی از نظر اقتصادی ،تولید انبوه و تولید ثروت است که زمینههایی
برای دستیابی به دمکراسی نیز محسوب میشود .در مورد تولید هم سه روش را مد نظر دارم:
 .1تولیدی متکّی به دولت ،که همان دولتساالری است و با داشتن اختیارات
فراوان میتواند به سمت دولت استبدادی برود .در اینجا دولت اعمالنظر و سلیقه
میکند و در صورت نبودن مانع ،میتواند به سوی دیکتاتوری برود.
 .2سرمایهداری خصوصی که بدون نظر و مطالبه و منفعت ،کاری انجام نمیدهد.
این نوع تولید ،تالش میکند بر ساختار سیاسی کشور سوار شود و روابط
سرمایهداری را تقویت و تحکیم نماید.
 .3تولیدِ ثروت همراه با رفاه در جامعه ،که نه اقتصاد دولتی و نه سرمایهداری است،
بلکه اقتصاد اجتماعی بهشمار میآید .شهروندان تولید ثروت و ایجاد رفاه را بر
عهده میگیرند .آنها دست بهکار شده و در قالب تعاونی و شرکتهای کوچک ،با
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حمایت دولت و پشتیبانی و همکاری حاشیهای بخش خصوصی به فعالیت
میپردازند .در این انتخاب ،با یک تیر دو نشان زده میشود .ایجاد رفاه و
زمینهسازی برای تقویت مدیریت مردم بر ثروتها؛ یعنی هم تولید رفاه انجام
گرفته و هم با درگیر شدن مردم در امور ،آنان مدیریت کردن را به شکل مادی و
حرفهای تمرین میکنند .با کسب این دانش میتوان امر مدیریت اجتماعی و
مردمی را در تمام حوزههای زندگی نهادینه کرد.
در داخل کشور ،بیشتر عزیزان شیفتة واژه و ایده هستند ،آنچه من به آن اشاره دارم بهمعنای
واقعی کلمه ،یک پروژة عملیاتی است.
ذ :در انقالب سال  ،57مردم بهویژه جامعة روشنفکری و فعالین سیاسی بهدنبال دمکراسی و
عدالت بودند ،چرا در آن مقطع یی الاقل در میان روشنفکران یی مسئلة سوسیال دمکراسی و
پیشبرد حرکتهای مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در این سمت و سو نبود؟
ع :در انقالب سال  ، 57به یک پشتوانة نظری نیاز داشتیم که وجود نداشت .نظر و تئوری
فرمولهشده نداشتیم ،یک پشتوانة نظری غیرایرانی حدوداً  150سالة جهانی وجود داشت و یک
پشتوانة ایرانی حدوداً  60ساله در ایران .در سال  57دچار قحطی فکر بودیم ،تا رسیدیم به
سالهای  58و  59که سالهای شکوفایی ادبیات سیاسی بود .ادبیات سیاسی تولیدشده توسط
سازمانهای سیاسی که از بابتِ حجم ،غنی و از حیث محتوا فقیر مینمود .از نظر پروژة سیاسی
نیز گفتمان فقیری بود .تا قبل از آن ،ادبیاتی بسیار محدود حتی با واژگان محدودتر داشتیم؛ البته
حزب توده ادبیات مفصلتری داشت ،اما اقتباسی و ترجمه بود و رنگ و بوی وطنی نداشت و
زاییدة افکار متفکرین ایرانی نبود ،کپیبرداری از حزب برادرِ بزرگ بود .در این قحطی فکر و
خشکسالی نظری ،جامعه بهطور عمده تحتتأثیر پارامترهای هیجانی و واکنشی ،وارد صحنه
میشود و شعار آزادی میدهد ،استقالل میخواهد و علیه رژیم سلطنتی ،جمهوریای مطرح
میشود که از دل آن جمهوری اسالمی بیرون میآید .امروز اپوزیسیون برای یافتن راه برونرفت
از مشکالت میبایست از تنبلی فکری و ذهنی دست بردارد ،دیگر دست به کپیبرداری از جوامع
دیگر نزند و نسنجیده گام برندارد .نگوییم سرمایهداری تجربه شد" ،سوسیالیسم واقعاً موجود"
هم تجربه شد و هر دو جواب ندادند و مشکالت و معضالت پا برجاست ،پس باید حد وسط
اینها را در نظر گرفت و سوسیال دمکراسی را بپذیریم .وظیفة ما این است که شناخت عینی و
دقیق و دور از توهم ارائه دهیم و هممیهنانمان را تشویق کنیم تا در این مسیر گام بردارند و
ماهیت اجتماعی سوسیال دمکراسی را مورد توجه و مداقه قرار دهند .این نوع برخورد سبب
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میشود تا مردم و بهویژه جوانان ،به سوی اندیشیدن برای حل مشکالت جامعه کشیده شوند.
جامعه باید با شاخصهای نظری ،سیاسی و اجتماعی و همچنین مفاهیم سوسیال دمکراسی آشنا
شود .این مفاهیم میبایست عمیق و دقیق فهمیده ،باز ،تشریح و تفسیر شوند.
ذ :پدیدة کپیبرداریهای نادرست را تجربه کردهایم .به نظر من ،سخن از کپیبرداری نیست،
بحث بر سر راهِ چگونگی برداشتن موانع و برونرفت از مشکالت است؟
ع :برای استقرار سوسیال دمکراسی ،ما قبل از اینکه با مشکل سیاسی مواجه باشیم ،با یک
مشکل اساسی جامعهشناختی مواجهایم .سوسیال دمکراسی یی جدا از ضعفها و قدرتهایش یی
از نظر فنی ،به این دلیلِ مهم و اساسی در اروپا تا حدّی عملی شد که در آن جوامع ،عنصری به
نام فرد و فردیت( )1وجود داشته است؛ به زبان سیاسی و اجتماعی ،شهروند( )2یعنی فردی که
برای خود حق و حقوقی قائل است و برای رسیدن به حق و حقوقش فعاالنه در فرآیندهای
مشارکتی سیاسی و اجتماعی حضور دارد ،چه به شکل حضور در انتخابات و چه بهصورت حضور
در تشکلهایی مثل احزاب .این عنصر ،یعنی فردیت و شهروندمداری در کشور ما وجود ندارد یا
اگر هم باشد ،بسیار ضعیف است و نهادینه نیست .این در حالی است که بدون عنصر فردیت و
تبلور اجتماعی آن ،یعنی شهروندی ،رسیدن به مردمساالری اجتماعی ناممکن است .در
افغانستان و عراق تالش شد بازی دمکراسی جاری شود ،اما چنین چیزی عملی نشد و نمیشود.
چون در آنجا فردیت و شهروندمداری وجود ندارد و بدون این عنصر نمیتوان وارد بازی
دمکراسی شد .آنجا مشارکتی در کار نیست ،ایدهای دربارة مسئولیتپذیری شهروندی ندارند و
توان فهم موضوعهای سیاسی و اجتماعی نیز وجود ندارد .قوة تصوّر و تخیل آنها اجازه نمیدهد
نقش خود در جامعه ببینند .در جوامع صنعتی طی یک فرآیند طوالنی ،مسئلة فردیت و شهروند
در همة حوزههای فعالیت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جا افتاده است .بنابراین باید تالش کرد
موضوع فردیت و اهمیت آن برای الاقل بخش بزرگی از مردم میهنمان جا بیفتد ،احزاب و
سازمانها میبایست کار جامعهشناختی روی این مسئله انجام دهند .اقلیتی از جامعه که آمادگی
این بحث را دارند مورد پذیرش آنها قرار خواهد گرفت .با صرفِ تبلیغات رسانهای نمیتوان به
این هدف دست یافت .باید کار هدفمند و برنامهریزی شدة آگاهیبخشی ،روشنگری و آموزش
توسط احزاب انجام گیرد تا موضوع فردیت و شهروند در همة عرصهها ظهور نماید .در ذهن
انسان ایرانی میباید مفاهیم بسیاری همچون ارزش جان انسان ،کرامت انسانی ،فردیت و
2. Citizen.

1. Individualism.
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شهروندی جا بیفتند .فقط با ایجاد نمودن یک تشکّل نمیتوان به این هدف دست یافت .بدون
دستیابی به عنصر فردیت ،مسئلة سوسیال دمکراسی هم حالل مشکالت نخواهد بود .این
مشکل جامعهشناختی باید به موازات کار سیاسی پیش برود .بدون تجهیز به این عنصر مهم
نمیتوان فکر و ایدة سوسیال دمکراسی را متحقق نمود.
ذ :آیا بدون حضور تشکّلهای مختلف میتوان چنین مفهوم پُر اهمیتی را در جامعه تبلیغ کرد و جا
انداخت؟ آیا صِرف تبلیغ از طریق رادیو و تلویزیون میتوان به این مهم دست یافت؟
ع :خیر نمیشود .عرض کردم ،با صرف تبلیغات رسانهای نمیتوان به این هدف دست
یافت .آنهم در جامعهای که حکومتش با بهکارگیری اهرمهای مختلف و برنامهریزیهای
فکرشده و نیز صرف میلیاردها دالر تالش میکند تا سدی در برابر رشد فرهنگی و سیاسی و هر
نوع تحول و تغییر مثبت باشد .حکومتی که تمام تالش خود را مصروف تبلیغ و گسترش خرافه
و ذهنیگری کرده است .شاهد بودیم که تالش و کار فکری و فرهنگی و هنری با این هدف که
در برابر تخریب فکری و انحطاط فرهنگی و سقوط اخالقیای که چنین حکومتی تا بهحال در
جامعه پیش برده ،بینتیجه بوده است و همة کسانی که به این راه رفتند ،بازی را باختند .برای
سوق دادن مردم و جامعه به سوی مردمساالری اجتماعی ،قبل از هر چیز ،مانع اصلی را که خود
این رژیم است باید کنار زد .رژیمی که شانس ایجاد تغییر و تحول مثبت در جامعه را نخواهد داد.
اگر هم تغییری صورت بگیرد ،ضعیف و همیشه در معرض شکست خواهد بود .میبایست
سازمانیافته و با برنامه و هدف روشن و واقعی این کار را انجام داد .برای سوق دادن جامعه به
سمت مردمساالری اجتماعی ،یک وظیفة مهم داریم و آن کنار زدن مانعی به نام جمهوری
اسالمی است .تا زمانیکه احزاب سیاسی حرفهای و قدرتمند نداشته باشیم ،توانایی چنین کاری
را هم نخواهیم داشت .حکومت اسالمی مانع اصلی است و وظیفة اضطراری ما ،برانداختن این
رژیم است .برای تحقق این مهم باید به پای ساختن حزبهای سیاسی و حرفهای رفت.
ذ :در ایران ،با توجه به سلطة اختناق ،امکان برپایی و ساختن حزب وجود ندارد ،اما در خارج از
کشور شرایط این کار تا حدود زیادی فراهم است ،چرا در خارج از کشور اقدامی نمیشود؟
به نظر شما آیا امکان چنین کاری هست؟
ع :بله ،شدنی است .در داخل ایران ،همانگونه که گفتید ،شرایط برای سازمان دادن و
فعالیت آزاد حزبی مهیا نیست .در خارج از کشور تالشهایی شده و میشود .ما به سهم خود ابتدا
یک سازمان فرهنگی و سیاسی به نام "خود رهاگران" راه انداختیم و پس از چهار سال فعالیت
به این نتیجه رسیدیم که با توجه به مشکالت و مسائل داخل کشور یی که امکان ساختن یک
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حزب وجود ندارد یی وظیفة اجباری و تحمیلی ما فعاالن خارج از کشور ،ایجاد یک حزب است .از
اینرو به سوی شکل دادن حزب حرکت کردیم و سازمان فرهنگی -سیاسی "خود رهاگران" را
به حزبی که اساس را بر تحقق مردمساالری اجتماعی در ایران قرار داده است ،تبدیل کرده و
حزب "ایران آباد" را بهوجود آوردیم .مبنای پروژة این حزب ،استقرار مردمساالری اجتماعی
است؛ یعنی همان سوسیال دمکراسی ،اما با برداشتی مشخص و فحوایی که عرض کردم.
تالش حزب "ایران آباد" بر این است که پایههای قدرت اجتماعی و شهروندی را تقویت نموده
و مسیر استقرار نهادینة آن در جامعة ایرانی را هموار سازد .برای این منظور برنامة حرکت حزب
در سه مرحله تدارک دیده شده است:
 .1هدف نخست ،براندازی رژیم اسالمی و خلع ید از این حکومت ،توسط قدرت
سازمانیافتة شهروندان است.
 .2مرحلة بعد ،سازمان دادن دوران گذار و انتقال خواهد بود؛ یعنی ادارة کشور و
تأمین امنیت و ایجاد شرایط برای انتخابات آزاد و انتخابات مجلس مؤسسان و
تدوین قانون اساسی با مشارکت سازمانیافتة نیروهای اجتماعی.
 .3در نهایت ،دوران بعد از انتقال ،دورانی است که در طی آن ،حزب میبایست
نقش تقویت ضد قدرت را برای حفظ سالمت جامعه و دمکراسی نظارت بر
ساختار قدرت سیاسی تدارک دیده و نهادینه سازد .این یعنی ،بنا کردن نظام
مردمساالری اجتماعی از طریق نظارت شهروندان بر قدرت؛ و بهتدریج در دست
گرفتن قدرت و اعمال مدیریت از طریق آن.
در هر حال ،کار ما با سازماندهی قدرت اجتماعی عملی میشود .همگان میتوانند بهصورت
فردی تالش کنند ،اما تالش فردی تأثیرگذار و کارآ نخواهد بود .برای این پروژة تغییر عظیم در
جامعه ،نیاز به احزاب است ،احزابی با تمام ویژگیهای یک حزب و عناصر ضرور حزبی مثل
مرامنامه ،برنامة سیاسی ،عضوگیری ،کادرسازی ،مشروعیت اجتماعی ،امکانات مالی ،شبکهسازی،
امکانات آموزشی در داخل و . ...چنین حزبی در خارج از کشور هم ضروری و هم شدنی است.
هنگامیکه مردم و جامعه با احزاب بهعنوان نهادهای استوار و قدرتمند مواجه شوند ،آن را جدّی
گرفته و به آنها تکیه خواهند کرد .این آغاز تحرک جامعة مدنی در ایران خواهد بود ،بیش از صد
سال پس از جنبش مشروطیت.

 -12-1کاظم علمداری

تاریخ گفتوگو :سهشنبه پنجم آگوست  2014ی برابر با چهاردهم مرداد ماه .1393
رادیو پویا ـ مهدی ذوالفقاری :درود بر شما آقای علمداری .سپاسگزارم که این وقت را به ما
دادید تا با شما صحبت کنم.
علمداری :خواهش میکنم ،بفرمایید.
ذ :موضوع گفتوگو و بحث ما ،سوسیال دمکراسی است .قبل از طرح سؤال ،میخواهم تعریف
شما را از این موضوع داشته باشیم ،همچنین تاریخچة آن را در جهان و ایران بهطور مختصر
بیان فرمایید.
ع :سوسیال دمکراسی یا "دولت رفاه" را میتوان ترکیبی از ویژگیهای سرمایهداری لیبرال،
اومانیسم و سوسیالیسم دانست .وجهی از سوسیال دمکراسی از تئوری مبارزة طبقاتی و
ماتریالیسم تاریخی "مارکس" گرفته شده و با جنبش کارگری اروپا آمیخته گردیده است .وجه
دیگر آن از شعارهای انقالب فرانسه ،یعنی"آزادی ،برابری ،برادری" ریشه میگیرد ،که بعدها
بهنشانة برابری جنسی ،واژة "همبستگی" جایگزین کلمة "برادری" شد.
پس از فروپاشیی بلوک شیرق ،برخیی صاحبنظیران چپ فکیر میکردنید کیه جیای
دیکتاتوریهای حزبی در بلوک شرق را سوسیال دمکراسی میگیرد .اما هیچیک از کشورهای
کمونیستی سابق به سوسیال دمکراسی بدل نشدند .دالیل آن ،نبودِ سابقة لیبرالیسم دمکراسی
در این جوامع بود .سوسیال دمکراسی به آزادی فردی یا لیبرال دمکراسی نیاز دارد .این ویژگی
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باید در فرهنگ و مناسبات اجتماعی جامعه پذیرفته و جا افتاده باشد .بدون آن نباید انتظار
بهوجود آمدن سوسیال دمکراسی را داشت .اگر کشورهای سوسیالیستی سابق ،آمادگی پذیرش
سوسیال دمکراسی را نداشتهاند ،بهطور قطع کشورهای دیکتاتوری مانند ایران هم شرایط آن را
ندارند .پیدا شدن شرایط و آمادگی برای سوسیال دمکراسی زمانبَر است و باید از مسیر لیبرال
دمکراسی گذر کند.
برای برقراری سوسیا ل دمکراسی سه اصل ضروری است:
 .1جامعه سیاسی باید باز و آزادی برای همگان قابل دسترس باشد .هیچکس نباید
بهدلیل طبقه ،نژاد ،مذهب یا جنسیت ،از امکان مشارکت سیاسی و سهیم شدن در
قدرت دمکراتیک محروم گردد.
 .2اقتصاد باید باز و قابل دسترس برای همه باشد .قدرت اقتصادی میبایست توسط
همان کسانیکه در قدرت سیاسی سهیم هستند اداره شود .با توجه به این امر،
اقتصاد بازار آزاد نباید کنار گذاشته شود .فقط اقتصاد بازار امپریالیستی ،یعنی تبدیل
ثروت خصوصی به نفوذ سیاسی و امتیازهای اجتماعی ،باید حذف شوند.
 .3اعضای جامعه سیاسی و اقتصادی بهطور جمعی مسئول رفاه یکدیگرند .شهروندان و
کارگران همیشه بهطور نسبی ،مدعی منابعی از کلّ جامعه هستند .شکل دقیق
مشارکت سیاسی و شهروندی اقتصادی و توزیع امکانات رفاهی ،از موضوعات
ادامهدار و قابل گفتوگوی دمکراتیک است .بدینمعنیکه تعهدات اجتماعی با تغییر
شرایط جامعه همواره قابل بازنگری است.
بنابراین همانطورکه مشخص است ،از یکسو سوسیال دمکراسی از دو واژه یا مفهوم یا
معنای سوسیالیسم و دمکراسی تشکیل شده است ،از سوی دیگر ،از نظر اقتصادی به مناسبات
سرمایهداری ،مالکیت خصوصی ،سودبَری و رقابت آزاد و منصافه معتقد است .از طرفی هم در
سوسیال دمکراسی برابری حقوق سیاسی ،حقوق شهروندی و حقوق مدنی رعایت میشود .شما
در وجه اول ،برابری اقتصادی نمیبینید ،اما در وجه دوم شاهد برابری حقوق سیاسی ،فرهنگی،
اجتماعی و مدنی شهروندان هستید .این ویژگیها در جوامعی که سرمایهداری بهدرستی رعایت
نمیشود و در جوامعی که سوسیالیسم خوانده میشدند ،وجود نداشت .تفاوتهای اقتصادی وجه
غالب سیستم سرمایهداری نباید عامل نابرابری در حقوق شهروندی شود .در واقع این ترکیب
نابرابری اقتصادی بهمعنای نابرابری فرصتهای برابر و حقوقی نیست.
سوسیال دمکراسی به شکل حزبی در کشورهای اسکاندیناوی ،از تجربة  120ساله برخوردار
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است و بیش از  60سال در بخشی از اروپا حاکم بوده است .شکلگیری زمینههای سوسیال
دمکراسی در این جوامع به زمان "کارل مارکس" و شعارهای برابریخواهی در انقالب کبیر
فرانسه برمیگردد .بدینمعنا ،زمانیکه دربارة سوسیالسم دمکراسی صحبت میشود ،باید به
تئوریهای سوسیالیستی "مارکس" توجه کرد .اگرچه سوسیالیسم تخیلی ،فئودالی و ماقبل
سرمایهداری وجود داشت ،اما این "مارکس" بود که آنها را به تئوریهای قابل دسترس بدَل
کرد" .مارکس" این سوسیالیسم خود را علمی میدانست ،یعنی قابل دسترس و عملی است ،نه
تخیلی .هرچند که "کارل مارکس" از سوسیال دمکراسی بر وجة دمکراسیِ آن ،کار نکرد ،یا
خیلی کم به آن توجه داشت و وجة برابری اقتصادی یا طبقاتی را عمده میکرد .برعکس ،او به
نظریه و ساخت دیکتاتوری پرولتاریا بهعنوان اولین مرحلة ساخت سوسیالیسم توجه کرد .اما به
دیکتاتوری پرولتاریا در عمل ضد دمکراسی است معتقد بود و نمیتوانست نه ساختار و نه
فرهنگ ضروری سوسیال دمکراسی را بسازد .بعد از "مارکس" در اواخر دهة هشتاد و اوایل نودِ
قرن نوزدهم ،افرادی چون "جان هابسون"(" ،)1هیل فردینگ"( )2و "کارل کائوتسکی" و دیگر
شخصیتهای برجستة سوسیال دمکراسی ،نظریات "مارکس" را تحلیل کردند و معتقد بودند
سوسیالیسمی که مد نظر "مارکس" بوده ،نه از طریق انقالب ،بلکه از طریق پارلمان و انتخابات
آزاد میتواند به نتیجه برسد .آنها پارلمانتاریسم( )3را وارد عرصة سوسیالیسمی کردند که
"مارکس" به آن معتقد بود .البته در مقابل ،افرادی مانند "لنین" بودند که سرسختانه به انقالب
و دگرگونی بنیادی و ساختاری جامعة سرمایهداری معتقد بودند و بر این باور که میتوان
سوسیالیسم را برخرابههای آن بنا نهاد .نکتة مهمی که باید در این تاریخچه اضافه شود این
است که سوسیالیسمیکه "مارکس" از آن صحبت میکرد و به آن معتقد بود ،پیشنیازهایی
دارد که آن پیشنیازها بر بستر رشد جامعة صنعتی و سرمایهداری لیبرال اتفاق میافتد .بنابراین
اگر بخواهیم از منظری که "مارکس" به سوسیالیسم توجه داشت ،نگاه کنیم ،رشد صنعت و
تولید ثروت توسط سرمایهداری لیبرال پیشنیاز سوسیال دمکراسی است" .مارکس" معتقد به
تقسیم یا توزیع فقر نبود ،بلکه اعتقاد به تولید ثروت و توزیع عادالنة آن داشت .این اصل ،نه در
سرمایهداری انحصاری و نه در سوسیالیسم روسی و چینی حاصل نشده است .قاعدتاً جامعهای
که هنوز سرمایهداری و صنعتی نشده نمیتواند به ثروت الزم دسترسی داشته باشد که بتواند آن
را عادالنه توزییع کنید .ولی افیرادی مانند سیران احزاب کمونیستی در بلوک شیرق ،به راه
3. Parliamentarism.

2. Ferding Hil.

1. John Hobson.
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سوسیالیسمی رفتند که معتقد بودند میشود سرمایهداری را میانبُر زد و مستقیم به سراغ
سوسیالیسم رفت .بههرحال این دیدگاه مشکالتی را ایجاد کرد که نتیجة آن را در این کشورها
دیدیم .از قضا تعیینکنندگی عامل اقتصادی از نظر "مارکس" در همین وجة رشد صنعت و
تولید ثروت نهفته است ،نه نادیده گرفتن وجود مختلف ساخت جامعه و نهاد قدرت .اقتصاد
"کینزی" در کشورهای سرمایهداری ،به شکل دیگری شرایط رفاه اجتماعی یا ویژگیهایی از
نظام سوسیال دمکراسی ،مانند بیمة خدمات اجتماعی شهروندان ،بیمة بیکاری و سالمندی را
پس از بحران بزرگ سرمایهداری در سالهای  1929-32فراهم آورد .امروز شرایط نسبت به
گذشته تغییر کرده است و احتماالً در آینده نیز شبیه امروز باقی نخواهد ماند .بخش خدمات
اقتصاد ،جای صنایع سنگین را گرفته است ،و به هماننسبت از جمعیت کارگری کاسته شده و
به جمعیت یقهسفیدها افزوده گردیده است .این دگرگونی ساختاری در وضعیت سوسیال
دمکراسی نیز اثر گذاشته است.
بهطور خالصه ،ساختار اقتصادی سوسیال دمکراسی در بخش تولید و توزیع سرمایهداری
است و براساس مالکیت خصوصی و سودبَری شکل میگیرد .در بخش مصرف ،ویژگیهای
سوسیالیستی یا دولت رفاه اضافه میشود و درصد سودبری بخش خصوصی محدود میگردد.
این امر از طریق افزایش تصاعدی مالیات بردرآمد ،انجام میگیرد تا بتوانند منابع تأمین خدمات
اجتماعی را فراهم کنند .بر این اساس در کشورهای اسکاندیناوی توزیع بخش نسبتاً بزرگی از
درآمد ناخالص ملّی از طریق مالیاتها صورت میگیرد و مالیات ،هم از سود و هم از دستمزدها
دریافت میشود .پول از این راه به خزانة دولت و شهرداریها منتقل میگردد و سپس در
بخشهایی چون بهداشت و درمان ،مدارس ،نگهداری از کودکان ،نگهداری از سالمندان ،حقوق
بازنشستگی ،کمکهزینة کودک و بیمة بیماری ،به شهروندان بازپرداخت میشود.
ذ :لطفاً تاریخچة کوتاهی از سوسیال دمکراسی در ایران را نیز ارائه بفرمایید.
ع :ایران هنوز با سوسیال دمکراسی فاصلة زیادی دارد .دلیل آن همانطورکه اشاره کردم،
سوسیال دمکراسی بر بستر دمکراسی و سرمایهداری لیبرال شکل میگیرد .هر دو این عوامل در
ایران غایب است .فرهنگ مراعات حقوق همگانی هم در ایران بسیار ضعیف است .سوسیالیسم
دمکراسی افزون بر تولید ثروت ،تعدیل افزایش تصاعدی مالیات ثروتمندان برای تأمین منابع
هزینههای خدمات اجتماعی به فرهنگ دمکراسی ،رعایت حقوق شهروندی ،قانونمداری ،جامعة
مدنی ،احزاب مستقل سیاسی ،اتحادیههای صنفی و بهاختصار احتیاج به سرمایة اجتماعی و
مناسبات آزاد و آزادی فردی نیاز دارد .تقریباً همة این عوامل در ایران غایباند و ایجاد آنها
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زمانبَر است .اظهارات برخی از چپهای سابق که از شکست سوسیالیسم در بلوک شرق
سَرخوردهاند و از سرمایهداری نیز دل خوشی ندارند ،به سوسیال دمکراسی گرایش پیدا کردهاند .با
این تصوّر که برای ایران این نظام را مناسب میدانند .این گرایش که بیشتر از روی سابقة ذهنی و
ایدئولوژیک و از دید خیرخواهی انجام میگیرد ،باید به نبودِ پیشزمینههای پیدایش سوسیال
دمکراسی در ایران نیز توجه کنند .خوشنیّتی نسبت به سوسیالیسم و بیزاری نسبت به
سرمایهداری ،سوسیال دمکراسی درست نمیکند .باید توجه کرد که پیشنیازهای سوسیال
دمکراسی چگونه ساخته میشود و ساخت آنها چه مدت طول میکشد .از نظر رشد اقتصادی ،ایران
هنوز رشد کافی ندارد .از نظر صنعتی نیز پیشرفتی حاصل نکرده است و از نظر فرهنگی و مناسبات
اجتماعی ،با دمکراسی فاصله دارد .اقتصاد ایران ،نه از راه تولیدات صنعتی ،بلکه از طریق فروش
منابع زیرزمینی و طبیعی انجام میگیرد .بسیاری از صنایع و حتی مواد مصرفی در زمینة کشاورزی
نیز به واردات وابسته است .بهعبارت دیگر ،بخشی از ثروت طبیعی ایران در ازای واردات مواد
مصرفی روزانه از کشور خارج میشود .فساد مالی و سیاسی و سقوط اخالقی نیز بر مشکالت
ساختاری افزوده است .بنابراین ایران در موارد ذکر شده ،شرایط ساخت سوسیال دمکراسی را ندارد.
این عوامل با ارادة معتقدان به سوسیال دمکراسی ساخته نمیشود .افزون براین ،شکاف طبقاتی در
ایران ،بخش بزرگی از جامعه را در فقر فرو برده است .با گذشت  110سال از اولین انتخابات در
ایران ،هنوز جامعة ایران به برگزاری انتخابات آزاد دست نیافته است؛ البته نه بهاینمعنی که برای
کسب این پیششرطها ایران باید راه  150سالة کشورهای اسکاندیناوی را طی کند ،ولی جهش به
آنچه کشورهای سوسیال دمکراتیک بهدست آوردهاند نیز بهزودی برای مردم ایران فراهم نخواهد
شد .ما هنوز با پدیدة شهروندی و قانونمداری که از انقالب مشروطه شروع شد ،فاصله داریم.
احزاب سیاسی مستقل نداریم .اتحادیههای صنفی و جامعة مدنی مستقل نداریم .بهعبارت دیگر،
ایران از سرمایة اجتماعی الزم در کنار سرمایة مالی تولید برخوردار نیست.
ذ :با وجود بعضی از معضالت کنونی در ایران ،منجمله عدم تولید ،بیکاری ،فقر ،تورم و رشد
واردات ،آیا بهترین آلترناتیو در جامعة ایران میتواند سوسیال دمکراسی باشد؟ آیا به نظر شما
کپیبرداری از اروپای شمالی و کشورهای اسکاندیناوی میتواند بهعنوان آلترناتیوی در ایران
مطرح باشد؟

ع :متأسفانه نه .در حال حاضر چنین آلترناتیوی ممکن نیست .مشکل اقتصادی و فقر که
شما به آن اشاره کردید ،بخصوص فاصلة طبقاتی بسیار بزرگی که در ایران وجود دارد،
میبایست به یک نوعیی کاهش یابید .از طرییق سوسیال دمکراسیی کیه اصالً المنتهای
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دمکراسیاش هنوز در ایران موجود نیست ،نمیتوان به ساخت نظامی معتقد شد که اساس آن
غایب است .سیستم پارلمانتریستی هنوز در ایران شکل نگرفته است .از یک دیکتاتوری کهنه و
مذهبی و ساختار حقوقی فقهی  -نظامی نمیتوان سوسیال دمکراسی ساخت .حداقل احتیاجات
عمدة سیستم پارلمانتاریسمی شامل احزاب آزاد ،فرهنگ مداراگری ،جدایی دین از دولت و
قانونمداری است .متأسفانه هیچکدام از این عوامل در ایران موجود نیست .بنابراین باید تنها به
مشکالت فعلی ایران اشاره و برای آنها راهحل پیدا کرد .اقتصاد ایران از نوع اقتصاد دولتی و
سرمایهداری مافیایی غیرتولیدی است؛ یعنی بهجای تولید ،واردات کاال همراه با زد و بندهای
باندهای سودبَر ،پارتیبازی ،دروغ و فساد است که عمالً جامعه را در عقبماندگی نگهداشته و
فقر را گسترش داده است .درحالیکه روشهایی در جهان وجود داشته و دارد که میتوانست
الگوی ایران باشد و ایران هم امروز حداقل در سطح کشورهای همردیف خودش مانند برزیل،
کرة جنوبی ،آرژانتین ،مکزیک و ترکیه رشد کرده باشد و بهموازات آن ،در فرهنگ و سیاست نیز
تغییرات دمکراتیک ایجاد شود .هیچکدام از اینها رخ نداده است .ایران نمیتواند بدون اینکه این
دگرگونی را بهدست آورَد ،به سمت و سوی سوسیال دمکراسی برود .خواست سوسیال دمکراسی
برای ایران امروز همانند آرزویهای گذشتة ماست که برای سوسیالیسم داشتیم ،آن آروزها خام
بود ،خواست دستیابی به سوسیال دمکراسی در ایران امروز نیز خام است .البته این بدانمعنا
نیست که ایران نیز در آینده به سوسیال دمکراسی دست پیدا نکند .مسلماً واژة سوسیال
دمکراسی برای کسانی که در گذشته به سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا فکر میکردند ،بسیار
خوشآهنگ و خواست پسندیدهای است ،زیرا هم سوسیالیسمیکه در گذشته به آن معتقد بودند
را دارد و هم دمکراسی که امروز به آن معتقد شدهاند .من هم اگر ایران به سوسیال دمکراسی
دست یابد ،بسیار خوشحال خواهم شد .اما آیا این عملی است؟ از دید من خیر .البته تالش برای
ایجاد جامعهای بهتر و سالمتر قابل تحسین است .اما نباید گرفتار تخیالت شد .نه اینکه این نوع،
سیستم مطلوبی نیست ،بلکه در شرایط کنونی ایران عملی نیست .البته که این ساختار
مطلوبترین شکل سیاسی در دنیای کنونی است .و معایب دمکراسی کشورهایی مانند آمریکا را
ندارد ،و ایکاش برای ایران هم ممکن بود.
ناگفته نماند سوسیال دمکراسی یا "دولت رفاه" مانند عدالت اجتماعی ،موضوع کشدار و
نسبی است .در کشورهای اسکاندیناوی بهتر از کشورهای سرمایهداری مثل آمریکا و اروپای
غربی وجود دارد ،همة اینها درست است ولی شما نگاه کنید آیا امکان همچین پدیدهای که مثالً
در کشورهای دانمارک ،سوئد و نروژ دارد ،در ایران امروز هم میتواند بهوجود آید؟!
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نروژ یک کشور نفتخیز مانند ایران است که از طریق وجود دمکراسی و پارلمانتاریسم
توانسته است راهحل خیلی عاقالنهای برای استفادة مطلوب از درآمد نفت خود داشته باشد .راهی
که نهتنها درآمدش صرف خدمت اجتماعی جامعة امروز نروژ میشود ،بلکه به برای نسلهای
آینده نیز سرمایهگذاری میشود .ایران هم کشوری نفتخیز و دارای نفت فراوان است ،اما نفت
را میفروشد و بهجای سرمایهگذاری ،صرف هزنیههای واردات کاالهای مصرفی میشود .این
یک نمونه از تفاوت یک جامعه پیشرفته و آیندهنگر و یک جامعة عقبمانده است.
روشی که در مورد استخراج و فروش نفت در نروژ است میتواند الگوی ایدهآلی برای ایران
هم باشد .ولی یک حکومت پارلمانی واقعی و دمکراسی و مشارکت مردم در قدرت و حاکمیت
مردم باید شکل بگیرد که شیوههایی شبیه به نروژ در حوزة اقتصادی و صنعتی بهکار گرفته شود.
شیوهای که مردم در تعامل با یکدیگر و در کنش و واکنش نظری  -فکری حق انتخاب و رأی
بتوانند در سرنوشت و ثروت ملّی خود کنترل داشته باشند .در ایران نه سیستم قانونی و نه
فرهنگ چنین مناسباتی بهوجود نیامده است .در وضعیت و شرایط کنونی نمیشود سوسیال
دمکراسی ایجاد کرد.
ذ :با بودن این مشکالت و چنین حاکمیتی ،بههیچوجه دمکراسی امکانپذیر نیست زیرا پیششرط
تکامل برای این جامعه ،دمکراسی است .اما صحبت ما در خصوص آیندة بعد از جمهوری
اسالمی است که در خارج از کشور یا در بین بخشی از نیروهای سیاسی داخل کشور مبنی بر
برونرفت از مشکالت و معضالت را استقرار مدل سوسیال دمکراسی میدانند و از این پدیده
نام میبرند .با توجه به اینکه جنابعالی طی بحث اشاره کردید که در چند کشور این جریان پیاده
شده و کارکرد درستی هم داشته است ،همانا این الگو در جریان انقالب  57هیچ نوع زمینة قابل
لمسی در جامعه و در بین نیروهای سیاسی نداشت ،ولی اکنون با وجود کمبودهایی که در
جامعه حس میشود ،آیا میتوان این مدل را در ایران برای جایگزینی ،مطرح و روی آن
صحبت کنیم؟
ع :حتماً میتوان این کار را در آینده کرد .حتماً باید از مدلهای بهتر و ایدهآل حرف بزنیم،
آموزش بگیریم و آموزش بدهیم .بنویسیم و گفتوگو کنیم .در همین گفتوگویی که اآلن من
و شما انجام میدهیم ،من یکسری نظریاتی ارائه میدهم که لزوماً مورد قبول خیلیها نخواهد
بود ،ولی ممکن است افراد زیادی روی آن فکر کنند و بگویند این نظریات وجوهی دارد که
میتوان راجع به آن فکر و راهحل پیدا کرد .من معتقدم سوسیال دمکراسی برای جوامع در تمام
جهان ،تا بهحال بهترین روش دمکراسی بوده است و میتواند تعادلی در جامعه ایجاد کند که
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سیستم اقتصادی سرمایهداری هم قابل تحمل باشد .در کشورهای سوسیال دمکراتیک مثل
نروژ و سوئد ،به سیستم سرمایهداری لیبرال وابستهاند ،نباید فکر کنیم که سیستم آنها
سوسیالیستی است .در این دو کشوری که نام بردم ،مالکیت خصوصی ،بلکه رقابت و انباشت
سرمایة خصوصی قانوناً وجود دارد ،ولی آنچه مهم است ،پرداخت مالیات باال توسط سودبَران و
استفاده از مالیات توسط حاکمیت و نهاد دولتی که نمایندة مردم هستند ،میباشد .در آنجا
حکومت نیست ،بلکه حاکمیت است؛ یعنی نمایندة منتخب مردم است که میتواند با نظارت بر
مالیاتهایی که از ثروتمندان میگیرد یی و احتماالً ثروتمندانی که مالیات با درصد باال را هم با
رغبت میدهند یی بهگونهای که به نفع نیازمندیهای اجتماعی و کسانی که نمیتوانند از این
امکانات و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شوند ،توزیع نماید .سیستم سوسیال دمکراسی که
من از آن صحبت میکنم ،پیشزمینهاش در ایران فراهم نشده است .بنابراین ،نخست
میبایست دربارة چگونگی فراهم شدن پیشزمینهها و پیشنیازهای سیستم سوسیال دمکراسی
در ایران فکر شود.
ذ :شما به معضالتی در ایران اشاره نمودید که طی  35سال سپری شده ،اتفاق افتادند .ولی اساساً
قبل از انقالب  57الاقل در این حد مطرح نبودهاند .با اینکه حق همة مردم است که وضع
زندگی بهتری را داشته باشند ،این خواست فقط به گذشته برنمیگردد بلکه خواست فعلی و
آیندة آنان نیز میباشد .مردم خواهان زندگی بهتری قبل ازسال  57بودند ،در آنموقع در
کشورهای اسکاندیناوی و بعضی از کشورهای دیگر که شما هم بهدرستی به آن اشاره کردید،
سوسیال دمکراسی موجود بود ،اما چرا در گذشته یا قبل از انقالب چنین جریانی در جامعة
سیاسی ما مطرح نبود؟
ع :دالیل مختلفی میتواند وجود داشته باشد .یکی این است که ما خیلی دیرتر از اروپاییها
اینگونه تحوالت مدرن را شناختیم .در واقع مدرینته برای ما وارداتی بوده است .فرهنگ سیاسی
ایران بیش از آنکه تحتتأثیر ارزشهای دمکراتیک و حقوق بشری کشورهای اروپایی باشد ،تحت
تأثیر سوسیالیسم روسها و بعد چنینیها قرار گرفت .این هم بهدلیل همسویی دیکتاتوری شاه با
غرب بود و مقابله با دیکتاتوری شاه را به مقابله با مدرنیته میکشاند .عامل دیگر انقالب بود .تا
پیش از انقالب  1357نیروهای سیاسی ایران از زیانهای انقالب کمتر با خبر بودند .اصوالً افراد
لیبرال و مدافع روشهای غیرخشونتبار تغییر سیستم سیاسی ،مورد حملة انقالبیون قرار میگرفتند.
الگوی انقالبیون ایران ،روس و چین و کوبا بود ،نه دمکراسی و پارلمانتریسم و سوسیال دمکراسی
اروپا .ارزشهای دمکراتیک و سوسیال دمکراسی و پرهیز از خشونت برای جامعة سیاسی ایران
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تازگی دارد ،این در حالی است نیرویی که میراثدار انقالب  57ایران شده است ،هنوز بعد از گذشت
 35سال از انقالب و ارزشها و نهادهای انقالبی دفاع میکند .با این روش آنها همانند گذشته چپ
دمکراسی و لیبرالیسم را مسخره و غربی میدانند .حتی برخی از نیروهای مخالف نظام والیت فقیه
در پی ساخت دمکراسی بومی هستند .اینها بقای فرهنگ سیاسی گذشتة چپهای ایران است.
گذشته از این ،نیروهای سیاسی چپ متأسفانه بهجای دمکراسی ،به دیکتاتوری پرولتاریا معتقد بودند
و دمکراسی موجود در کشورهای غربی را پدیدهای متعلق به سرمایهداری و بد میدانستند .باور آنها
این بود که دمکراسی بورژوازی ،ناحق و دیکتاتوری پرولتاریا یا کارگری بر حق است؛ البته منظور از
دیکتاتوری پرولتاریا هم دیکتارتوی احزاب کمونیست بود که بهدست روشنفکران مدیریت و رهبری
میشد و ربطی به گارگران نداشت .در همین فضای عقبمانده ،نیروهای مذهبی که با داشتن
امکانات و شبکههای دینی و ارتباطی با مردم عادی ،توانستند انقالب را از ریل خود خارج کنند و
نام جمهوری اسالمی را هم به خواست استقالل و آزادی بیفزایند .نتیجه آن شد که امروز در پیش
روی ما است .با توجه به این مشکالت ،زمینهای برای دمکراسی فراهم نشد تا یکی از پایههای
سوسیال دمکراسی گذاشته شود.
ذ :طبق صحبتهای شما در خصوص دمکراسی ،مسئله آزادی و حق بیان ،یکی از پیششرطهای
رشد جامعه قلمداد میشود و در راستای قدم گذاشتن در این پروسه و همچنین بحث امروز ما
در رابطه با سوسیال دمکراسی ،اشاره کردید گفتمان دمکراتیک در جامعة ما بهجز این  20سال
اخیر مطرح نبوده است .علیرغم وجود مشکالت و موانعی که بر سر راه ما است ،آیا چنین
گفتمانهایی میتواند در آیندة دور یا نزدیک به این مسئله کمک نماید؟
ع :بله .من فکر میکنم راهحل آن همین گفتوگوهایی است که در حال انجام است .باید
حرفها زده شود ،انتقاد شود ،فرهنگ تبادل نظر جای فرهنگ تخریب مخالفان را بگیرد .البته
تولید نظرات مثبت و سازنده برای پیشرفت ،ساخت دمکراسی و بازسازی جامعه کار آسانی
نیست ،و زمانبَر است .اما تخریب کاری ساده است .مانند تخریب یک ساختمان  50طبقه که 5
سال با تخصصهای فراوان شکل گرفته باشد ،اما یک نفر با یک بمب میتواند آن را تخریب
کند .گذشته از دستگاه حکومتی ،در میان اپوزیسیون افرادی هستند که مأموریتشان تخریب
دیگران است .در واقع کاری سازندهای از آنها ساخته نیست و از این راه خودشان را مطرح
میکنند .باید این فضا و این فرهنگ تغییر کند.
ذ :تأکید شما بر نشان دادن معضالتی است که از قبل در جامعه بوده و بهدرستی به آن پرداختید،
اما بخشی از آن فقط به دورة جمهوری اسالمی برنمیگردد و قبل از آن نیز وجود داشته است

  156سوسیال دمکراسی در ایران

بهگونهای که در کشورمان فرصتهای کوتاهی در جابهجایی دیکتاتورها داشتهایم و با توجه به
اشارة تاریخی شما که مشکالت جامعة ما از اول چه بوده و در برهههایی از زمان جابهجاییها
انجام شده ،همانا یکی از آن فرصتها سال  57بود ،در آن دورانی کوتاه ،عناصری هم در جامعه
موجود بودند ،منجمله اشخاص شناختهشدهای مثل خلیل ملکی ،شعائیان یا شکراهلل پاکنژاد یا
افراد دیگر ،چرا آنها نتوانستند از آن فرصتها استفاده نمایند و کاری کنند؟
ع :افرادی که نام بردید فکر میکنم در زمین چپ بازی میکردند .سابقة همکاری با
نیروهای چپ داشتند و در پی ساخت بدیلی متفاوت از چپ نبودند .برخی دیگر نیز به نوع
دیگری از نظام غیردمکراتیک معتقد بودند .آنچه ما نیاز داشتیم آموزش و گسترش ارزشهای
دمکراتیک و حقوق بشری بود .نفی مطلق رژیم شاه و ندیدن تغییرات مثبتی که در دورة
پهلویها رخ داده بود ،ما را به مطلقگرایی محض و سیاه و سفید دیدن پدیدهها سوق میداد .با
این نگاه مطلقگرا ،قادر نبودیم برای تحوالت مرحلهای ،آرام و درازمدت ارزش قائل شویم .ما
تابع قانون "همه یا هیچ" بودیم و برخی هنوز در همان فضای مطلق تنفس میکنند .طبیعی
است که با فرهنگ نفی مطلق ،مطلق دیگری میآید و جای مطلق قبلی را میگیرد و زمینهای
برای مانور میان دو مطلق باقی نمیماند.
ذ :حتی خلیل ملکی؟
ع :حتی خلیل ملکی .بله ،اما با تفاوتهایی ،که یکی از آنها گرایش به دمکراسی بود .ایشان
از رهبران حزب توده بود ،انشعاب کرد و به مصدق نزدیک شد و از پایهگذاران جبهة ملّی بود ،با
نقد از هر دو جریان ،نیروی سوم را بهوجود آورد ،منتقدِ وابستگی حزب توده به شوروی بود و در
رابطه با مسئله بحران آذربایجان برخالف حزب تود،ه موضع درستی گرفت و از تمامیت ایران در
تجاوز روسهای به خاک ایران دفاع کرد .تا اینجا همه مثبت است ،ولی در مقابلهای که حزب
کمونیست شوروی علیه او بهراه انداخت ،صحنة سیاست را خالی کرد .همین امر باعث شد که
علیرغم تواناییهای فوقالعادة خود نتواند نیروی سوم را به جریانی بزرگ و تعیینکننده بدَل
کند .اصوالً در دنیای دو قطبی آنروز ،نیروی سوم پایگاه و پشتوانه قوّی در دنیا نداشت .راه سوم
خلیل ملکی ،یعنی جدا از سرمایهداری و کمونیسم که در دو پایة نفی قرار داشت .وجه اثباتی را
بومی کردن ایدئولوژی خود میدانست .بنابراین ،زمانیکه در دفاع از دمکراسی و اعتراض به
شیوة دیکتاتوری حزب توده از حزب بیرون آمد ،پایگاه اجتماعی آن دمکراسی نامشخص بود .به
عبارت دیگر دمکراسی در پیوند با سرمایهداری رشد کرده بود ،نه عیله آن .حاال اگر منظور شما از
نیروی سوم خلیل ملکی ،وجود یک گرایش سوسیال دمکراسی در ایران باشد ،پایههای آن
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استوار نبود .یادآوری میکنم سوسیال دمکراسی در کشورهای اسکاندیناوی بر دو پایة لیبرال
دمکراسی و سوسیالیسم بهوجود آمد نه با نفی آن دو .رشد سرمایهداری در ایران یک نیازِ
تاریخی بود و براساس آن دمکراسی میتوانست شکل بگیرد .البته هر سرمایهداری برابر با
دمکراسی نیست ،ولی بدون سرمایهداری نیز دمکراسی ساخته نشده است .شاید مسئله دیگری
که اجازه نداد نیروی سوم قدرت پیدا کند ،موضع خلیل ملکی دربارة کودتای  28مرداد و رژیم
شاه بود که زمینه را برای تبلیغات چپها و ملّیون علیه او فراهم کرد .الگوی نیروی سوم ملکی
میتوانست در انقالب  1357بهکار گرفته شود که نیروهای دمکراسیخواه در مقابله با
دیکتاتوری شاه با نیروهای ارتجاعی مذهبی و وابستگان به شوروی همراه نشوند .درحالیکه در
این انقالب نیروهای لیبرال دمکرات بهجای اینکه بروند آلترناتیو خودشان را بهوجود بیاورند ،همه
دنبال خمینی راه افتادند.
این بدانمعنا نیست که نیروی سوم میتوانست به قدرت برسد ،بلکه بدینمعناست که مردم
با الگوی سومی آشنا میشدند و مجبور نبودند میان دیکتاتوری شاه و نیروهای عقبماندة
مذهبی و ارتجاعی یکی را انتخاب بکنند.
ذ :مسئلة ایجاد یک جامعه و حکومت رفاهی در کشور ما ،دغدغة خیلی از فعالین سیاسی آزادیخواه
در داخل و خارج از کشور است و طبق گفتة شما ،درکهای مختلف یا متفاوتی هم دارند ،ولی
در کلّ همگی خواهان یک جامعة رفاه هستند و همان چیزی که بهدرستی به آن رسیدیم،
سوسیال دمکراسی یکی از آن راهحلها برای جامعة ما محسوب میشود ،اما یکی از موارد
برونرفت از این مشکالت که شما هم قبول دارید میتواند صحبت کردن پیرامون این مسائل
باشد .حتی با سلسله اجراهای این برنامة رادیویی میخواهیم الاقل با دستیابی به روزنهای،
روشنایی را ایجاد نماییم و با ذرهای شناسایی این معضالت ،به ارائه راهحلها دست یابیم .لذا
چکار باید کرد؟
ع :قبالً توضیح دادم که ساخت سوسیال دمکراسی نیاز به زمینه و پیششرطهایی دارد که
هنوز در ایران بهوجود نیامده است .کسانیکه عالقمند به ایجاد سوسیال دمکراسی در ایران
هستند در وهلة نخست باید به فکر ساختِ آن زمینهها و پیششرطها باشند .به نظر من شرط
اساسی ،ایجاد اقتصاد و فرهنگی لیبرالی است که بسیاری از کسانی که از سوسیال دمکراسی
حرف میزند با آن مخالفاند .بنابراین راهی جز مطالعه برای آموختن دربارة چگونگی شکل
گرفتن سوسیال دمکراسی در اروپا نیست و همینطور مطالعه دربارة اینکه چرا کشورهای اروپای
شرقی پس از فروپاشی نتوانستند به سمت سوسیال دمکراسی بروند .پایههای ساخت سوسیال
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دمکراسی مانند دمکراسی ،آزادی فردی (لیبرالیسم) و عدالت اجتماعی (فرصتهای برابر و
حقوق برابر) پدیدههای جهانشمول هستند .باید دانست که چگونه این پدیدهها در ایران میتواند
شکل بگیرد.
ذ :برای شکلگیری یک جنبش سوسیال دمکرات و ایجاد یک سازمان یا یک حزب یا هر جریان،
اگرچه بعضیها با اسم حزب حساسیت دارند ،آیا میشود در این زمینه دنبالة فعالیتهای
نوشتاری و تحقیقاتی ،تشکّلی را بهوجود آورد تا کسانیکه در این زمینه کار میکنند یا الاقل
باور به این دیدگاه و روش دارند ،در خارج از کشور یک جریانی را درست کرد؟ اگر پاسختان
منفی است ،چرا؟ و اگر جوابتان مثبت میباشد چه کارهایی را باید انجام داد؟
ع :ببینید ،این مواردی که در نظر شماست ،در سطح ایده مطرح است .نیروهای خارج از
کشور در قدرت نیستند که بتوانند روش عمَلی را پیاده کنند .درنتیجه ،این نیروها میتوانند با هم
در قالب تشکیالت مشترک و واحد یا در تشکیالت متعدد و مختلفی باشند و با هم بحث و
تبادلنظر کنند و هر کسی الگویی که در نظرش است را مطرح کند و دیگران آن را به بوتة نقد
بکشانند .آنطورکه گفتم برای اینکه جامعة ایران آمادگی برای سوسیال دمکراسی پیدا کند ،ناچار
است از اقصاد لیبرالی تولید ثروت گذر نماید .ثروتِ نداشته را نمیشود از همان آغاز تقسیم کرد.
مگر اینکه بگوییم نفت و گاز و سایر منابع طبیعیمان را بفروشیم و میان هشتاد میلیون جمعیت
تقسیم کنیم .این نه عدالت است و نه رفاه؛ و نه رابطهای با دمکراسی و سوسیال دمکراسی دارد.
اقتصاد امروز ایران یک اقتصاد سرمایهداری دولتی است که این اقتصاد میبایست بهتدریج و
حسابشده خصوصی شود .نه از نوع خصوصیسازی جمهوری اسالمی که ثروت را از دست
دولت خارج میکنند و به سپاه پاسداران میسپارند و افرادی وابسته به حکومت ،آن را صاحب
میشوند .این فاسدترین نوع سرمایهداری است که به جای تولید ثروت ،فساد تولید میکند .تا
زمانیکه قدرت اقتصادی در دست دولت است ،این نهاد است که همهچیز را کنترل و تعیین
میکند که مردم چگونه فکر و رفتار کنند .از این رابطه دمکراسی درنمیآید .ممکن است کسانی
فکر کنند میتوان بدون فراهم شدن زمینههای سوسیال دمکراسی ،از یک دیکتاتوری مذهبی
به سیستم دمکراسی جهش کرد .به نظرمن چنین دگرگونی ممکن نیست .بههرحال این بحثها
نظری است و میتواند در نشستها ،سمینارها و تحقیقات فردی و جمهوری برای تبادل نظر
مطرح شود.
ذ :سؤال من مشخصاً این بود :آیا ایجاد یک تشکّل سیاسی سوسیال دمکرات در خارج از کشور
امکان دارد؟ چون در این سی و اندی سال ،خیلیها فعالیت کردند ،خیلیها توانستند
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سازمانهایی را بهوجود آورند ،حتی در اروپا که من میشناسم .ولی عدهای با این مسئله مخالفند
و عقیده دارند که ما در خارج از کشور نمیتوانیم یک حزب سیاسی را درست کنیم .الزاماً حزب
سیاسی علیرغم اینکه همه صحبت میکنند ،برای گرفتن قدرت در داخل کشور میشود
زمینههایی را ایجاد کرد که طبق پیشنهاد شما با مطالعه ،مناظره ،سمینارها و غیره برای شناخت
و رشد بیشتر و اینکه تحقیقات مؤثرتری انجام گیرد تا زمینة حرکت تشکیالتی و حزبی صورت
پذیرد .لذا شما این را چگونه ارزیابی میکنید آیا امکانش هست؟ و میشود تمام سوسیال
دمکراتهایی که نزدیک به این ایده هستند را در یک حزب سیاسی جمع کرد؟
ع :سه بحث در طرح سؤال شما وجود دارد :یکی تشکیالت سوسیال دمکراسی ،دیگری
ایدة سوسیال دمکراسی و سوم اینکه میشود در خارج از کشور حزب سیاسی درست کرد؟ آن
چیزی که مد نظر شماست ،با این شکل ،فکر نکنم عمَلی باشد .هنوز برخی سازمانهای سیاسی
در خارج از فرم و روش احزب سنتی ،چپ مارکسیستی و لنینستی فاصله نگرفتهاند و به روش
مدرن احزاب سیاسی که در کشورهای دمکراتیک غرب وجود دارد نزدیک هم نشدهاند .بنابراین
دربارة سوسیال دمکراسی نیز وضعیت متفاوت نخواهد بود .افزون بر این ،من ساخت سوسیال
دمکراسی را فقط ایده نمیدانم ،بلکه پدیدهای اجتماعی است که به ساختار سیاسی ،اقتصادی،
حقوقی و اجتماعی یک جامعه مربوط است .نخست باید آن جامعه را آماده کرد و در کنار آن،
نظرات مربوط به کم و کیف سوسیال دمکراسی را پرورش داد.
مسئله دوم در خصوص ایدة نظری تشکیل حزب است که قابل پیاده کردن و تبادل نظر
است .یک گروه چند نفره میتوانند آن را درست کنند ،ولی عملکرد آن حزب در خارج از ایران از
حدّ انتشار چند بیانیه و اعالم موضع یا ایجاد یک سایت ،تجاوز نخواهد کرد .کارکرد حزب
سیاسی باید اعضای آن را درگیر کارهای عمَلی هم بکند .در خارج از ایران امکانات آن فراهم
نیست .اگر ایجاد حزب در خارج از ایران با عملکرد محدودی که توضیح دادم ممکن است،
ساخت احزاب سوسیال دمکراتیک نیز در همان حد ممکن است .این احزاب میتوانند در زمینة
آموزش سوسیال دمکراسی فعالیت کنند و اعضای آن از ایدههای خود دفاع نمایند .اگر همة اینها
انجام شود ممکن و مفید است و میتوان برنامههای آموزشی و تجربهنگاری و تحقیقی دربارة
سوسیال دمکراسی را از طریق رسانههای عمومی مانند رادیو و تلویزیون انجام داد .اما اینکه فکر
کنیم چون ما خواهان سوسیال دمکراسی هستیم ،در ایران هم کسانی هستند که میخواهند آن
را پیاده کنند ،بیشتر تخیلی است تاعملی.

 -13-1محسن قائممقام

تاریخ گفتوگو :سهشنبه بیست و چهارم ماه ژوئن  2014ی برابر با سوم تیرماه .1393
رادیو پویا -مهدی ذوالفقاری :آقای دکتر قائممقام درود بر شما.
قائممقام :با سالم به شما آقای مهندس ذوالفقاری عزیز و شنوندگان رادیویی شما و تشکر
از اینکه مرا به این برنامه دعوت کردید.
ذ :اجازه میخواهم به مبحث امروز که سوسیال دمکراسی یا مردمساالی اجتماعی است بپردازیم.
به همین روی ،لطف بفرمایید برداشت خودتان را از سوسیال دمکراسی بههمراه نگاهی اجمالی
به تاریخچة آن در جهان و ایران برای شنوندگان رادیو پویا ارائه نمایید.
ق :برای معرفی خودم و اینکه از چه زاویهای به این سؤال پاسخ میدهم ،ناچارم
مختصری از زندگی سیاسیام را بیان کنم .شروع دوران دانشآموزی من با ملّی شدن صنعت
نفت همراه بود که بسیاری از دانشآموزان ،آرم «صنایع نفت در سراسر کشور باید ملّی شود»
را به سینه میزدند .در زمان کوتاهی" ،حزب زحمتکشان ملّت ایران" و نیروی سوم را
شناختم و عضو آن شدم .این حزب به همّت خلیل ملکی و بسیاری دیگر از منشعبین حزب
توده تأسیس شد و فعالیت خود را با "حزب زحمتکشان ملت ایران" بهرهبری دکتر مظفر
بقایی شروع نمود و هرچه بیشتر از دکتر مصدق (رهبر نهضت ملی ایران) پشتیبانی کرد .در
این زمان ،خلیل ملکی رهبری حزب سوسیالیستی نیروی سوم و در واقع رهبری چپ
غیروابسته را بهعهده داشت و آن حزب را آلترناتیو سیاسی و ایدئولوژیک حزب توده در نهضت
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ملّی ساخت .در این فضا بود که من افکار چپ با رنگ ملّی و غیروابستة آن را شناختم و مانند
بسیاری از نوجوانان و جوانان آنزمان از خلیل ملکی بسیار آموختم .در دوران دانشجویی در
دانشگاه تهران ،بهعضویت سازمان جبهة ملّی که به جبهه ملّی دوم موسوم بود درآمدم و با
افکار ملّی و چپ آنزمان که نمونة بارزی از مقاومت در زمان دیکتاتوری شاه بود و
شخصیتهایی همچون دکتر محمدعلی خنجی از فرهیختگان چپ ملّی و بسیاری دیگر از
رهبران جبهة ملّی آشنا شدم و مفاهیم آزادی ،دمکراسی و چپ ،معانی روشنتری برایم پیدا
کرد .در خارج از کشور ،فعالیت سیاسی خود را در سازمانهای جبهة ملّی خارج از کشور ادامه
دادم .توأم با شناختِ فضای جهانی چپ آنزمان که راهبرد نهضتهای رهاییبخش بهحساب
میآمد ،افکار دمکراسی ،آزادی و چپ برایم شکافتهتر شد.
ذ :اشارة کوتاه خیلی کمک میکند و قرار نیست ما در این سلسله گفتارها بیشتر روی تاریخچة آن
صحبت کنیم ،لذا در حدّ اشاره بفرمایید.
ق :من تنها خواستم در حدّ معرفی خود و بیان ریشة افکار سیاسی و اجتماعیام چند کالمی
گفته باشم .اما در مورد آنکه سوسیال دمکراسی چیست و تاریخچة گذرایی از آن در جهان و
ایران را بیان کنم ،از اینجا شروع مینمایم .من با ترجمة سوسیال دمکراسی به "مردمساالری
اجتماعی" موافق نیستم و معتقدم ،نباید لغتهایی مثل دمکراسی ،سوسیال دمکراسی،
سوسیالیسم ،تلویزیون یا مثل عراقیها که به تلفن میگویند "هاتف"و غیره را که در فرهنگ
جهانی از آن استفاده میشود ترجمه کنیم .زیرا به فارسی برگرداندن این واژهها ،فرهنگ باارزش
جهانی را به ملّیگرایی و فارسینویسی متأثر از احساس ناسیونالیستی تبدیل میکند که حاصل
آن بهمعنای "در خود بمانیم" خواهد بود .درحالیکه همبستگی فرهنگی و علمی و حضور در
تمدن جهانی بسیار برای ما الزم و مایة رشد سیاسی -اجتماعی است؛ حتی واژههایی نظیر
سرمایهداری که گسترش پیدا کرده را همراه با کاپیتالیسم بهکار ببریم ،گویاتر است.
بههرحال از این مبحث که بگذریم ،مسئلة عدالت همیشه مورد توجه بشریت بوده است و
اینکه از چه زمانی شروع شده و مردم کدام سرزمین ابتدا این واژه یا مفهوم را بهکار بردهاند ،من از
آن اطالعی ندارم و شاید کسی هم اطالعی نداشته باشد .شاید همة ادیانی که در این جهان پدیدار
شدند ،عدالت را در سطح مفهوم زمان خود ترویج داده و عمل به آن را تشویق میکردند .بهعبارتی،
عدالت ،یک نوع اخالق رعایت دیگران است که در هر زمان و در هرجامعهای شکل خاص خود را
پیدا کرده است .لذا عدالت یک صفت اخالقی بهشمار میرود .در گفتوگوی عدالت در تاریخ به
نامهایی نظیر میترا ،زرتشت ،بودا ،مسیح ،حاتم طائی ،مزدک ،یا علی در مذهب شیعه و دیگران
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برخورد میکنیم که رهنمودهای ایشان و شخصیتهای تاریخی نظیر ایشان ،در تعدیل ثروت یا
تقسیم ثروت به تساوی در جامعه است ،همچنین بخشش را سرمشق قرار دادن و آزاد ساختن
بردگان یا نوع اسالمی آن در تشویق به بخشش آزادانه در راه خدا و آزاد کردن بردگان بهشکلی که
صلح و آرامش جامعه برقرار بماند از رهنمودهای آنان است .این اخالق در ادبیات فارسی بهاشکال
مختلف نیز انعکاس یافته است« :ساقی به جام عدل بده باده تا گدا  /رخصت نیاورد که جهان پُر
بال کند» ،که در آن ،حافظ اجرای عدالت را تأمین صلح در جامعه میداند.
پیدایش سوسیالیزم در انقالب کبیر فرانسه

اما سوسیالیسم ،واقعاً از انقالب کبیر فرانسه ( )1789به بعد شروع میشود و با انقالبات صنعتی،
رشد تولید و وسایل تولید همراه است .شعار عمده انقالب فرانسه "برادری و برابری" بود .اینکه
چگونه عدالت اجتماعی را برقرار نمایند ،صاحبنظران مختلف ،نظرات گوناگونی را عنوان نمودند.
ابتدا متفکرین جامعه و فالسفة آنزمان توصیه کردند که صاحبان ثروت ،داوطلبانه به کمک
تهیدستان و بینوایان بپردازند و ایشان را به امور خیریه در جامعه تشویق میکردند .بهعبارتی،
سعی داشتند با اعمال روشهای اخالقی ،آگاهی در امور خیریه و نیکوکاری را در جامعه بهوجود
آورند و گسترش دهند .این آگاهیها در دوران پیش از انقالب ،خود کمک به پیدایش انقالب
()3
کبیر فرانسه نمود .صاحبنظران این دوران افرادی مانند سن سیمون( ،)1فرویر( ،)2رابرت اوون
یا لویی بالن( )4و فردیناند السال و بسیاری دیگر از فرهیختگان ،ازجمله "ویکتور هوگو"
نویسندة بینوایان و شخصیتهایی نظیر ایشان بودند" .فردریک انگلس" ایشان را در کتاب
سوسیالیزم تخیلی و سوسیالیزم علمی ،اینگونه معرفی مینماید:
مردان بزرگی که در فرانسه ،مردم را برای انقالب آماده کردند و خود شدیداً انقالبی بودند،
ایشان هیچگونه قدرت و اقتدار( )5خارجی را نمیپذیرفتند .مذهب ،علوم طبیعی ،جامعه،
مؤسسات سیاسی ،همهچیز مورد شدیدترین انتقاد بیدریغ قرار میگرفت .هر چیز باید وجود
خود را در برابر عقل و خرد نشان دهد یا آنکه وجود نداشته باشد .تنها عقل و خرد( )6میزان
و پیمانة همهچیز است.

اما این فرهیختگان ،تمامی جامعه را یکدست میپنداشتند و انتظار داشتند که در این جامعة
یکدست ،ثروتمندان به رعایت حال تهیدستان توجه داشته باشند و داوطلبانه به تعدیل ثروت
3. Robert Owen.

2. Froyer.

1. Saint Simon.

6. reason.

5. authority.

4. Louis Blanc.
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بپردازند .برای اولین بار "کارل مارکس" و "فردریک انگلس" در مانیفست کمونیست (،)1948
جوامع بشری را یکدست ندانستند و وجود طبقات در جامعه را قائل شدند ،همچنین راهحل
اختالفات طبقاتی و توزیع عادالنة ثروت را چنانکه پیشینیان آنها اعتقاد داشتند ،مسالمتآمیز
ندانسته و تنها راه قهرآمیز را برای انجام این کار عملی و الزم دانستند .در مانیفست از پرولتاریا
(کارگران تهیدست) خواستند که دولت را در دست بگیرند و خطاب به پرولتاریا با صراحت اعالم
نمودند «شما چیزی بهجز زنجیرهایتان را از دست نخواهید داد و دنیایی را بهدست خواهید آورد».
دو سال بعد ،این نظر را بهشکل دیگری عنوان نمودند که در دست گرفتن دولت سرمایهداری
کار را بهجای درستی نمیرساند و میبایست پایهها و ساختمان دولت سرمایهداری به ساختار
یک دولت کارگری تبدیل شود؛ البته "کارل مارکس" به تغییرات اجتماعی مسالمتآمیز طی
دههها در انگلیس اذعان داشت ،ولی با وجود پرولتاریا ،کارگران تهیدست ،و حضور
کاپیتالیستهای بیتوجه به وضع کارگران و بهقول "جک لندن" رفتاری با پاشنة آهنین،
"مارکس" و "انگلس" تنها راه رهایی را راه قهرآمیز معرفی نمودند.
پیدایش اندیشههای "مارکس" و "انگلس"

کتاب کاپیتال( )1نوشتة "کارل مارکس" همراه شرحی بسیط ،سیر سرمایهداری که قدرت و
حکومت در دست سرمایهداران است ،مبارزات طبقاتی ،مبارزة کارگران با سرمایهداران و جنگ
ناگزیر طبقاتی با ایشان را پیشبینی نمود و دیکتاتوری پرولتاریا را تنها راه برای رسیدن به
پیروزی نهایی دانست" .مارکس" این تحقیقات و اندیشهها را با دقتی که طی سالها مطالعه در
کتابخانة لندن داشت بهدست آورد و در کتاب کاپیتال به جهانیان عرضه داشت .او نابغهای در
زمان خود بود و نوشتن کاپیتال کاری بسیار باارزش و بزرگ بهشمار میآید.
"فردریک انگلس" شخصیتی مورد احترام در زمان خود بود .فیالمثل "ژان پل سارتر"
فیلسوف و آزادیخواه دهههای پیش در فرانسه ،انساندوستی او را تحسین میکند درحالیکه
عالقهای به "کارل مارکس" نشان نمیدهد و خشونت او را مزمت میکند.
"فردریک انگلس" دوست صمیمی و همراه "کارل مارکس" بود و فعالیتهای تحقیقاتی
"مارکس" با کمکهای مالی او انجام میگرفت ،وی درکتاب آنتی دورینگ( )2ن یات "یوگن
دورینگ"( ،)3یکی از صاحبنظران همعصر خود را به چالش میکشد و در آن به تفصیل
بهصورت تاریخی و علمی به بحث دربارة سوسیالیزم ،طبقات و دورانهای اجتماعی میپردازد.
3. Eugen Duhring.

2. Anti During.

1. Das Capital.
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"انگلس" در این بحث ،آنچه پیشتر از ایشان بهعنوان سوسیالیزم خوانده شده بود را "تخیلی"
در برابر سوسیالیزم "علمی" که ارائه میداد ،معرفی نمود و ادامه داد که سوسیالیستهای
"یوتوپین" بهدنبال آزاد کردن طبقة خاصی نبودند ،بلکه میخواستند تمام بشریت از نعمتهای
دنیا بهرهمند شوند و اینکه در پی عدالت پایدار بودند .بدینترتیب که از راه عدل و عدالت یی که
یک پدیدة اخالقی است یی روند نابرابریهای جهان را سر و سامان بدهند .ایشان تسلیم
داوطلبانة مالکیت اجتماعی وسایل تولید و بهعبارتی ،دارایی گروه مالک یا مالکین را از راه
مسالمتآمیز عمَلی میدانستند.
پس از آن "انگلس" موضوع سوسیال دمکراسی یا سوسیالیسم علمی را مطرح کرد و برای
اولینبار "اقتصاد سیاسی اجتماعی"( )1که در آن هم جبر اقتصادی و هم جنگهای طبقاتی
مستتر است را عنوان نمود .او صحبت از این داشت که تنها با وسایل قهرآمیز وخشونتبار
میتوان به اهداف اجتماعی رسید" ،یوتوپینها" سخنانی را عنوان میکنند که عمَلی نیست
اینکه ثروتمندان بیایند ثروتهای خودشان را داوطلبانه و بهصورت مسالمتآمیز در بین مردم
تقسیم نمایند و در این جنگ طبقاتی که میان سرمایهداران و تهیدستان اجتماع است ،سرمایه در
برابر کارمزد قرار میگیرد ،همچنین شناخت طبقات اجتماعی به شناخت مسائل اجتماعی و
راهحلهای آن کمک مینماید .ایشان در آن دوران که سرمایه رشد نموده و طبقة کارگر بهوجود
آمده بود ،معتقد بودند که طبقة سرمایهدار یعنی قدرت ،که حکومت و دولت را در اختیار دارد و
طبقة کارگر که تهیدستترین طبقة اجتماع است باید این قدرت اجتماعی یعنی حکومت و دولت
را در دست بگیرد تا بتواند عدالت اجتماعی را در جامعه عملی سازد .او با تأکید بر اینکه جهتِ
انجام توزیع عادالنة ثروت ،راه مسالمتآمیز وجود ندارد ،موضوع دیکتاتوری طبقة پرولتاریا
(کارگران تهیدست) را پیش کشیدند.
"انگلس" در کتاب سوسیالیزم تخیلی و علمی ،سوسیالیزم مدرن را اینگونه تعربف میکند:
سوسیالیزم مدرن از یکطرف بهمعنی تتیجة شناخت وجود ضدیت طبقاتی( )2در جامعة
امروز ،میان داراها و ندارها ،میان کاپیتالییستها و کارگران دستمزدی و از سوی دیگر هرج
و مرج در تولید است .ولی از نظر تئؤری ،سوسیالیزم مدرن ظاهراً ادامة منطقی اصولی است
که فالسفة بزرگ فرانسوی در قرن هجدهم بنا نهادند.

بحث و جدالها و پلمیکهای این دوران فراوان بودند .ازجمله "پیر ژوزف پرودن" از
2. class antagonism.

1. Social Political Economic.
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نویسندگان معروف رادیکال زمان خود ،کتاب فلسفة فقر را نوشت و "کارل مارکس" در پاسخ آن،
کتاب فقر فلسفه را بیرون داد .رسالة آنتی دورینگِ "فردریک انگلس" هم در این ردیف کارها بود.
رشد احزاب سوسیالیستی و کارگری در اروپا

احزاب سوسیالیستی و کارگری در این زمانها بهوجود آمدند" .فردریک انگلس" رهبری سوسیال
دمکراتهای آلمان را داشت .در این دوران ،جهان با خطر آشفتگیهای اجتماعی و جنگهای
بینالمللی روبهرو بود و اجباراً سرمایهداری دنبال تعدیل روابط کارگر و سرمایهدار را گرفت .بهتدریج
"پاشنه آهنین" سرمایهداری به کنار آمدن و جستوجوی راهحل گرایید .سرمایهداران با باالبردن
منافع کارگران از طریق باال بردن دستمزدها ،قبول بسیاری از حقوق ایشان در کار ،ازجمله شرکت
دادن کارگران در سهامکارخانهها ،پذیرش حق اعتصاب کارگران و ایجاد بسیاری ازسازمانهای
رفاهی -اجتماعی و بسیاری از تغییرات مشابه دیگر توانستند روابط کارگر و کارفرما و دنیای
سرمایهداری را دگرگون نمایند .عمدة این تغییرات براساس تئوریهای "جان ادوارد کینز"
اقتصاددان انگیسی ،در ترمیم اقتصاد سرمایهداری و مناسب روز ساختن آن صورت پذیرفت.
احزاب کارگری اروپا نیز مبارزه با سرمایهداری را در برابر تغییرات حاصله در این سیستم،
بهصورت مسالمتآمیز و خالی از قهر و خشونت پیش بردند .در این دوران احزاب "سوسیال
دمکرات" که شیوة جدید مبارزه را برگزیده بودند ،به میدان آمدند .رهبران سوسیال دمکراتهای
آلمان "کارل کائوتسکی" ،که شاگرد "انگلس" و شناختهترین شخصیت رادیکال چپ در دوران
خود بود و "ادوارد برنستین" از رهبران سوسیال دمکراسی ،راه اوولوسیون در برابر رولوسیون
(تکامل تدریجی در برابر حرکت انقالبی یا انتقالی) را برای سوسیال دمکراسی انتخاب کردند و
بهتدریج تئوریهای گذشته را دوباره تفسیر نمودند .تغییرات در سیر و تکامل دمکراسی تا حدّی بود
که در کنگرة اشتوتکارت  1907اعالم کردند «سوسیال دمکراسی میتواند به استعمار کشورها ادامه
دهد و این امر به رشد کشورهای عقبافتاده کمک مینماید» .حتی "برنشتین" به این توجیه
اعتراض کرد؛ البته "مارکس" هم به رشد سرمایهداری و رشد اجتماعی مردم هند ،بهدلیل حضور
استعمار انگلیس در هند و نیز شرح دیکتاتوری آسیایی اشاراتی داشت که بسیار قابل بحث است.
سوسیال دمکراتها با مشاهدة تغییرات بزرگ جهانی در روابط کارگران و سرمایهداری تا
بدانجا پیش رفتند که با تمام وجود از منافع کشورهای خود دفاع نمایند و در کشورهای بزرگ
اروپایی از جمله آلمان و فرانسه ،سازمانهای بزرگ کارگری در پشت دولتهای سرمایهداری
خویش که در جنگ بینالمللی درگیر شده بودند ،قرار گرفتند و بههمیننحو احزاب کارگری از
منافع کشورهای خود دفاع نمودند.
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سیر سوسیالیزم در روسیه

احزاب سوسیال دمکرات که "پلخانف" رهبری آن را داشت ،بسیار رشد یافتند .در در یکی از
کنگرههای سوسیالیستها ،تصادفاً گروه "لنین" به اکثریت دست یافت و بلشویک (اکثریت) نام
گرفت و باقی سوسیالیستها که در حقیقت اکثریت بودند ،از آن کنگره به بعد منشویک (اقلیت)
خوانده شدند .انقالب سوسیالیستی اکتبر  1917روسیه ،با کودتای بلشویکها بهرهبری "لنین" که
بعد از آن نام حزب را به "حزب کمونیست" برگرداند ،چهرة انقالب را تغییر داد و موفقیت اکثریت
سوسیالیستهای روسیه در انقالب فوریه  1917را از میان برد .کودتاچیان بلشویک،
سوسیالیستهای روسیه را هنوز منشویک (اقلیت) میخواندند ،درحالیکه اکثریت تمام را داشتند.
سوسیالیستهای روس طرفدار آزادی بودند و صدای آنها همراه با صدای سایر آزادیخواهان روس،
با دیکتاتوری بلشویکها و سپس دیکتاتوری وحشتناک "استالین" کامالً خاموش شد.
در میان رهبران حزب بلشویک ،افراد معتقد به سوسیالیزم بسیار بودند که برجستهترین
ایشان نظیر "زینوویف" و "کامنف" ،در دادگاههای مسکو در فاصلة سالهای ،1938-1936
محاکمه و اعدام شدند" .تروتسکی" از شخصیتهای بزرگ انقالب روسیه که کتابهای
بسیاری با انشایی فاخر در موضوعات انقالب روسیه ،معرفی "استالین" و بوروکراسی دوران او
نوشت ،نیز در همین محاکمات محکوم و به خارج از روسیه تبعید شد و باألخره "گ.پ.اُ" در
اواخر جنگ جهانی دوم او را در مکزیک به قتل رساند" .تروتسکی" در زیر حمایت "لنین"
رهبری ارتش سرخ را داشت و نظریة انقالبی او" ،انقالب پیاپی"( )1بود .او حفظ انقالب
سوسیالیستی را تنها در ادامة انقالباتی از هماندست انقالب اکتبر میدانست.
با وجود توسعة وسیع سوسیال دمکراسی در اروپا و پیشرفتهای اجتماعی آن ،رهبران انقالب
بلشویکی یا آنها که مثل "تروتسکی" بعدها به آن پیوستند ،هرگز دنبال آزادی مردم نبودند و تنها
خودشان و دولت انقالبی را قیم مردم میدانستند ،به همیندلیل قدمی برای احترام به شخصیت
انسانی و برقراری آزادی و جامعة آزاد انسانها برنداشتند" .تروتسکی" انتقادات شدید ،بجا و مستمر
علیه دیکتاتوری و بوروکراسی "استالین" کرد ،ولی در تئوری و عمل بهدنبال حرکات انقالبی و تعیین
قیم (صالح!) ،یعنی دولت انقالبی و دیکتاتوری پرولتاریا بود .رشد ناچیز سرمایهداری در روسیه و
باألخره رشد روشنفکران در محیط دیکتاتوری با تأثیرات ذهنیت دیکتاتوری حاکم بر ایشان و اعتقاد
به دیکتاتوری پرولتاریا میتواند ریشههای رشد دیکتاتوری در روسیة پس از انقالب باشد.
1. permanent revolution.
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در ادامه سیر انقالب بلشویکی روسیه" ،مارشال تیتو" رهبر کمونیستهای یوگسالوی با
جنگهای پارتیزانی ،جلو ارتش "هیتلر" ایستاد .موفقیت "تیتو" در آزاد ساختن یوگسالوی
بدون کمک عمدهای از ارتش سرخ انجام شد" .تیتو" پس از جنگ جهانی دوم که در بلوک
شوروی بود ،روابط با شوروی و "استالین" را قطع کرد و "حزب کمونیست یوگسالوی" را از
مسکو مستقل گردانید .این حرکت برای شوروی بسیار تکاندهنده بود ،چه "نیروی سوم"،
نیرویی مستقل از قدرتهای بزرگ در جهان عمالً بهوجود آمده بود .تبلیغات مسکو علیه تیتو
بهعنوان "مارشال خائنین" همهگیر شده بود .پایهگذاران اصلی این جنبش را تیتو از یوگسالوی،
نهرو از هند ،ناصر از مصر و قوام نکرومه از غنا تشکیل میدادند .خلیل ملکی و چپ مستقل در
ایران نیز از فکر و اندیشة نیروی سوم بسیار استقبال کردند.
"میلوان جیالس" ،از رهبران جنگ پارتیزانی و معاون "تیتو" رئیس جمهور یوگسالوی که
شخصی اندیشمند و از پایهگذاران "حزب کمونیست یوگسالوی" بود ،علیه دیکتاتوری "تیتو"
در یوگسالوی چند کتاب نوشت ،ازجمله کتاب طبقة جدید که علیه حزب کمونیست و رهبری
حکومت در یوگسالوی بود ،او سالها در زندان "تیتو" بهسر برد.
این موضوع در عکسالعمل به آنچه در شوروی گذشت ،از نظر تئوری نیز اثرگذار بود و
مارکسیست اومانیست ازجمله شاخههای مارکسیستی بود که بیشتر شکل گرفت و یوگسالوی
یک مورد آن شناخته شد .این شاخة مارکسیستی به نظرات اولیة "مارکس" در فلسفه و اقتصاد
برمیگردد که تئوری "بیگانگی"( )1در مورد کارگران در اقتصاد کاپیتالیستیاستی است که "مارکس"
سالهای بعد آن را بیشتر براساس مفهوم ساختار اقتصادی دانست .اکثریت مارکسیستها آن را
نطری ایدهآلیستی در برابر نظرات ماتریالیستی "مارکس" میدانند .ولی الهام از اومانیسم
بورژوازی و وارد ساختن این مفهوم در نظرات مارکسیستی هنوز ادامه دارد.
سوسیالیزم در قرن بیستم

در شروع قرن بیستم ،اختالفات میان سوسیالیستهایی که میخواستند از طریق مسالمتآمیز
پیش بروند بهرهبری "کائوتسکی" و "والدمیر لنین" که دنبال ادامة راه قهرآمیز مبارزه بود ،باال
گرفت" .لنین"" ،کارل کائوتسکی" رهبر بادانش و صالبت در سوسیال دمکراسی اروپا بعد از
"انگلس" را «خائن کنونی سوسیالیزم» خطاب کرد .در این زمان انقالب  1919 - 1918آلمان
در پایان جنگ جهانی اول شکل گرفت و انقالب امپراتوری آلمان را به جمهوری تبدیل نمود.
1. alienation.
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در اینجا نقش شخصیتهای رادیکال نظیر "رُزا لوکزمبورگ" که در میان سوسیال دمکراتها
بودند و در این انقالب نقش داشتند را در صحبت دیگری باید بررسی نمود.
انقالب اکتبر  1917روسیه ،اولین انقالب سوسیالیستی جهان شناخته شد و "لنین" مورد
احترام بسیاری از مردم کشورهای عقبمانده ازجمله ایران قرار گرفت .حکومت جدید در روسیه
اعالم کرد کشورهای اسیر روسیه حق جدایی دارند که این امر هرگز صورت نپذیرفت .در زمان
"استالین" به کتابشویی (ریختن کتابها در دریاچهها) بهجای کتابسوزی در کشورهای اسیر
مانند تاجیکستان پرداختند و مردم کشورهای اسیر شوروی همواره بهصورت شهروند دستدوم
باقی ماندند ،همچنین آموختن زبان روسی برای حضور در بوروکراسی اجباری بود.
بسیاری از روشنفکران رادیکال اروپا برای دیدار "لنین" و کشور نوپای "سوسیالیستی" به
روسیه رفتند ،ولی با مالحظة شکل دیکتاتوری در آن کشور ،سرخورده بازگشتند و مشاهدات خود را
در اروپا انتشار دادند .معروفترین ایشان "برتراند راسل" فیلسوف انگلیسی و "اندره ژید" نویسندة
فرانسوی برندة جایزه نوبل در ادبیات است که کتاب معروف بازگشت از شوروی را نوشت.
سوسیال دمکراتها در مقایسه با مارکسیستها و کمونیستها

در مقایسة سوسیال دمکراتها با مارکسیست و کمونیستها بخصوص نوع روسی آن باید
اذعان داشت که سیاستهای مملکتی ،اجتماعی و روابط با مردم ،میان آنها و سوسیال
دمکراتها بسیار متفاوت بود .سوسیال دمکراسی برخالف مارکسیست و کمونیستهای روسی
که دنبال تقویتِ تنها حزب مجاز به فعالیت بودند ،در پی آن بود تا بتواند با ایجاد راههایی در
جامعه به تقویتِ کلّ جامعه کمک نماید .مارکسیستها و کمونیستها ،حکومت یا دولت را
بهعنوان جامعه میشناختند و خودشان را رهبر و مغز متفکر آن میدانستند و هیچ حقی برای
مردم قائل نبودند .باورشان این بود که دیکتاتوری آنها در این شرایط جهانی بهحق است و «یک
نسل را باید فدای نسل آینده نمود» و مزورانه حکومت خود را "سوسیالیست" میخواندند.
در سوسیال دمکراسی ،دولت را سازمانی مانند سایر سازمانها میدانند ،نه بهتر و نه بدتر از
سازمانهای دیگر اداره میشود .کمونیستها برای دولت ،اقتدار مطلق قائلاند ،اما در سوسیال
دمکراسی برای دولت ،هیچ نوع اقتدار مطلقی نمیشناسند؛ بهعبارتی یکی مونوپلی میخواهد و
خواستار انحصار برای دولت است و دیگری بهدنبال آن است که همة انحصارات را برچیند.
کمونیستها میخواهند طبقهای که در آن حاکمین قرار دارند ،طبقة حاکم باقی بماند و سوسیال
دمکراتها خواستار ازمیان برداشتن همة طبقات هستند .هر دو اعالم میکنند که وضع حاضر
نمیماند .اولی بهدنبال انقالب است و آن را عامل چارهناپذیر اوولوسیون میداند ،و سوسیال
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دمکراتها میگویند سرکوب بهتنهایی ،اوولوسیون سیاسی را تبدیل به انقالب مینماید .یکی به
کاتاکالیزم (زیر و رو شدن جامعه) اعتقاد دارد ،و سوسیال دمکراسی میگوید تغییرات اجتماعی از
فعالیتهای آزادانة افراد حاصل میشود .یکی میخواهد پرولتاریا بماند ،و سوسیال دمکراسی
خواهان پرولتایا نیست .کمونیستها میخواهند همهچیز را از همه بگیرند ،سوسیال دمکراتها
میخواهند همهچیز هر کس برای خودش باقی بماند .یکی میخواهد ثروت را از همه بگیرد،
سوسیال دمکراتها میخواهند همه صاحب ثروت باشند .کمونیستها میگویند هرچه حکومت
میگوید را انجام بده ،سوسیال دمکراتها میگویند آنچه خودت میخواهی را انجام بده .یکی با
استبداد تهدید میکند ،سوسیال دمکراتها وعدة آزادی میدهند .یکی شهروند را در خدمت
دولت میداند ،سوسیال دمکراسی شهروند را آزاد و در خدمت جامعه میداند.
در سوسیالیزم ،جریان عمدة فعالیتهای اقتصادی باید تحت مراقبت و سمتیابی عمومی قرار
داشته باشد ،نه آنکه گروهی بر جان و مال مردم حاکم باشند و قیومیت مردم را بهدست بگیرند.
سیاستهایی که متأسفانه در نهایت سبب بیاعتباری زیادی برای سوسیالیزم گردید .حکومت
پلیسی و دیکتاتوری "استالین" با یک میلیون قربانی که سرانجام در سالهای بعد ،به سقوط
حکومت آنها انجامید ،تراژدی بزرگ قرن بیستم را ساخت .سیستمی که مزورانه توانسته بود برای
دههها جمع کثیری از جوانان جهان را دنبال سراب بهشت "سوسیالیزم" تحت رهبری "آموزگار
خردمند طبقة کارگر" یی آنچه دستگاه حکومتی" ،استالین" را خطاب میکرد یی بکشاند.
سوسیال دمکراسی در اروپا به سیر خود ادامه داد و در خدمت پیشبرد جامعه قرار گرفت.

از سوی دیگر سیر سوسیال دمکراسی به اینجا خاتمه نیافت و در ادامه یک نوع سوسیالیسم
بهصورت "چپ نو" در مقابل آن بهوجود آمد .این حرکت عمدتاً بعد از جنگ ویتنام در سال 1968
توسط "مکتب فرانکفورت" و افرادی مانند "هربرت مارکوزه" که چنین تفکری را پرورش دادند،
بهوجود آمد که در آن اتحاد شوروی و سوسیال دمکراسی ،هر دو مورد انتقاد آنها بود .پایههای
فکری و تئوریهای آنها با آنچه تاکنون گفته شده بود ،تفاوت داشت ،در آن از تئوریهای
اجتماعی ،سوسیالیزم ،صنعتی شدن( ،)1تکنولوژی و مدیریت کامل جامعه صحبت میشود.
شرح باال در بیان سوسیال دمکراسی ،بحثی پایهای برای آشنایی کلّی با این مبحث بسیار
وسیع است .چه تاکنون تغییرات بسیاری در آن بهوجود آمده است .من در گفتار باال فرصت شرح
سوسیالیزم اروپایی ،سوسیال دمکراسی نو که حتی در آن تعریف شهروند نیز مورد بحث است را
1. Industrialism.
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نداشتم .همچنین دیکتاتوری چین که میخواستند سوسیالیزم و مارکسیست را از راه طبقة دهقانان
مستقر نمایند که به دیکتاتوری گروه رهبری حزب کمونیست کشیده شد و کشمکشها برای در
دست گرفتن رهبری در میان آنها ادامه یافت .برای مطالعة بیشتر ،منابع وسیعی موجود است.
ذ :در جمعبندی توضیحات شما به این نتیجه رسیدم که ما دو سیستم یا دو دیدگاه را بهتر شناختیم.
یکی جریان سرمایهداری و دیگری سوسیالیسم است که نواقص و مسائل و تجربة آن دو سیستم
را در رابطه با مردم در دنیا گسترش دادند و در رابطه با رفاه اجتماعی مردم حرکت بنیادی نکردند،
شما فکر نمیکنید با شناختی که از سوسیالیسم و سرمایهداری داریم ،سوسیال دمکراسی بهعنوان
یک آلترناتیو معقول مطرح است که رفاه اجتماعی را در جامعه توسعه میدهد؟
ق :سؤال خیلی جالبی است .با توجه به موضوعاتی که اشاره کردم ،تجربیات اجتماعی در
قرن بیستم نشان داد که مبارزین و فعالین حرکتهای اجتماعی هرگز نتوانستند یک دولت
سوسیالستی آنطورکه میخواستند یا ادعا داشتند را بهوجود آورند .ایجاد یک دولت سوسیالیستی
نیاز به سرمایة کافی دولت داشت و رسیدن به آن ،تنها از راه عبور از سرمایهداری میسر بود.
فیالمثل در روسیه ،دوران سرمایهداری بسیار کوتاه بود و ثروتی برای ایجاد یک دولت
سوسیالیستی فراهم نشده بود .دولتی که قبل از انسجام دوران سرمایهداری کشور با کودتای
بلشویکی سر کار بیاید و بهزعم خود بخواهد دنبال ایجاد سیستم سوسیالیستی در کشور باشد،
تنها به کشتار مردم و جنایاتی که بهعنوان رسیدن به بهشت موعود مرتکب شدند ،منتهی
میشود و دستاوردهای مادی این دوران که با خفه نگاه داشتن مردم بهدست آمد ،دردهای مردم
را دوا نکرد و در مملکت و جامعه تنها مردمی در ترس و عدم امنیت و در خود فرو رفته باقی
گذاشت و وسیلهای برای رسیدن به سوسیالیزم نشد ،نتیجة کار را همه میدانند.
در قرن گذشته ،کشورهای در حال رشد اقتصادی یا در پروسة رهایی از چنگ استعمار و
استثمار ،با اعالم سیستم سوسیالیستی برای حکومت ،راه چشمگیر و پیشرفتهای برای جوانان در
آنروز محسوب میشد .ولی انقالبات پیروزمند آنزمان ،نهتنها سیستم سوسیالیستی را بهوجود
نیاورد ،بلکه کشور بالفاصله در چنگ دیکتاتور یا دیکتاتوری جدیدی بهضمانت تفنگ بهکار رفته
در انقالب قرار گرفت .نمونههای کوبا و ویتنام از آنجملهاند .بدینترتیب سوسیالیسم تنها
بهصورت اندیشة مورد عالقة جوانان باقی ماند .از سوی دیگر در مقابل این تجربیات ،سوسیال
دمکراسی در کشورهای پیشرفتة اروپایی آثار خوبی را در خدمت به کارگران و مردم تهیدست در
عرصة جهانی بهجای گذاشت .با وجود این ،شاهد این واقعیت هستیم که سوسیالیزم هنوز
بهعنوان تجربة یک دولت سوسیالیستی که آزادی از آن جدا نباشد ،پدید نیامده است .آنچه
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بهعنوان دولت سوسیالیستی خواستند مردم بپذیرند ،همواره بدون آزادی و حکومتی دیکتاتوری با
نام سوسیالیزم بود .اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که تمام لغات انتخابی نامش نادرست و
خالی از معنی نامگذاری شده بود ،بهترین معرّف این تزویر تاریخی است.
در ایران امروز ،مانند زمان شاه ،مسئلة روز ،آزادی و دمکراسی است .خواستار هر نوع سیستم
حکومتی شدن مانند سوسیال دمکراسی ،نهتنها با دروغی آشکار میگویند ما خودمان سوسیال
دمکراسی هستیم بلکه موضوع آزادی و دمکراسی هم لوث و فراموش میشود .لذا با فکر کردن
روی این مباحث مخالف نیستم ،اما طرح این مسئله بهعنوان راهحل روز ،ما را به بیراهه میبرد.
ذ :شما بحث را بردید به داخل ایران که مجموعة حرکت ما در آن رابطه است و اگر هم به
جمعبندی یا یک راهحل برسیم ،برای کشور خودمان است .درست میفرمایید که بهطور علنی
چنین بحثهایی را در ایران نمیتوان عنوان کرد ،ولی کسانی که در این زمینه کار میکنند ،آیا
به نظر شما میتوانند مسئلة سوسیال دمکراسی را بهعنوان یک آلترناتیو موفق همچون
کشورهای مختلف اروپای شمالی (اسکاندیناوی) که تا بهحال موفق عمل کردهاند ،علیرغم
تفاوتی که جامعة ما با جامعة اروپا دارد ،در جامعه از آن صحبت کنند؟
ق :این قضیه در دوران فعالیت مجدد جبهة ملّی (دوم) در سالهای  1339تا  1343زمان
حکومت شاه مطرح بود .جبهة ملّی از حکومت شاه درخواست انتخابات آزاد داشت و حکومت
شاه از آن طفره میرفت .حتی از آقای الهیار صالح ،بهنوعی تقاضای تشکیل دولت کردند که
البته با حضور سیستم دیکتاتوری موجود ،قبول آن ،قرار گرفتن در خدمت دیکتاتوری بود.
همزمان آقای خلیل ملکی که رهبری جامعة سوسیالیستهای نهضت ملّی را داشت یی که
سازمان کوچکی بود و بخشی از بقایای حزب زحمتکشان ملّت ایران (نیروی سوم) را تشکیل
میداد یی روی جبهة ملّی فشار آوردند که باید "نقشه و برنامه" داشته باشد .پاسخ جبهة ملّی
این بود« :خواستة ما تنها اجرای قانون اساسی است .ما آزادی بیان ،اجتماعات و انتشارات
میخواهیم .ما استقرار دمکراسی در مملکت را میخواهیم .چنانچه هر برنامة دیگری را تقاضا
کنیم ،حکومت قبول میکند ولی هرگز آن را بهدرستی انجام نخواهد داد و ما همچنان گرفتار
استبداد باقی خواهیم ماند» .برنامة اصالحات ارضی را سال بعد ،بهطور تصادفی حکومت شاه
پیاده کرد که سراسر نادرست و بیبرنامه اجرا شد و بخش عظیمی از زارعین و رعایا ،از روستاها
به شهرها کوچ کردند ،چون برنامهای ارائه نکرده بودند تا نگذارند آب قنات روستاها خشک شود
و غیره ،و دیکتاتوری با تمام شدت خودش باقی ماند .دکتر امینی هم که در آنزمان با فشار
آمریکا روی کار آمده بود ،زیر بار انتخابات آزاد نرفت .او تنها میخواست بدون هیچ تغییر اساسی
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در روند ادارة کشور ،جبهة ملّی از او در مقابل شاه پشتیبانی نماید .در دورة دیکتاتوری مذهبی نیز
هرگز حاکمین هیچگونه دیالوگی با دگراندیشان در ارائة برنامه نداشته و ندارند .و اما در ادامة
صحبت شما ،البته از هر موضوعی ،در هر زمان میتوان گفتوگو کرد ،ولی در کشوری که
هیچگونه آزادی وجود ندارد و فضای آزادی برای تبادل آراء و افکار و اندیشهها در کار نیست،
اینکار یکنوع تفکر در خالء است .مهمتر از همه ،با توضیحاتی که دادم ،ما باید بهدنبال طرح
هیچ فکر و برنامهای بهجز خواستار آزادی و دمکراسی نباشیم ،درغیراینصورت بهجای ایجاد
وحدت بیشتر در برابر دیکتاتوری ،به تشتت آراء در میان مبارزین دست زدهایم.
ذ :بخش اول که مسئلة آزادی است را تأیید کردید که در یک جامعة دمکراتیک ،عدالت اجتماعی
به معنای واقعی و نسبی بودن آن انجام میشود .شکّی نیست که بدون آزادی و دمکراسی
اساساً عدالت اجتماعی به آن نوعی که ما از نظر علمی دربارهاش صحبت میکنیم ،انجام
نخواهد شد .ولی با تجربة خوبی که از جهان و کشورمان بهطور اختصار ارائه دادید ،مضافاً اینکه
حاکمیت و سیستمی که طی این سی و اندی سال در کشور ما حاکم است ،نشان داده که نه
توان آزادی در جامعه دارد و نه دمکراسی و نه اینکه عدالت اجتماعی مد نظرش است .بههرحال
برای رسیدن به این دو نکته ،شما از انتخابات آزاد صحبت کردید که بخشی از مسئلة اجتماعی
و دمکراسی ،آزادی است .چون بدون داشتن دمکراسی و آزادی ،اساساً نمیشود از انتخابات آزاد
صحبت کرد .در نتیجه اگر ما به جامعة خودمان بهعنوان آلترناتیو یا در واقع برای تحقق آزادی،
دمکراسی و مردمساالی یا عدالت اجتماعی صحبت کنیم ،به عناوین مختلف در بین نیروهای
اپوزیسیون جمهوری اسالمی چه در داخل و چه در خارج از ایران دارند از آن صحبت میکنند.
لذا سؤال من مشخصاً این است که آیا راهحل سوسیال دمکراسی بهعنوان یک آلترناتیو برای
جامعة ما مطرح است یا نیست؟
ق :من این قضیه را اینطور میبینم :آنهاییکه به موضوع راهحلهای جامعه فکر میکنند و
انرژی میگذارند ،که تعدادشان هم رو بهافزایش است ،ارتباطشان در خارج از کشور با مردم داخل
محدود است .در داخل کشور نیز وسایل توزیع و انتشار نظرات و افکارشان ،قدرت و انرِژیشان
همگی ناچیز است .لذا بهتر است بهجای صرف وقت برای پیدا کردن سیستم آلترناتیو برای کشور،
دنبال آن باشند که اهمیت سیستم همراه آزادی ،دمکراسی ،فضای آزاد برای اندیشیدن و گفتوگو،
داشتن انتخابات آزاد و مجلسی که برآمده از آراء مردم باشد را با مردم در میان بگذارند و به ایشان
توضیح دهند و استدالل نمایند که مهمترین مسئلة روز برای ما برقراری آزادی و دمکراسی در
کشور است .صحبتی خارج از این موضوع ،نهتنها انرژی محدود ما را صرف برنامههای غیرضروزی
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مینماید ،بلکه ما را به بحث و جدالها و پلمیکهایی میکشاند که فقط ما را از هم دور میسازد
درحالیکه ما بیش از هر چیز به همکاری و در کنار هم بودن نیاز داریم.
طرف دیگر صحبت ،از چگونگی سیستمهای اجتماعی در کشورهای پیشرفتة غرب و
شناخت آن با این موضوع که کدام سیستم حکومتی برای ایران مناسب است ،توفیر اساسی دارد.
موضوع اول ،شناخت سیستمهای جهانی است که با وجود مدارک و بحثهای گوناگون
اجتماعی و سیاسی که در اینترنت وجود دارد و نیز دسترسی به سایر انتشارات جهانی ،کار
مشکلی نیست .تنها مسئلة بحثانگیز این است که کدام سیستم برای ایران مناسب است و
کدام آلترناتیو برای سیستم استبداد مذهبی کنونی بهتر است؟ میتواند ما را به موضوعهای دیگر
از جمله آیا لیبرالیسم بهتر است یا سوسیالیزم و غیره بکشاند و عمالً ما را از استراتژی الزم در
این دوران که همانا فقط خواستار آزادی و دمکراسی بودن است ،دور میکند و ناگزیر اختالفات
ایجاد میشود .در این دوران صورت مسئله تنها همان آزادی ،دمکراسی ،فضای آزاد انتخاباتی،
انتخابات آزاد و داشتن یک حکومت منتخب مردم است .در مرحلة بعد و در فضای آزاد و بودن
آزادیهای الزم ،میتوان فکرهای متعددی از قبیل لیبرالیسم ،سوسیالیزم ،سوسیال دمکراسی و
غیره را کانالیزه کرد و با مردم به بحث گذاشت و در زمان مناسب در مجلس منتخب مردم مورد
بررسی قرار داد .در آنزمان است که برای ما روشنتر میشود تا از چه طریقی بهتر به عدالت
اجتماعی خواهیم رسید و کدام سیستم اجتماعی در جهان برای ما مناسبتر است .بهترین بدیل
نظام دیکتاتوری مذهبی حاضر یک سیستم دمکراتیک و آزاد است که فشار را از سر مردم بردارد
تا میدان بحث و گفتوگو برای مردم بهوجود آید.
ذ :مسئلة دمکراسی سالیان سال در جریانات سیاسی اروپا مطرح است .در ایران ،همانگونه که
شما اشاره کردید ،در دوران جبهة ملّی و مبارزات دانشجویی خودتان ،به این مسئله بهعنوان
یک آلترناتیو فکر میکردید ،اما چرا قبل از انقالب ،فعالین سیاسی دربارة این مسائل و بهطور
مشخص ،سوسیال دمکراسی صحبت زیادی نکردند .الاقل آنچه که تاریخ و کتابها و مقاالت
نشان میدهد ،هیچوقت بهعنوان یک آلترناتیو در جامعه مطرح نشد ،حتی بهعنوان مطلق
خودش .علیرغم اینکه فرمودید در جبهة ملّی و در بین جوانان آنزمان مورد توجه بود .لذا دلیل
آن را چه میبینید؟
ق :در مورد اینکه چرا در جبهة ملّی بحث سوسیال دمکراسی صورت نگرفت .اوالً جبهة ملّی
"جبهه" بود و بحثهای حزبی سوسیالیزم هم در حد یک بحث حزبی بود و جبههای در آن
نمیتوانست صورت پذیرد .چون در جبهة ملّی همهگونه طرز تفکری وجود داشت و بهصورت
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جبههای برای کسب آزادی و برقراری دمکراسی ،در کنار هم مبارزه میکردند .در ثانی ،همانطورکه
در صحبتهایم گفتم ،جبهة ملّی تنها بهدنبال استقرار آزادی و دمکراسی در ایران بود و کاری به
سیستمهای حکومتی نمیتوانست داشته باشد .جبهة ملّی باور داشت که پایه و اصول کار برای
رهایی مردم از چنگ دیکتاتوری ،ایجاد یک حکومت منتخب مردم است و زمانیکه فضای آزاد و
دمکراسی فراهم شد ،هر برنامة درستی میتواند شکل بگیرد .در احزاب وابسته به جبهة ملّی ایران
اینگونه بحثها عملی بود ،ولی دیکتاتوری ،رمقی برای آنها باقی نگذاشت که افکارشان شکل
بگیرد ،همچنین فضای باز وجود نداشت که با مردم در میان گذاشته شود.
در ادامة صحبت ،برای اینکه پاسخ کاملتری به سؤال شما بدهم ،نیاز است دقایقی از نحوة
شکلگیری نهضت چپ در ایران را توضیح دهم تا بتوانم نشان دهم چگونه پروسة شکلگیری
نهضت چپ به بیراهه کشیده شد و نهتنها جلو پیشبرد منافع ملّی ایران را قرار گرفت ،بلکه سبب
بدبینی مردم به سوسیالیزم و شرکت مردم در احزاب سیاسی گردید.
افکار و اندیشههای چپ ،از روسیه و غرب وارد ایران شد .حزب توده با کمک شوروی و
تبلیغات وسیع بینالمللی ،افکار چپ و کمونیسم را توسط شوروی در ایران مستقر گردانید و
زمانی هم اکثریت روشنفکران جامعه را دربرگرفت .بیراهه رفتن حزب توده بهعنوان جلودار فکر
چپ در ایران ،مردم را نهتنها به چپ ،بلکه به تشکیالت و حزب بدبین ساخت .با این توضیح و
شرحی از تاریخچة چپ ایران ،همچنین سیر و حضور آن در میان مردم و ضرباتی که حزب توده
و شوروی به اندیشة چپ و اعتماد و انتظارات مردم ایران وارد آوردند ،بحث سوسیال دمکراسی
را آسانتر مینماید.
در ابتدا افکار چپ از غرب وارد ایران میشد و ترجمة متون غربی یکی از این راهها بود.
همانگونه که خیلی پیشتر از انقالب مشروطه ،میرزا آقاخان کرمانی ،کتاب آنتیدورینگِ
"فردریک انگلس" را ترجمه کرد ،حتی سید جمالالدین اسدآبادی رسالهای در ردِّ آن نوشت .بعد
از آن ،افکار سوسیال دمکراسی از راه روسیه و از طریق "طالبوف" به ایران آمد و حزب "عدالت
اجتماعی" تأسیس شد .مطالعة کتاب فکر سوسیال دمکراسی در نهضت مشروطه نوشتة دکتر
فریدون آدمیت بهترین مآخذ مطالعة این سیر تاریخی است.
ذ :ببخشید حرفتان را قطع میکنم .یعنی دوران  1906مد نظرتان است که "اجتماعیون عامیون"
در ایران شکل میگیرد؟
ق" :اجتماعیون عامیون" متأثر از سوسیال دمکراسی روسیه بود .حتی در "باکو" که ابتدا
"حزب اجتماعیون عامیون" در آنجا شکل گرفت ،درکنار سوسیال دمکراسی روسیه قرار داشت
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و دکتر نریمان نریمانوف و دیگران بودند که رسماً حزب را تأسیس نمودند و بهتدریج رشد پیدا
کرد ،بهعبارتی افکار چپ ،چه از خاستگاههای غربی و چه از خاستگاههای روسیاش به ایران
وارد شد .پس بعد از انقالب  1917بلشویکی ،جریان جنگل و حکومت سوسیالیستی گیالن
بهرهبری میرزا کوچکخان بهوجود آمد و مطالعة آن بسیار جالب است که چگونه دولت بلشویکی
بهریاست "لنین" بهجای کمک به آزادیخواهان گیالن ،دیکتاتوری رضاشاه را کمک
به بورژوازی جوان ایران میخواند و با نهایت تأسف ،سبب از میان رفتن آزادیخواهان
گیالن میشود.
رشد افکار چپ در ایران با تحصیلکردههای غرب که به حرکت چپ در اروپا آشنا شده و
برخی از آنها که در روسیه پرورش یافته بودند ،شکل جدیدی بهخود گرفت .پیدایش گروه
"ارانی" و انتشار مجلة دنیا ،پایههای شکلگیری چپ جدیدی را در دوران رضاشاهی پایهریزی
میکند .پنجاه و سه نفر از روشنفکران آنزمان که اغلب آنها در مجلة دنیا ،گِرد دکتر تقی ارانی
جمع شده بودند ،به زندان میافتند .قتل دکتر تقی ارانی از اندیشمندان بزرگ و میهندوست چپ
ایران در زندان رضاشاهی به سال  ،1318فرصتی برای رشدگیری چپ وابسته به شوروی در
ایران گردید .عوامل روسی مجال یافتند که حزب توده را بهشکلی که دنبالهرو حزب برادر در
اتحاد شوروی باشد ،بسازند و نام دکتر ارانی را نابجا سرلوحة حزب قرار دادند ،درحالیکه اگر ارانی
زنده مانده بود شکلگیری چپ ایران صورتِ دیگری بهخود میگرفت .اخیراً محققین ،اسناد
مربوط به مخالفت ارانی با محاکمات مسکو را پیدا کردهاند .در محاکمات جنایتکارانه مسکو،
"استالین" رهبران بلشویک و سایر مخالفین خود را به نام اینکه جاسوس امپریالیست بودند
محاکمه و اعدام نمود .فشار و شکنجه متهمین بهشکلی بود که همة متهمان اقرار به خیانت
میکردند ،زیرا در غیراینصورت خانوادة آنها هم محاکمه و اعدام میشد .شرح این جنایات
بزرگ ،بهدقت جمعآوری و در کتابهای متعددی منتشر شده است.
حزب توده با دنبالهروی از سیاستهای شوروی که منافی منافع ملّی ایران بود ،قدمبهقدم به
دفاع از خواستههای زیانبخش شوروی از ایران میپرداخت .ازجمله پشتیبانی و موافقت با اهداء
امیتاز اکتشاف و بهرهبرداری نفت شمال به شوروی بود .این سیاست در تضاد با منافع ملّی ایران،
حزب توده را در برابر دکتر مصدق قرار داد که با تصویب این قرارداد در مجلس چهاردهم شدیداً
مخالفت داشت .دکتر مصدق با نظریة سیاستِ موازنة منفی ،دنبال آن بود که امتیاز نفت جنوب
را هم از انگلیسها بگیرد .سیاست موازنة منفی یعنی بهجای آنکه به روس و انگلیس امتیاز
مساوی در نفت داده شود ،به هیچیک از آنها امتیازی داده نشود.
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حزب توده در ادامة کار ،نهتنها با دکتر مصدق ،بلکه با ملّی شدن نفت هم مخالفت نمود،
چون ملّی شدن جلو واگذاری امتیاز نفت به شوروی را هم میگرفت ،روزنامة فکاهی "چلنگر"
وابسته به حزب توده ،شعر «صنعت کشک و لبو ملّی شده /حزب دکتر بقبقو ملّی شده» که
تحقیر ملّی شدن صنعت نفت بود را منتشر کرد .در آنزمان دکتر بقایی از شخصیتهای معروف
نهضت ملّی و حزب زحمتکشان ملّت ایران و مرکز تجمع سوسیالیستهای وابسته به نهضت
ملّی بود .مخالفت حزب توده با نهضت ملّی ایران و نیز رهبری آن ،دکتر مصدق و دولت ملّی
دکتر مصدق ،همراه با فشارهای سیاسی و دیپلماتیک دولت شوروی به حدّی بود که قاضی
شوروی در دادگاه بینالمللی الهه ،که در آن موضوع مالکیت شرکت نقت ایران و انگلیس
مطرح بود ،برای رأی دادن حاضر نشد و نمایندة لهستان نیز به نفع دولت انگلیس رأی داد .این
در حالی بود که قاضی شرافتمند انگلیسی در دادگاه الهه رأی خود را به نفع ایران داد.
حزب توده در آغاز تأسیس ،با انتشار شعارهای سوسیالیستی و دفاع از طبقة کارگر ایران
موفق گردید جمع بزرگی از کارگران ایران را در حزب خود متشکل نماید .این سازماندهی در
تاریخ مبارزات کارگری ایران بیسابقه بود .شیوة سازماندهی از نوع شوروی "سانترالیسم
دمکراتیک" که بیشتر سانترالیسم بود تا دمکراتیک ،یک حزب استالینیستی بهجای حزب ملّی و
دمکرات از حزب توده بهوجود آورد.
مخالفت حزب توده با دکتر مصدق که سرگرم شدیدترین مبارزات با دولت انگلیس در ملّی
کردن صنایع نفت در ایران بود و از پشتیبانی کامل مردم در رهبری نهضت ملّی ایران برخوردار
بود ،سبب شد حزب توده در میان مردم تنها بماند .حزبی که با پشتیبانی جمع بزرگی از
روشنفکران و حمایت بیسابقة بخش قابلمالحظهای از کارگران ایران وارد میدان سیاست
مملکت شد و انتظار میرفت که رهبری سیاست مملکت را در دست بگیرد یا حداقل قدرت
چشمگیری در دفاع از منافع ملّی ایران باشد .ولی چنین نشد و مردم حاضر نشدند از حزبی که
چنین آشکارا حامی کشوری بیگانه که همواره بهدنبال استفادهجویی از منافع ملّی ایران بوده
است ،حمایت نمایند .مردم در قیام سیام تیرماه  1331در برابر شاه و ارتجاع داخلی ایران و نیز
پشتیبانی قاطع از دکتر مصدق ،رهبر نهضت ملّی ایران نشان دادند که اهمیتی به تبلیعات حزب
توده علیه دکتر مصدق نمیدهند .حزب توده با این مخالفتها بهخاطر حمایت از شوروی ،هم
اعتبار خود را در میان مردم از دست داد و هم مردم را نهتنها با حزب توده مخالف نمود بلکه به
شرکت در احزاب بیعالقه کرد و جلو رشد افکار سوسیالیستی که متأسفانه بهشکل روسی آن
معرفی شده بود را گرفت .چپ بودن و حزبی بودن را که میتوانست سرمایهای برای حرکت

  178سوسیال دمکراسی در ایران

آزادیخواهی ایران باشد ،از چشم مردم انداخت و به آن بدبین ساخت .اغلب نشریات در آن دوران
برای آنکه جایی نزد مردم پیدا کنند در باالی روزنامة خود مینوشتند که «این روزنامه به هیچ
حزب و دستهای وابسته نیست» .اعالم قبول اشتباه در مورد مخالفت با دکتر مصدق از طرف حزب
توده نیز در دنبالة مرگ "استالین" و تغییر سیاست شوروی در مورد دکتر مصدق صورت گرفت!
حزب توده باز در دنبالهروی از سیاست شوروی تا بدانجا پیش رفت که در خدمت
دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسالمی قرار گرفت و سپس فعالین آنها توسط همان حکومت
زندانی و اعدام شدند.
چپ مستقل در ایران

در سیر نهضت چپ مستقل در ایران ،حزب سوسیالیستی نظیر "حزب ایران" بهوجود آمد که
ابتدا بهخاطر ملّی بودن ،شهرت یافت ،ولی در عمل رشدی میان مردم پیدا نکرد .این حزب تنها
در شهر رشت که میتوانست مرکز رشد حزب توده باشد ،از نظر شهرت و پشتیبانی مردم بر
حزب توده فزونی یافت و پایة مردمی وسیعی پیدا کرد .بهدلیل آنکه "حزب ایران" طرفدار میرزا
کوچکخان بود و حزب توده در دنبالهروی از سیاستهای نادرست شوروی ،در برابر میرزا
کوچکخان قرار داشت.
"حزب ایران" متخصصین و تکنوکراتهای ایران را در خود جمع کرده بود و ذخیرة بزرگی
برای خدمت به دولت ملّی دکتر مصدق بهشمار میآمد .پایههای مدیریت در ساختار حکومت ملّی
را آنها بنا نهادند .آقایان الهیار صالح ،دکتر کریم سنجابی ،مهندس کاظم حسیبی ،مهندس خلیلی
رئیس دانشکدة فنی و دکتر شاپور بختیار و بسیاری دیگر از رهبران و فعالین این حزب بودند.
"خداپرستان سوسیالیست" بهرهبری دکتر محمد نخشب از "حزب ایران" جدا شدند که فعالین
ملّی و مورد اعتماد بسیاری همراه ایشان بود .این گروه "حزب مردم ایران" را ساختند .دکتر کاظم
سامی ،وزیر بهداری دولت بازرگان که بهدست جالدان جمهوری اسالمی بهقتل رسید و دکتر
پیمان از ملّی مذهبیها ،دکتر یحیی زاده ،حقوقدان و بسیاری دیگر از فعالین این حزب بودند.
تنها "حزب زحمتکشان ملت ایران" (نیروی سوم) که در زمان مصدق از حزب توده
منشعب شد ،افرادی مانند خلیل ملکی ،جالل آلاحمد ،مهندس قندهاریان ،دکتر محمدعلی
خنجی و بسیاری دیگر بهرهبری خلیل ملکی توانست آلترناتیوی از نظر سیاسی با ساختار
سوسیالیستی در برابر حزب توده بسازد و مورد اعتماد مردم باشد .ولی کودتا ،فرصت رشد به
حرکت چپ مستقل از سیاستهای شوروی و وابسته به نهضت ملّی ایران را نداد.
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"حزب ملت ایران" بهرهبری زندهیاد داریوش فروهر ،شعبهای از پانایرانیستها بودند که به
نهضت ملّی و دکتر مصدق وفادار باقی ماندند و پسوند پانایرانیست را از نام حزب برداشتند و آن را
فعالیتی فرهنگی خواندند .پانایرانیستها شعب مختلفی داشتند ،برخی هم از نهضت ملّی جدا شده
و به پشتیبانی از شاه پرداختند .پانایرانیستها در مجموع ،افکار ناسیونال سوسیالیستی داشتند.
فعالیتهای ملّی فعالین آنها نظیر خسرو سیف در خدمت نهضت ملّی ایران بسیار مغتنم است.
احزاب ناسیونال سوسیالیستی دیگری هم بهکمک دربار بهوجود آمد ،مانند "سومکا"
(سوسیالیستهای ملّی کارگران ایران) که لباس سیاه به تن میکردند و آرمی شبیه عقاب به بازو
میبستند ،بدینصورت ادای فاشیستهای موسولینی و نازیهای هیتلری را درمیآوردند ،با اینکه
رهبر باسوادی مانند دکتر منشیزاده داشتند ،ولی ساطور بهدست ،دنبال قلع و قمع روشنفکران
بودند" .حزب آریا" پیراهن قهوهای میپوشیدند و بهرهبری افسر بازنشستهای به نام هادی سپهر
که نابینا بود و هواداران اندکی داشت ،دورش را میگرفتند و اینطرف و آنطرف بهنفع شاه شعار
میدادند و با چوب و مشت به هر کس که مخالف شاه بود و زورشان میرسید خدمت میکردند.
ذ :بله .تا آنجاییکه من اطالع دارم ،هم در داخل و هم خارج از ایران ،این نظریه مطرح و دغدغة
خیلی از افراد است و روی این قضیه صحبت و مطالعه میکنند و شما نیز نظرتان را در
خصوص دمکراسی و انتخابات آزاد گفتید .حال اگر بتوانید این مسئلة دمکراسی ،آزادی و عدالت
اجتماعی را توسعه بدهیم ،باید برای بعد از انتخابات آزاد در جامعه یک آلترناتیو موجود باشد و
عدهای بر این نظر هستند که معقولترین آلترناتیو در جامعة ما بعد از جمهوری اسالمی یک
سیستم سوسیال دمکراتیک است ،لذا چگونه میشود این جریان را در داخل و خارج از کشور
تقویت کرد یا توسعه داد؟
ق :همانطورکه عرض کردم ،ما در این شرایط دیکتاتوری ،فضای الزم و فرصت گفتوگو
جهتِ انتخاب بدیل مناسب برای نظام دیکتاتوری مذهبی حاکم را نداریم .لذا بهترین استراتژی
ما آشنا کردن مردم به استقرار آزادی و دمکراسی در مملکت است ،وقتی فضای آزاد و
دمکراتیک ایجاد شد ،بحثهای جدید برای سیستم حکومتی را مطرح میکنیم .در
غیرآنصورت ما بیدلیل خود را به چالههای بحث و جدل در جامعه میاندازیم و در عمل،
بهجای دوستی الزم میان مبارزین ،احیانآ به اختالفاتی گاه عمیق در میان ایشان دامن میزنیم.
ذ :بههرحال در نهایت این مردم ایران هستند که انتخاب میکنند چه سیستمی را در جامعه
میخواهند .شکّی نیست که در مسائل آزادی ،دمکراسی و حقوق بشر همنظر هستند و چنین
جامعهای را با این معیارها خواستارند .ولی سؤال در خصوص نیروهای سیاسی است که امروزه
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با جمعبندی  35سال گذشته ،آیا بدون هیچ مجادلهای میتواند این نظریات بین آنها
موجود باشد؟
ق :بله .اینجور هم میشود .بهنظر من ،نیروهای سیاسی در این فضا و شرایط دیکتاتوری،
قادر به مطالعة الزم و گفتوگو با یکدیگر نیستند؛ چه حکومت ،نیرویی برای آنها باقی نگذاشته
است .حال اگر بتوانند این بحثهای داخل حزبی را ادامه دهند و سعی نمایند تا این
پژوهشهای سیاسی و اجتماعی به اتحاد الزم میان آنها صدمه نزند و مبارزین در مبارزه با
دیکتاتوری مذهبی کنونی را منسجم نماید ،بهنظر من مانعی ندارد و در جای خود مفید هم است.
با وجود اینکه به انتهای برنامه رسیدیم ،نکتة دیگری را میخواهم اضافه کنم .این حقیقتی
است که مردم حرف آخر را در فضای آزادی خواهند گفت .ولی ما بهعنوان روشنفکران جامعه،
وظیفه داریم که نظر خودمان را در مورد جمهوری ،آزادی ،دمکراسی و دیگر مسائل جنبی
بگوییم تا مردم آگاه یا آگاهترشوند و به رشد فکری و آگاهیهای مردم نسبت به این موضوعات
مهم و اصلی کمک کرده باشیم.
ذ :آنچه در این سی و اندی سال یا حتی بیشتر در تاریخمان تجربه داریم ،بحث نداشتن آگاهی
است که الزاماً رأی دادن و رأیگیری و شرکت کردن در انتخابات به معنی درک مشخص و
صحیح از مقوالتی که در جامعه مطرح میشود ،نیست .خیلیها همان رفراندوم معروف
جمهوری اسالمی را نمیدانستند .من تصور میکنم که اکثریت مردم اساساً نمیدانستند که
جمهوری اسالمی چیست .چون هیچ نوع صحبت و آگاهی به مردم داده نشده بود .وقتی از این
صحبت میکنم که مردم نهایتاً انتخاب میکنند ،یعنی بخش آگاه جامعه باید بهواسطة آگاهی،
این انتخاب را داشته باشد که چه چیزی را میخواهند .لذا در این رابطه بود که درخصوص
مطرح شدن سوسیال دمکراسی در جامعه از شما پرسیدم ،زیرا چه در داخل و چه در خارج از
کشور نیروهایی هستند که در این زمینه کار میکنند و به قول شما میتوانند به مردم آگاهی
برسانند که جامعة ما چه تضادهایی دارد و مردم ما خواهان چه نوع زندگی در جامعه هستند.
ق :بله ،من قبول دارم که این کارها باید انجام گیرد .از راه کتاب و مجله و راههای دیگر
میتواند صورت گیرد ،اما نباید موضوع اصلی باشد ،بلکه در این دوران گذار از دیکتاتوری ،مسئلة
اصلی ما همان کسب آزادی ،دمکراسی و حقوق بشر باید باقی بماند .از منابع مختلفی برای این
مصاحبه سود جستهام .برای هر مبحثی با همان نام ،کتابی موجود است .از جمله دایرۀالمعارف
بریتانیکا( )1میتواند منبع بسیار خوبی برای بسیاری از موضوعات مختلف باشد.
1. Encyclopedia Britannica.
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تاریخ گفتوگو :سهشنبه اول ژوئیه  2014ی برابر با دهم تیرماه .1393
رادیو پویا ـ مهدی ذوالفقاری :جناب آقای کاخساز سپاسگزارم که این وقت را در اختیار ما
گذاشتید.
ناصر کاخساز :درود بر شما دوست عزیز و درود بر همکاران جنابعالی و شنوندگان عزیز
این برنامة رادیویی و با سپاس متقابل ،در خدمت شما هستم.
ذ :متشکرم .تمایل دارم از مصائبی که متأسفانه شما قبل از انقالب  57داشتهاید صحبت کنم .ولی
ترجیح میدهم در خصوص فعالیتهای فعلی خود و اینکه تا چه اندازه در جریان مسائل سیاسی
و اجتماعی هستید را برای شنوندگان عزیز بیان بفرمایید.
ک :عرض کنم که با بیوگرافی دادن میانة چندانی ندارم .من فکر میکنم کسانی درون
جامعة پیشامدرن یا در بین روشنفکران وجود دارند که هنوز دچار تفرقه و دستهبندیهای
گوناگون هستند و فکر مستقل در رابطه با گروهبندیهایشان شاید بهاندازة کافی شکل نگرفته
باشد ،ارائه بیوگرافی باعث میشود که بعضیها را بهطور مثبت به طرف مباحثة( )1ارائه شدة
کتبی یا شفاهی بکشاند و بعضیها را بهشکل منفی از ورود به بحث و شنیدن مباحثه یا خواندن
آن بازدارد ،من این را بسیار دیدهام .به اینخاطر فکر میکنم تا وقتیکه خودمختاری ذهنی در
بین روشنفکران و در جامعه خیلی رشد نکرده باشد ،از پیش بیوگرافی دادن ،یک مقداری
1. Discourse.
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پیشداوری ایجاد میکند؛ حتی در غرب نیز تاحدودی چنین است .همچنانکه "میشل فوکو"
میگوید« :باألخره باید به دخالت اخالق شخصی در اثر یا نوشته پایان داد» .لذا در تأیید گفتة
"فوکو" باید بگویم نویسنده یا گوینده ،با ارائه بیوگرافی پیش از ورود به دیسکورز ،مخاطب را
تحتتأثیر خود میگیرد و بعد از آن درهای دیسکورز را به روی وی باز میکند .از اینرو ،من
بارها تأکید کردهام که کمی عادت کنیم به خود حرفها گوش داده و آن را به بیوگرافی
تبدیل نماییم.
ذ :هرگونه که مطلوب شماست ،ما نیز بر آن گردن مینهیم.
ک :من در رشتة حقوق تحصیل کردم ،قاضی دادگستری و عضو جبهة ملّی بودم .بعداً در
جنبش چپ فعالیت داشتم و همیشه عالقهمند به خواندن و آموختن هستم .دوست دارم هر
آنچه میآموزم را به دیگران منتقل نمایم و سعی کردهام تا آنجاکه ممکن است استقالل خودم را
از گروهبندیهای خطکشیشده حفظ کنم .این روزها کارم بیشتر مطالعه و تحقیق است .یک
سایت به نام "نظریة حد وسط" دارم که اگر شنوندگان عزیز تمایل به مطالعه دارند ،میتوانند به
آن مراجعه کنند و تمام نوشتههای مرا ببینند .عالوهبر آن ،یک وبالگ که مقاالت گوناگون
دربارة سوسیال دمکراسی ،مسائل فلسفی و بهاصطالح مطالب سیاسی -فلسفی( )1است ،در آن
موجود میباشد.
ذ :موضوع گفتوگوی امروز ما سوسیال دمکراسی است .قبل از مطرح کردن سؤاالتم ،میخواهم
جنابعالی بهاختصار تاریخچة سوسیال دمکراسی را در جهان و ایران برای شنوندگان این
برنامه توضیح دهید.
ک :برای اینکه به یک شناخت علمی و عملی از این جریان دست یابیم ،نیاز است به
جنبههای عملیتر آن وارد شویم .بدینگونه که باید خاطرنشان کنم سوسیال دمکراسی دارای دو
منبع آسیایی و اروپایی است .ما این دو منبع را در تاریخ جنبش سوسیال دمکراسی در ایران
تجربه نمودیم .بهعنوان نمونه در جنبش مشروطه" ،اجتماعیون عامیون" یا آنگونه که خودشان
میگفتند "سوسیال دمکراسی انقالبی" که با حزب سوسیال دمکراسی روسیه در پیوند بود .ما
سوسیال دمکراسی آسیایی را در کشورمان تجربه کردیم .یکی از مؤسسان خیلی مهم آن ،علی
کربالیی یا علی موسیو بود که روابطی با "نریمان نریمانوف" ،دوست "لنین" ،داشت و از این
طریق تحتتأثیر آن ایدهها قرار میگرفت .پس از آن "اجتماعیون عامیون" یک "انجمن
غیبی" دایر کرد که فعالیتهای مخفیاش را بهرهبری علی کربالیی که سازمانده خیلی خوبی
1. Political – Philosophic.

فصل  :1ناصر کاخساز 183 

بود ،انجام میداد و با "سازمان همت" در قفقاز که آن هم تحتتأثیر سوسیال دمکراسی روس
بود ،رابطه داشت .بهطور مثال "سازمان همت" در اولین شماره از روزنامة همت ،یک سرمقاله
علیه سرمایهداری زده بود که در آنزمان هنوز سرمایهداری اصالً در ایران شکل نگرفته بود و
لیبرالیسمی موجود نبود .لذا گرایش علیه لیبرالیسم و سرمایهداری در این سوسیال دمکراسی
آسیایی ،از طریق روسیه میآمد و از آنجا منتقل میشد .البته مدتی بعد ،مثالً در "حزب ایران"
که بعداً از احزاب جبهة ملّی شد ،ما گرایشات سوسیال دمکراسی داشتیم و زندهیاد دکتر بختیار
هم در این حزب بود ،همچنین اکیپهای دیگری هم در آنزمان وجود داشت .از سویی،
سوسیال دمکراسی قبل از اینکه سابقهای در جنبش کارگری یا تحتتأثیر سوسیال دمکراسی
کشور همسایه باشد ،از نیازی که به عدالت در جامعة ایران وجود داشت ،برمیخاست .مضافاً
اینکه به نظر من ،چیزی که باید بشناسیم این است که اساساً تفکر روشنفکری در جامعة
نیمهفئودالی روسیه ،غیراروپایی بود؛ یعنی ریشة تاریخیاش در روسیه از نوع دمکراسی خلقی و
طرفداری از دمکراسی خلقی بود که با "جنبش نارودنایا" و روشنفکرانِ نسل اولِ آن ،همانند
"چرنیشفسکی"" ،دوبرولیوبف" و متفکران بسیاری که بیشتر به دمکراسی خلقی بنا به مقتضیات
جامعة نیمهفئودالی آنها تطبیق میکرد ،شکل گرفت .بههرحال سوسیال دمکراسی روسیه ضمن
اینکه تنشهایی با این دمکراسی خلقی داشت ،ولی از لحاظ بافتهای فرهنگی در ارتباط با این
حرکات بود و از اینرو غیراروپایی محسوب میشود .باید دقت نماییم که جنبش روشنفکری در
روسیه طلیعهدار بورژوازی نبود ،درحالیکه قشر روشنفکر در اروپا ،جلودار بورژوازی بهشمار
میآمد .لذا در روسیه با وجود دمکراسی خلقی و وجود ریشههای دمکراسی دهقانی و همچنین
جنبش روشنفکری ،در مسیر بورژوازی و لیبرالیسم نبود ،درنتیجه دهههای بعد بهعنوان
پسزمینه بر رشد سوسیال دمکراسی در روسیه تأثیر گذاشت .از این طریق ،مارکسیسم یی یا
بهتر است بگوییم لنینیسم یی و سپس نظریة رشد غیرسرمایهداری میان روشنفکران ایرانی نفوذ
پیدا کرد و باعث شد ظرفیت لیبرالی جامعة ایرانی پایین بیاید و بهاندازة کافی نتواند لیبرالیزه شود
و با این خصوصیات عقبماندگی که داشت ،با جامعة عقبماندة آنزمان ما تطبیق میکرد .به
این خاطر جاذبة زیادی داشت و تأثیر نسجی و بافتی طبیعی و مادی بر "اجتماعیون عامیون"
انقالبی ایران گذاشت .اینها همان سنت دمکراسی دهقانی روسی است که با جامعة غیرصنعتی
ایران یی که سرمایهداری لیبرالی در آن شکل نگرفته بود یی از مرحلة دوم در انقالب مشروطه،
این مبارزة دمکراتیک و لیبرالیسم توسط "اجتماعیون عامیون" شروع شد .به گمان من ،این
موضوع همین اآلن هم در برخی از روشنفکران ایرانی جاذبه دارد و بعضاً هنوز هم تفکرات تند
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انقالبی آنها ریشه در این مسئله دارد .اما سوسیال دمکراسی اروپا ،بهواسطة اینکه صنعت و
سرمایهداری رشد کافی داشت و جامعة آن بورژوا بود ،همچنین جامعة مدنی بهاندازة کافی ترقی
کرده بود ،مسیر متفاوتی را پیمود .در جنبش سوسیال دمکراسی اروپا ،تنش و گرایشات گوناگونی
موجود بود که به سود و حتی سازش با لیبرالیسم انجامید .آنها به گرایشها و خصلتهای ملّی
توجه میکردند و از این نظر فقط به خواستهای طبقاتی فکر نکردند .این موضوع از طریق
"السال" در کنگرة "گوتا" ( )1875کامالً متجلی میشود ،بدینگونه که دو مرحلهای بودن
انقالب در "گوتا" رد میشود و میگویند نمیشود با اخالق دوگانه با انقالب بورژوا -دمکراتیک
برخورد کرد؛ یعنی نمیشود اول با آن همراه شد و پس از پیروز شدن ،دشمن آن گردید .نتیجة
این روند در اوایل قرن بیستم در سوسیال دمکراسی آلمان و علیالخصوص در اتریش بهشکل
خیلی قوی جلوه مینماید و متفکرین ،بازخوانی فلسفی از سوسیال دمکراسی انجام میدهند؛
یعنی در پی یافتن پاسخ معقول و اساسی به یکسری از چراهایی هستند و در پی بررسی آن
میروند؛ که چرا ما باید با "امانوئل کانت" اینگونه فاصله داشته باشیم و تکحقیقتی را بپذیریم؟
چرا باید فقط روی نظریههای "مارکس" توجه کنیم و نتوانیم دیدگاههای او را گسترش داده و
آن را با "کانت" سازش دهیم .بعد از آن ،در دهة دوم یا سوم قرن بیستم ،صدمین سالگرد تولد
"کانت" را جشن میگیرند و آن را در مطبوعات سوسیال دمکراسی آلمان منعکس مینمایند.
من یک برنامة ضبطشده که درخصوص سازش بین "مارکس" و "کانت" صحبت نمودهام را
دارم و میتوانم در اختیار شما بگذارم تا برای شنوندگان پخش نمایید .درنتیجه با زمینهسازی
جدید فلسفی که از طریق سازش بین "کانت" و "مارکس" ایجاد شده بود ،موجبِ تحول
سوسیال دمکراسی گردید .سوسیال دمکراتهای اتریش میگویند ،اینطور نیست که
ترانساندانتالیسم "کانت" بَد باشد و عقیده دارند که اصالً خود "مارکس" ،انسان را بهصورت
ترانساندانتال نگاه میکرد.
بههرحال از لحاظ ظرفیتهای ایران در خصوص سوسیال دمکراسی اروپایی ،مشاهده
میشود که از زمان مشروطه ،نیروهای ملّی و همچنین ادبیات انقالب مشروطه توجه زیادی به
دمکراسی غربی دارند .کمااینکه امروزه این بحث بسیار زیاد شده است ،ما اکنون ضمن اینکه
میبایست به همة ریشههای ملی -اجتماعیِ تاریخ کشورمان اعم از "اجتماعیون عامیون" توجه
نماییم ،الزم است با دید نقادانه نیز همة این موارد را بررسی کنیم .تجربة الگوی سوسیال
دمکراسی اروپایی در ایران بهصورت مدرن و قبل از اینکه کسی از اروپا تقلید کرده باشد ،با خلیل
ملکی آغاز میشود ،بدینصورت که بهطور طبیعی بعد از سال  1324خلیل ملکی با دوستانش از

فصل  :1ناصر کاخساز 185 

حزب توده جدا شده ،با دیکتاتوری پرولتاریا مخالفت میکنند و جنبش سوسیال دمکراسی را راه
میاندازند .این تجربهای بود که کامالً در اروپا طی شد .انشعاب خلیل ملکی با حزب توده در
تضاد بود ،بهقول نجف دریابندری« :حزب توده از آن زمان به یک حزب کامالً کمونیستی-
استالینیستی تبدیل شد» .این عملکرد خلیل ملکی در برابر حزب توده ،آلترناتیوی بود که دقیقاً با
روش سازش فلسفی سوسیال دمکراسی در اروپا که بین "کانت" و "مارکس" و خود سوسیال
دمکراسی اتریش ،آلمان و فرانسه توأمان شکل گرفت ،منطبق میباشد بدون اینکه اصالً از آن
تقلید کرده باشد .لذا این تضاد طبیعی با ایدئولوژیسم حزب توده ،یک سوسیالیسم غیرایدئولوژیک
درست کرد .بهزبان دیگر انشعاب سال  ،1324یک انشعاب سوسیالیسم غیرایدئولوژیک از
سوسیالیسم ایدئولوژیک بود .این تجربه با نوع اروپایی آن در زمینهسازی فلسفی و تحول
سوسیال دمکراتیک در جهان خیلی منطبق است .برای همین است که خلیل ملکی خیلی راحت
توانست به جنبش ملّی برود و جنبش سوسیال دمکراتیک را نیز در جنبش ملّی و بافتهای ملّی
جامعة ما قرار دهد .در آن زمان سوسیال دمکراسی آسیایی ،از لحاظ تکوین قشربندی اجتماعی
خیلی عقب بود و نمیتوانست در جامعة ما تحول الزم را ایجاد کند ،بدینصورت بود که جنبش
سوسیال دمکراسی توسط خلیل ملکی با جنبش ملّی پیوند خورد ،این تجربة بسیار ارزشمندی
است که راه سوسیال دمکراسی را برای آینده ایرانیان باز کرد .یک ضعف سوسیال دمکراسی
روسی -آسیایی این بود که آنها همیشه با تجربههای ملّی مخالف بودند ،حتی چهرة ارزشمند
"رُزا لوکزامبورگ" که برایم قابل احترام است ،هم در تجربة ملّی اشتباه میکند .بههرحال
اینگونه نزدیک شدن جنبش سوسیال دمکراسی به جنبش ملّی ،تجربة ارزشمندی است که
ساختار دمکراسی را درست میکند .به نظر من بدون سازش فلسفی بین "ایمانوئل کانت" و
"کارل مارکس" یا بهعبارتی ،بین سوسیالیسم با لیبرالیسم ،اصالً ساختار دمکراسی در اروپا شکل
نمیگرفت .اینها تجارب گرانبهایی است که با سوسیال دمکراسی آسیایی و روسی ایجاد نمیشد.
یکی از موانع عدم تفاوت بین روشنفکران ایرانی همین بود که زیر کلمة سوسیال دمکراسی
اغتشاش وسیعی وجود داشت .هنوز هم اینگونه مسائل از هم تفکیک نشده است و باید این
مهم صورت پذیرد و خیلی کار انجام گیرد .در مورد این موضوعات میبایست مباحث گسترش
بیشتری یابد .دو مسئله مهم است که باید روی آنها کار شود ،یکی تقدم شیوه بر هدف؛ و
دیگری مسئلة "امکان" ،که زمینههای فلسفی -اجتماعی سوسیال دمکراسی را شکل دادهاند.
منظور از "امکان" این است که سوسیالیسم تنها در چارچوب امکانات قابل تحقق است .با این
ترتیب ،من "امکان" را در برابر "آتوپی" بهکار میبرم ،یعنی سوسیال دمکراسی در اروپا بر این
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اساس حرکت کرد که هر چیز غیرخودی را نمیشود رد کرد و مسائل ملّی را نمیتوان گفت
یک توطئة بورژوازی است .در همین زمینه ،خاطرهای از یک فیلم دربارة "رُزا لوکزامبورگ" دارم
که ساختة کارگردان زن آلمانی به نام "مارگارته فن تروتا" است ،یکی از کارکترها میخواست
ازدواج کند ،از "رُزا لوکزامبورگ" میپرسد :اگر من ازدواج کنم ،آیا مرتکب یک انحراف بورژوایی
شدهام؟ "لوکزامبورگ" به او میگوید :این چه حرفی است!؟ در واقع ،یکسونگری و
تکحقیقتنگری در مسائل ملی -عاطفی گسترده بوده است .بعداً دیدند اینگونه نمیشود و
مسئلة امکان به جای مسائل مجرد و آتوپیک در معادالت دمکراسی وارد میشود و همین
مسئله ،دمکراسی را متحول کرد؛ یعنی راه پیدا کردن کانالهای ممکن رشد برای سوسیال
دمکراسی با نسبی شدن انتزاعات ایدئولوژیک بهانضمام اینکه شیوه باید از هدف عمدهتر باشد.
سوسیال دمکراسی در جامعة آسیایی تا وقتیکه جامعه نتواند لیبرالیزه شود نمیتواند شکل بگیرد،
بنا به گفتة "مارکس" :سوسیالیسم پیش از سرمایهداری یا بدون سرمایهداری ،اساساً
عقبماندگی است .بنابراین میبایست شیوه بر هدف مقدم و مهمتر باشد؛ یعنی تا این قضیه
صورت نگیرد ،بههیچوجه امکان نزدیکی نیروهایی که زیر نام سوسیال دمکراسی هستند و نیز
رابطة سوسیال دمکراسی با جنبش ملّی و عالیق ملّی در کشور برای شکل دادن ساختار
دمکراسی در جامعه شکل نخواهد گرفت .به بیان دیگر ،اگر هدف نسبت به شیوه فرعیتر شد،
آن وقت ما یک سوسیالیسم غیرایدئولوژیک ،غیر تکحقیقتی ،چند الیه و چند حقیقتی که با
نیازهای دمکراسی منطبق باشد ،بهوجود آوردهایم .مهم آن است که بتوانیم این چیزها را با یک
فرهنگ و نظریة حد وسط در جامعه ایجاد نماییم .همانطورکه گفتم در موقعیتهای رادیکال،
سوسیال دمکراسی در جامعة آسیایی رشد نمیکند ،زیرا در این فضا ،تنها جریانات تند
ایدئولوژیک رشد خواهد کرد.
ذ :در رابطه با رشد جوامع اروپایی که شما بهدرستی توضیح دادید ،اگر ما مبنای بحث را از اوایل قرن
بیستم به بعد قرار دهیم ،با شواهد عینی ،دو سیستم سوسیالیستی که پرچمدار آن شوروی بود ،و
سرمایهداری ،هر دو ناکارآمد بودهاند .از سویی ،این چند الیه بودن ،راه وسط است که میتواند همة
جوانب و تضادهای اجتماعی را اساس کار خود قرار دهد ،نمونة مشخص و عینی آن کشورهای
اسکاندیناوی است که بهعنوان یک راهحل امروزی از آن یاد میشود و اگر بهمثابة یک آلترناتیو در
جامعة امروزی ،بهویژه در جامعة ما مطرح شود ،میتواند بهترین راهگشای بعضی از مشکالت اعم
از فقر ،تورم ،بیکاری ،عدم تولید ،رشد واردات و ...باشد .به نظر شما آیا این راه وسط میتواند
بهعنوان یک آلترناتیو نظری و تشکیالتی در جامعة ما مطرح شود؟
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ک :بله ،راهحل کشورهای اسکاندیناوی امکانپذیر است .چرا نه؟ اما موضوع اصلی سوسیال
دمکراسی در ایران ادامة سنت سوسیال دمکراسی است؛ یعنی ما نباید روند پیوستگی تاریخی
جامعة ایران را قطع کنیم .البته پاشنة آشیل و چشم اسفندیار ،این مسئله همان تجربة ملی است.
سوسیال دمکراسی اولین چیزی را که باید در ایران برای خودش حل کند همین کلمة ملّی است.
بههمیندلیل ،به نظر من نقطة حرکت ما ایجاد سوسیال دمکراسی که خلیل ملکی آن را شروع
نمود ،میباشد .از اینرو ،با در نظر گرفتن مقتضیات زمان امروزی و با دید گستردهتر که زیربنای آن
تجربة پیوست تاریخی ،نه گسست تاریخی باشد و رفتن میان بافتهای پیوست تاریخی در ایران و
سوسیال دمکراسی را با جنبش ملّی همبافت کردن ،یک تجربة عظیم است .در اروپا هم به شیوة
خودشان با برنامهریزی و وفاق عمومی که بر دولت حقوقی دارند ،به آنصورت عمل کردند.
توضیح بیشتر درخصوص این مبحث که یک بحث پیچیدهای است ،از حوصلة این برنامه خارج
میباشد .لذا از لحاظ تئوریک همانگونه که شما فرمودید ،در دنیای امروز امری رایج بوده و کارآیی
خود را نشان داده است .اما بهعنوان یک ایرانی ،تا مادامیکه ما در غرب هستیم ،نمیتوانیم
دمکراسی و پلورالیسم و سوسیال دمکراسی را در اینجا بیاموزیم .زیرا بهواسطه تجربة ملّی و در
بستر تحول ملّی در جامعه است که یک فرد میتواند دمکراسی و پلورالیسم را تجربه نموده و
بیاموزد .همینطورکه در دورة مصدق اتفاق افتاد و تجربة باارزشی بود ،همچنین در دورة
دانشجوییمان و آن مبارزات نیمهدمکراتیکی که در سالهای  39تا  42داشتیم .یک تفاوت بین
نسل قدیمی که در دورة ما هستند و از سوسیالیسم ایدئولوژیک طرفداری میکنند ،همین موضوع
است .اگرچه آنها تقصیری ندارند ،چون در جامعة دمکراتیک ایران و بر بستر تحول ملّی نبودند و
احساس تجربة مشترک در این مرز و بوم را نداشتهاند .در این راستا ،میبایست در فعالیت سیاسی،
درون حرکت اجتماعی و تکوین قشربندی اجتماعی بود تا فهمید .برای همین خلیل ملکی بدون
آنکه به اروپا نگاه کند ،سوسیال دمکراسی را از تجربة ملّی شروع کرد و از وفاق ملّی جدا نیفتاد.
مشکل اصلی که ما داریم ،بهدلیل خفقان شدید در ایران بوده و نسل روشنفکر ما تقصیری هم
ندارد .برای اینکه با شرایط خفقان و دیکتاتوری ،در جامعه حرکتی نبوده و طبیعی است با اتمسفر
خفقان نمیتوان تجربة دمکراتیک آموخت .به نظر من ،باید همة این مسائل را شکافت و روی
تجربه ملّی بهعالوة تجارب موفق سوسیال دمکراسی در جهان کار کرد و از آن ،برای نزدیکی
اندیشههای سوسیال دمکراتیک ،یک مالط مؤثر و بادوام ساخت.
ذ :اساس کار و کلّیت این پدیده ،امروزه در بین مخالفین جمهوری اسالمی و دمکراسیخواهان
داخل و حتی خارج از کشور که مشکالت و معضالت موجود در جامعه را میبینند ،بدون اینکه
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اساساً از پدیدة سوسیال دمکراسی ،نامی ببرند ،محتوای آن را در گردهماییها یا در حرکتهای
مختلف مطرح مینمایند .این امر بیانگر این است که این راهحل در بین کنشگران سیاسی
داخل و خارج از کشور طرفدار دارد ،نظر شما در این خصوص چیست؟

ک :این یک آغاز خوب است و نیاز است بهصورت مداوم در این زمینه کار و تأکید شود.
همانطورکه گفتم ،مسئلة قلمرو ملّی ،واحد ملّی و دولت ملّی همانگونه که چوب الی چرخ
مصدق گذاشتند ،تجربة تلخ سوسیالیسم ایدئولوژیک را نیز رقم زدند .آنها تقصیر نداشتند ،آن
سوسیالیسم ایدئولوژیک روسی -آسیایی با ریشههای ملّی ما در تضاد بود و عالیق ملّی ما را
فرعی میدانست .از اینرو ،روش سوسیال دمکراسی موفق در اروپا ،یک تجربة موفق در جهان
محسوب میگردد و باید بهعنوان یک مظروف در ظرف عالیق ملّی گنجانده شود .باید روی
این قضیه تأکید شود ،زیرا این تأکید نقش روشنگرانهای دارد.
ذ :اگر به تاریخ قبل از انقالب  ،57نگاه کوتاهی کنیم ،میبینیم مردم و حتی روشنفکران و فعالین
سیاسی کشورمان ،خواهان محتوای سوسیال دمکراسی یعنی آزادی ،زندگی بهتر و رفاه
اجتماعی بودند ،ولی اساساً از این پدیدة سوسیال دمکراسی هیچ صحبتی نمیکردند .البته
منهای دوران کوتاهی که خلیل ملکی و دیگران در این باره صحبت کردند ،دیگر این مقوله
خریداری نداشته است .مضافاً اینکه فقر و استبداد معموالً در جوامع عقبافتاده علیالخصوص
در کشورهای آسیایی وجود دارد ،و اگر من به صحبتهای شما رجوع کنم ،شما تلفیق سوسیال
دمکراسی با ریشههای ملّی را بهترین الگوی اجرایی از سوسیال دمکراسی در کشورمان
میدانید ،پس چرا روشنفکران ما در آن دوران ،روی این مسئله تأکید نکردند؟
ک :ما باید شرایط سیاسی حاکم بر سرزمین ایران در دهة 1320شمسی را با دهة  1350با
هم مقایسه نماییم .بهاینصورت که دهة بیست بهخاطر شرایط حین و بعد از جنگ جهانی دوم،
امکان تغییر شاه و اینکه کنترل و دیکتاتوری بهطور یکپارچه از باال وجود نداشت ،تعدد احزاب در
کشور شکل گرفت و با آزادی احزاب در جامعه ،تجربة سوسیال دمکراسی پدید آمد .میتوان
گفت خلیل ملکی ،فرزند این تنوع اجباری دمکراتیک است که در جامعه وجود داشت .اما دهة
پنجاه ،دهة دیکتاتورزایی بود؛ یعنی دههای که نتیجة خفقان و دیکتاتوری درونی و بیرونی بود.
دیکتاتوری بیرونی که از جانب هیئت حاکمه میآمد و دیکتاتوری درونی با آن تفکر ،مخصوصاً
سوسیالیسم روسی که در هر تشکیالتی یک دیکتاتوری حاکم بود و اسم آن ،تفکر انقالبی بود.
یعنی مناسبات در جامعه ،هم از لحاظ حکومت و هم از لحاظ تشکیالتی که عمل میکردند ،در
هر دوی آنهیا یک شباهت جامعهشناسانیه وجیود داشت و آن عمیودی بیودن مناسبیات یا
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غیردمکراتیک بودن آن بود .اما در دهة بیست اینطور نبود ،در آنزمان ،مسائل جدید
تجربهنشدهای شکل میگیرد و با تنوع احزاب ،انتخابات مجلس چهاردهم بهوقوع میپیوندد.
فعالیت انتخاباتی برای تشکیل نهضت ملّی صورت میپذیرد و مصدق میآید .در کلّ ،با عمده
شدن مسائل ملّی ،جامعة ایران به منافع ملّی خود توجه میکند و بهیکباره رشد میکند .اما در
دهة پنجاه ،دلیلی وجود ندارد که این شرایط در کشور بهوجود آید ،زیرا در آنزمان یک نبرد
ایدئولوژیک بین ایدئولوژیهای مختلف پدید آمد که بر سر هر کدام از آن دیدگاهها و نظرات
اختالف بود و همة آنها هم خودیگرا بودند .میتوان گفت علت پیروزی آیتاهلل خمینی از لحاظ
درونی ،همین دلیل بود .با تجمیع این دو عامل :گسترش خودیگرایی در بین همة نیروهای
سیاسی ،و از سویی سرکوب جنبش ملّی توسط حکومت ،باعث شد که خمینی به سادهترین
شکل ممکن به پیروزی برسد .پس ،دهة پنجاه ،دهة ایدئولوژی بود .بهگونهای که شاید شما
یادتان نباشد که در آنزمان فردی به نام آقای علی میهندوست به دادگاه رفت و هدفش تحقیر
سرمایهداری بود ،گفت :سرمایهداری اصالً ایدئولوژی ندارد .یعنی ایدئولوژیک اینقدر حیثیت
داشت ،و او توجه نداشت سرمایهداری ایدئولوژی دارد .چرا ندارد؟ اگرچه حزب اعتقادی چپ یا
مذهبی در دهة پنجاه میتوانست با نیازهای اجتماعی ما همبافت باشد.
ذ :در دهة پنجاه ،اتمسفر سیاسی کشور رادیکال بود .ولی در دورانهای کوتاهی ،در خالل
جابهجایی دیکتاتورها ،ما فرصتهایی داشتیم .وجود افرادی مثل خلیل ملکی و دیگر عناصر
درون جبهة ملّی و آقایان شعائیان ،پاکنژاد و خود شما ،در دورانی که رادیکالیسم دهة پنجاه
نبود ،چرا آن موقع کاری از پیش برده نشد؟
ک :تیپهایی مثل پاکنژاد یا خود من ،ما با پیرامونمان تضاد داشتیم .دوستانی که
میشناسند یا در جریان هستند ،اطالع دارند .حتی ما در زندان هم تضاد داشتیم .همانگونه که
عرض کردم تضادی که به بافت اجتماعی مربوط بود مد نظرم است؛ مثالً ما یک تصویری
داشتیم بین بعضی از چپهای تند و مذهبیهای تند ،بهدلیل اینکه بافت اجتماعیشان یکی بود،
با هم شباهت زیادی داشتند .از سویی شهرهای کوچک که تازه شروع به رشد کرده بودند،
رشدشان در آن حدی نبود که بتوانند لیبرالیزاسیون را جذب کنند ،درنتیجه اکثر جوانان و دوستان
ما که از شهرهای کوچک میآمدند ،فرهنگ اعتقادی یا پتیبورژوازی( )1شهر کوچک را داشتند.
اینها بود که به افکار شکل میداد .در دهة بیست ،آن تنوع سیاسی که در تهران و دیگر
1. Petit Bourgeois.
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شهرهای بزرگ وجود داشت ،توانست بر این ویژگی غلبه پیدا کرده و پتیبورژوازی شهرهای
کوچک را منفعل کند و آن را تحتتأثیر خود قرار دهد .این تجربة بزرگی در آن دهه بود .ولی
بعداً این پلورالیسم که در مرکز و شهرهای بزرگ وجود نداشت ،سبب میشود شهرهای کوچک
بهصورت غریزی فعال شده و واکنش نشان دهند و بهتدریج خود را مطرح سازند .از اینرو ،یک
مقدار اصالحات اجتماعی در دوران شاه انجام شد ،ولی بافت فرهنگ شهرهای کوچک اصالً
امکاناتی در اختیار آن نمیگذارد و با این وضع وقتی واردِ سوسیالیسم آسیایی میشود ،با این
موقعیت منطبق است .اینگونه است که مصطفی شعائیان تضاد داشت ،چون ایشان فردی
دمکرات بود و در آن فضا نمیتوانست پیامآوری کند .هم از لحاظ فشارهای خیلی گسترده و هم
بهدالیل جامعهشناسانه و روانشناسانه که بر دوش آن فرد است ،بهگونهای که یک فرد میتواند
با هیئت حاکمه مبارزات قهرمانانه کند ،ولی برعلیه محیط پیرامونی و ساختار جامعهشناختی
جامعه نمیشود مبارزه کرد ،زیرا فرد مبارز ،خودش شکست میخورد .از اینرو ،مصطفی شعائیان
محصول همان سالهای مبارزات نیمهدمکراتیک جبهة ملّی دوم بود .ایشان با نام مستعار
"سرباز" یک تحلیل بسیار زیبای صد صفحهای برای دکتر مصدق نوشت که چگونه  28مرداد
بهوجود آمد و یکسری سؤال نیز مطرح کرده بود ،در آنجا با واژة "پدر" از مصدق نام برده است.
لذا وقتی بهصورت انفرادی کار میکرد ،یک کار ارزندهای را انجام میداد ولی وقتی میخواست در
محیط پتیبورژوازی شهر کوچک که تحتتأثیر سوسیالیسم آسیایی بود کار کند ،نمیتوانست.
ذ :اگر اجازه بدهید ،مجدداً به سؤال قبلی برگردیم .دلیل اینکه روی زوایای تاریخچة سوسیال
دمکراسی تأکید دارم ،بدینلحاظ است که با دیدن کمبودهایی که در زمانهای گذشته وجود
داشته ،بتوانیم راهحلهایی برای مسائل امروز پیدا کنیم .همانطورکه عرض کردم ایجاد دمکراسی
و یک حکومت رفاهی و همچنین داشتن یک حزب سیاسی مدرن سوسیال دمکراسی دغدغة
بسیاری از فعالین سیاسی و آزادیخواه در جامعة ما میباشد .برای بهوجود آمدن چنین سازمان و
تشکلّی چه باید کرد؟ شما چه پیشنهادهایی برای رشد این پدیدة اجتماعی دارید؟
ک :بهنظر من ،برای تالش در راه ایجاد یک دولت رفاه ،اکنون شرایط بسیار مناسبی اعم از
امکانات رشد مادی و معنوی و رشد سرمایهداری در ایران موجود میباشد .همین چیزهایی که
جمهوری اسالمی را به شکست فاجعهباری کشانده است و به زور نهادهای سرکوبگر بسیج و
سپاه دارد حکومت میکند .اگر مانند جریان  88بار دیگر ترکی در بدنة این نظام ایجاد شود،
مردم به خیابانها خواهند ریخت ،این همان بنیة کاپیتالیستی جامعه است که آنها را شکست
میدهد و اکنون در جامعة ما بورژوازه شده است .همچنین مقوالت لیبرالیستی خیلی رشد نموده
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است .دقیقاً سوسیال دمکراسی برای رشد خودش به این موارد احتیاج دارد .منتها مانع ساخت
آن ،فشارهای حکومتی است که امکان فعالیت را نمیدهد .اما اگر قدری مناسبات برای سوسیال
دمکراسی فراهم گردد و قانون اول موجودیت آن را برای رفتن در جنبش ملّی بگذارد و در آن
ظرف شروع به رشد نماید ،میتواند پتانسیل نیرومندی را ایجاد کند و در نهایت میتواند چیز
کمتری به جنبش ملّی بدهد و چیز بیشتری اعم از امکانات و اعتمادی که مردم به جنبش ملّی
دارند را از آن بگیرد .همانگونه که جنبش عمومی و سراسری ،فراساختاری و فرا ایدئولوژیک
است و معموالً این نوع ساختارها خیلی اعتماد مردم را جلب میکنند ،مانند دوران مصدق! از
اینرو سوسیال دمکراسی باید از موقعیتها استفاده کند؛ یعنی اگر از لحاظ حساب پراگماتیکی
بگیریم ،درصورتیکه سوسیال دمکراسی از جنبش ملّی بیفتد ،از این امکانات نمیتواند بهرهمند
گردد و قادر به رشد نخواهد بود .به زبان دیگر ،تنها چیزی که سوسیال دمکراسی را به تفرق
کشانده یا از بین میبرد ،همین مخرج مشترک ملّی ،فرهنگ ملّی و تاریخ ملّی است .اینها
نقطهضعفهای گذشتة ما در ایران است .از سویی تجارب ایران مخصوصاً نسبت به جنبش
سوسیال دمکراسی خیلی خوب است و بهراحتی میشود با آن منطبق شده و این دوران را
گسترش داد .آن چیزی که شما گفتید در خصوص تجارب موفق سوسیال دمکراسی جهانی،
همة اینها را بر این اساس میتوان یکدست کرد و از تفرق سوسیال دمکراسی جلوگیری نمود.
بهنظر من ،این یک راه است و فقط باید جرأت کرد.
ذ :به فضای امنیتی و خفقان در جمهوری اسالمی کامالً واقف هستیم ،این قضیه یکی از
بزرگترین مشکالت برای تشکلیابی و هر نوع حرکتی است .زیرا استبداد بر مردم فشار
میآورد و آنها را از یک حرکت سیاسی -اجتماعی بازمیدارد ،ولی در خارج از کشور ،فضای
امنیتی موجود نیست و خوشبختانه عدة بسیار زیادی از کنشگران سیاسی و متفکرین مانند
جنابعالی ،در خارج از کشور هستند .به نظر شما چه باید کرد و چه امکاناتی باید فراهم نمود؟
ک :همین کارهایی که شما در خارج از کشور انجام میدهید مطلوب است .اما بهجای نبودِ
فشار جمهوری اسالمی ،دوری از بستر تحول ملّی وجود دارد و این عامل ،از نقش وجود امنیتی
داخل کشور هم بیشتر است .در اینجا با وجودیکه افراد سالیان متمادی در خارج از کشور
بودهاند ،دستهجات سوسیالیسم آسیایی موجود است .ولی بهطورکلّی همانگونه که شما فرمودید
قشری وجود دارد که میشود آنها را دور یک ایدهای جمع کرد .اما آنها هم ناامید هستند و باید
شدیداً کار کرد و از دشواریهای راه نترسید .من مأیوس نیستم ،باید روشنگری کرد ،زیرا
روشنگری با یأس جور درنمیآید.

 -15-1حسن ماسالی

تاریخ گفتوگو :سهشنبه  31مارس  2015ی برابر با  11فروردین .1394
رادیو پویا ـ مهدی ذوالفقاری :با تشکر از شما آقای ماسالی گرامی که دعوت ما را پذیرفتید.
حسن ماسالی :با درود ،متشکرم از دعوت شما و خوشحالم که در این گفتوگو شرکت
میکنم.
ذ :در آغاز گفتوگو ،میخواهم خواهش کنم دربارة سوسیال دمکراسی و تاریخچة آن در جهان و
ایران مختصری برای شنوندگان این برنامه توضیح دهید.
م :من بیش از  50سال است که فعالیت سیاسی میکنم ،از جبهة ملّی و هواداری مصدق
شروع کردم و به جنبش چپ رو آوردم .اما سؤال من همیشه این بود که وقتی از چپ
میگوییم ،منظور کدامیک از گرایشها و جریانهای چپ است .من به دیدگاههای انحرافی
کمونیستی و مائوئیستی انتقاد داشتم و "سوسیالیسم واقعاً موجود" روسی را قبول نداشتم.
موجودیت آنچه به نام اتحاد جماهیر شوروی خوانده میشد را هم قبول نداشتم .کشورهای
دیگری هم که خود را سوسیالیستی میدانستند و حکومتشان با کودتا بر سر کار آمده بود و
کشورهای عقبماندهای بودند را غیرسوسیالیستی میدانستم که در همان حدّ سوسیالیسم
روسی بودند .با سوسیال دمکراسی هم آشنا شدم بهویژه آنچه در این رابطه در آلمان مطرح
بود و وجود داشت .در تحوالت اجتماعی و تاریخی در سوسیال دمکراسی گرایشهای مختلف
بهوجود آمد .بسیاری از جریانهای محافظهکارانه و راست به نام سوسیال دمکراسی فعالیت
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میکردند .در ایران هم سوسیال دمکراسی تأثیرگذار بود ،بهویژه در انقالب مشروطیت .من
تعریف خاص خودم را از سوسیال دمکراسی دارم و در مقالة مفصلی در این باره نوشتهام .فکر
و تالش من در این راه بوده و هست که چگونه میتوان یک حزب سوسیال دمکرات بر پا
کرد .از تجربیات خلیل ملکی و جامعة سوسیالیستها و خنجی و "حزب ایران" که خود را
سوسیال دمکرات میدانستند ،و لغزشها و خطاهای آنها درس گرفتم .من فکر میکنم باید
تالش کرد و حزب سوسیال دمکرات نوین ،یعنی یک حزب مدرن و نوین تشکیل داد .به نظر
من در جامعة ایران باید یک حزب سوسیال دمکرات نوین ،و همینطور احزاب نوین اجتماعی
شکل بگیرد.
ذ :واقعیت این است که نظام سرمایهداری و آنچه به نام سوسیالیسم تجربه شد ،پاسخگوی
معضالت و مشکالت زندگی مردم نبودند ،آیا سوسیال دمکراسی میتواند راه سومی برای حل
مشکالت موجود انسانی و اجتماعی باشد؟ یا الاقل سبب کاهش آنها گردد؟ آیا تجربة
کشورهای اسکاندیناوی میتوانند این امیدواری را سبب شوند؟
م :من تاحدودی روندهای تحوالت در کشورهای اسکاندیناوی و نیروهای سیاسی در آلمان
و بخشی از کشورهای اروپایی را دنبال کردهام .در کشورهای اسکاندیناوی ،سوسیال دمکراسی
دستآوردهای بسیاری داشته است ،در آلمان هم همینطور .اما متأسفانه سرمایهداری،
محافطهکاران و راستها از درون و بیرون بر روند مثبت آن ،تأثیر بازدارنده و مخربی گذاشتند .به
گمان من ،افکار سوسیال دمکراسی یعنی همزمان بهدنبال مدرنیته ،عدالت اجتماعی و
دمکراسیخواهی بودن معنا میدهد .نظام سرمایهداری برای حل مشکالت و معضالت
اجتماعی ،با مشکل مواجه شده است ،خُب این مشکالت در کشور صنعتی ویژگیهای خود را
دارد و در کشورهای آسیایی و آفریقایی که عقبماندگیهای اقتصادی و اجتماعی دارند نیز
خصوصیات و ویژگیهای خود را دارد .کسانی که خواستار سوسیال دمکراسی ،یعنی رفاه و
عدالت اجتماعی و دمکراسی هستند ،باید تحلیل مشخص از شرایط مشخص جامعه و کشور
خود داشته باشند و بر مبنای آن تحلیل ،برنامهریزی کنند .یک نسخة عمومی نمیشود برای
همة جوامع داد .در ضمن سوسیال دمکراسی را نباید به پدیدهای دارای یک محتوای ایدئولوژیک
بَدَل کرد .ایدئولوژیزه کردن یک برنامة سیاسی ،سرنوشتی مثل اتحاد جماهیر شوروی و
شکلگیری فرقههای مافیایی و مناسبات مافیایی بههمراه خواهد داشت .در واقع ایدئولوژیزه
کردن ،جا دادن شعورکاذب در مناسبات علمی است و جز انحراف ،پیامد دیگری نخواهد داشت.
بنابراین هر جامعه برای برونرفت از مشکالت ،راهحل خاص خودش را دارد .اجرای طرح و
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برنامة سوسیال دمکراتیک ،در مرحلهبندیهای واقعی و علمی جامعه ،ما را به سوی دمکراسی و
عدالت سوق خواهد داد .متأسفانه در ایران ،جریانهایی که خود را سوسیال دمکرات میخواندند
این مسئله مهم را مورد توجه قرار ندادند .میبایست بر بنای تحلیل مشخص ،برنامة تدارکاتی و
روش مرحلهای داشت.
ذ :به راهحل سوسیال دمکراسی برای ایران اشاره کردید ،در واقع به نظر شما در ایران آلترنایتو
نظام موجود و راهحل یا راهی که سبب شود حداقل شاهد کاهش مشکالت اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی باشیم ،سوسیال دمکراسی است؟ یا اگر چنین نیست ،راهحل پیشنهادی شما چیست؟
م :من ،راهحل مطلوب و آلترناتیو مطلوب برای ایران را سوسیال دمکراسی میدانم .البته
عرض کردم ،هر کشوری راهحل مطلوب خود را دارد .اما در ایران باید با برخوردهای تخریبی و
سادهانگارانه هم مقابله کرد .فرصتطلبانی هستند که خود را مدافع سوسیال دمکراسی میدانند،
اما صحبت از این میکنند که جامعه مذهبی است و باید به مقولة مذهب و اسالم توجه داشت.
یا گروههای اجتماعی مختلف جامعه هستند ،مثل عشایر که میبایست آنها هم در برنامة
سوسیال دمکراتیک نقش داشته باشند .با این نوع برنامههای التقاطی ،ما راه به جایی نخواهیم
برد .راهی که تجربه شده است .باید عقبماندگی اقتصادی را در نظر بگیریم ،تودة وسیع
زحمتکشان را نیز باید در نظر داشت ،ستمی که به زنان و اقوام مختلف روا میدارند هم باید مورد
توجه باشد ،سکوالریسم و جدایی دین از حکومت ،همچنین ارگانهای مختلف که مطرح میشود
را هم باید رعایت کرد .اگر التقاطی فکر و عمل شود ،مشکالت حل نخواهند شد .باید سیاستهای
تاکتیکی مطلوبی اتخاذ کرد که در خدمت استراتژی ما باشند ،تاکتیکهایی که استراتژی ما را
خدشهدار نکند و به خطر نیندازد .برای شروع کار باید سنجیده حرکت کرد ،با توجه به شرایط
اختناق باید در داخل و خارج از کشور گامهای استوار و محکمی برداشت ،گامهایی در جهتِ
رسیدن به این جمعبندی که سوسیال دمکراسی راهحل مشکالت جامعه است.
من مطالعة گستردهای در مورد کمونیسم و سوسیالسم علمی و ماهیت کشورهای
بهاصطالح سوسیالیستی کردهام .تجربیاتی هم دارم .بههمیندلیل میگویم برای جبران
عقبماندگیها در ایران و در سه قاره میبایست راه رشدشان بهگونهای باشد که به سرمایهداری
انحصاری منتهی نشود ،راهی که دستآوردِ آن ،رفاه اجتماعی و دمکراسی وسیع اجتماعی باشد.
کسانیکه در این مسیر گام برمیدارند باید شفاف و روشن برنامة خود را اعالم کنند و بگویند
اصول و مبانی سوسیال دمکراسی مورد نظرشان چیست و چه درکی از آن دارند؟ و مهمتر اینکه
اگر به قدرت دست یافتند ،در قدرت و در نقش دولت چهکار خواهند کرد؟ باید به مبانی سوسیال
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دمکراسی متعهد بود ،بهویژه دمکراسی و عدالت و سکوالریسم میبایست حفظ شود و اجرا
گردد .به تجربیات تاریخی باید توجه داشت و با درک درست از مسائل جامعة خودمان و
مناسبات جهانی ،گام برداشت و از انحرافات گذشته پرهیزکرد .من سوسیال دمکراسی را راهحل
اجتنابناپذیر میدانم ،در این رابطه به تجربة سوسیال دمکراسی در ایران باید توجه کرد و از
خطاها و لغزشهای آن درس گرفت.
ذ :در دوران انقالب  ،57علیرغم طرح شعارها و خواستهایی مثل آزادی و عدالت اجتماعی ،ما
بحث و نظر مدوّن و یا برنامه روشنی در چارچوب سوسیال دمکراسی از سوی روشنفکران و
کوشندگان سیاسی و اجتماعی ندیدیم .چرا چنین مسئلة مهمی در آن مقطع مطرح نبود و در
دستور کار و خواست عمومی قرار نداشت؟
م :من در دورة رویدادهای سال 57فعال بودم و مخفیانه در ایران بسر میبردم ،البته واقعة
سال  57را یک شورش کور تعریف میکنم .درست است که تودة وسیعی شرکت داشتند ،اما
این جنبش از یک رهبری درست و سازمانیافته ،با مبانی فکری علمی و دارای برنامة درازمدت
محروم بود .اکثر نیروهای دیگر هم متأسفانه زیر عبای آخوندها و دنبالهرو آنها و حوادث شدند
که هم چپها و هم سکوالرها بودند .من در همان هنگام ،اعالم کردم که از خمینی و این
جریان نباید حمایت کرد ،اما دیر شده بود .البته اشتباه هم در کار بود .ما در خارج از کشور ،در
منطقة خاورمیانه اعالمیههای خمینی را پخش میکردیم بدون اینکه نظر خودمان را در رابطه با
این اعالمیهها و این آدم مطرح کنیم .آمدیم تاکتیک بزنیم ،استراتژیک خوردیم! من در صداقت
افراد بسیاری از جریانهای چپ و ملّی شکّ ندارم ،اما مسئله کوتهبینی سیاسی بود و هست،
برخورد سادهلوحانه با مسائل مهم سیاسی و اجتماعی است .مهمتر اینکه درس نگرفتن از آن
همه وقایع و فجایع را شاهد هستیم .برای من مسئلة رفاه ،دمکراسی و عدالت اجتماعی پایههای
کار و فعالیت بوده و هست .باید بهدنبال تحقق مبانی سوسیال دمکراسی بود ،نباید دنبالهرو
جنبشهای خودبهخودی شویم .مهم نیست در اقلیت قرار بگیریم ،باید صف مستقل خودمان را
حفظ کنیم .این ضربالمثل زیانآور و مخرب که "خواهی نشوی رسوا  /همرنگ جماعت شو"
یک ضربالمثل ارتجاعی است که در سال  57گریبان بسیاری از شخصیتها و نیروهای
سیاسی را گرفت و بر بنای کوتهبینی و سادهلوحی ،فاجعه آفرید.
ذ :ما در طول تاریخ معاصر ،در این صد سال گذشته ،قبل رخداد بهمن  ،57فرصتهایی برای
مطرح کردن و تحقق سوسیال دمکراسی داشتیم ،اما این کار را نکردیم یا نتوانستیم این کار را
انجام بدهیم ،حتی پیش از سال  57تالشهای خلیل ملکی و بهنوعی دیگر ،تالشهای
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مصطفی شعاعیان و شکراهلل پاکنژاد یک نمونه است .تالشهای اینان هم راه به جایی نبرد،
چرا موفق نبودیم.؟ نه از تاریخ درس گرفیتم ،نه از تالش شخصیتها.
م :من در پژوهشهایم این نوع مسائل تاریخی ،ازجمله مسائل مربوط به جنبش چپ و
جنبش ملّی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادم و به سیر تحول یا بحران آنها پرداختم .در حقیقت،
ما بر مبانی فکریای که اعالم میکردیم پا برجا نمیماندیم .تشکیالت ،حزب و جنبش مدرن
ضروری بود که ما فاقد آن بودیم .بر بستر مناسبات مذهبی ،عشیرهای و قبیلهای و
عضوگیریهای التقاطی ،میخواستیم کارهای سیاسی نو و مدرن انجام دهیم که عملی نبود.
افراد و جریانهایی که خود را سوسیالیست یا سوسیال دمکرات میخواندند ،با آخوندها همکاری
میکردند و با آنها حشر و نشر و در رئیس قبایل عضو داشتند .کار با این فرصتطلبیها و
مصلحتطلبیها پیش نمیرود .اینها اشتباهاتی بود که ما و نسل جوان باید از آنها فاصله بگیریم
و بر حذر باشیم .التقاطی فکر کردن و سازمان دادن در جامعة ما جواب نداده و نمیدهد .فکر و
جریان سیاسی مدرن از ماجرای "از هر خواننده یک ترانه" نیست.
ذ :آیا مانع برای تحقق سوسیال دمکراسی ،صرفاً نبودِ یک حزب مدرن و نو و سوسیال دمکرات
است یا موانع دیگری وجود دارد؟ به نظر شما این موانع بهویژه در داخل کشور کدامند؟ و چگونه
میشود آنان را برطرف کرد؟
م :فقدان حزب مدرن سوسیال دمکرات صرفاً مانع اصلی تحقق سوسیال دمکراسی در
جامعه نیست ،عقبماندگی فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،و مناسبات عشیرهای و
قبیلهای از موانع مهم هستند .برنامة یک حزب مدرن باید با شناخت و بررسی این مسائل و ارائه
برنامه و راهحل برای اینها باشد .حزب سوسیال دمکرات ،با کودتا و به ضرب چماق ،سوسیال
دمکراسی را متحقق نمیکند .باید برنامة مدرن و شفاف برای مراحل مختلف داشته باشد و
ضمن فعالیتهای سیاسی و اجتماعی ،با برنامهریزیهای مرحلهای یی مرحلة گذار و تثبیت یی و
با استفاده از دانش و نظر کارشناسان ،راههای تحقق رفرمهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را
عملی کند .بر بنای سیستم اداری پادشاهی یا نظام جمهوری اسالمی نمیتوان دمکراسی و
عدالت اجتماعی را متحقق کرد .باید برای تمام عرصههای اقتصادی ،اجتماعی ،اداری و فرهنگی
برنامة مدرن و پیشرفته داشت.
ذ :میدانیم که با توجه به ویژگیهای حکومت اسالمی و اختناق حاکم بر جامعه ،برپایی یک حزب
مدرن و سوسیال دمکرات در داخل ایران عملی نیست .در خارج از ایران این مهم عملی است،
حزب مدرن شکلگرفته در خارج از کشور چه نقشی یک میتواند در داخل کشور ایفا کند؟
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م :حزب متشکل و با برنامه در خارج از کشور میتواند ستون فقرات فعالیتهای سیاسی در
خارج و حتی در داخل باشد .حزبی که بر روندهای جاری در داخل کشور تأثیرگذار باشد و
پشتوانة مهمی برای حرکاتها در داخل قلمداد شود ،البته مشروط به اینکه در داخل کشور پایگاه
و شبکهها و هستههایی داشته باشد .شبکهها و هستههایی که با فنون مبارزه در شرایط اختناق
آشنا باشند و در شرایط خالء قدرت ،وارد صحنه شوند .حزب از خارج میتواند جنبش فکری و
نظریای را در داخل سامان دهد و بسیاری از فعاالن ،روشنفکران و اندیشهورزان فراوانی که
سرخورده و ناامید شدهاند را به صحنه بیاورد .حزب ،یک تریبون خواهد بود برای فعاالن داخل و
انعکاس هرآنچه که آنان با توجه به شرایط داخل نمیتوانند منعکس کنند .در واقع صدای آنها در
عرصة بینالمللی محسوب میشود .مهمترین نقش حزب در خارج میبایست کمک به
سازماندهی در داخل باشد.
ذ :نقش پیشرفتهای تکنولوژی و ارتباطی را در تأثیرگذاری سیاسی و سازمانی حزب ،در داخل
کشور چگونه میبینید؟
م :امکانات تکنولوژی و فنی برای ارتباط داخل و خارج کمک بزرگی هستند ،بهویژه در
تقویت شکلگیری هستهها و شبکهها ،همچنین فعالیتهای تبلیغی و ترویجی؛ البته با رعایت
مسائل امنیتی ،چون رژیم هم نقش این امکانات را میشناسد .نکتة دیگر در این رابطه ،استفاده
از تجارب دیگران در خارج از کشور است .من با احزاب سیاسی در اروپا تماس دارم ،تالش من
این بوده و هست که از تجارب آنها که افت و خیزهای بسیار داشتهاند استفاده کنم .ضمن اینکه
میباید یک هماهنگی و همبستگی بینالمللی نیز در همین رابطه ایجاد کرد .تجارب این احزاب
به ما کمک بسیاری خواهد کرد.
و نکته نهایی اینکه ،کار ما سخت و سنگین است ،آنهم در شرایط غلبة فضای سرخوردگی
و ناکامی ،کادرهای سیاسی ناامید ،گوشهنشین و غیرفعال شدهاند .باید با حوصله و با انرژی
بهدنبال سازماندهی یک حزب مدرن سوسیال دمکرات در خارج بود .این نخستین گام است.
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تاریخ گفتوگو :سهشنبه دوازدهم آگوست  2014ی برابر با بیستو یکم اَمرداد .1393
رادیو پویا ـ مهدی ذوالفقاری :ضمن درود و سپاس از شما برای قبول مصاحبه .قبل از طرح
سؤالها ،میخواهم در راستای چرایی پیشنهاد آقای پرفسور "کال نیومن" که در حین
تحصیلتان در دانشگاه به شما دادند ،برای شنوندگان توضیحاتی ارائه فرمایید.
جالل مدنی :درود بر شما و شنوندگان گرامی رادیو پویا .زمانیکه ما در کنفدراسیون بودیم ،در
سالهای  1970بهویژه  ،1974اوضاع چنین بود که اکثراً معتقد بودیم خطوط دمکراسی و قبول
قانون اساسی ایران باید از طریق شاه پذیرفته شود .اما فضایی ایجاد گردید که این خواست نهایی
کنفدراسیون و آنچه در منشور و دیگر مصوبات کنفدراسیون بود ،شکل غیراصولی پیدا کرد؛ یعنی
اکثر نیروهایی که کنفدراسیون را بهعنوان جایگاهی برای تبلیغات یا دیدگاه و نظریات ایدئولوژیک
خود تبدیل کرده بودند ،این مسیر را بهگونهای به فراموشی سپردند .در همان سالها ،اعتقاد من بر
این بود که حداقل در چارچوب کنفدراسیون جهانی ،هم بخش صنفی و هم بخش سیاسی این
تشکیالت دانشجویی نمیتواند موفق باشد .بههمینخاطر در آن دوران ،مقولهای تحت عنوان
مارش بهطرف انستیتوسیونها( ،)1یعنی نظام و سازمانها و نهادهای دولتی و کشوری مطرح شد و
دانشجویان و روشنفکران اروپایی ،بخشی از این مقوله را تعقیب کردند و عملی هم شد؛ یعنی در
واقع ایجاد احزابی مثل "حزب سبزها" یا اینکه دیگر تشکیالت اینچنینی از این زاویه میتوانست
1. Institutions.
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موفق باشد و بهگونهای در انتخابات و مبارزات پارلمانی( )1شرکت کنند و صندلیهای قانونگذاری و
مجلس را تصاحب نمایند تا از آن کانال بتوانند تغییراتی ایجاد کرده و خواست نیروهای جوان را
برآورده کنند .برای ما ایرانیان هم جز این نبود ،شعار مارش به طرف انستیتوسیون ،یک مبحث( )2در
سالهای  1970بود که اکثراً بهاتفاق روشنفکران آن را تعقیب میکردند .از اینرو اپوزیسیونها هم
خارج از پارلمانها نمیتوانستند موفق باشند ،از اینجهت تغییرات فکری و اندیشهای در بخش
بزرگی ایجاد گردید و تشکالت و احزاب مودرات( )3بهصورت متعادل شکل گرفت و بعدها توانستند
به درون مجالس اروپا راه یابند و در سیاستگذاری تعیینکننده باشند .یک نمونه ،همین "حزب
سبز" آلمان است .در آن دوران ،برای ما فضایی ایجاد شده بود که افرادی مثل پرفسور "نیومن"
که استاد علوم سیاسی بود ،در دوران جدایی پاکستان از هندوستان و اعالم استقالل ،انگلیسها او
را بهعنوان نمایندة خودشان برای تدوین قانون اساسی پاکستان فرستاده بودند .در آنزمان پروفسور
"نیومن" روابط بسیار نزدیکی با ذوالفقار علیبوتو داشت .نظر او در آن مقطع زمانی ،این بود که
بهتر است ما راهی را برویم که روشنفکران اروپایی در آن مسیر در حرکت بودند ،نه اینکه در سمت
و سوی حرکت اپوزیسیون گام برداریم .او اعتقاد داشت بهتر است ما به ایران برگردیم و در
نهادهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جامعة ایران حضور فعال داشته باشیم و از درون ،مناسبات را
تغییر داده و مسیر دمکراسی که اروپاییها در فکر داشتند را در جامعة خودمان تحت عنوان "مارش
به طرف نهادها و انستیتوسیونهای دولتی" هموار کنیم .از اینرو آقای پرفسور "نیومن" بر این
دیدگاه ،پیشنهاد میداد ،راهی که کموبیش در کرة جنوبی رفتهاند؛ یعنی کرة جنوبی ،نیروهای
روشنفکری خودش را جا داده ،ضبط کرده و آنها از یکطرف در حال سازندگی و هموار کردن
مناسبات سندیکایی هستند و از طرف دیگر در مسیر دمکراسی و آزادی تأثیرگذارند .نباید در تبعید
بود و مبارزه کرد .او چون مشاور ذوالفقار علیبوتو بود ،هر  6ماه یکبار به پاکستان میرفت و ضمن
مالقات با او ،به وی مشورت میداد .لذا پیشنهاد ایشان این بود که بهترین راه این است که نسل
من و در عینحال نیروی اپوزیسیون که خارج از کشور است ،به ایران بروند و از طریق آقای
ذوالفقار علیبوتو که رابطة تنگاتنگی با شاه داشت ،میتواند اماننامه برای همگی ما بگیرد و امنیت
ما در ایران تأمین خواهد بود و وقتی او نامهای برای شاه بنویسد ،بدونشکّ شاه ما را تحت تعقیب
قرار نخواهد داد و در آن جامعه امکاناتی را برای نیروی جوان و کارشناس باز خواهد کرد .این
پیشنهادی بود که آقای پرفسور "نیومن" در سالهای  1970تا  1974به من داد .ولی اعتقاد من
در آن زمان این بود که شاه به دیکتاتوری خودش ادامه خواهد داد و راهی را برای دمکراسی آینده
3. Moderate Parties.

2. Discourse.

1. Parliamentary.
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بهگونهای که فضای سیاسی جامعه تغییر کند ،مهیا نخواهد کرد .لذا بحث من در این بود که امیدی
به این نباید داشت .بههمینخاطر پیشنهاد پروفسور "نیومن" را قبول نکردم و در اروپا ماندم.
ذ :شما کتابی دارید به نام "سیاست ایران و رایش سوم" ،لطفاً در اینخصوص بهصورت کوتاه
برای شنوندگان توضیح دهید.
()1
م :بله .این کار تحقیقاتی و پژوهشی از بایگانی برگرفته شده است .من از سال 1974
شروع کردم و در تمام کشورهایی که به آرشیو آنها دسترسی داشتم ،از "پورتوفیش" انگلیس
گرفته تا دیگر کشورهای اروپایی که آرشیوهایشان باز بود ،در رابطه با سیاستهای ایران و
ابرقدرتهای آندوران استفاده کردم .ابرقدرتهای آن دوران به مفهوم دورانی که "هیتلر" بر
سر قدرت آمد تا پایان براندازیاش و در واقع تسلیم شدن آلمان در مقابل متفقین .سیاست
انگلیس و نیروهای دیگر که در خاورمیانه و آسیا فعال بودند و در آن بخش نیز صفحاتی مربوط
به سیاست ایالت متحدة آمریکا در ایران است که بیشتر از دیدگاه ایران تحلیل شده است تا از
دیدگاه نیروها و قدرتهای خارجی یا بیگانه .اینکه سیاست رضاشاه تا تهاجم به ایران و اشغال
ایران چگونه بود .رضاشاه چگونه میخواست سیاست مستقل و غیروابستة خودش را پیگیری کند.
سیاست رضاشاه برعکس آن چیزی بود که تودهایها مینامند .او مناسبات تنگاتنگی بهاینشکل با
آلمان نداشت .اینکه روسها به ایران حمله کردند و بعد انگلیس با آنها همراه شد .متفقین فقط
بهاینخاطر به ایران آمدند که منابع زیرزمینی و نفت را از قفقاز تا عراق تسخیر نمایند .بهگونهای که
"هیتلر" میخواست از طریق "استالینگراد" و از خطوط و کانال قفقاز به عراق وارد شود و ذخایر
انرژی آنجا را تصاحب کند .حرکت انگلیسها و روسها و دیگر متفقینی که در آنزمان با آنها
همراه شدند ،نیاز به یک بهانهای داشت تا رضاشاه را از قدرت بیندازند و این اتهام که رضاشاه
عامل قدرتهای استعماری بوده و بهویژه با "هیتلر" همکاری میکرده است یک دروغ تاریخی
است .رضاشاه بهدنبال سیاست بیطرفی( )2بود ،سیاستی که نه مایل بود به انگلیس آوانس بدهد
و نه به روسیه .لذا کوشش رضاشاه در اینزمینه مصروف آن گردید که ایران مستقل باشد و راه
خودش را برود .اتهاماتی که به رضاشاه زده شد ،برای اشغال ایران در سال  ،1941نیاز به بهانه و
احیاناً اتهاماتی داشت که این را قریببهاتفاق عوامل روسیه در ایران طرح کردند.
ذ :گفتمان امروز در مورد بحث سوسیال دمکراسی است ،با توجه به اینکه سوسیال دمکراسی از
آلمان سر برآورده است و شما نیز سالیان سال مقیم این کشور هستید و مطالعاتی در خصوص
2. neutralıty.

1. archival.
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این کشور دارید ،از اینرو تاریخچة آن را در اروپا و ایران بهصورت مختصر بیان فرمایید.
م :بهطوریکه شما آگاه هستید ،ما در ایران نیروی سوسیال دمکراسی داشتیم ،هرچندکه نام
سوسیال دمکراسی را با خود حمل نمیکردند ،مهمترین آن ،حزب "اجتماعیون عامیون" در ایران
بود و تأثیر بسیاری در جامعه گذاشت ،بهویژه در دوران جنبش انقالب مشروطه ،اشخاص بسیاری
هستند که از انقالب مشروطه صحبت میکنند ،اما به اعتقاد من ،ما جنبش مشروطه داشتیم ،چون
بسیاری از ویژگیهای یک انقالب در آن دوران برآورده نشد .از اینرو ،در مورد تاریخچة سوسیال
دمکراسی در ایران ،بهاعتقاد من ،بخش بزرگ این حرکت در درون همان "اجتماعیون عامیون"
وجود دارد .آنها بهگونهای در قانونگذاری ،بهویژه در تدوین قانون اساسی ایران جایگاهی داشتند و
در عینحال بخشی از این تفکر و اندیشهها ،هرچند در دوران رضاشاه دیگر عملی نبود ،اما بعد از
آمدن متفقین در سال  ،1941فضایی برای آزادیهای سیاسی ایجاد شد و نیروهای سوسیال
دمکرات فعال گردیدند .البته حزبی به این فرم وجود نداشت ،اما اندیشة سوسیال دمکراسی در ایران
بود و بخشی از این اندیشه را افرادی پس از تشکیل جبهة ملّی ،بهعنوان جریانی که با این
تشکیالت همکاری داشتند بهدرون جبهة ملّی بردند و چون بهصورت یک حرکت ملّی و تشکیالتی
بود ،سوسیال دمکراسی بهنمایندگی همة طیفها و جناحها توانست جایگاهی در آنجا داشته باشد.
البته سوسیال دمکراتهایی مانند خلیل ملکی دیدگاه و پایگاه اجتماعی خودشان را داشتند و به
اعتقاد من ،نمایندگان سوسیال دمکراسی در ایران محسوب میشدند ،هرچند موفقیت زیادی
بهدست نیاوردند ،اما در عینحال تأثیرگذار بودند .بعد از کودتای  28اَمرداد ،سوسیال دمکراسی دیگر
بهعنوان پایگاهی که بتواند فعال باشد ،نبود .چراکه احزاب و تشکلهای سیاسی در ایران کالً
ممنوع بودند و حرکتی که بتواند سوسیال دمکراسی را دوباره بازسازی کند در ایران وجود نداشت.
این روند ادامه پیدا کرد ،زیرا پس از  28اَمرداد در هیچکدام از بخشهای تاریخی ،حرکتی که احیاناً
بتواند در ایران مناسبات دمکراسی و سوسیال دمکراسی را فراهم کند یا حتی کار تبلیغاتی نماید،
امکانپذیر نبود .لذا ،این فعالیتها از سال  1960به بعد توسط افراد تبعیدی خارج از کشور که
هواداران سوسیال دمکراسی بودند ،بهگونهای در کنفدراسیون جهانی یی چون پایگاه دیگری وجود
نداشت یی همیشه بهصورت یک دیدگاه و نظریه عنوان میشد.
ذ :در دنیا دو قطب سرمایهداری و سوسیالیسم وجود داشت و هیچکدام برای حل معضالت جوامع
مختلف ،چه جوامع پیرامونی و چه پیشرفته ،نتوانستند راهحلی ارائه دهند .حتی آنچه که
سوسیالیسم خوانده میشد ،از سرمایهداری هم ناتوانتر عمل کرد .اما آنچه در برخی کشورها،
بهطورمثال کشورهای حوزة اسکاندیناوی که خودشان اعالم میکنند ،سیستم سوسیال
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دمکراسی را اعمال کردهاند و توانستند موفق هم باشند .البته قصد مقایسه با کشورمان را ندارم،
ولی علیرغم اینکه ایران فعلی با مصائبی مثل بیکاری ،فقر ،تورم ،عدم رشد اقتصادی ،واردات
بیرویه و مسائلی از ایندست گرفتار است ،آیا میشود از سوسیال دمکراسی بهعنوان یک راهحل
معقول و عملی صحبت کرد و این آلترناتیو میتواند ضامن پیشرفت در جامعة ما باشد؟

م :جوامعی که در اسارت اسالم هستند ،یک عامل بازدارنده از هر نوع تحول فرهنگی،
اجتماعی و انقالبی وجود دارد .در مقایسه با تحوالت درون اروپا که دوران روشنفکری و انقالب
کبیر فرانسه است ،تأثیرگذاری مناسبات را از سالهای  1800به بعد میتوان مشاهده کرد و
متأسفانه چنین مناسباتی را ما در ایران نداشتهایم؛ یعنی پیرامون کشور ما ،کشورهای استبدادی
بودند .زمانیکه روشنگری و در عینحال مدرنیته در اروپا شروع میشود ،مرزهای کشور ما به
ترکیة عثمانی ختم میشد .در واقع عثمانیها یکی از نیروهای مانع هستند که نمیگذارند این
اندیشه حتی درون مناسباتی که در دوران عثمانی حکومت میکرد ،وارد شود .بههمیندلیل آنچه
که اروپاییها از دوران روشنگری برخوردار شدند و از دوران انقالب کبیر فرانسه گذر کردند ،به
گونهای اندیشههای نو فرانسه را رقم زد و در تمامی کشورهای اروپایی توانست اشاعه پیدا کند.
ما از این تحوالت برخوردار نبودیم و در عینحال همسایگان ما هم بینقش نبودند .تنها کشوری
که در همسایگی ما قرار دارد که به اروپا نزدیک است ،ترکیة امروزی است که به یک سرزمین
اسالمی تبدیل شده است .حتی آثار و تحوالت و تمام تغییرات فکری ،سیاسی و کشورداری که
"آتاتورک" نهادینه کرده بود ،توسط "اردوغان" که یک جریان اسالمی را گامبهگام طی
10سال گذشته بهراه انداخته از بین رفته است .لذا مشکل ما همیشگی بوده است ،در شمال با
روسها که بهمراتب عقبافتاده بودند و از طرف غرب با ترکیة عثمانی سر و کار داشتیم ،از
شرق هم با کشورهایی که قبیلهای بودند و هنوز هم هستند ،مثل افغانستان .کشورهای عربی در
ناحیة خلیج فارس نیز قریببهاتفاقشان عقبافتاده و نمایندگان توحش بهشمار میآمدند و امروز
بهصورت مستقیم به داعش کمکهایی اعم از لجستیکی ،تسلیحات و پول میکنند .بههرحال ما
دارای همسایگانی بودهایم که در ایجاد مناسبات عقبمانده و توحش اسالمی نقش بسزایی
داشتهاند و در بین آنها ،نیرویی که بتواند فضا و شرایط را بهسوی روشنگری باز نگهدارد،
نداشتهایم .بخشی از ما امید داشتیم وقتی ترکیه در حال مذاکرات بود که عضو اتحادیة اروپا
شود ،با این اتفاق ،تأثیرات سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را نیز در جامعة ما ایجاد کند .اما متأسفانه
تحوالتی که طی ده سال گذشته در منطقه ایجاد شده ،بیشتر به طرف توحش اسالمی میرود
تا به سوی یک حرکت پیگیر مدرنیته .از اینرو ،با تمام مشکالتی که پیرامون کشورمان داریم،
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من اعتقاد دارم ذهن مردم ایران این آمادگی دارد که این حکومت را از قدرت به پایین بکشد و
جامعه به سمت مدرنیته برود .یکی از عمدهترین خواستههای مردم ایران ،اعتدال در سیاست و
اقتصاد است .اگر این حکومت به طرف براندازی و سرنگونی برود ،راه برای نیروهای دمکراتیک
و سوسیال دمکرات هموار خواهد شد .همچنانکه نیروی جوان ایرانی که در اروپا بزرگ شده،
آموزش دیده و بخشی از آنها در حال حاضر مستقیماً در سیاست شرکت دارند و کسی باور
نمیکند که مدیرکل حزب سوسیال دمکرات آلمان ،خانمی که متولد ایران است باشد .این
موضوع بیانگر این است که ایرانیان ،آمادگی گیرایی مناسبات سوسیال دمکراسی را بهطور عمیق
در خودشان دارند .اعتقاد من بر این است که باید به این سرمایه تکیه کرد و برعکس ترکیه و
دیگر کشورهای منطقه ،ما ایرانیها گرایش( )1زیادی به سوسیال دمکراسی داریم .همچنانکه
اگر توجه کرده باشید ،دکتر محمد مصدق هرچند نمیگفت سوسیال دمکرات است اما تفکر و
اندیشهاش به سوسیال دمکراسی گرایش داشت و محبوب مردم ایران بود .او یک نیروی ملّی و
یک انساندوست و در عینحال سوسیال بود .لذا ما به فضا و شرایطی نیاز داریم که استبداد
حاکم  35ساله از بین برود و راه برای ایجاد مناسبات سوسیال دمکراتیک هموار شود .اعتقاد من
بر این است که ما راههای ناموفق را نخواهیم رفت .ایران بهطرف اتحاد جماهیر شوروی نخواهد
رفت و هرگز کمونیستی نخواهد شد ،همچنین هرگز به سرمایهداری بیرحمی که جمهوری
اسالمی ایجاد کرده است تن نخواهد داد .در حال حاضر عدالت اجتماعی و آزادی در ایران
تعیینکننده نیست .ما ناظر آن هستیم که فقر ،گرسنگی ،بیکاری و محنت اجتماعی در ایران
گریبان همة خانوادهها را گرفته است .به اعتقاد من ،راه نجات ایران برای برونرفت از این
بحران کنونی و بنبستی که رژیم جنایتکار ،شکنجهگر ،دزد و تبهکار اسالمی ایجاد کرده است،
بعد از براندازی آن ،ایجاد مناسبات سوسیال دمکراسی در آن سرزمین است.
ذ :بخش اعظمی از چپهای سابق که به عناوین گوناگون به گروههای مختلف سیاسی تعلق
خاطر دارند و ما از آنها بهعنوان چپ نام میبریم ،اکثر آنها به سوسیال دمکراسی عالقهمند
شدهاند و همانگونه که شما اشاره کردید ،راه برونرفت از مشکالت و معضالت موجود در
جامعه را این راه میبینند .علیرغم اینکه از این اسم مشخص صحبت نمیکنند که فرضاً
بگویند راهحل مشکالت امروزه جامعة ما آلترناتیو سوسیال دمکراسی است ،ولی محتوای آن را
بیان مینمایند .لذا میخواهم از شما بپرسم آیا این جمعبندی من که دنبالة صحبتهای
شماست درست است؟ یا شما جمعبندی دیگری دارید؟
1. tendencıes.
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م :آن کسانی که سالیان سال نیروی دینامیک و جوان خودشان را در اختیار تئوریهای
کاذب چپ انقالبی یا استالینیستی و یا لنینیستی گذاشته بودند ،بعد از فروپاشی شوروی به این
واقعیت رسیدند که این تجربیات ناموفق بوده است .در واقع شوروی (روسیه) هیچ الگوی خوبی
برای دمکراسی و آزادی نبوده است .به اعتقاد من ،این افراد قبلهگاه دیگری ندارند .آن تجربیاتی
که بشریت با روسیة شوروی یا چین و بهگونهای یوگسالوی کرد ،دیگر نمیخواهد تکرار کند .از
اینرو جوانان ما ،یا ایرانیان در تبعید هم از این قضیه مستثنی نیستند ،آنها مایل نیستند که ما
احیاناً راهی را برویم که برگشت از آن بسیار مشکل باشد و جامعة ما را در اسارت نگه دارد،
کاری که در حال حاضر آخوندها انجام میدهند و جامعة ایران را بهگونهای در اسارت خود
گرفتهاند .نیروی جوان بهویژه آن جریاناتی که ایدهآلهایشان پاشیده شد ،دیگر اعتقادی به
راههای تجربهشده و ورشکستة گذشته ندارند ،بلکه نیازشان را در نوآوری ،رفاه و در دولت رفاه و
هم در دمکراسی میبینند .اعتقاد آنها بر این است که یک دمکراسی همانند اروپا بهویژه شبیه
کشورهای حوزة اسکاندیناوی که در این راه آوانگارد بودهاند و آنچه دارند از قبال سوسیال
دمکراسی است و در عینحال از کشورهای ثروتمند جامعة اروپا بهشمار میآیند .اگر جامعة ما
بخواهد تحولی ایجاد نموده و در مسیر کشورهای اسکاندیناوی حرکت کند ،این مهم ،فقط در
گرو مناسباتی است که سوسیال دمکراسی میتواند ایجاد کند و راه دیگری وجود ندارد .به
همینخاطر اکثر افرادی که من از دوران جنبش دانشجویی و در تبعید آنها را میشناسم و با
افکارشان آشنایی دارم ،معتقدند که ایران میبایست بهطرف مفهوم( ،)1دیدگاه و نظرگاههای
کشورهای اسکاندیناوی حرکت کند .در عینحال نیاز است فضایی بهوجود آید تا احزابی که
مدافع دمکراسی هستند در ایران تشکیل شوند و سوسیال دمکراسی بهعنوان یک محور
کشورداری و روابط اجتماعی و فرهنگی بتواند تعیینکننده باشد .آنچه من شاهد آن هستم ،این
است که من دوستان زیادی دارم که در گذشته ،موافق مبارزات چریکی و انقالبی بودند ،ولی امروز
اعتقاد دارند که بعد از براندازی رژیم جنایتکار اسالمی ،میبایست سوسیال دمکراسی برای
سازندگی جامعه جایگزین شود و قریببهاتفاق نیز بر این باورند که ما باید از الگوهای تجربهشده و
موفق استفاده کنیم ،نه اینکه راه "توپاماروس"()2یا "چگوارا"( )3را برویم یا حرکاتی که فلسطینیها
کرده یا میکنند ،راه ایران چنین راههایی نیست .بلکه راهی است که در حال حاضر فعاالن
گذشتة سیاسی و جنبش دانشجویی ،آن را در درون سوسیال دمکراسی میبینند ،زیرا سوسیال
دمکراسی تجربه شده و موفق بوده است و میتواند بهترین آلترناتیو برای ایران باشد.
3. Che Guevra.
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ذ :بسیاری از کسانی که امروزه خواهان برگزاری یک نظام سوسیال دمکراتیک در جامعة ما
هستند یی البته جوانانی که در دوران انقالب یا بعد از آن به دنیا آمدهاند ،مد نظر من نیستند،
منظورم دوستانی که در گذشته به نوع دیگری یا رادیکالتر فکر میکردند اکنون به راهحل
سوسیال دمکراسی معتقدند یی همانند آنچه در کشورهای اروپایی شمالی پیاده کردهاند .چرا
فعاالن گذشتة سیاسی ما در دوران قبل از انقالب به این ایده فکر نکردند که این راهحل یا
آلترناتیو مترقی میتواند پاسخگوی حل معضالت جامعة ما باشد؟
م :برداشت من این است که دنیای آن روز سه قطبی بود .آنزمان تشخیص میدادند در
یکی از این قطبها قرار بگیرند و اگر در آن قطبها نبودند ،در اقمار کشورهایی همانند روسیه
باشند .افرادی که در یکی از کشورهای چکسلواکی ،لهستان یا مجارستان بودند یا به روسیه
میرفتند ،از دیدگاه غیروابسته یا مستقل برخوردار نبودند ،اگر افرادی مثالً تا سال  1974برای
متالشی کردن جنبش دانشجویی در کنفدراسیون در تالش بودند ،گرایشات این افراد به سمت
چینیها بود .آنها معتقد بودند که مائوئیسم میتواند راه نهایی نجات ملتها باشد .بیشتر آنها
جزوة قرمز مائو تسهتونگ که ایدة تسخیر شهرها از طریق دهات را عنوان مینمود ،در دست
داشتند و اینگونه نیز میاندیشیدند .بهبیانی دیگر ،مباحثی که در درون این نسل وجود داشت در
چارچوب کنسرسیونهای سیاسی و ایدئولوژیکی قدرتهای بیگانه مثل روسیه یا احیاناً جمهوری
خلق چین و دیگر کشورها بود یا بخشی بودند که به راه افرادی مثل "چگوارا" و انقالب کوبا
اعتقاد داشتند ،یا اینکه افرادی هنوز هم هستند که هوادار "انور خوجه"( )1و دیدگاههای عقبماندة
دهقانی در آلبانی آن دوران میباشند .در جزوات آنها که در دسترس است و شما هم میتوانید
بخوانید ،اینها رژیم جنایتکار اسالمی و وابسته به قدرتهای بیگانه را رژیم مستقل و ضد
امپریالیستی میدانند .به اعتقاد من ،بخش بزرگی از این گروه ،کماکان در انحرافات فکری قرار
دارند ،چون به نوآوری اعتقاد ندارند و افکار و اندیشههایشان مثل "پل پوت"( )2است و فرقی
نمیکند .مانندِ سازمان مجاهدین خلق که خودشان را تشکیالت خلقی میدانستند و جنایات آنها
با عملکرد امروز داعش همخوانی دارد .در مجموع میتوان گفت بخشی از آنها افکار و
اندیشههای ارتدوکسی دارند و اینکه چگونه میتوانند به قدرت نزدیک شوند یا چگونه در قدرت
سهیم باشند و چگونه عدهای عوامل فاسد و جاسوس که میخواهند به دامن حکومت اسالمی
بروند یا با آن همکاری کنند ،آنها را تحت عنوان قلمزن و شاعر استخدام میکنند و علیه
نیروهای مخالف خود تحریک میکنند که ناسزا بگویند .این نیروها و تشکالت تغییر ناپذیرند و
2. Pol Pot.

1. Enver Hoxha.
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در درون همان افکار و اندیشههای نوستالژیکی خودشان ماندهاند .همانگونه که گفتم این
تشکیالت ،مجاهدین است .آنها سیاست ملّی یا سیاست خلقی که به نفع انسانیت یا منافع ایران
باشد را ندارند .بلکه مسئلة آنها جنگ قدرت با حکومت اسالمی است .در این جنگ قدرت ،آنها
هواداری یا طرف داعش را گرفتهاند .پس بنابراین الزاماً نباید از این نیروها انتظار داشته باشیم که
مترقی فکر کنند ،اندیشمند یا انسانی( )1باشند ،چون این تشکّالت در این فضا و شرایط قرار
ندارند .به اعتقاد من ،این تشکّالت بهدلیل دیدگاههای مختلفی که در آنها ایجاد شد ،خودبهخود
متالشی شدند؛ یعنی اینها دیگر حیات واقعی سیاسی یا تشکیالتی ندارند .بخشی که ماندهاند،
جریاناتی هستند که جزئی از آنها در دامن حکومت اسالمی مثل تشکیالت سازمان اکثریت که
جریان خبرچین یا جاسوس و کمک فنر حکومت اسالمی هستند و برای این حکومت کار
میکنند و بهگونهای وابستگیهای متعددی با آقای "پوتین" و روسیة کنونی دارند ،یا تودهایها
چنین کاری در گذشته میکردند و دارای ایدهآل نیستند .زیرا اینها بهدنبال جایگاهی هستند که
منافع فردیشان یا منافع قدرتهایی که به آن وابستگی دارند ،تأمین شود .ما با این نیروها سر و
کار داریم ،اما از طرفی میبایست خوشحال باشیم که همان نیروهایی که خطوط "توپاماروس"
یا احیانا "پل پوت" را داشتند ،امروز به انسانهای معتدل و دمکرات و حتی سوسیال دمکرات
تبدیل شدهاند و معتقدند که راهها و تئوریهای گذشته ،دارای هیچ اعتبار سیاسی و احیاناً
اجتماعی و جامعهشناسی نبوده ،بلکه باید بهدنبال مفهوم( )2نو و تجربهشده بروند و در آن راه،
فضایی ایجاد شود که آیندة ایران بهسوی دمکراسی هموار گردد .این را قریببهاتفاق در درون
سوسیال دمکراسی مشاهده میکنیم.
ذ :در رابطه با نظرگاههای مختلف سیاسی گروهها و معضالت موجود ،چه در داخل و چه خارج از
کشور و جدا از این طرز فکر و نگرش و نکاتی که فرمودید ،در خصوص موانعی که بر سر راه و
رشد سوسیال دمکراسی در جامعة ما وجود دارد ،بهصورت مختصر توضیح دهید.
م :به اعتقاد من ،کوشش ما در وهلة نخست باید در راستای براندازی تمامیت این رژیم
کنونی باشد .نهاد مذهب ،جریانی است که در مقابل هر نوع اندیشة نو و نوآوری ایستاده است
و همانگونه که مطلع هستید  35سال این جنایتکاران بر سر قدرت هستند و هر اندیشمندی
را میگیرند و بعد از اینکه او را در تلویزیون ظاهر میکنند ،از او اعتراف و اقرار میگیرند و
سپس او را به قتل میرسانند .لذا ما ،نخست باید نیروی خودمان را صرف براندازی یکپارچگی
2. conception.
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این حکومت نماییم و تمامی این جریاناتی که بهگونهای به مذهب ،آخوند و مفتی وصل
هستند را منحل اعالم کنیم .به اعتقاد من ،در ایران آینده نباید حوزهها و حسینیهها دارای
جایگاهی باشند .چون اینها کوههای بلندی از موانع اجتماعی برای نیروهای سیاسی خواهند
بود و در آینده باید فضایی ایجاد کرد که بهطور مثال ،واجبترین مقوله خلع لباس آخوندها
باشد و در قانون جزا ذکر گردد که کسی نمیتواند فَتوا بدهد .آ چه که ما از فَتوا و شریعت
تجربه کردیم را به زیر قانون جزا ببریم و نهادهایی که آنها تحت نام نهادهای دینی ایجاد
میکنند را منحل اعالم کنیم .لذا تالش ما نیروهای الئیک مثل حزب سوسیال دمکرات
ایران ،باید انحالل این جریان فاسد دینی باشد که در آینده جریانات وابسته به دین ،آخوند و
مال نباید فضایی در اختیار داشته باشند که در کار ما اختالل حاصل نمایند .از اینرو با ایجاد
این فضا ،یعنی کشیدن دیوار بلند ،که آنها نتوانند در سیاست دخالت داشته باشند .به اعتقاد
من ،این تنها مقولهای نیست که آنها نباید در دولت دخالت داشته باشند ،بلکه اصوالً در
جامعهای که سوسیال دمکراتها به آن اعتقاد دارند ،الئیسیته میباید بهعنوان یک هیئت
اجتماعی هم در آموزش و هم در پرورش و فرهنگ ایران اشاعه پیدا کند .نقش دین را هر
کسی میتواند بهعنوان یک مقولة فردی روانة خانهاش بکند ،اما در جامعه ،دین نمیتواند
تعیینکننده باشد .لذا ما باید برای جامعة الئیک فضایی ایجاد نماییم که دین از حوزة ارتباط
اجتماعی ،سیاست و فرهنگ بیرون برود و بخشی از این مورد ،به قانون جزا نیاز دارد و کار
فرهنگی که باید در ایران انجام پذیرد .این افرادی که همیشه از سکوالریسم صحبت
میکنند ،نیروهایی هستند که در آینده میخواهند جریان آخوند ،مسجد ،حسینیه و تکایا را
بیاورند و در سیاست دخالت دهند .ما در ایران تجربه کردیم که سکوالریسم کارآمدی در آنجا
نداشته است .اگر جامعة ما در زمان شاه سکوالر بود ،هرگز آخوند و مال نمیتوانستند قدرت را
تصاحب کنند و در سال  1357بر قدرت بنشینند و مردم ایران را قتلعام کنند .بنابراین
سکوالریسم فقط هموار کردن راه برای سهم گرفتن آخوند و مال از قدرت است .بدونشک
رضا پهلوی که شعار سکوالریسم را سر میدهد و از آخوندهای پاکنهاد صحبت میکند ،اینها
نمیتوانند به طرف ایجاد مناسباتی بروند که جامعة ما الئیک شود ،بلکه بیشتر باری برای
فضایی هستند که نسلی به مبارزه پرداخته است .احیاناً از قبال کار و عملیات انحرافی اینها،
نسل آینده میتواند خسارت ببیند؛ یعنی باید بار دیگر آخوندها را در قدرت سهم بدهند.
براساس تجربهای که در  35سال اندوختهایم ،من معتقدم اگر سوسیال دمکراسی بخواهد در
ایران موفق باشد ،بدونشک دین باید یک امر خصوصی شود و در سیاست ،دولت ،آموزش و
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فرهنگ ،هیچ شرکتی نداشته باشد .همانند فضایی که در فرانسه است و میتواند بهترین
نمونه برای ما باشد .از اینرو دیدگاه من برای تقویت سوسیال دمکراسی ،ابتدا مبارزه با جریان
ارتجاعی و عقبماندة دین است .چون دین است که زن ستیزی ،قتل ،تروریست ،تجاوز و
تعرض به مردم را بهعنوان امری طبیعی اعالم کرده و میکند .لذا ما میبایست نیروی
خودمان را بر این اصل بگذاریم که دین را از تمام حوزههای فرهنگی ،آموزشی ،سیاست و
اقتصاد به بیرون برانیم و چنانچه اگر موفق شویم و مردم همکاری کنند ،یقیناً جایگاه دین
همین خواهد شد که حال حاضر در جمهوری فرانسه هست.
ذ :سؤال حول محور راهحلها میباشد ،بهگونهای که خواست مجموعه نیروهای مترقی امروزی و
فعالین سیاسی آزادیخواه ،داشتن یک سازمان سوسیال دمکرات در جامعه است .اگرچه در داخل
ایران هر اسمی روی آن میگذارند ،بحث من محتوا و چارچوبی شبیه همان سوسیال دمکراتی
میباشد که در حوزة اسکاندیناوی است که شما هم به آن اشاره کردید .لذا در این رابطه
پیشنهادهای شما مبنی بر ایجاد چنین جریان یا حزب سیاسی که بتواند هم نیروهای مترقی
داخل کشور را بسیج کند و هم نیروهای رادیکال و آزادیخواه خارج از ایران را دور یک محور
جمع کند چیست؟
م :اعتقاد من بر این است که گرایش فضای خارج از کشور بهگونهای است که بخشی از
نیروی جوان ،غیرسیاسی شده است؛ یعنی اگر خاطرتان باشد ،نیروی جوانی که قبل از سال
 57احیاناً برای تحصیالت به خارج از کشور میآمد ،جذب فعالیتهای سیاسی میشد .اما
اکنون از این نیرو بهجز بخشی که خودشان را پناهنده میدانند ،برخوردار نیستیم ،چون
حکومت اسالمی ،بخشی از اینها را مغزشویی کرده است .خود همین اصالحطلبها جریاناتی
را ایجاد کردهاند بهویژه در کانادا که ما شاهد آن بودیم از هواداران موسوی و کروبی هستند.
اینها بهگونهای مغز شستههای این حکومت هستند .آن گروهی که در حال حاضر به خارج از
کشور میآیند و کسانی که از نیروهای فعال سیاسی در ایران نیستند یا نمیتوانند فعال باشند،
اگر از بد شانسی به دست حکومت بیفتند ،به قتل میرسند .در حال حاضر آموزش سیاسی و
اجتماعی برای نسلی که در ایران میخواهد به دانشگاه برود و تمایل دارد فعالیتهای
اجتماعی داشته باشد ،بسیار مشکل است؛ یعنی امکانات وسیع تبلیغات حکومت و وابسته
کردن این جوانان به خرافات و عقاید عقبافتادة ارتجاعی و فاشیستی بسیار بیشتر است .ما
زمان شاه این فضا را نداشتیم و اگر شاه سرکوب میکرد ،اما جوانان ما در آن دوران مثل خود
ما ،دیدگاهمان بسیار باز بود و احیاناً به خارج از کشور میآمدیم و جذب نیروهای سیاسی
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میشدیم .اگر به یک نیروی سیاسی مشخصی گرایش نداشتیم ،جذب جنبش دانشجویی
میشدیم که یک حرکت فعال جمعی و بهگونهای پارلمانتاریسم خارج و در تبعید بود .در واقع،
تمام جدالهای سیاسی را در درون کنفدراسیون یا در واحدها یا کنگرهها انجام میدادیم .اما
اآلن افرادی که به خارج از کشور میآیند ،جذب نیروهای سیاسی نمیشوند؛ یعنی مغزشویی
حکومت و جداسازی نسل جوان از نیروهای سیاسی بسیار قوّی است و شما کمتر نیرویی
میتوانید پیدا کنید که نیروی انسانی جوان را جذب خودش کند .لذا ،ما این مشکل را در حال
حاضر داریم و به همینخاطر اعتقاد من بر این است که برای تب مقولة دمکراسی و سوسیال
دمکراسی در ایران ،همچنانکه آکسیونهای مشترکی گذاشتیم ،اکنون هم باید همین کار را
انجام دهیم .بهطور مثال در خصوص کارهای جمعی ،سالهاست که ما کمتر اینکار را انجام
دادهایم .در همینراستا ،جنایات داعش در عراق است و پیشنهاد من به دوستان نزدیک و
تشکّالت این بود که ما باید کنگره یا سمیناری بگذاریم و به جنایات اسالمیستها در عراق
بپردازیم .زیرا مقولة داعش یک مسئلة جنایت جمعی و قتلعام عمومی است ،ما نباید مقابل
این جنایتکاران سکوت کنیم .حداقل کاری که میتوانیم انجام دهیم این است که مقوله را در
یک سمینار یا کنگرهای مطرح کنیم و مشترکاً قطعنامهای مبنیبر مخالفت خودمان از این
جریان را اعالم نماییم؛ چون این تهدیدی برای سرزمین ایران است که در  50کیلومتری مرز
ما قرار دارد .هرچند نسل ما در مقابل این جنایات ،مسئولیت مستقیم ندارد ،اما نمیتوانیم
بیتفاوت باشیم .ما در مقابل این جنایات سازمانیافته که از جانب سازمان جاسوسی و امنیتی
 ،NSIموساد و  MI6انگلیس صورت پذیرفته و ابوبکر البغدادی را خود سازمان موساد بهمدت
یک سال تعلیم نظامی داده است ،نمیتوانیم سکوت کنیم .لذا سیاسیت ارتجاعی ،ضد مردمی
و ضد انسانی این سه تشکیالت اطالعاتی و جاسوسی را باید محکوم کرد .باید عملیات و
عملکرد اردوغان را محکوم کرد که افراد داعش را تا به حال در پایگاههای نظامی ترکیه تعلیم
نظامی داده است .چون ما ایرانی هستیم و تهدید داعش ،همزمان تهدیدی علیه مردم ایران
است .ما در مقابل این جنایتکاران نمیتوانیم خاموش باشیم و باید از همة دولتهایی که
کموبیش دارای اندیشه و برداشت انسانی هستند ،بخواهیم که به مردم منطقه کمک برسانند
و نگران این باشیم که حکومت اسالمی تا چه اندازه فضا و شرایط برای حرکت داعش به
سمت مرزهای ایران را باز نگه میدارد؛ یعنی خطر داعش ،ملت بیدفاع ما را تهدید میکند.
اگر درگیری نظامی صورت بپذیرد ،بدونشکّ آخوندهای جنایتکار ضمن فرار از کشور،
میلیاردها ثروت مملکت را با خود خواهند برد.
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ذ :بحث این است که بتوانیم در این برنامه که مشخصاً رویکرد سوسیال دمکراسی را دارد،
موضوعات را پیش ببریم ،چون این بحث جایگاه و اهمیت خودش را دارد و امیدوارم بتوانیم با
شما و دیگر فعالین سیاسی به این مباحث بپردازیم و به آگاهی عموم شنوندگان رادیو برسانیم.
م :بله .من میخواستم به این نکته اشاره کنم که درحال حاضر چگونه ما میتوانیم با
نیروهایی که تمایل به سوسیال دمکراسی دارند ،با یکدیگر پشت میزگردی بنشینیم و چه
آکسیونهایی را میتوانیم انجام دهیم .چون در مجموع ،تمامی نیروهای اپوزیسیون در خارج از
کشور فعالیت چشمگیری ندارند .هرچندکه هرکدام از اینها یک نام دارند ،اما تصوّر من این است
که قریببهاتفاق گرایشات آنها به سمت سوسیال دمکراسی است و ما میتوانیم مقولة سوسیال
دمکراسی را در همین جلسات یا کنگرههای مشترک باز کنیم و دیدگاههای خودمان را مطرح
نماییم .زیرا به اعتقاد من فضا برای چنین بحثی آماده است.
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تاریخ گفتوگو :سهشنبه دهم فوریه  2015ی برابر با بیست و یکم بهمن .1393
رادیو پویا ـ مهدی ذوالفقاری :آقای دکتر نوریعالء از وقتی که را در اختیار رادیو پویا و این
برنامه قرار دادید از شما سپاسگزاری مینمایم.
اسماعیل نوریعالء :درود به شما و شنوندگان محترمتان .از شما تشکر میکنم که مرا به
این برنامه دعوت نمودید و خوشحالم که با شما صحبت میکنم .امیدوارم که توان آن را داشته
باشم که این مصاحبه را بهدرستی به پایان برسانم.
ذ :گفتوگوی امروز ما در خصوص سوسیال دمکراسی است .میخواهم از شما خواهش کنم اگر
امکان دارد بهصورت مختصر در رابطه با این جریان ،علیالخصوص در ایران ،برای شنوندگان
رادیو پویا توضیح بفرمایید.
ن :پرداختن به تاریخچة این جریان ،قدری زمان میبرد .اگر اجازه بدهید ابتدا از دیدگاه
خودم آن را بشکافم و بگویم که چه درکی از این قضیه دارم ،و در ادامه بهتر میتوانیم به نحوة
متحول شدن این جریان بپردازیم .ما داریم راجع به یک عبارت ترکیبی به نام "سوسیال
دمکراسی" صحبت میکنیم؛ یعنی بخش اول آن به سوسیالیسم و قسمت دوم آن به دمکراسی
برمیگردد .به نظر من ،ریشه اندیشة سوسیال به قدمت زندگی بشر است .همیشه آدمیان روی
زمین به این اندیشیدهاند که آیا فرد مهمتر است یا جامعه؟ مثل قضیة بهوجود آمدن مرغ و
تخممرغ میباشد .یک عده میگویند اگر جامعه نباشد ،اصالً امکان زنده ماندن فرد وجود ندارد و
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بنابراین باید مواظب بود که جامعه از هم نپاشد تا فرد زندگیاش به خطر نیفتد .عدهای هم بر
این نظرند که جامعه از آحاد مفرد مردم درست شده است و اگر به فرد رسیدگی کنیم ،حال
جامعه هم بهتر خواهد شد .لذا ما باید ریشههای اندیشة سوسیالیستی را اینگونه بگیریم که آن
عدهای که جامعه را مسلط بر فرد و در اولویت برنامهریزی و رسیدگی میدانند ،آنها کسانی
هستند که بنیانگذار سوسیالیسم میباشند .صفت سوسیال از  societyاز میآید .یعنی امر
اجتماعی؛ به سوسیالیستهای ایران در زمان مشروطه" ،اجتماعیون" میگفتند .یعنی کسانی که
اعتقاد به اجتماع داشتند.
پس از عصر روشنگری و پیدایش فلسفههای جدید سیاسی و غیره ،بخصوص قرن نوزدهم
در آلمان ،این جریان رفتهرفته شکل متعینی بهخود گرفت که بخش عمدة آن در نوشتههای
"کارل مارکس" متجلّی و متبلور شد .در مجموع سوسیالیسم را به دو بخش ،یکی ایدئولوژی و
دیگری برنامة اجتماعی یا جنبش اجتماعی تقسیم میکنند .اصل ایدئولوژیک جمعبندی
"مارکس" از لحاظ نظریهپردازی بر جمعبندیهای دیگر تفوق پیدا کرده بود؛ یعنی اینکه موتور
تاریخ" ،جنگ طبقات" است و این طبقات به دو دستة عمده بهرهکش و بهرهدِه تقسیم
میشوند .آنهایی که ابزار تولید ،ثروت و توانی ندارند" ،کار" خودشان را در اختیار صاحبان
ثروت و ابزار تولید میگذارند و صاحبان ثروت ،این افراد را استثمار کرده و از این طریق به
ثروتاندوزی میپردازنید .ایین "ثیروت" وقتیی به خدمت تولیید درمیآیید ،به "سرماییه"
تبدیل میگردد.
این مسئله که عاقبت ،چگونه باید اختالف و جنگ طبقاتی حل شود ،مورد نظر تمام
متفکرین این حوزه بوده است و آن را به اینصورت جمعبندی کرده بودند :اسم کارگری را که
بر وضعیت خودش آگاه میشود و در عین حال هیچ پیوند مستقیمی با محصول کار خودش
ندارد ،یعنی از حاصل کار خودش بیگانه است را گذاشتند "پرولتاریا" که با انواع دیگر کارگرها
تفاوت داشته باشد .اعتقاد بر این بود که این پرولتاریاست که عاقبت میتواند از طریق انقالب
علیه وضع موجود ،با تشکیل حکومت شورایی کارگری ،اختالفات طبقاتی را براندازد و دست به
ساختن جامعهای بزند که در آن توزیع عادالنة ثروت است و اساساً فقط عدالت اجتماعی در آن
جامعه وجود دارد و افراد میتوانند در رفاه بسر ببرند.
این مجموعه را "کارل مارکس" در یک قانون مشهوری خالصه کرد که جامعة
سوسیالیستی آینده ،نام جامعهای خواهد بود که در آن هر کس بهاندازة توانش کار میکند و
بهاندازة نیازش برمیدارد .در عینحال این سوسیالیسم بهدلیل تحلیلی اینچنین که از تاریخ
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تحوالت جهانی داشت ،خودبهخود در مقابل کاپیتالیسم قرار میگرفت و ادعایش این بود که
روزی پرولتاریا توان این را خواهد داشت که یک جامعة کاپیتالیستی را به یک جامعة
سوسیالیستی تبدیل کند.
این در واقع از لحاظ "حیث ایدئولوژیک سوسیالیسم" بود؛ اما در مورد شقّ دوم این ترکیب،
موضوع دمکراسی است که نظریات بسیاری دربارة آن مطرح شده است و هر چقدر که پیش
رفتیم به این دمکراسی صفتهای مختلفی را وصل کردند .اما از لحاظ ریشة لغوی ،دمکراسی
یی که از اصالحات اصلی علم سیاست است یی برگرفته از زبان یونانی است و از دو بخش
"دموس" یعنی "مردم" ،و "کراتوس" بهمعنای "ساالری و حکومت" تشکیل شده که در
مجموع معنی "مردمساالری" میدهد .در طول زمان ،چگونگی برقراری مسئلة مردمساالری در
جامعه ،مورد بحث بوده است .یک عده میگویند دمکراسی میبایست سوسیالیستی باشد.
عدهای دیگر عقیده دارند که باید پرولتاریایی باشد .بعضیها میگویند دمکراسی امری اقتصادی
است و برخی تا آن حدّ پیش میروند که میگویند میتوان یک دمکراسی مسیحی داشت.
در تفکر "سوسیال دمکرات" ،دو عبارت سوسیالیسم و دمکراسی با هم جوش خورده و
تبدیل به یک عبارت مصطلح شدهاند که شاید بتوان گفت امروزه این موضوع یکی از مهمترین
گفتمانهای سیاسی است .گفته میشود در انترناسیونال دوم ( )1889که سوسیالیستها دور هم
جمع شده بودند ،اختالفنظری اینگونه پیش آمد که آیا واقعاً برای رسیدن به یک جامعة
سوسیالیستی باید از طریق انقالب حرکت کرد یا اینکه میتوان از طریق "تغییر تدریجی" جامعه
را سوسیالیزه کرد؟ در نتیجه در مقابل "سوسیالیسم انقالبی"" ،سوسیالیسم رفرمیستی" مطرح
شد .در این زمینه ،صحبت بر سر این بود که میتوان حکومت (یعنی سیستم کاپیتالیستی) را
نگه داشت ،به این خاطر که بر روی مشوّقها و رانشهای فردی اشخاص کار میکند ،ابتکار را
آزاد میگذارد ،پاداش دادن به ابتکار و تالش را مجاز میداند ،از سویی دیگر ،میتوان با اجرای
یکسری برنامههای رفاهی ،کاری کرد که عدالت اجتماعی بهصورت مطلوبتری برقرار شود و
اختالفات طبقاتی اینقدر شدید نباشد ،و اصطالحاً آن چیزی را که اندیشیدند و اختراع کردند
"دولت رفاه"( )1نام گرفت .به زبان دیگر ،یعنی حکومتی که از یک لحاظ ،آزادیهای کاپیتالیسم
در جامعه را حفظ میکند و از لحاظ دیگر ،چتر حمایتی سوسیالیسم را بر سر آن جامعه نگه
میدارد .آنها از این طریق ترکیب سوسیال دمکراسی را بهوجود آوردند.
1. Welfare State.

  216سوسیال دمکراسی در ایران

"سوسیالیسم انقالبی" ،که میتوان گفت تمام تاریخ قرن بیستم را دربرگرفت ،در اواخر قرن
بیستم به مشکل برخورد و نتوانست پاسخگوی توقعاتی باشد که از لحاظ تئوریک برای مردم
فراهم کرده بود .ولی کشورهایی که راه میانه را در پیش گرفتند ،موفقتر بودند .آنها بدون
برانداختن رژیم کاپیتالیستی کوشیدند که رژیم سوسیالیستی را بر آن سوار کنند؛ در واقع از حوزة
ایدئولوژی به سمت حوزة جنبشهای اجتماعی آمدند و پایة توقعات خودشان را بر گسترش
عدالت اجتماعی و ایجاد جامعة رفاهی ،بخصوص "چانهزنی جمعی"( )1گذاشتند؛ یعنی امکان
وجود اصناف ،سندیکاها و بهرسمیت شناختن حق اعتصاب و اینکه جبهههای کارگران و
کارفرمایان بتوانند از طریق معامله ،مذاکره و سازش به راهحلهای میانی برسند.
لذا امروز ،با فرمولی که خدمتتان عرض کردم ،سوسیال دمکراسی در اکثر جوامع متمدن
برقرار است .حتی در جوامع خیلی بارز کاپیتالیستی هم شما میبینید که جریان سوسیال
دمکراسی حرکت میکند .به زبان سادهتر اینکه در "سوسیال دمکراسی" ،سوسیالیسم ،عدالت
اجتماعی و دولت رفاه را تأمین میکند و دمکراسی ،حاکمیت فرد را .البته در هر جامعهای این
قضیه به صورت ویژهای پیاده میشود .بدینگونه که ترکیب سوسیال و دمکراسی در یکجا
بخش دمکراسیاش به طرف آزادیهای بیحد راه میبرد که اسمش را میشود لیبرالیسم یا
حتی نئولیبرالیسم گذاشت ،و در جاهایی مثل کشورهای اسکاندیناوی ،بخش سوسیالیسماش
تحقق پیدا میکند ،از لحاظ میزان سوسیالیسمی که در سیستمهای خودشان اجازه میدهند که
اجرا شود .شما در این موارد کامالً این تفاوت فاحش را میبینید .اما در هر دو حالت ،ما دولت
کاپیتالیستی در جهان نداریم که به کلّ ،منکر سوسیالیسم باشد .در آمریکا که ما زندگی میکنیم،
صرفنظر از اسمهایی که روی قضیه میگذارند ،میبینیم که حزب جمهوریخواه بیشتر روی
جنبة کاپیتالیسم و فردگرایی( )2تکیه دارد ،درحالیکه حزب دمکرات بیشتر گرایشهای
سوسیالیستی را نمایندگی میکند.
ذ :توضیحی که ارائه دادید بیانگر این واقعیت است که این دو سیستم سوسیالیسم و سرمایهداری
هیچ کدام نتوانستهاند خواستههای آزادیخواهانه و رفاه اجتماعی بشر را برآورده نمایند .اما شما به
این نکته اشاره نمودید که سیستم سوسیال دمکراسی در کشورهای اسکاندیناوی کارآمد است،
بهگونهای که امروزه بهعنوان یک آلترناتیو در مقابل این دو جریان ناکارآمد ،بهصورت راهحل
معقول و عملی از آن یاد میکنند .آیا به نظر شما میتوان از سیستم سوسیال دمکراسی
2. individualism.

1. collective bargaining.
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بهعنوان راهحل معقول و عملی نام برد یا خیر؟ اگر پاسخ شما مثبت است ،آیا این روش میتواند
بهترین آلترناتیو و راهحل عملی برای جامعة خودمان در ایران باشد؟
ن :اگر نظر شخصی مرا بخواهید ،من از ابتدای دوران جوانیام ،به علت آشنا شدن با مکتب
فکری زندهیاد خلیل ملکی ،با تفکر سوسیال دمکراسی نیز آشنا شدم .در آنموقع مُد بود که به
این جریان ،عنوان "راه سوم" یا "نیروی سوم" میگفتند و از یوگسالوی تا کشورهای مجموعة
عدم تعهد ،دنبال "راه سوم" میرفتند که نه کاپیتالیسم و نه سوسیالیسم محض باشد .به نظر
من ،این مهمترین ترکیبی است که تا بهحال انسان توانسته است در حوزة قدرت ،حکومت و
سیاست عرضه کند .درنتیجه از لحاظ سیاسی ،من خودم را یک سوسیال دمکرات دانسته و فکر
میکنم که هنوز آلترناتیو دیگری برای آن پیدا نشده است .زیرا ،این بهترین ترکیبی است که
بشر توانسته است از راه تجربه یی و نه لزوماً از راه نظریهپردازی یی به آن دست یابد .از اینرو،
بشر به تجربه دریافته است که این دو راه ،سوسیالیسم و سرمایهداری ،در شکل انتهایی
خودشان ،راه به جایی نبردهاند .لذا این راهحل معقولی که از آن نام بردید ،ترکیبی از این دو راه
هست که میتواند جامعه را به آسایش و آرامش برساند.
ذ :در ایران مسائل و معضالتِ عدم تولید ،رشد واردات ،بیکاری ،فقر ،تورم و ...داریم که به نوعی
فعالین سیاسی داخل کشور را به اینسو کشانده که یک راهحل درستی را برای مبارزه با این
وضعیت موجود ایجاد نمایند .خیلی از کنشگران سیاسی به راهحل درست سوسیال دمکراسی
که قابل پیاده کردن در آن جامعه است ،باور دارند .بههرحال برای رسیدن به یک جامعة رفاهی
باید یک جامعة دمکراتیک ایجاد گردد .با توجه به معضالتی که در جامعة ما وجود دارد ،آیا این
کنشگران سیاسی درست فکر میکنند و اساساً این تفکر در آنجا عملی خواهد بود؟
ن :البته من از جریانات داخلی کشور در زمینة سوسیال دمکراسی زیاد اطالع ندارم که بتوانم
قضاوت کنم .اما مسئلة کشور ما یک مسئلة خاصی است که شاید الزم باشد به یکسری از
تئوریهای جامعهشناسی دیگری هم توجه کنیم .بهعنوان نمونه ،یک متفکر آلمانی به نام
"کارل آگوست ویتفوگل"( )1راجع به "استبداد آسیایی" اعتقاد دارد که در آسیا ،بهلحاظ شرایط
سرزمینی ،نه کاپیتالیسم و نه سوسیالیسم ،هیچکدام نمیتواند ریشه بگیرد .ایشان در موردِ دوران
باستان که صحبت میکند ،میگوید :در آسیا چون کمبود آب وجود دارد ،دولت منابع آب و توزیع
آن را در اختیار خودش میگیرد ،درنتیجه به مردم نیازی ندارد و این مردم هستند که نیازمند
دولتها میباشند و از دل این وضعیت ،یک حکومت استبدادی بهوجود میآید .حال اگر این
1. Karl August Wittfogel.
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قضیه را با وضعیت فعلی سرزمین خودمان مطابقت دهیم ،میبینیم در آن کشور ،با اکتشاف و
استخراج نفت از دل زمین ،آن را میفروشند و با پول آن زندگی میکنند .باز در اینجا چون
دولت از مردم مالیات نمیگیرد و براساس مالیات مملکت را نمیگرداند ،بینیاز از مردم است.
بنابراین به هیچکدام از مسائل سوسیالیسم و دمکراسی توجهی ندارد و هر دو آنها را کنار
میگذارد و به یک حکومت استبدادی تبدیل میشود و تمام ساختار حکومت هم از طریق
"رانتخواری" ایجاد میشود.
لغت "رانتخواری" بعد از انقالب رایج شده است .من دیدهام که خیلیها توجه نمیکنند که
منظور از رانتخواری چیست؟ این کلمه در علوم سیاسی قرن نوزدهم ساخته شد و همان ""rent
در زبان انگلیسی است که در فرانسه به آن "رانت" میگویند .یعنی یک عده پولدار و زمیندار در
انگلستان بودند که ساختمان میساختند و آنها را کرایه میدادند و از دریافت این کرایهها زندگی
اشرافی داشتند .بنابراین ،این افراد مالاالجارهخوار بودند .حال این مفهوم توسعه پیدا کرده است و به
کشورهایی که ثروتی بهدست آوردهاند و ربطی به مردم و کار مردم و تولید اقتصادی ندارد،
میگویند رانتخوار .بهمحض اینکه کسی بتواند بازوی قدرت را در دست بگیرد و بر مسند حکومت
بنشیند و صاحب آن منبع درآمد اصلی کشور شود ،از مردم بینیاز میگردد و بهوسیلة امکاناتی که
برایش فراهم شده ،بازوی سرکوب و استبداد خودش را بیشتر گسترش میدهد.
ما این وضعیت را عیناً ،هم در دوران پهلوی و هم در دوران حکومت اسالمی دیدهایم که
یک حکومت رانتخوار چگونه با مردم برخورد میکند .اما ،به نظر من ،در همین جوامع
رانتخوار که منبع ثروتی وجود دارد ،اگر گروهی به حکومت برسند و برای متحقق کردن
سوسیال دمکراسی کار کنند ،نسبت به کشورهایی که ثروتهای ملّی را ندارند ،این مزیت را
دارند که میتوانند سریعتر دولت رفاه را بهوجود آورند.
اگر همین فردا در کشور ما ،حکومت اسالمی فروپاشد ،تا موقعی که این کشور بخواهد قد
راست کند ،صنایع و کارگاههایش به کار بیفتد و کشاورزیاش رونق بگیرد و ...با این مشکالت
موجود ،مدتها طول میکشد تا بتوانیم به یک جامعة مولّد سرزنده و بانشاط برسیم و در این
مدت اتفاقاً این منبع درآمد ملّی میتواند به حکومت سوسیال دمکرات کمک کند که سریعتر از
جوامع دیگر این خدمات اجتماعی از لحاظ رفاه ،تغذیه ،بهداشت و آموزش و پرورش و غیره را در
اختیار تودة مردم بگذارد .بنابراین ،من به آیندة کشور خودمان خیلی خوشبین هستم .اگر کشور
ایران را با بنگالدش مقایسه کنیم ،میبینیم که این کشور آسیای جنوب شرقی فاقدِ منبع درآمد
ملّی است و درنتیجه توان ایستادن روی پای خودش و تجدید قوا را ندارد ،درحالیکه ما این
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توان را داریم .فقط گرفتاری ما در طول تاریخ این بوده است که هر فردی در این سرزمین بر
مسند قدرت نشسته ،تنها به خودش و اطرافیان و گروه خودش اندیشیده و جامعه را به دو بخش
خودی و غیرخودی تقسیم کرده است .این مورد اختصاص به زمان فعلی ندارد ،بلکه همیشه
جامعة ما اینگونه بوده و رانتها را هم بین خودیها تقسیم کرده و جامعه را به ورطة ناتوانی
سوق داده است .به نظر من ،همه چیز بستگی دارد به اینکه سیاستمداران و روشنفکران ما تا چه
حد دلسوز جامعه باشند و تا چه حد بتوانند در راستای دستیابی به قدرت فعالیت کنند.
ذ :یعنی اگر ما نفت نداشته باشیم و حاکمیت را از دولت بگیریم ،جامعة ما میتواند در راه یک
جامعة رفاهی قرار بگیرد؟ البته این نیست که امروز بتوانیم این کار را انجام دهیم ،بلکه به قول
جنابعالی آیندة درازی را باید در نظر بگیریم .ولی چگونه ممکن است در کشور عربستان
سعودی که نفت دارد و گروه خودی یا مالکین در عربستان از یک زندگی رفاهی برخوردار
میباشند و تمام کارها و سرویسها را از کشورهای مختلف استخدام میکنند ،عدالت اجتماعی
برقرار شود؟ به نظر من عدالت اجتماعی را در یک جامعة پیشرفته و تولیدی ،با ایجاد کار
میتوان بهوجود آورد .در این زمینه نظر شما چیست؟ آیا تعریف دیگری از این عدالت دارید؟
ن :من با نظر جنابعالی کامالً موافقم .اینکه سوسیال دمکراسی تنها در جامعهای میتواند
شکل بگیرد که ابتدا بهساکن ،جامعه مالیاتپرداز باشد و برای اینکه توان پرداخت مالیات را
داشته باشد ،باید در جامعه کار و تولید موجود باشد .بهزبان سادهتر ،جامعهای که از نظر اقتصادی
خودکفا باشد و روابط دولت و مردم بر بنیاد خدمتگذاری و انتخاب شدن صورت بگیرد ،میتواند
به یک جامعة سوسیال دمکرات برسد .ما در دوران زندهیاد دکتر مصدق ،به اقتصاد بدون نفت
اندیشیدیم .یعنی این آرزوی قلبی ملیّون ما بوده است که ایکاش ما نفت نداشتیم ،یا به سبک
دکتر مصدق ،در چاههای نفت را میبستیم و بعد به خودمان نگاه میکردیم که آیا ما میتوانیم
روی پای خودمان بایستیم یا خیر؟ که البته این نشد و اکنون آقای خامنهای میخواهد ادای آن
حرفها را دربیاورد ،با ایدة پرت و پالی "اقتصاد مقاومتی" به این معنی که اگر این تحریمهای
اقتصادی ادامه پیدا کرد ،ما توان گرداندن زندگی خود را داریم .اما بیرون از این قضایا ،به نظر
من ،یک فرد سوسیال دمکرات کوشش میکند به آن جامعهای که از لحاظ اقتصادی خودکفا و
مالیاتبده باشد و در عین حال رهبران خود را تعیین کند ،دست یابد .لذا ،نظر من بیشتر به
"دوران انتقال"( )1است و فکر کنم شانس کشور ما که دارای یک منابع مالی معینی هستیم،
بیشتر از کشورهای فقیر میباشد.
1. The transition period.
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ذ :با کدام عوامل میشود قدم در راه آن جامعه بگذاریم؟ چه راههایی را برویم؟ جدا از اینکه
سرنگونی جمهوری اسالمی یکی از اساس کار است؟
ن :همانطورکه فرمودید ،ما اآلن با مانع اصلی روبهرو هستیم که بحثهای دیگر را ثانوی
میکند؛ یعنی تا موقعی که این سنگ بزرگ را از سر راهمان برنداریم ،اصالً نمیتوانیم در این
جاده حرکت کنیم و جلو برویم .به نظر من ،ما با دو مشکل عمده مواجهایم که اوّل ،حکومت
موجود است .حاال این حکومت موجود میتواند از نوع پهلوی ،اسالمی ،مجاهدینی ،کمونیستی و
به هر شکلی باشد ،این خود حکومت است که دارای اشکال ایدئولوژیکی است .ولی در کنار آن
باید متوجه "ماشین بازتولید استبداد" هم باشیم .به بیان دیگر ،اگر ما ده بار دیگر هم انقالب
کرده و حکومت استبدادی را سرنگون نماییم ،تا زمانیکه نتوانیم راهکارهای پیاده کردن و از کار
انداختن "ماشین بازتولید استبداد" را پیدا کنیم ،هر حکومتی که بر سر کار برسد ،به فاصلة چند
سال ،دومرتبه به یک حکومت رانتخوار استبدادی تبدیل خواهد شد .بنابراین ،مبارزین واقعی
علیه این حکومت ،کسانی هستند که فکر فردای ایران را هم کرده باشند .نه اینکه تنها با این
حکومت مبارزه کرده و آن را براندازیم ،اما ندانیم برای فردا چه کاری باید انجام دهیم .ما که
اآلن در دوران قبل از فروپاشی حکومت اسالمی هستیم ،وظیفة ما اندیشیدن و پیدا کردن
راهکارهایی برای جلوگیری از بازتولید وضع فعلی در فردای فروپاشی حکومت اسالمی است.
البته در اینجا همة بحثها لزوماً در خصوص "سوسیال دمکراسی" نخواهد بود ،بلکه بیشتر
احساس من این است که اگر ما اولویت را به "سکوالر دمکراسی" بدهیم و در ظلّ سکوالر
دمکراسی به این بیندیشیم که هر کدام از ما ،با هر فرقة فکری که داریم ،اعم از سوسیال
دمکرات یا لیبرال دمکرات و ...باید به مدد استقرار یک حکومت سکوالر دمکرات ،خودمان را
آمادة فردای ایران کنیم .منظور من از سکوالر یعنی حکومتی که مذهب و ایدئولوژی در آن هیچ
جایگاه و نقشی ندارد .در نتیجه حکومت خدمتگذاری است که بهلحاظ دمکراتیک بودن،
نمیتواند تمایالت استبدادی خودش را بالفاصله ظاهر نماید و اگر نخبگان جامعه آمادگی آن را
داشته باشند که در فردای ایران ،در یک مبارزة شرافتمندانه و منصفانه ،برنامههای کاری
خودشان را به مردم ارائه و نشان بدهند که کدام برنامه کارآتر است ،آنوقت جامعة ما میتواند
اول دمکراتیزه شود و بعد اگر سوسیالیستهای جامعة ما عُرضه داشته باشند ،میتوانند دمکراسی
را هم سوسیالیزه کنند.
ذ :شکّی نیست که در این  36سال اخیر ،پدیدة سکوالریسم و الئیسیته بهطور روشن و عریان و
به این فرم در جامعة ما مطرح نبوده است .اگرچه در دوران مشروطیت عدهای بودند که در این
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زمینه خیلی فعالیت میکردند ،ولی امروزه ،در عمل به آن نیاز است ،چون اساس و الزمة جامعة
دمکراتیک ،الئیسیته و سکوالریسم است .اما بحث ایجاد جامعة دمکراتیک فقط بر سر موضوع
سکوالریسم نیست ،بلکه موضوع رفاه اجتماعی را نیز باید مد نظر قرار دهیم .اگر از نظر زمانی
به عقب برگردیم ،میبینیم که همیشه این خواست تودة تولیدکننده و کارگر بوده است و حتی
در جابهجایی دیکتاتورها در کشور خودمان ،سوسیالیستها و کسانی که به دمکراسی اعتقاد
داشتند ،نتوانستند این مسئله را در جامعه جایگزین نمایند و در بین این افراد ،کسانی همانند
زندهیاد خلیل ملکی یا از عناصر جبهة ملی و زندهیاد دکتر بختیار ،شعائیان و پاکنژاد بودند.
سؤال من این است که چرا هنگام جابهجایی دیکتاتورها که فرصت جایگزینی سیستم سوسیال
دمکراسی بود ،این کار انجام نشد؟ و آن نیروهایی که به این موضوع باور داشتند چرا نتوانستند
این نظر را در جامعه مطرح نمایند و مورد بحث بگذارند؟
ن :من فکر میکنم در آنزمان ،یک مشکل چند پهلو در جامعة ما وجود داشت که از هر
زاویه میشود به آن نگاه کرد .مثالً جامعهای که از دل یک روابط استبدادی بیرون میآید ،یک
نوع تربیت استبدادزده هم دارد .بخصوص که اگر این جامعه از فقر فرهنگی و سواد هم رنج ببرد
و نتواند موقعیت خودش را بهطور آگاهانه تجزیه و تحلیل نماید ،با آن تربیت استبدادزده،
خودبهخود به سمت افکاری که بیشتر "افراطی"( )1است تا میانهرو ،کشیده میشوند و در
عینحال ،به یک رابطة شبان – رمه تمایل پیدا میکنند و تا زمانی که فرد( )2بهوجود نیاید ،ما راه
بسیار درازی را در پیش داریم" .مارکس" میگفت« :تا موقعی که پرولتاریا بهوجود نیاید،
نمیتوان به سوسیالیسم رسید» ،من فکر میکنم تا فرد (بهمعنای دقیق کلمه که نه مرید کسی
است و نه رمة شبانی است و فقط براساس منافع خودش تصمیم میگیرد) در جامعة ما شکل
نگیرد ،باز یک جای کار میلنگد و "ماشین بازتولید استبداد" بهراحتی کار خودش را انجام
میدهد .ما شاهد این هستیم که افکار پوپولیستی در آمریکا خیلی راحت در بین تودههای مردم
جا باز میکند ،چه برسد به جامعهای مثل ما که تریبونهای آن مدام میگویند« :آنچه رهبر و
مرجع تقلیدت به شما میگوید ،بدون فکر کردن ،برو انجام بده» .این وضعیت در جامعة ما خیلی
جا افتاده است .اگر به احزاب ایران در صد سال گذشته نگاه کنید ،از نظر ساختاری هیچ تفاوتی با
خانقاه ندارند .مردم بعد از انقالب اصطالح "آیتاهلل کیانوری" را درست بهکار بردند .چون آقای
1. Extremist.

 .2فرد بهمعنای Individual؛ یعنی آدمی که اول باید به خودش و به زندگی و حقوق خیودش بیندیشید و از
خدمتگذاران خودش که در حکومت هستند ،خواستههایش را مطالبه کند و طلبکار شود.
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کیانوری در حزب توده همان نقشی را داشت که فالن آیتاهلل مرجع تقلید یا فالن درویش
بهعنوان پیر خانقاه دارد .هیچ نوع روابط دمکراتیک از پایین به باال و افقی در هیچ کدام از آنها
وجود نداشت .این است عاقبت جامعهای که اینگونه تربیت شده ،تازه اگر روشنفکرانش
استبدادزده نشده باشند .شما نگاه کنید به آقای علی شریعتی که در فرانسه درس خواند و با افکار
"ژان پل سارتر" دمخور بود .او وقتی به ایران برمیگردد ،بهدنبال برقراری روابط امت و امام
است و آسایش دو گیتی را در استقرار روابط امام و امت میبیند .اینگونه بوده است که ما
همیشه از تعداد اندکی مثل خلیل ملکی ،دکتر بختیار ،دکتر مصدق که به دمکراسی ،سوسیالیسم
و سکوالریسم باور عمیق داشتند ،رنج بردهایم و متأسفانه تعداد این افراد در جامعة ما کم بوده
است و هنوز هم بهنظر نمیرسد که ما توانسته باشیم یک گروه بسیار گستردهای را در این زمینه
داشته باشیم.
ذ :دغدغة بسیاری از فعالین سیاسی در داخل و خارج از کشور ،رسیدن به یک حکومت رفاهی و
دمکراسیمحور است .برای رسیدن به این پدیده یا قرار گرفتن در مسیر آن ،به نظر شما بعد از
سرنگونی جمهوری اسالمی چه راههای مؤثری میتواند به این مسئله سمت و سو بدهد؟
ن :من معتقدم که ما از امروز میتوانیم فردای ایران را تعیین کنیم .اگر ما امروز نیندیشیده و
برنامه نداشته باشیم ،فردا خواهد آمد و این حکومت هم همانند دیگر حکومتهای استبدادی فرو
خواهد ریخت .اما از ویرانهای که برجا خواهد گذاشت ،بعید است یک حکومت سکوالر دمکرات
که یک بازوی آن لیبرال و بازوی دیگرش سوسیال باشد بهوجود آید .من اآلن کمکاری را در
حوزة اپوزیسیون این حکومت میبینم که اساساً خودش را نهتنها برای فردای ایران آماده نکرده
است ،بلکه حتی این اعتماد بهنفس را ندارد که در فردای ایران ،نقشی ایفا نماید .بههمیندلیل
اکثر این گروههایی که درست شده ،خودشان را کاندید میکنند که اگر آمریکا خواست در ایران
تغییراتی ایجاد نماید ،آنها را کاندیدای فرستادن به ایران در نظر بگیرد .من اسم این قضیه را
گذاشتهام "روند چلبیسازی" .اپوزیسیون ما پر از "چلبی" است .یک عدهای از آنها در
راهروهای کنگره و وزارت خارجه آمریکا هستند و یک عدهای هم در راهروهای پارلمان اروپا.
همه دارند صحبت میکنند و با البیگری به آنها میگویند که ما در آینده میخواهیم کاندیدای
شما در ایران باشیم .توقع آنها هم این است که در مراکزی که گفتم ،برنامه به دستشان بدهند.
زیرا آنها از دل مردم ایران بیرون نیامدهاند که بخواهند برنامههایی را برای مردم اراده دهند .لذا
اینجا در اتاقهای فکر فرنگستان نشستهاند ،برنامه میریزند و بهدست چلبیها میدهند و
میگویند ببرید آن را اجرا نمایید.
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بنابراین ،وظیفة کسانی که معتقدند ایرانی باید روی پای خودش بایستد و آیندة خودش را
بسازد ،این است که امروز تعیین کنند از چه طریقی میتوانیم در فردای ایران مؤثر باشیم و اگر
رهبری ،بهدست سکوالر دمکراتها نیفتد ،الاقل سکوالر دمکراتها بهعنوان یک نیروی
تعیینکننده در معادالت سیاسی حضور داشته باشند .باید بگویم ما در اینزمینه بسیار داریم
کمکاری میکنیم.
ذ :برای ایرانیان خارج از کشور امکانات جهتِ فعالیت ،مطالعه ،برنامهریزی و روابطی که در
کشورهای دمکراتیک فراهم است ،قابل قیاس با داخل کشورمان نیست .در راستای ایجاد
نمودن سازمانی که اسمش را نگذاریم حزب سوسیال دمکرات ،اما چیزی که این محتوا را
داشته باشد ،آیا این روش میتواند تغییر در آیندة سرزمینمان صورت دهد؟ اگر جواب شما
مثبت است ،آن وقت چکار باید کرد؟
ن :اعتقاد من بر این است که حزب سیاسی نمیتواند در خارج از کشور بهوجود آید .احزاب،
ابزارهای حکومت دمکراتیک محسوب میشوند .حاکمیتی که براساس قانون اساسی است،
دولتی بهمعنای قوای سهگانه دارد .وظیفة احزاب این است که در ظّل قانون اساسی که فرقی
بین افراد و ملت نمیگذارد ،بیایند و با ارائة برنامه به مردم در انتخابات شرکت کنند و مردم هم
به آنها رأی بدهند .بعد هم اگر در پایان یک دورة مشخص ،دیدند این برنامه انجام نشد ،بتوانند
عدة دیگری را با برنامة دیگر مأمور نمایند .بنابراین...
ذ :عذر میخواهم که رشتة کالمتان را قطع میکنم .شما نسبت به فعالیت عمَلی احزاب درست
اشاره میکنید؛ یعنی اگر هر شخص و گروهی بخواهد در انتخابات کاندیدا شود ،باید در ایران
حضور داشته باشد .ولی چیزی که مد نظر من است ،شکل نظری قضیه است .آنچه در خارج از
کشور از دست ما فعالین سیاسی برمیآید توزیع این نظریات و بسیج آن عده از افراد در خارج از
کشور است که پشت این نظریه بتوان برای آیندة ایران حرکتی را انجام داد و برای تغییر و
تحول در جامعه اقدام نمود .لذا در این رابطه لطف بفرمایید نظر خودتان را برای شنوندگان
گرامی ارائه دهید.
ن :کامالً درست میگویید .منظور من این بود که حزب با دولت سر و کار دارد .در نتیجه
داخل یک رژیم میتواند کار کند .یک اپوزیسیون خارج از یک رژیم که میخواهد کلّ رژیم را
براندازد ،نمیتواند از طریق حزبسازی و اتخاذ ایدئولوژیها و برنامههای معین خود را به آلترناتیو
یک حکومت تبدیل نماید .احزاب ،آلترناتیو دولت و نیز آلترناتیو همدیگر هستند .لذا در مقابل
براندازی یک حکومت ،تنها یک حزب کارآیی ندارد .جبهه است که میبایست همة فکرها را زیر
یک چتر جمع کند و آن را به آلترناتیوی که میتواند جانشین جکومت فعلی شود ،تبدیل نماید و
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آزادی و انتخابات آزاد و غیره را تأمین کند .آن وقت است که احزاب میتوانند فعالیت کنند .من
به جای "حزب" از کلمة "فراکسیون" استفاده میکنم .مثالً خودم در جنبش سکوالر دمکراسی
که دو سال است داریم روی آن کار میکنیم ،بهشخصه همواره مشوّق ایجاد فراکسیونها بودهام
و اعالم کردم که ما همگی به سکوالر دمکراسی اعتقاد داریم ،اما همة ما که لیبرال دمکرات یا
سوسیال دمکرات نیستیم .بنابراین بیاییم در زیر چتر وسیع سکوالر دمکراسی ،فراکسیونهای
خودمان را داشته باشیم و از همین حاال برای آیندة ایران برنامهریزی کنیم و آمادگی این را
داشته باشیم که اگر سکوالر دمکراسی موفق شد جانشین حکومت اسالمی شود ،احزاب مختلف
برنامههای خود را زیر چتر سکوالر دمکراسی تبلیغ کنند و مردم را تشویق به رأی دادن نمایند تا
بتوانند از طریق صندوقهای رأی قدرت را در دست بگیرند .در حال حاضر این اشتباه بزرگی
است که از طریق برنامهها و ایدهها ،دور خودمان یک دیوار بکشیم و با دیگرانی که همچون ما
سکوالر دمکرات نیستند ،پیوند نخوریم .این نظری است که من داشتهام و شما همواره در این
پنج سال اخیر شاهد آن بودهاید که مورد انتقاد هم قرار گرفتهام .ولی همچنان فکر میکنم هر
چقدر کوشش شود که جمهوریخواهان متحد شده و جبهة جمهوریخواهی را بهوجود آورند ،چون
تکلیف این قضیه در ایران روشن خواهد شد ،در حال حاضر در اولویت نیست .بلکه اکنون،
براندازی این حکومت و استقرار سکوالر دمکراسی مطرح است .بهایندلیل است که من فکر
نمیکنم بدون توجه به مسئلة ایجاد جبهة وسیع ،کوشش در راه تشکیل احزاب خارج از کشور،
که در آن نه رقابت هست و نه دولت و نه همة این قضایا ،بتواند کارساز مشکالت ما باشد.
ذ :شما بر این نظر نیستید که از طریق فرم نظری میشود تغییر و تحولی ایجاد کرد و نظرات را
دور هم جمع نمود؟
ن :عرض کردم .من اعتقادم بر این است که ما باید فراکسیونهای خودمان را در داخل
جبهة وسیع سکوالر دمکراسی داشته باشیم .چون در فردای ایران ،همه باید با هم رقابت کنند.
کسی که برنامه نداشته باشد ،نمیتواند در بازی دمکراتیک شرکت نماید .بنابراین جای فکر
کردن راجع به این مسئله اینجا و در زمان کنونی میباشد.
ذ :من نمیخواهم بحث را به سمت مسئلة جبهه یا جبهة واحد ببرم .چون دو نوع مبحث ایجاد
میشود :یکی اینکه "احزاب" باید جبهه را تشکیل دهند و دیگری ،بخشی هستند که میگویند
"افراد" میتوانند در این مسئله شرکت کنند .این بحثی بود که در زمان حیات زندهیاد دکتر
محمد مصدق بین جبهة ملّی مطرح بود ولی به جایی نرسید .واقعیت این است که آن وقت
افراد ،هیچ نوع جوابگویی در مقابل جامعة خودشان ندارند به آنصورتیکه در یک حزب و
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متشکل بودن در یک حزب سیاسی میتوانند جوابگو باشد .این هم یکی از مسائل و معضالت
جامعة ماست که اساساً شما بهعنوان فراکسیون از آن نام میبرید ،این فرهنگ در جامعة ما که
کسی باور به تشکلهای سیاسی به فرمی که در کشورهای پیشرفته و صنعتی مطرح است،
ندارد .یکی از معضالت جامعة ما هم همین است و اتفاقاً حاکمیتهای استبدادی همانند
حکومت جمهوری اسالمی این مسئله را تشویق میکنند.
ن :من اعتقاد دارم ،درست است که ما احزاب و گروه و سازمان معینی نداریم و بیشتر با
افراد روبهرو هستیم ،اما زندگی اجتماعی اقتضاء میکند که افراد در داخل یک شبکهای قرار
بگیرند ،ممکن است این شبکه به چشم نیاید و نامرئی باشد ،ولی حضور داشته باشد .شما هیچ
شخصیتی را در یک جامعهای پیدا نمیکنید که پیوندی با یک شبکهای نداشته باشد .اآلن این
شبکهها در خارج از کشور هم هستند .بهعنوان نمونه ،آقای رضا پهلوی را ببینید که از یکسو
طرفداران ایشان طی سالها کوشش کردند تا بگویند شما شاه مملکت هستید و نباید تعلق
سازمانی داشته باشید ،ولی عاقبت ،کار ایشان به جایی کشید که شورای ملّی را تأسیس کرد و
رئیس آن شد .لذا شما در خارج از کشور ،چه کسی را سراغ دارید که در یک شبکه یا در پیوند با
شبکهای نباشد؟ بعداً وقتی مسئله در داخل ایران ،تبدیل به مسئلة قدرت و سیاست و ثروت شود،
آنها ظاهر میشوند .پس بهتر است ما بتوانیم همینجا آنها را متشکل نموده و سازمان دهیم و از
آن برنامه استخراج کنیم.

 -18 -1شیدان وثیق

تاریخ گفتوگو :سهشنبه سوم فوریه  2015ی برابر با چهاردهم بهمن .1393
رادیو پویا ـ مهدی ذوالفقاری :قبل از مطرح کردن سؤال ،اگر امکان دارد تاریخچهای از روند
شکلگیری سوسیال دمکراسی در خارج از ایران و داخل سرزمینمان را برای شنوندگان این
رادیو ارائه بفرمایید.
شیدان وثیق :در مورد معنای کلّی و تاریخچة سوسیال دمکراسی ،همانگونه که میدانیم
این مقوله ،در ابتدا بهمفهوم آمیزة جنبش سیاسیِ دمکراتیک با جنبش کارگری بود .این پدیده
در نیمة دوم سدة نوزدهم در اروپای غربی و بهطور مشخص در سال  1875میالدی در آلمان،
از ائتالف بین روشنفکران و فعالین سوسیالیست با اتحادیههای کارگری که در آنزمان تحت
نفوذ "فردیناند السال" قرار داشتند ،شکل گرفت .این واژه از ترکیب سوسیال بهمعنای
اجتماعی و دمکراسی یا مردمساالری تشکیل شده است که میتوان به فارسی آن را
"مردمساالری اجتماعی" نامید؛ البته آنزمان در بسیاری از کشورهای دیگر ،بهویژه در
کشورهای جنوب اروپا ،احزاب سوسیالیست بهوجود آمدند که نام خود را "سوسیال دمکرات"
نگذاشتند .اغلب این احزاب چه به نام سوسیال دمکرات و چه سوسیالیست ،در کشورهای
اروپای غربی ،شمال و جنوب اروپا ،عموماً در قرن نوزده تا اوایل قرن بیستم میالدی خود را
بهعنوان احزاب مخالف نظام سرمایهداری معرفی میکردند .ازجمله میتوان سوسیال
دمکراتهای روسیه را نام برد که در آنزمان به اروپا مهاجرت کرده بودند ،همچون "گئورگی
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پلخانف"( )1یا حزب سوسیالیست فرانسه که خود را مارکسیست میخواند.
با وجودی که این احزاب خود را مارکسیست مینامیدند ،اما "کارل مارکس" در زمان حیات
هیچگاه به عضویت آنها درنیامد و در رسالة معروف خود تحت عنوان نقد برنامه گوتا ،برنامة
حزب سوسیال دمکرات آلمان را به نقد کشید .میتوان گفت طولی نکشید که در آستانه و آغاز
سدة بیستم ،بر سر رفرم یا انقالب در درون و بین احزاب سوسیال دمکرات با سوسیالیست
اروپایی اختالف بهوجود آمد .شکافهای نظری باعث شد که انشعابهایی در این احزاب رخ
دهد .تا اینکه با وقوع جنگ جهانی اول ،کمی قبل و در خالل سالهای  1914تا  1918انشعاب
بزرگی در جنبش سوسیال دمکراتیک و سوسیالیستی که تا آنزمان متحد بود ،بهوجود میآید.
بخشی مخالف جنگ است ،آن را امپریالیستی مینامد و در پارلمان به بودجة نظامی برای جنگ
رأی نمیدهد .اما بخش دیگر و در حقیقت اکثریت احزاب سوسیال دمکرات و سوسیالیست
اروپا ،به طرفداری از جنگ جهانی اول برمیخیزند و همراه با احزاب راست مدافع سرمایه ،دعوت
به شرکت کردن در جنگ میکنند و به بودجة نظامیجنگافروز رأی میدهند .درنتیجه این دو
بخش از هم جدا شده و سازمانهای سیاسی خود را بهوجود میآورند .اما اختالفها بهحدّی
است که "رُزا لوکزامبورگ" و "کارل لیبکنشت"( ،)2از رهبران چپ سوسیالیستی آلمان که در
قیام کارگری این کشور به سال  1919شرکت میکنند و در شرایطی که سوسیال دمکراتهای
راست در قدرت هستند ،به دست آنها دستگیر و اعدام میشوند.
بعد از جنگ جهانی اول ،با انقالب اکتبر در روسیه مواجه میشویم و بار دیگر انشعاب
بزرگی در احزاب سوسیال دمکرات ایجاد میگردد که در پی آن احزاب کمونیست وابسته به
کمینترن( )3شکل میگیرند .هم در روسیه و هم در اروپای غربی ،در کنگرههایی که برگزار
میشوند ،طی انشعابهایی ،احزاب کمونیست از احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات جدا
میشوند .از این پس ،در سدة بیستم با دو روند روبهرو میشویم :از یکسو ،احزاب لنینی-
استالینی که همین سوسیالیسم واقعاً موجود است و در آخر دهة  1980با فروپاشی سیستم
شوروی ،بهنوعی رو به زوال میروند؛ از سوی دیگر ،احزاب سوسیال دمکرات است که خصوصاً
در اروپا به حیات و فعالیت خود ادامه میدهند .حزب سوسیالیستی که در کشور فرانسه حاکم
است ،یا حزب سوسیال دمکرات آلمان ،روندی را طی میکنند که بیش از پیش با تصرف قدرت
2. Karl Liebknecht.

 .3بینالملل سوم تحت قیومیت اتحاد شوروی.

1. Georgi Plehanov.
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دولتی در کشورهای خود ،از آرمانهای اولیهای که داشتند دست برمیدارند .بهطور نمونه ،حزب
سوسیال دمکرات آلمان در سال  1959کنگرهای در شهر گودنزبرگ( )1میگذارد و در آنجا ،رسماً
مارکسیسم را رد میکند .از طرف دیگر مسئلة گسست از سرمایهداری دیگر برایش مطرح
نیست ،بلکه ترمیم و اصالح نارساییهای آن مطرح است و در کلّ ،اقتصاد بازار و سرمایهداری را
زیر سؤال نمیبرد .آنچه گفتم درخصوص اروپا بود .اما شاید بتوانیم قدری در خصوص اینکه
پدیدة سوسیال دمکراسی چگونه در ایران راه مییابد نیز صحبتی بکنیم.
سوسیال دمکراسی به همان روندی که در اروپا بهوجود آمد ،نمیتوانست در ایران بهطور
مستقل شکل گیرد؛ یعنی در واقع آنچیزیکه سببِ آمیختگی جنبش فکری سوسیالیستی و
جنبش کارگری در اروپا شد و برآمدش احزاب سوسیال دمکرات ،سوسیالیست یا کمونست است،
چنین پروسهای در ایران بهدلیل شرایط تاریخی و اجتماعی قابل شکلگیری نبود .زیرا
پیششرطهای الزم برای تشکیل چنین ترکیب و آمیزهای وجود نداشت .در دورهای که تجدّد با
انقالب مشروطه در حال شکلگیری بود ،ایدههای سوسیالیستی ،نه از درون بلکه خارج از ایران،
از راه شمال ،یعنی با گذر از صافی سوسیال دمکراسی روسیه ،به ایران وارد شد .اگر ایران با
روسیه و قفقاز که مرکز اقتصادی و جذب نیروی کار بود ،هممرز نبود ،شاید این افکار
سوسیالیستی در کشور ما سرنوشت دیگری پیدا میکرد .اما موقعیت جغرافیایی و نفوذ روسیه در
ایران ،چه در عصر تزاری و چه در دورانی که بلشویکها بر سر کار آمدند ،شرایط را بهگونهای
رقم زد که خوانش خاص روسی از سوسیالیسم و مارکسیسم در جنبش چپ ایران غالب
میشود .بههرحال بهطور خالصه میشود از جنبش مشروطیت تا انقالب  ،57از چهار لحظة
تاریخیِ سوسیالیسم یا سوسیال دمکراسی و یا چپ سوسیالیستی در ایران سخن گفت .شاید
تاریخچة آن را که از غرب شروع کردیم بهاینصورت به ایران ختم نماییم.
یکی از آن لحظههایی که بسیار مهم است و شنوندگان میتوانند به تاریخ جنبش چپ ایران
رجوع کنند ،مربوط به مکاتباتی میشود که حزب "اجتماعیون عامیون" درست چند روز پس از
به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه ،با دو تن از سران اصلی سوسیال دمکراسی آلمانی
و روسی ،یعنی "کارل کائوتسکی" و "گئورکی پلخانف" انجام میدهند .جالب اینجاست که
سوسیال دمکراتهای ایرانی ،با وجود آشفتگیها و دگرگونیهای آنزمان ،بهگونهای با مشکلی
برخورد میکردند که ناشی از استبداد و عقبماندگی غالب بر کشور ایران بود .از "پلخانف" و
1. Gudensberg.

  230سوسیال دمکراسی در ایران

"کائوتسکی" سؤال میکنند که سوسیالیستهای ایرانی چگونه باید این دو مبارزه یی یعنی
مبارزة ضد استبدادی برای دمکراسی و مبارزه برای سوسیالیسم یی را با هم تلفیق کنند؟
بههرحال پرسشی کردند و پاسخی میخواستند درخصوص موضع بغرنج تاریخیای که امروز
هنوز هم برای ما مطرح است« :مناسبات بین سوسیالیسم و دمکراسی در بطن یک جامعة
استبدادزده چگونه میتواند باشد؟» آیا باید مراحلی را در نظر گرفت ،یا اینکه مراحل میتوانند با
یکدیگر ادغام ،یا همزمان و یا در رابطهای تنگاتنگ قرار گیرند؟ به نظر من ،این یکی از لحظات
جالب در تاریخ سوسیالیسمِ ایران است.
لحظة دیگر را شاید در دهة  1310بتوان در نظر گرفت که عدهای از روشنفکران چپ که در
غرب تحصیل کرده بودند ،همچون تقی ارانی ،به ایران برمیگردند و سعی میکنند در برابر
نوعی تنگنظری ،مطلقاندیشی و افکار غیر انتقادگر ،نگاه دیگری را قرار دهند که البته
روشنفکرانه بود ،اما میخواست هم سوسیالیستی باشد و هم با جنبش زحمتکشان تماس برقرار
کند و چنین نگاهی را در نوشتهها و گفتارشان مطرح میکردند ،که به نظر من ،این هم یکی از
لحظههای تاریخی جنبش فکری سوسیالیستی در ایران بهشمار میآید.
سپس به شهریور  1320میرسیم و شکلگیری حزب توده که از خط فکری و بینشی
سیستم استالینی پیروی میکرد .میتوان به مقاومتهایی در برابر این سیستم فکری در آن
زمان اشاره کرد .بهعنوان نمونه ،خلیل ملکی و برخی گروههای کوچک چپ که در مقابل حزب
توده سعی کردند یک نوع تفکر سوسیالیستی آزادیخواهانه و مستقل از اتحاد شوروی را طرح
کنند که هم از سوسیالیسم روسی یی سوسیالیسم نوع استبدادیِ روسی -استالینی یی جدا باشد و
هم در چارچوب آرمانها و ارزشهای سوسیالیستی بگنجد ،یعنی روشهای مناسبات
سرمایهداری را نیز بخواهد.
سرانجام میتوان از لحظه دهة  1340تا  1350که به ما نزدیکتر است سخن گفت .با
اختالفاتی که بین چین و شوروی درمیگیرد و با برآمدن حرکتهای چریکی ،مائوئیسم ،مشی
تودهای و غیره در ایران ،چپی در تبعید شکل گرفت که میخواست خود را در جدایی از حزب
توده" ،چپِ نوین" تعریف کند .چپی که متأثر از جنبشهای مبارزات مسلحانه گواریستی در
آمریکای التین و جنگ تودهای در انقالب چین بود .با وجود اینکه انشعاب و جدایی که از حزب
توده صورت میپذیرد ،اما بهمعنای گسست کامل از بینش و عملکرد توتالیتر نبود و بقایایی از آن
افکار و شیوهها را با خود حمل میکرد که همچنان در بخشهایی از جنبش چپ ایران نیز ادامه
دارند .این شمهای خالصهشده از تاریخچة سوسیال دمکراسی است.
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ذ :به نکاتی که در رابطه با مکاتبات تاریخی سوسیالیستهای ایرانی یا چپها یا کمونیستهای
ایرانی با "کائوتسکی" و "پلخانف" اشاره کردید ،بسیار ارزنده است .وقتی به دوران قبل از
جنبش مشروطیت نگاه میکنیم ،شاهد دو دیدگاه مختلف هستیم :یک دیدگاه که بیشتر متمایل
به سوسیال دمکراتهای روسیه بود و دیدگاه دیگر ،به سوسیال دمکراتهای آلمان گرایش
داشت .طبق اسنادی که موجود است ،نامههایی را میبینیم که آقای سلطانزاده بخشی از این
جریان را از لحاظ سیاسی جلو میبرده و از سوی دیگر آقای حیدرعمو اوغلو که بیشتر متمایل
به روسیه بوده است .لذا این دو اختالف چه تبلوری در ایران داشت و به کجا ختم شد؟

و :سوسیال دمکراسی اروپا و روسیه در اوایل سدة بیست ،یعنی درست زمانیکه این افکار
وارد ایران میشوند ،دچار اختالفهای شدید نظری و انشعابهای بزرگ تشکیالتی میگردند.
موضوع اصلی آن ،همانطورکه اشاره کردیم مسئلة رفرم یا انقالب بود .در زمان انقالب
مشروطه میتوان به دو تفکر و بینش اصلی سوسیال دمکرات اشاره کرد که یکی از آنها بر
سوسیالیسم ایران غلبه میکند ،نفکری که در سوسیال دمکراسی آلمان بهنمایندگی
"کائوتسکی" است و تمایالت رفرمیستی دارد و بخشی از سوسیال دمکراسی روسی به
نمایندگی "پلخانف" نیز به این گرایش نزدیک است .دستة دیگر شامل گروههایی است که با
هم اختالف دارند ،اما در مجموع گرایش رادیکالی را در سوسیال دمکراسی نمایندگی میکنند،
هچون هواداران "لنین" در روسیه" ،تروتسکی" و غیره .با توجه به همسایگی قفقاز با ایران و
جنبش کارگری در این منطقه و کارگران ایرانی مهاجر که تا حدّ معینی میتوانستند از امکانات
در آنجا ،دست به مبارزه و اعتصاب و حتی تشکّل بزنند و با توجه به نقش جناحهای رادیکال
جنبش سوسیال دمکراسی روسی که متمایل به ایدههای "لنینی" در مناطق کارگری قفقاز بود،
سوسیال دمکراسی ایران بیشتر از همه تحت تأثیر افکار جناحهای رادیکال قرار میگیرد و این
مسئله تا انقالب اکتبر و غلبة بلشویسم در روسیه ادامه دارد .در نتیجه بیش از همه ،این
سوسیالیسم روسی به روایت "لنینی" و بهویژه استالینی است که وارد ایران کشور میشود.
سیستمیکه دیکتاتوری تکحزبی و حاکم بر جامعه و بر طبقة کارگر را به نام سوسیالیسم برقرار
میکند .اقتصادش هم براساس مالکیت دولتی است و نه اشتراکی؛ که بحث دیگری را میطلبد.
بهطور خالصه و در یک کالم ،تاریخ جنبش چپ سوسیالیستی ایران را میتوان بهصورت عمده
و در اصلیترین مراحل آن یی بهجز مقاومتهای نافرجام یی تحتتأثیر تعیینکنندهِ خوانش
توتالیتر روسی از سوسیالیسم و مارکسیسم (آنچه که سوسیالیسم واقعاً موجود مینامند) ،دانست
که در ضمن قرابتی هم با سوسیالیسم آزادیخواهانه و رهاییخواهانه ندارد.
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ذ :امروزه بشریت و کشورهای مختلف به دو زمینه بیشتر تأکید دارند :یکی سیستم سرمایهداری
است که در خیلی از کشورها مطرح است و دیگری سوسیالیسم میباشد که این دو جریان
بههیچوجه نتوانستهاند معضالت رفاهی و اجتماعی بشریت را حل نمایند .اما در برخی از
کشورهای اروپای شمالی همچون اسکاندیناوی ،نوعی سیستم را جایگزین نمودهاند که این
شیوه ،سرمایهداری را نفی نمیکند و میتواند بهعنوان یک آلترناتیو برای رفاه بیشتر و دمکراسی
نیز در نظر گرفته شود و این پیشنهاد را برای خیلی از کشورهای جهان هم ارائه میدهند .همانا
این شیوه و مدلی که شما بهعنوان سوسیال دمکراسی به آن پرداختید و بخشی از کشورهای
دیگر اعم از آلمان ،فرانسه و در حال حاضر یونان را نیز شامل میشود .آنچه در کشورهای حوزة
اسکاندیناوی موجود است ،نشان میدهد که تا حدودی توانسته معضالت اجتماعی انسان
امروزی را حل کند و رفاه نسبی را برای آن جوامع به ارمغان آورد .آیا میتوان از این روش
بهعنوان یک راهحل معقول صحبت کرد؟ نظر شما چیست؟

و :من در مورد اسکاندیناوی نمیتوانم صحبت از الگو یا آلترناتیو کنم .سرمایهداری در این
کشورها از میان نرفته و "دولت رفاه" نیز در آنجا با بحران مواجه شده است .اما راجع به این
مسئله ،من یک بحث کالن دارم .بحث من این است که در برابر پدیدة سرمایهداری که از قرن
هجدهم آغاز میشود و با شکلگیری بسیار حاد و خشن آن ،در سدة بیستم تا امروز ،دو آلترناتیو
اصلیِ نظری  -عملی در مقابل سرمایهداری مطرح میشوند و هر دو آنها در امحای سرمایهداری
ناکام میمانند .یکی از آن دو ،بدیل سوسیال دمکراسی است که شکل مهم آن در آلمان،
فرانسه ،ایتالیا ،اسپانیا ،شمال اروپا و بعد هم در آمریکای التین و سایر کشورهای جهان گسترش
پیدا میکند و سابقهاش به سالهای بعد از  1850میالدی در اروپا برمیگردد .یکی هم آن
چیزی است که به نام "سوسیالیسم واقعاً موجود" با انقالب اکتبر روسیه شکل میگیرد که 70
سال دوام میآورد و بعد هم فرو میپاشد .هر دو آلترناتیو در ادعا میخواستند سرمایهداری را
برچینند و بهجای آن یک نظم اجتماعی نوین ،برابرانه و عدالتخواهانه و دمکراتیک بدینمعنا که
مردم در سرنوشت خود شرکت کنند و حاکم بر آن باشند را برقرار کنند .هرچند بهنظر میرسد
که در برخی جاها پیشرفتهایی بهدست آورده و دستآوردهایی در ارتباط با عدالت اجتماعی،
دمکراسی یا آزادی و حقوق انسانها داشتهاند و این در مورد سوسیال دمکراسی تا حدودی
صادق است .اما نه سوسیال دمکراسی و نه "سوسیالیسم واقعاً موجود" در هدفی که مربوط به
نفی سرمایهداری و استثمار انسان از انسان میشود و ایجاد جامعهای برابرانه موفق نبودند .آن
یکی ،حتی شدیدتر از دومی ،که سیستم شوروی بود و دیکتاتوری حزب دولت را ،هم بر مردم و
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هم بر زحمتکشان مسلط میکند که فروپاشی کامل آن را شاهد بودیم .اما سوسیال دمکراسی
هم که در خیلی جاها حاکم است و از آزادی و دمکراسی دفاع میکند و در این زمینه استوار
است ،طی این 40-30سال گذشته هرجا که به قدرت رسیده ،ادارة نظم موجود یعنی
سرمایهداری را بر عهده گرفته است .سوسیال دمکراسی ،در این سالهای اخیر ،با پسرویهایش
چه در برنامههای اقتصادی و چه در سیاستهای اجتماعی ،گام در راهی گذارده که به
نئولیبرالیسم معروف شده است .ما امروزه با وضوح ،شکل جالب آن را در برخی کشورها میبینیم
که در مقابل سیستم سوسیال دمکراتیک شکل میگیرد و جریانهای چپ رادیکالی بهوجود
میآیند که از احزاب سوسیالیست یا سوسیال دمکرات سنتی ،در یونان ،اسپانیا و مدتی پیش هم
در ایتالیا و فرانسه ...جدا میشوند .اینکه سرنوشت این گسستهای رادیکال از چپ سنتی چه
میشود و چقدر میتوانند موفق شوند ،بحث دیگری است .ولی بههرحال ،در هر دو شکل و
حالت ،احزاب چپ سنتی چه از نوع سوسیال دمکرات یا سوسیالیستی و چه کمونیست ،در
کشورهایی که به قدرت رسیدند ،نتوانستند به هدف ضدسرمایهداری که مدعی آن بودند ،جامه
عمل بپوشانند .عوامل مختلفی در این ناکامی دخیلاند که اگر فرصت باشد ،طی این پرسش و
پاسخها به آن میپردازیم که چرا این دو آلترناتیو با شکست مواجه میشوند.
ذ :اکنون دامنة بحث را به کشور خودمان ایران بکشانیم ،اگرچه قصد مقایسه با کشورهای
اسکاندیناوی را ندارم که امری غیرعلمی و نامعقول میباشد ،ولی مشکالتی در جامعة ما موجود
است که اگر بخش دمکراسی آن را کنار گذاشته و به مسئلة رفاه بپردازم ،مشاهده میکنیم که
بخش تولید به نسبتی که در کشورهای مختلف موجود است ،در جامعة ما چنین نیست و پیامد
آن ،بیکاری ،فقر ،تورم و رشد بیرویة واردات و دیگر مشکالتی است که در این زمینه ایجاد
گردیده است و اساساً دمکراسی با مفاهیم رایج آن ،حتی پلههای اولیهاش را در جامعة ما با این
سیستمیکه موجود است ،در واقع غیرممکن کرده است .لذا شما فکر نمیکنید که این آلترناتیو
سوسیال دمکراسی که در هر دو زمینه رفاه اجتماعی و دمکراسی را مطرح میکند یی جدا از
آنچه شما مطرح کردید در خصوص نئولیبرالیسم موجود در کشورهای اروپایی که نوعی تغییر و
تحول را ایجاد میکنند یی آیا این آلترناتیو به همان شکل سنتی که درکشورهای اسکاندیناوی
موجود است میتواند در این دو زمینة رفاه و آزادی برای سرزمین ما مطرح باشد؟
و :چرا که نه؟ در جامعة ما ،با تمام تضادهای اجتماعی و مشکالتی که دارد؛ اعم از
مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و غیره ،مسئلة عدالت اجتماعی و آزادی ،دو رکن اصلی مبارزات
امروز مردم ایرانِ را تشکیل میدهند .همچنین شرایط تاریخی و اقتصادی هم آنچنان نیستند که
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مثالً ما بگوییم در این زمینهها نمیتوانیم اصالحات و تغییرات بزرگ و بنیادین را بهوجود آوریم.
روشن است بحث سوسیالیستی و کمونیستی که مربوط به این است سیستم مالکیت خصوصی
از بین برود و مالکیت اجتماعی و جمعی به جای آن بنشیند ،نیاز به پروسهای دارد که همراه با
آن ،خودگردانی و خودمدیریتی اجتماعی در طول این روند شکل میگیرند .حتی خودِ "مارکس"
و سوسیالیستها نیز هیچگاه این فرآیند را بهعنوان مبارزهای که فوری و سریع بتواند متحقق
شود ،مطرح نکردند" .مارکس" میگوید« :بین جامعة سرمایهداری و جامعة کمونیستی ،دوران
تغییر انقالبی اولی به دومی قرار میگیرد» .از اینرو ،در مورد ایران به این نتیجه میرسیم که
فرآیند سوسیالیستی یا کمونیستی که در واقع شامل عدالت اجتماعی ،آزادی و شکلگیری نوع
خاص حکومتی است که بیش از پیش ،مردم و زحمتکشان و اقشار مختلف تحت ستم و سلطة
اجتماعی از زحمتکشان ،زنان ،دانشجویان ،ملیتها و ...بتوانند در امور خود نقش داشته باشند و
یک نوع دمکراسی مستقیم و مشارکتی را اعمال کنند .اگر این را بهعنوان یک فرآیند در نظر
بگیریم و یا یک مبارزة اجتماعی درازمدت مدت ،چرا نه؟ بهگونهای میتوان گفت که آن
ارزشها و آرمانهای سوسیالیستی یا کمونیستی را میشود متحقق ساخت و حداقل در راستای
آن مبارزه و تالش نمود و این مبارزه روشن است که همواره با فراز و نشیبها ،پیشروی و
پسرویها همراه است ،راه مستقیم نبوده و کامیابیاش نیز مسلّم و محتوم نیست.
ذ :خیلی از فعالین سیاسی که سابقة مبارزات تاریخی دارند ،مثل خود شما و دیگران ،به برپایی یک
جامعة رفاه و دمکراسی معقول در ایران اعتقاد دارند .در سال  57که این تغییر و تحوالت در
ایران انجام شد ،چرا روشنفکران و فعالین سیاسی و مبارزان حتی بخش چپ ،همانهایی که
شما به انواع و اقسام آنان اشاره کردید و در جامعه موجود بودند ،آن زمان از این موقعیت استفاده
نکردند تا یک جامعة معقول سوسیال دمکراتیک که هم رفاه و هم دمکراسی را مد نظر دارد،
بهوجود بیاورند ،به نظر شما چرا به این فکر نرسیدهاند و دلیل آن چه بود؟
و :در ابتدا باید اپوزیسیون آنزمان را تقسیمبندی کنیم؛ یعنی در واقع ما اپوزیسیون
یکدست در ایران نداشتیم .اگر منظورتان اپوزیسیون چپ است که ما در آن فعالیت میکردیم،
همانطورکه گفتم ،ما تحتتأثیر سوسیال دمکراسی قرار نداشتیم ،بلکه تحت نفوذ افکار
سوسیالیستی و کمونیستی بودیم که مسئلة انقالب کارگری و حزب کمونیست را مطرح میکرد
که باید حزبی ایجاد یا احیا کرد تا پرولتاریا را به سوی رستگاری هدایت و رهبری نماید .تا حدود
زیادی اپوزیسون چپ از بینش "لنینی -استالینی" تأثیر میگرفت و کمتر به مسئلة دمکراسی
توجه میکرد و دمکراسی سوسیالیستی را در مقابل دمکراسی بورژوایی قرار میداد .آنچه در مورد
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دمکراسی سوسیالیستی مطرح میکرد این بود که حزب طبقة کارگر قدرت را در دست میگیرد
و از باال به صورت اقتدارگرایانه جامعه را هدایت خواهد کرد .از عدالت اجتماعی صحبت میکرد،
بدون اینکه راهحلهای ایجاد آن را عنوان و تشریح کند که چگونه میخواهد آن را در ایران
برقرار سازد .آن مسلک کوچک که خلیل ملکی ترجمانش بود ،روشنفکرانی بودند که با دقت
بیشتری سعی میکردند با ویژگیها و واقعیتهای جامعة خود برخورد کنند .همراهی آنها با افکار
سوسیال دمکراسی ،با ترس و لرز همراه بود .زیرا بر جامعه ،افکار و بینش توتالیتر نیرومندی
سیطره افکنده بود و به کسانی که چنین دیدگاههایی داشتند ،مُهر بورژوا یا ضد انقالبی زده
میشد .بنابراین گرایشهایی که بهگونهای خواهان نوعی سوسیال دمکراسی در ایران بودند،
نمیتوانستند چندان عرض اندام کنند .نمونهاش ،خلیل ملکی که دیدیم چگونه منزوی شد .من
مدافع نظریات او نیستم ،تنها میخواستم توجهتان را معطوف کنم به مقاومتهای صورت گرفته
در برابر سلطة ایدئولوژیکی حزب توده در آنزمان که مخالفین خود را با ترور فکری از میدان
بهدر میکرد.
ذ :از اینکه صحبت شما را قطع میکنم معذرت میخواهم .دیدگاهی که درخصوص خلیل ملکی
بیان نمودید ،من با آن موافقم حتی بهطور عمده ،نظریات خلیل ملکی در راستای نظریات
سوسیال دمکراسی شبیه بخش اروپایی بود که در نوشتجات ایشان عیان است و طغیانش علیه
سیستم حزب توده و دیگر مسائلی در حرکتهای سیاسیاش ،نشان میدهد که بهعنوان یک
سوسیال دمکرات در جامعه قد علم کرده بود و فعالیت میکرد .اما خلیل ملکی به تنهایی نبود،
حتی در دوران قبل از انقالب عدهای امثال شعائیان ،زندهیاد پاکنژاد و دیگران نیز فعالیت
داشتند و اشارة شما نسبت به رادیکالیسمی که در جامعة آن زمان موجود بود که هیچ برنامة
قابل اعتنایی برای پیشبرد جامعه نداشتند را قبول دارم و اینکه این دو جریان بهعنوان دو تضاد
در جامعه موجود بود .ولی چگونه راه و رسم خلیل ملکی و سوسیال دمکراتها بههیچوجه در
بین روشنفکران به جایی نرسید .یعنی آیا این توان را نداشتند که این نظریه مطرح شود ،چرا؟!
و :به همانگونه که در هیچ جای جهان "جریان سوم" نتوانست شکل بگیرد یا اگر هم
شکل گرفت بهصورت موقت بود .از روسیه گرفته تا اروپا ،از آمریکای التین تا چین و کشورهای
عربی اعم از مصر و عراق که احزاب چپ در آنجا وجود داشتند ...ما نباید چیزی را از ایران
بخواهیم که در هیچجا تحقق نیافت .بهاینخاطر که از انقالب اکتبر یک جریان نیرومندی از
لحاظ فکری -فلسفی در سرزمینی پهناور شکل میگیرد ،از اقیانوس آرام تا دریای بالتیک که
بعد از جنگ جهانی دوم دامنة نفوذش تا برلن نیز گسترش پیدا میکند و قدرت را دست
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میگیرد .چنین پدیدة بیسابقهای در تاریخ ،به یک ابرقدرت بزرگ جهانی و نظامی تبدیل
میشود .عالوه بر این ،یک سیستم ایدئولوژیک کاملی هم در دست دارد و تئوریای را بهعنوان
تنها نظریة ممکن سوسیالیسم در یک کشور یا سوسیالیسم واقعی ارائه میدهد .خُب ،چه
انتظاری از گروههای کوچکی چون خلیل ملکی یا به قول شما شعائیان ،یا پاکنژاد میتوان
داشت .با وجودیکه پاکنژاد در دفاعیاتش صحبت از "مارکسیسم -لنینیسم" میکند ،باید توجه
کنیم که جسارت خلیل ملکی در زمان پس از جنگ جهانی دوم و در اوج استالینیسم صورت
میگیرد .او در شرایطی که اتحاد شوروی به رهبری "استالین" بر "نازیسم" غلبه کرده بود ،با
"استالین" مقابله میکند .از استقالل فکری نسبت به "حزب برادر شمال" و استقالل ایران
نسبت به اتحاد شوروی دفاع میکند .در صورتیکه اغلب روشنفکران و احزاب چپ در آنزمان،
حتی آنها که خود را استالینی نمیدانستند ،پا به نقد سیستم حاکم بر اتحاد شوروی نمینهادند.
بهطورکلّی در مورد ایران هم وضعیت بدینگونه بود ،این یک بختک و قدرت ایدئولوژیکی بود
که تبلیغات بزرگ جهانی را با خودش بههمراه میآورد .بعضی از کتابها و آثار "مارکس" را
ترجمه میکرد و بعضی را دیگر را نه .همانگونه که میدانیم انتشارات مسکو برخی نوشتههای
"مارکس" را تا  1930ترجمه نکرد ،بهدلیل آنکه با خط استالینی حاکم در شوروی ناسازگار
بودند .در تمام تبلیغات و ترویج آنها ،این سیستم تأثیر خود را بر تمام گروهها و روشنفکران چپی
که به افکار سوسیالیستی -کمونیستی تمایل داشتند ،میگذاشت .بخصوص اینکه اتحاد شوروی
پیروزیهایی را بهدست آورده بود .همانگونه که موشک را با موفقیت به فضا فرستاده بود و
غیره .درنتیجه خیلی از روشنفکران در ایران جلب اتحاد شوروی شدند .منظورم این است که
همة اینها دست به دست هم دادند تا وضع به این صورت شد .حتی آن جریاناتی که از حزب
توده جدا شدند و به سوسیالیسم آزادیخواهانه و برابریخواهانه همراه با دمکراسی گرایش پیدا
کردند ،آنها نیز در ادبیات و ارجاعاتشان کمابیش و همچنان ملهم از آن سیستم بودند .پس باید
منتظر رخدادِ فروپاشی سیستم در  1980میشدیم تا این فاجعه خودش را به تماممعنا نشان دهد.
با وجودی که حداقل در دهة  1950این سیستم ماهیت غیرسوسیالیستی و ضد دمکراتیک خود
را بهروشنی نشان داده بود ،اما خیلیها آن را نمیدیدند یا بهتر است بگوییم نمیخواستند ببینند و
باز هم متأسفانه امروزه میبینیم که در جنبش چپ ایران ،نقد و نفی این سیستم بهطور کامل
صورت نگرفته است و هنوز نوستالژی آن دوران در بخشهایی از چپ وجود دارد .بههرحال باید
این نقد اساسی و ریشهای صورت پذیرد .تنها در این صورت است که میتوان انتظار داشت که
حرکتی دیگر ،با نگاهی دیگر از سوسیالیسم بتواند در ایران و بهطورکلّی در همهجا عروج نماید.

فصل  :1شیدان وثیق 237 

ذ :همانطورکه شما بهدرستی اشاره کردید ،بختکی به نام پدیدة شوروی (روسیه) روی چپ ایران
افتاده بود و عدهای از چپ سنتی هنوز از آن بختک صحبت میکنند .ولی با رفتن این سیستم،
بهنوعی عدهای چشمشان باز شده و این سیستم را پس زدهاند .اگر در آن دوران عدهای امثال
خلیل ملکی بودند که خالف جریان آب شنا میکردند ،امروزه دمکراسی و یک حکومت رفاهی
در کشور ما دغدغة بسیاری از فعالین سیاسی و آزادیخواه هست که میتوان بهعنوان آلترناتیو از
یک حزب سیاسی یا یک حزب سوسیال دمکراسی نام برد .آیا میشود با ایجاد این فرم به
بخشی از انسانهای تحولخواه و دمکرات ،در راستای حل معضالت جامعه صحبت کرد و این
پدیده را تبلیغ نمود؟
و :بله کامالً میشود .منتها بهعنوان آلترناتیو ،نه و درست هم نیست .چون یک حزب به
خودی خود نمیتواند آلترناتیو باشد.
ذ :من قصدم از آلترناتیو بهمعنای جابهجایی برای حکومت نیست .فرمایش شما کامالً درست است
و قدرت دیگری را میخواهد .بلکه منظور من با توجه به همة جمعبندیها یک نوع آلترناتیو
نظری است.
و :بله .اتفاقاً آلترناتیو نظری بهترین فرمولی است که شما بهکار بردید و من نیز عموماً آن را
بهکار میبرم .منظور این است که در مقابل سیستم جمهوری اسالمی یک بدیلی شکل بگیرد
که از یکطرف بتواند از لحاظ نظری و فکری ،ایدهای را در مقابل نظریة جمهوری اسالمی یا
بگوییم دینساالری یا حکومت دینی مطرح کند و از طرف دیگر اتکاء آن بر جنبشهای
تغییردهندة اجتماعی باشد که میتوانند در ایران شکل بگیرند .از جنبش عدالتخواهانه و
دمکراسیخواهانه تا جنبش زنان جهت برابری زنان و مردان .جنبشهای تغییردهندة اجتماعی،
جنبش جامعة مدنی ،جنبش اقوام و ملیتهای ساکن ایران که خواهان برابری حقوقی هستند و
میخواهند با دولت مرکزی استبدادی که در ایران همواره حاکم بوده و میباشد مقابله کنند .من
فکر میکنم از این نقطهنظر ،آلترناتیو میتواند حاصل فرآیند امتزاج جنبش فکری -نظری و
جنبش عملی -اجتماعی در راستای دمکراسی مشارکتی یی آزادی ،برابری ،عدم تبعیض ،جدایی
دولت و دین و رهایی یی و سوسیالیسیم باشد .جای چنین تالش و مبارزهای در ایران خالی
است ،به شرطی که نیروهای چپ متشکّل و متحد شوند .در این فرصتی که در این مصاحبه
پیش آمده ،مایلم بگویم که در خصوص چنین تالشهایی که ممکن است شنوندگان خارج از
کشور در جریان نباشند ،کوششهایی طی چند سال گذشته در خارج از کشور صورت گرفته
است .یکی از این تالشها در اردیبهشت سال  1392بود که از طرف سه سازمان و تعدادی از
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کنشگران چپ ،فراخوانی داده شد مبنی بر چند اصل یا محور اساسی ،بهمنظور ایجاد وحدت
چپ دمکرات و سوسیالیست .یکی از موارد آن ،گسست از سیستم فکری "سوسیالیسم واقعاً
موجود" است؛ دومین اصل ،باورمندی به آزادی ،دمکراسی ،عدالت اجتماعی و سوسیالیسم؛ و
اصل سوم نیز نفی نظام جمهوری اسالمی بهعنوان مانع اصلی گذر به دمکراسی در ایران است.
بر مبنای این محورها ،وارد یک پروسة همفکری و همسویی شدند که ببینند میتوانند متحد یا
متشکل شوند یا نه .البته طی مدت  30ساله از این نوع تجارب بسیار بوده که ناکام ماندهاند ،ولی
هر تالشی در معرض شکست قرار دارد و ممکن است به جایی نرسد ،اما یک تالش محسوب
میشود و باید به آن ارج نهاد .هر چند اگر به نتیجه نرسد ،باز هم قدمهایی به سمت آن چیزی
است که برای جامعة ایران مفید خواهد بود .زیرا از آنجاییکه در داخل کشور امکان فعالیت آزاد
برای نیروهای چپ وجود ندارد ،لذا شکلگیری نیروهای چپ در خارج از کشور که بتوانند بیش
از پیش به همدیگر نزدیک شده و در چارچوب یک سلسله اصول و عقاید در نفی جمهوری
اسالمی میان خود همگرایی بهوجود آورند ،اقدامی ضروری است و میبایست در این جهت
همواره اقدام نمود.
ذ :آیا این جریان یک جریان سوسیال دمکراتیک است یا یک جریان سوسیالیستی؟ و اساساً نفی
سرمایهداری را در دستور کار خودش قرار داده است؟ همانگونه که در زمینة سوسیال دمکراسی
موجود در کشورهایی مثل فنالند ،سوئد و غیره که در سطح باالتری از بقیة کشورهای
اسکاندیناوی است ،ولی بههیچوجه نفی سرمایهداری در آنها مالک نیست و موازین خودشان را
جهتِ محدودیتهای رشد بدون در و پیکر سرمایهداری دارند و روی رفاه اجتماعی نیز تمرکز
دارند .لذا این حرکتی که شما از آن نام بردید ،در رابطه با سوسیالیسم است یا سوسیال دمکراسی؟
و :در این جریان ،گرایشات مختلفی وجود دارد ،یعنی در همة زمینهها همنظر نیستند.
گرایشات سوسیال دمکراتیک و همچنین گرایشات سوسیالیستی نیز وجود دارند .در عینحال
گرایشهایی هست که بیشتر دمکراتاند تا سوسیالیست .در واقع این حرکت ،بیشتر از لحاظ
نظری در مرحلة شکلگیری است و نوشتهها و کارهای مختلفی در حال انجام است .همة این
نظرات در سایتی به نام "وحدت چپ" انتشار یافتهاند .من سعی کردم بر محورهایی که دارای
اشتراک است ،تأکید کنم که شامل آزادی ،دمکراسی ،عدالت اجتماعی و سوسیالیسم است.
اگرچه درخصوص تعریف از سوسیالیسم و فعالیت در جهت ارزشهای سوسیالیستی اختالف
وجود دارد؛ یعنی در برابر این پرسش که چه نوع سوسیالیسمی میخواهیم ،نظرات مختلفی
مطرح میشوند و در برخورد با سوسیال دمکراسی نیز بهطور مشخص موضع مشترکی وجود
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ندارد .ولی در نقد "سوسیالیسم واقعاً موجود" ،همه اتفاق نظر دارند که از آن سیستم نمیشود
دفاع کرد ،زیرا ربطی به سوسیالیسم ندارد .اما در مور اینکه آیا سوسیالیسم مورد نظر ما ،همان
سوسیال دمکراسی است که امروزه در خیلی از کشورها برقرار است ،اختالف داریم .به نظر من،
تفکر سوسیال دمکراتیک نهتنها مرزبندی اساسی با سرمایهداری نمیکند ،بلکه اداره و مدیریت
سرمایهداری را برعهده دارد .گرچه عدهای این نظر را ندارند و همین سوسیال دمکراسی با شکل
محدودش که سرمایهداری را نفی نمیکند را برای ایران مفید میدانند .صرفنظر از اینکه ما چه
نوع سوسیالیسمی را میفهمیم و چگونه آن را تعریف میکنیم ،همه بر این عقیدهاند که
سوسیالیسم و دمکراسی پیوندی ناگسستنی دارند و یکی بدون دیگری قابل اجرا نیست و معنا
ندارد .عالوهبر مسئله دمکراسی و آزادی ،درخصوص جایگاهی که عدالت اجتماعی باید در جامعة
ایران داشته باشد و اهمیتی که میبایست به آن داده شود ،اتفاق نظر وجود دارد .اما نسبت به
گذر از جمهوری اسالمی ،چگونگی آن ،تاکتیکها و شیوههای مبارزه ،دیدگاههای متفاوتی ارائه
میشود .بهطورخالصه ،همانطورکه گفتم این بحثها و این پروسه ادامه دارد و کنفرانسهای
مختلفی در دو -سه سال گذشته برگزار شدهاند و با توجه به این اختالفات و اشتراکات بر سر
مسائل موجود ،در آیندهای نزدیک سرنوشت این پروسه روشن خواهد شد که آیا این سازمانها با
در نظر گرفتن اشتراکات و اختالفات ،میتوانند در چارچوب یک سازمان واحد عمل کنند یا خیر؟
پاسخ به این پرسش کماکان باز است و باید منتظر تحول گفتوگوها در ماههای آینده باشیم.
ذ :تمام نکات درخصوص اقدام اپوزیسیون در خارج از کشور که از امکانات وسیعتری برای
فعالیتهای نوشتاری ،گردهمایی و کارهای مختلف برخوردارند را گفتید ،ولی علیرغم اینگونه
مباحث ،عدهای بر این باورند که حزب سیاسی خارج از ایران نمیتواند بهوجود آید ،در
صورتیکه من اشاره کردم الزاماً یک حزب سیاسی نباید تنها وجه گرفتن قدرت را در نظر
بگیرد ،بلکه میتواند به اتخاذ مسائل نظری بپردازد و شما نیز تأیید نمودید .از سوی دیگر ،شکّی
نیست که استقرار دمکراسی در جامعه از طریق تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی امکانپذیر
خواهد بود .با چنین رویکردی آیا میشود در خارج از کشور یک حزب سوسیال دمکراسی
درست کرد و آیا منافاتی با مسائل یاد شده دارد؟ و اساساً از این فرم سوسیال دمکراسی که
بتواند رفاه عمومی در جامعه بهوجود بیاورد ،آیا شما فکر میکنید که در خارج از کشور میشود
یک حزب سیاسی بخصوص به نام سوسیال دمکرات را درست کرد؟

و :من میتوانم نظر خودم را بگویم ،ولی میدانم این نظر احتماالً در اقلیت است و اکثریت
دوستان ما ،حتی در همین حرکتی که گفتم در حال شکلگیری است،و بهطورکلّی در اپوزیسیون
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خارج از کشور ،نظر دیگری دارند .آنها فکر میکنند که در خارج از کشور نهتنها میشود حزب
ساخت ،بلکه میشود آلترناتیوی که بتواند قدرت سیاسی را در مقابل حکومت اسالمی ایران در
دست بگیرد نیز بهوجود آورد...
ذ :شما چرا این مسئله را قبول ندارید؟!
و :حقیقت آن این است که من با تجربهای که از زمان فعالیت در کنفدراسیون داشتم تا حاال
و بخصوص با شکلگیری تجربهای که در این دورة سی و چند سالة اخیر در چند سازمان
بهدست آوردهام ،اعم از سازمانها و گروههای چپ مثل "شورای موقت سوسیالیستهای چپ
ایران" تا جریانهایی چون "جنبش جمهوریخواهان دمکرات و الئیک ایران" و غیره ،به این
نتیجه رسیدم که موانعی ساختاری برای فعالیت سیاسی در خارج از کشور و در شرایط تبعید
وجود دارند .مهمترین آنها ،وجود یک جدایی عینی و ذهنی بین فعالین سیاسی خارج از کشور با
واقعیتهای اجتماعی و جنبشهای درون جامعة ایران است؛ بهمعنای جدایی عینی و
جامعهشناسی از مبارزه و جنبش در ایران .این جدایی شرایط خاصی را پدید میآورد .این جدایی
و تبعید درازمدت که باید گفت برای بعضیها حتی از سی یا چهل سال فراتر میرود و به دوران
رژیم شاه برمیگردد ،جز مقطع کوتاهی که احتماالً بعضی از فعالین به داخل کشور رفتند ،اسبابی
را فراهم آورده که فعال سیاسی در خارج از کشور با یک گسست دو گانه روبهرو است :از
یکطرف جدایی از هستی اجتماعی حقیقیاش در جامعهای که واقعاً در آن زندگی میکند ،مثالً
در اروپا یا آمریکا و با آن جامعه در یک نوع جدایی قرار میگیرد ،بهخاطر گونهای بیگانه بودن
همچون یک تبعیدی با آن جامعه .از سویی دیگر ،جدایی از هستی اجتماعی و جامعهای است
که میخواهد آن را تغییر بدهد؛ یعنی در مورد ما ،جامعة ایران .جامعهای که جدا از آن قرار دارد و
سالهای متمادی است که در متن آن نه زندگی میکند ،نه کار میکند و نه مبارزه و فعالیت
اجتماعی .نتیجهاش این میشود که یک سلسله خصلتهای ناپایداری در نظر و عمل این انسان
پدید میآیند ،مانندِ سسترأیی ،بیپرنسیپی ،مسئولیتناپذیری ،دمدمیمزاجی ،قدرتطلبی،
فردگرایی ،خودمرکزبینی یا ناتوانی در کار جمعی و مشارکتی و غیره ...این خصوصیات در بین
برخی از فعاالن سیاسی میتواند باعث کنارهگیری و انزواطلبی شود و از سویی دیگر در بعضی
مواقع ،یک نوع رفتار افراط یا تفریط و عملگرایی بدون فکر و اندیشه رواج پیدا میکند که
میتواند سرخوردگی را نیز به دنبال آورد .نتیجه اینکه یک نوع کاست سیاسی در خارج شکل
میگیرد .کاستی که هیچوقت نوزایی نمیتواند در آن بهوجود آید .کاستی که بیش از پیش
فرسوده میشود و هیچ خون تازهای در آن وارد نمیشود .البته ما شاهد جریانات جنبش سال 88
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بودیم که عدهای از جوانان به خارج آمدند و کماکان این جریان ادامه دارد .با اینحال و در
مجموع ،با یک نوع نوزایی سیاسی -فکری و نوگرایی در سازمانهای سنتی در خارج از کشور
مواجه نیستیم .ممکن است همة این فعالین به سمت نوعی فرسودگی گرایش پیدا کنند .هرچند
این نگاه به فعالیت سیاسی در خارج از کشور ،نگاهی منفی و بدبینانه است ،این تجربهای نیست
که تنها از افراد و سازمانهای ایرانی خارج از کشور بهدست میآید بلکه در همه جای دنیا
میتواند مصداق داشته باشد .بههرحال با تمام مشکالتی که داریم ،همواره میباید امیدوار باشیم
و بهرغم همة مسائل ،مقاومت و مبارزه کنیم .تالش برای تحقق آرمانهایی چون آزادی،
الئیسیته ،برابری حقوق زنان و مردان ،سوسیالیسم ،رهایی و غیره را بهطور مداوم و در هر جایی
که هستیم ،حتی در شرایط برزخ و سختی که در خارج از کشور قرار داریم ،ادامه دهیم.
ذ :از فعالیتهای قلمی شما ،مقاالتی بود که من بهصورت هفتگی یا ماهانه در سایتها و عمدتاً
در سایت طرحی نو میخواندم ،مقاالت الئیسیته که بهصورت کتاب آن را در منتشر کردید ،از
کجا میشود آن را تهیه کرد؟
و :چند هزار نسخه از این کتاب که به زبان کردی هم ترجمه شده است ،در دو چاپ اول و
دوم ،با مشکالت زیادی که در ایران وجود دارد ،انتشار پیدا کرد .در خارج از کشور این کتاب
امروز نایاب شده است .کسانی که مایلند ،میتوانند از طریق تارنمای "جمهوریخواهان دمکرات
و الئیک ایران"" ،ندای آزادی" ،بهصورت  pdfاین کتاب را مطالعه کنند.
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نویسنده :ماکس چافکین

ویگو دالمو( ،)2یکی از نمونههای کالسیک "انتره پرنوری"] [2در نروژ است .برآمده از خانوادهای
از طبقة کارگر است که در عرصة اقتصادی خوشدرخشیده است .دالمو ،سی و نُه سال دارد ،با
موهایی بلوند و لبخندی همیشه بر لب .او در شهری که مملو از صنایع فوالد میباشد بزرگ
شده است .پس از فارغالتحصیلی از دبیرستان ،بهعنوان کارآموز مکانیک صنعتی مشغول به کارِ
تعمیر وسایل صنعتی مربوط به معدن شد.
او چالشهای مرتبط با کار را دوست داشت ،اما جان کَندن در جهت منافع شخصی دیگر
(کارفرما) را دوست نداشت .درحالیکه از آهنقراضهها و ظرفهای بزرگ مخصوص نگهداری
مواد شیمیایی که دور انداخته شدهاند ،میگذریم تا به دفتر کارش برسیم ،میگوید« :هیچگاه
نتوانستم بپذیرم که برای شخص دیگری کار کنم» .زمانیکه "ویگو" برای تعمیر دستگاهها به
قطعهای ارزان نیاز داشت ،براساس قوانین شرکت میبایست فرم مخصوصی را برای سفارش
قطعه پُر میکرد و روزها منتظر تأیید آن میماند ،درحالیکه بهراحتی میتوانست به فروشگاه
ابزارآالت برود و آن قعطه را خریداری کند .او از این بخش کارش تنفر داشت و آن را توهینی
2. Wiggo Dalmo.

1. Max Chafkin.
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نسبت به ذکاوت خود میدانست و در اینمورد اظهار میدارد« :من می خواستم در کارم
مسئولیت بیشتری داشته باشم .دوست داشتم کارم تحت مدیریت خودم باشد .من نیاز به آزادی
داشتم».
در سال " ،1998دالمو" از کار خود استعفا داد .یک کامیون دستِ دوم خرید و کارش را
بهصورت مستقل آغاز کرد .او در پایان همان سال ،شش کارمند داشت که همگی مکانیک
بودند و درآمدش بیش از هر زمانی در زندگیاش بود .شرکت او  ،Momekبه گردش مالی یک
میلیون دالر در سال رسید و فعالیت خود را بهطور قابلمالحظهای گسترش داد .او فروشگاهی
برای عرضة ماشینآالت تأسیس کرد و شروع به ساختن قطعاتی نمود که مورد نیاز حفاری با
استفاده از روغن بود و در مدتزمان کوتاهی با بسیاری از شرکتهای حفاری در سراسر کشور
قرار داد بست و کارمندان بیشتری استخدام نمود .فعالیت او به شکل فزایندهای در حال گسترش
بود تا اینکه ده سال بعد ،شرکتی به ارزش  44میلیون دالر و  150کارمند داشت.
پس از این موفقیت ،او دست به کارهایی زد که معموالً افراد پولدار انجام میدهند .او یک
اتومبیل "پورش" و یک موتورسیکلت خرید و تعداد زیادی پیراهن که آرم شرکت بر روی سینه
داشت را سفارش داد" .دالمو" در حالیکه بلندگوهای دفترش در حال پخش کردن موسیقی
"راک" بود به من گفت« :من به شرکتی که تأسیس کردهام ،افتخار میکنم .در واقع ما در این
شرکت خانوادهای تشکیل دادهایم و من بیرون از اینجا ،دوست و آشنای دیگری ندارم».
تمام مدیرانی که با آنها مصاحبه کردهایم ،معموالً به همینشکل به شرکتشان افتخار
میکنند ،اما در مورد "دالمو" تفاوتی وجود دارد :درحالیکه بیشتر صاحبان مشاغل در موقعیت
مشابه با "دالمو" ،احساس ناخوشایندی در مورد پرداخت مالیات دارند" ،دالمو" از این مسئله
شکایتی ندارد .او میگوید:
سیستم مالیاتی مطلوب و عادالنه است .ما در واقع با پرداخت مالیات ،اقدام به خرید
محصولی مینماییم .پس آنچه در اینجا اهمیت دارد نه مسئلة پرداخت بابت خرید
محصول ،بلکه کیفیت محصول است.

"دالمو" خدمات دولتی را ستایش میکند و بر این باور است که آنچه به دولت پرداخت
میکند کامالً عادالنه است .این مطلب واقعاً شگفتآور است؛ چراکه بهایی که او بابت خدمات
دولتی میپردازد در باالترین نرخ خدمات دولتی دنیا قرار دارد .او در شهر کوچک "موریانا" کار و
زندگی میکند که با مدار قطب شمال ،در شمال نروژ  17مایل فاصله دارد .او بهعنوان یک
نروژی  50درصد از درآمدش را بهعنوان مالیات ،بهاضافة حدود یکدرصد از جمع ثروت خود را
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بهعنوان مالیات برثروت ،به دولت پرداخت میکند و این تنها قسمتی از پرداخت او به دولت
است که بهشکل مستقیم صورت میگیرد .مالیات بر حقوق در نروژ ،دو برابر آمریکا و مالیات بر
فروش ،سه برابر آن است ".دالمو" در سال گذشته  102,970دالر مالیات بابت درآمد و دارایی
خود پرداخت نموده است .در نروژ رسیدهای پرداخت مالیات ،مانند بسیاری از مدارک دیگر ،در
دسترس عموم قرار دارند و هرکسی با مراجعه به سایت دولتی میتواند از میزان مالیات پرداختی
توسط دیگران مطلع گردد .این شفافیت ،به گفتة "دالمو" از اشتیاق او به کسب درآمد بیشتر و
گسترش فعالیتش کاسته است .او میگوید« :زمانیکه میخواهید اجناس گرانقیمت بخرید ،مردم
شروع به مطرح کردن برخی صحبتها در موردتان میکنند .بنابراین باید خیلی مراقب باشم چراکه
برخی از افراد که مرا مورد قضاوت قرار میدهند در واقع مشتریان بالقوة من هستند».
«به نروژ خوش آمدید» ،جاییکه در آن کسب و کار از شفافیت باالیی برخوردار است و
مالیات سنگینی هم بابتِ آن پرداخت میشود و برابری بر بازار کار و سرمایه حکمفرماست .این
سوسیالیسم است ،مفهومی که بسیاری از مدیران آمریکایی از آن واهمه دارند .اما "دالمو" و
بسیاری از نروژیهای دیگر هراسی به دل راه نمیدهند .او میگوید:
سیستم سرمایهداری کاپیتالیستی خوب کار میکند ،اما من یک سوسیالیست هستم.
جمعیت پنج میلیونی نروژ برای چنین کشور ثروتمندی بسیار اندک است ،کشوری که
نیمی از سال را در سرما و تاریکی میگذراند؛ چراکه خورشید در نوامبر غروب کرده و تا
انتهای ژانویه طلوع نمیکند .در این کشور ،بوی ماهی در حال خشک شدن ،همهجا را
فراگرفته و در بسیاری از قسمتهای دوردستِ آن میبایست مواظب خطر حملة
خرسهای قطبی بود .غذاهای این کشور هم چندان لذیذ نیستند.

صرفنظر از حملة خرسها و تاریکی و گوشت نهچندان خوشمزة نهنگ ،نروژ کشور
بینظیری برای زندگی است .این کشور در فهرست رضایت مردمی گالوپ ،در ردة سوم قرار
دارد .نرخ بیکاری در این کشور تنها  3/5درصد است که پایینترین نرخ در اروپا و همچنین یکی
از پایینترین نرخ بیکاری در دنیاست .بهواسطة وجود دولت رفاه اجتماعی ،فقر در این کشور
ریشهکن شده است" .انتره پرنورهای" مشابه "ویگو دالمو" در نروژ بسیارند .نرخ شرکتهای
تازهتأسیس و نرخ سرمایهگذاریها در این کشور ،نسبت به کشورهای پیشرفته در باالترین حدّ
است .براساس گزارش مؤسسة  GEMدر بوستون ،تعداد "انتره پرنورهای" نروژ به نسبت
جمعیت کشور ،از آمریکا بیشتر است .در سال  2010ادارة شرکتهای کوچک آمریکا ،گزارش
مشابهای را منتشر کرد:
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علیرغم اینکه ایاالت متحده از نظر اشتیاق مردم به سرمایهگذاری و راهاندازی کسب و
کارهای جدید تقریباً در صدر جدول قرار دارد ،اما در عمل بعد از نروژ ،کانادا ،دانمارک و
سوئیس قرار گرفته است.
اگر به سالمت بلندمدت اقتصاد آمریکا اهمیت میدهیم ،این مسئله برایمان کمی عجیب و
حتی نگرانکننده مینماید .برای دهههای متوالی همواره بر این مطلب تأکید داشتهایم که
مالیات باالتر ،بدونشکّ مسئلة مخربی برای کسب و کارها خواهد بود" .باراک اوباما"
اخیراً اظهار داشت که کابینهاش شانزده مورد کاهش مالیاتی جدید را برای شرکتهای
کوچک تصویب کرده است .این کاهشهای مالیاتی سبب تشویق سرمایهگذاریهای
جدید و رشد بیشتر اقتصادی میشود.
از زمان انقالب مالیاتی ریگان که بهمیزان قابلمالحظهای از مالیات افراد ثروتمند و
شرکتهای بزرگ کاست ،اینگونه خبرها را مکرراً از رهبرانمان شنیدهایم .عدة اندکی
جرأت ابراز مخالفت با کاهش مالیاتها را پیدا کردهاند .پرسیدن این سؤال که برای
شرکتهایی که اینهمه سود میبرند ،چه نیازی به کاهش مالیات دارند؟ بهمنزلة سؤال در
مورد لزوم داشتن سالح برای سربازان یا داشتن کتاب برای معلمین میباشد .نتیجة مطرح
کردن چنین سؤالی ،مورد تمسخر قرار گرفتن و یا اخراج است!

در آمریکا ،در طول  30سال گذشته مالیاتها بهاندازة قابلمالحظهای کاهش یافتهاند .در
 ،1978باالترین نرخ مالیات فدرال به این شرح بود 70 :درصد برای افراد 48 ،درصد برای
شرکتها و  40درصد برای سود سرمایهگذاریها .اما درسال  ،2001آمریکا در بین  34کشور
عضو مؤسسة همکاری و توسعة اقتصادی ،نُهمین کشوری بود که پایینترین مالیات را دریافت
کرده بود .امروزه باالترین نرخ مالیاتی بهترتیب 35 :درصد  35،درصد و  15درصد است .حتی
این ارقام ،نرخ واقعی مالیات در آمریکا نیست؛ چراکه تعداد اندکی از شرکتهای بزرگ ،چیزی
حدود  35درصد مالیات پرداخت میکنند" .وارن بوفت"( )1سرمایهدار معروف آمریکایی اظهار
داشت که فقط  18درصد مالیات را پرداخت میکند .تنها دو کشور عضو در  ،OECDیعنی
مکزیک و شیلی ،مالیات کمتری نسبت به آمریکاییها پرداخت میکنند.
در حقیقت دلیلی در اثبات این ادعا که پایین آوردن مالیات ،تأثیر مثبتی بر "انتره پرنورها" یا
حتی بر کلّ اقتصاد می گذارد ،وجود ندارد" .جول اسلمرود"( )2استاد دانشگاه میشیگان که عضو
شورای مشاورین اقتصاد در دولت ریگان بود ،میگوید :در واقع سنجش میزان تأثیر سیاستهای
2. Joel Slemrod.
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مالیاتی بر اقتصاد ،کار دشواری است .او بر این باور است که هیچ سند آماری در مورد اینکه
مالیات پایین منجر به شکوفایی اقتصادی میشود ،وجود ندارد .برخی از کشورهای با اقتصاد
شکوفا همچون دانمارک ،سوئد ،بلژیک و نروژ ،دارای باالترین مالیاتها هستند .نروژ که در سال
 2009باالترین سرانة درآمد را در دنیا داشت ،از گزند بحران اقتصادی در امان ماند .اقتصاد این
کشور از  2006تا  2009رشد سه درصدی را تجربه کرد .در طول مدتزمان مشابه ،اقتصاد
آمریکا کمتر از یکدهم این میزان رشد داشت و در همینزمان کشورهایی همچون ایرلند،
ایسلند و استونی که کمترین مالیات را دریافت میکنند ،با آسیبهای جدّی مواجه شدند .در واقع
ایرلند و ایسلند با ورشکستگی روبهرو شدند و استونی که گل سر سبد گروههای ضد مالیاتی
همچون مؤسسة  Catoبود ،هماکنون با نرخ بیکاری  16درصدی مواجه است و اقتصادش در
سال  2009چهارده درصد کوچکتر شد.
مباحثی که توسط گروههای تجاری در وال استریت ژورنال منتشر شده و بیانگر رشد اقتصادی
در نتیجة کاهش مالیات توسط "جورج بوش" در سالهای  2001و  2003میباشد ،تاحدّی
مشکلدار مینمایند .نرخ بیکاری پس از کاهش مالیاتها ،با افزایش مواجه گردید و کاهش
قابلمالحظهای نیز در رشد اقتصادی نسبت به دوران ریاست جمهوری "کلینتون" بهوجود آمد.
اما در قبال مواردی چون نروژ که یکی از باالترین سطح "انتره پرنوری" در دنیاست و در
عینحال سنگینترین مالیاتها را هم از شهروندانش دریافت میکند ،این سؤاالت مطرح
میشود :ممکن است در زمینة مالیات ،مرتکب قضاوت اشتباه شده باشیم؟ امکان دارد که ملزم
به کاهش مالیاتها نباشیم؟ احتمال دارد کاهش مالیاتها بهاندازهای که فکر میکنیم اهمیت
نداشته باشد؟
مطمئناً عدة زیادی ی نهتنها ثروتمندان ی از این سؤالهای من آزردهخاطر میشوند .کار بسیار
دشواری است که امروزه از افزایش مالیات حمایت کنید و مورد شماتت فعالین اقتصادی قرار
نگیرید .برنامة بیمة همگانی "باراک اوباما" و تصمیم او در مورد تمدید نکردن برخی
کاهشهای مالیاتی در دوران "جورج بوش" ( )2012یی که بهموجب آن مالیات افراد با درآمد
باال  4/6درصد افزایش مییافت یی موج سرزنش و مخالفت گروههای سرمایهدار و متحدین آنها
را بهدنبال داشت" .ریچارد هانا"( ،)1نمایندة جمهوریخواه کنگره در نامهای که توسط فدراسیون
ملّی شرکتهای مستقل منتشر شد ،مینویسد« :ما در واقع داریم آمریکا را در جهت خالف آنچه
1. Richard Hanna.
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که این کشور را استثنائی ساخته است ،پیش میبریم ،دیگر نمیتوانیم بدینشکل ارزشهای
کسب و کار آزاد را زیر سؤال ببریم».
"نیوت گینگریچ"( )1سخنگوی پیشین مجلس ،ریاست جمهوری "باراک اوباما" را اولین
قدم به سمت سوسیالیسم اروپایی و سکوالریسم میخواند و بر این باور است که ورود این تفکر
به آمریکا ،تهدیدی خطرناکتر از تروریسم اسالمی میباشد.
این عقیده که آمریکاییها ،باید از اقتصاددانهای طرفدار سیستم نروژی ،بیشتر از القاعده و
داعش در هراس باشند ،چنین سؤالهایی را در ذهنم ایجاد کرد :سوسیالیسم اروپایی تا چه حدّ
بَد است؟ اگر سیاستهای مالیاتی "اوباما" و برنامة بیمة درمانی او که مطابق استانداردهای
اروپایی طراحی شدهاند ،تازه ابتدای کار باشد ،چه خواهد شد؟ اگر پیشنهاد افزایش مالیات بر
ثروتمندان آمریکایی ،آغاز مرحلة اول افزایش مالیاتها باشد ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر افرادی
مثل "نانسی پلوسی"( )2و "جان بیدن"( )3و روح "تِد کِنِدی"( ،)4درصدد اجرای برنامههایی مثل
مالیات پنجاه درصدی ،بیمة درمانی تحت پوشش دولت ،گسترش بیمههای اجتماعی و تغییرات
اساسی در قوانین تجاری و سرمایهگذاری باشند ،چه خواهد شد؟
بهعبارت دیگر ،اگر بهجای اجرای فقط برخی از جنبههای سوسیالیسم اروپایی ،آمریکا کلّ
نسخة سوسیالیسم اروپایی را بهاجرا درآورد و همة این "کابوسها" به واقعیت تبدیل شود و فردا
صبح بهعنوان مدیرعاملی در یک کشور سوسیالیست از خواب برخیزیم ،چه خواهد شد؟
بهمنظور یافتن پاسخ مناسب برای این سؤالها ،دو هفتهای را در نروژ گذراندم و با تعدادی از
صاحبان مشاغل در صنایع و موقعیتهای متفاوت گفتوگو کردم .بهعنوان مثال با :صاحبان
مراکز پرورش ماهی در شمال نروژ؛ عدهای از صاحبان تکنولوژیهای بینالمللی در اسلو؛
سرمایهگذاران تازهکاری که هنوز با پرداخت مالیات و نگرانیهایی بدیننحو ،سالها فاصله
داشتند؛ و همچنین با "انتزه پرنورهایی" که هر ساله میلیونها دالر را دو دستی تقدیم دولت
میکردند ،مالقات کردم .شایان ذکر است که واحد پول نروژ "کرون" است و من تمامی ارقام
را در این مقاله به دالر تبدیل کردهام.
اولین مطلبی که در این تحقیق به آن دست یافتم ،این بود که نروژیها ،همانند ما به مقولة
مالیات نمینگرند .اغلب آمریکاییها ،مالیات را نوعی تحمیل و هزینة اضافی و مانعی بر سر راه
کسب و کارشان میپندارند ،درحالیکه نروژیها آن را بهمنزلة نوعی خرید میدانند؛ به این معنی
2. Nancy Pelosi.

1. Newt Gingrich.

4. Ted Kenedy.

3. John Biden.
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که آنها بابت خدماتی که از دولت دریافت میکنند ،هزینهای را میپردازند" .داوور سوتیجا"(،)1
مدیرعامل شرکت "تینفیلم" و سرمایهگذار نروژی که نوع ارزانتری از برچسبهای الکترونیکی
مخصوص ردیابی محصوالت در فروشگاهها را تولید میکند ،میگوید« :من به مالیات بهعنوان
یک سرمایهگذاری بلندمدت نگاه میکنم».
"سوتیجا" نقطهنظر منحصربهفردی در مورد این مطلب دارد .او یک آمریکایی اهل میامی
است که حدود بیست سال قبل با همسر نروژی خود ازدواج کرد و به "اسلو" مهاجرت نمود .او
در سال  2009بهعنوان کارمند یکی از شرکتهای مادر "تین فیلم" ،چیزی حدود پانصد هزار
دالر درآمد کسب کرد که نیمی از آن را به خانه برد و نیم دیگر را تقدیم دولت نروژ کرد .سیستم
مالیاتی نروژ بهصورت تصاعدی عمل میکند و باالترین نرخ مالیات بر درآمد از  124000دالر
به باال شروع میشود .از این مبلغ به باال مالیات بر درآمد که شامل مالیات بیمة ملّی نیز میشود،
معادل  47/8درصد است .چنانچه "سوتیجا" در آمریکا مانده بود ،مالیات پرداختیاش حداقل
پنجاه هزار دالر پایینتر میشد ،اما او از این مسئله شکایتی ندارد .برای مقایسة دقیقتر جدول
زیر را مشاهده نمایید .او میگوید« :در نروژ مدرسة خصوصی وجود ندارد .تحصیل کامالً دولتی و
رایگان است .در واقع من با زندگی در نروژ و پرداخت مالیات ،برای خانوادهام سرمایهگذاری
کردهام».
برای سرمایهدار نسبتاً ثروتمندی چون "سوتیجا" ،زندگی در این کشور سوسیال دمکرات
علیرغم مالیات باالتر بهمراتب به زندگی در آمریکا ترجیح دارد .هر فرد شاغل در نروژ از بیمة
درمانی رایگان بهرهمند میگردد و در سیستمی زندگی میکند که طول عمر سالمندان در آن
باالتر و نرخ مرگومیر نوزادان بسیار پایینتر از آمریکا میباشد .شاغلین در سن  67سالگی از
دولت مستمری دریافت میکنند که معادل حداکثر  66درصد درآمد دریافتیشان است و همة
افراد جامعه ،از مهدکودک تا مقطع فوقلیسانس ،از تحصیل رایگان بهرهمند هستند .نکتة قابل
توجه اینکه تحصیل رایگان شامل دانشگاههای خارج از نروژ هم میشود .بهعنوان مثال اگر
خانوادهای نروژی فرزندانشان را برای ادامه تحصیل به دانشگاه "هاروارد" بفرستند ،دولت نروژ
قسمت عمدة هزینههای تحصیلی او را تقبل میکند .بیمة مربوط به افراد از کار افتاده و بیمة
زایمان نیز بسیار سخاوتمندانه است .مادران در هنگام زایمان میتوانند برای  46هفته از مرخصی
با دریافت کامل حقوق استفاده کنند و به پدران نیز  10هفته مرخصی با دریافت کامل حقوق
تعلق میگیرد .تمامی این هزینهها را دولت متقبل میشود و بر عهدة کارفرما نیست.
1. Davor Sutija.
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برای تهیة این جدول ،رسیدهای مالیاتی "سوتیجا" را در سال مالی  2009از اینترنت
استخراج کردیم و آن را با مالیاتی که در صورت فعالیت در آمریکا میبایست پرداخت کند
مقایسه نمودیم .با وجودیکه ثروت او بهاندازهای نیست که مالیات  1/1درصد بر ثروت در نروژ
را پرداخت کند ،بدونشکّ اگر در آمریکا زندگی میکرد ،مالیات کمتری میپرداخت.
اوسلو

ماساچوست

فلوریدا

کلّ درآمد قبل از
کسورات

537000

537000

537000

درآمد پس از
کسورات

501000

516000
453000

مالیات ایالتی
مالیات فدرال

479000

مالیات برحقوق

 6600هزینة تأمیناجتماعی  6600هزینهتأمین اجتماعی
 42000هزینه بیمة ملی
 % 6/2از کل حقوق برای  % 6/2از کل حقوق برای
ل حقوق
 7/8درصد از ک ّ
 106800اول
 106800اول
 %1/45بیمهدرمانی 7800دالر  %1/45بیمهدرمانی7800دالر

مالیات بر درآمد

 140000دالر یا %28
 136000مالیات بر درآمد  138000مالیات بر درآمد
بهاضافه  %9برای درآمد
فدرال
فدرال یا %35
باالی  76000و%12
 27000مالیات ایالتی یا  %5/3مالیات ایالتی /صفر
برای درآمد باالی 54000

جمع مالیات بر درآمد

236000

177000

152000

نرخ مالیات بر درآمد

%43/9

%33

%28/3

این مزایا به هر نروژی ،صرفنظر از سطح درآمدش ،تعلق میگیرد .میتوان اظهار داشت
که اغلب نروژیها درآمد تقریباً مشابهی دارند .در نروژ دستمزد پایه برای کارگر ساده و بدون
تحصیالت دانشگاهی  45000دالر در سال است ،درحالیکه دستمزد پایه برای فردی با
تحصیالت دکتری  70000دالر تعیین شده است .این مسئله عملکرد برخی از صنایع همچون
صنعت نساجی را با مشکل مواجه میکند ،اما در عوض هزینة استخدامی شرکتهای مرتبط با
تکنولوژی را بسیار پایین میآورد .در هر شرکتی دستمزد شاغلینی که کار مشابهی را انجام
میدهند تا حدّ زیادی برابر است .در شرکت "ویگو دالمو" نیز دستمزد افراد با کار مشابه
یکسان است.
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نتیجة این شرایط این است که شرکتها میبایست راههای دیگری را برای ایجاد انگیزه در
کارکنان خود و نگه داشتن آنها پیدا کنند .پرسنل "دالمو" اغلب مکانیک و تکنیسین ماشینهای
صنعتی هستند ،اما او با آنها همچون کارمندان شرکت "گوگل" رفتار میکند .او سرآشپزی را
استخدام نمود که روزانه برای همة پرسنل غذا تهیه میکند .شرکت او یک مهمانی ساالنه نیز
برگزار میکند که سال گذشته  100،000دالر برای آن هزینه کرد" .دالمو" بابت بیمة تکمیلی
هر کدام از کارمندانش ،ساالنه  330دالر میپردازد که با استفاده از آن میتوانند از خدمات
بیمارستانهای خصوصی نیز بهرهمند شوند.
در نروژ برای ایجاد انگیزه در کارمندان ،میبایست به روشهایی بیش از پرداخت پاداش
متوسل شد .در کشوری که نرخ بیکاری در آن پایین است و شاغلین در صورت از دست دادن
کار ،حقوق بیکاری قابلتوجهی دریافت میکنند ،در مقایسه با ایاالت متحده ،شاغلین از اقتدار
بیشتری در برابر کارفرما برخوردارند .علیرغم اینکه دولت نروژ برای اخراج کارگران در وضعیت
بحران اقتصادی ،شرایط را برای کارفرمایان آسان نموده ،اما اخراج کردن افراد شاغل روندی
دارد که چندین ماه زمان میبرد و کارفرمایان میبایست به هنگام اخراج ،سه ماه حقوق به
کارگر پرداخت نمایند" .بیجورن هالت"( ،)1بنیانگذار و مدیرعامل شرکت "بیمنیو"( ،)2که
نرمافزارهای منطبق با سیستم موبایل طراحی میکند ،اظهار میدارد« :میبایست سعی کنیم که
مدیر دمکراتی باشیم .اگر با پرسنل همچون ماشین رفتار کنیم ،ما را ترک خواهند کرد».
"بیجورن" دستمزدی معادل  125000دالر برای خود منظور کرده است ،درحالیکه پایینترین
دستمزدی که پرداخت میکند بیش از  60000دالر است.
اگر سیستم نروژ ،مدیرعاملها را به مدارای بیشتر با کارمندانشان ترغیب میکند ،این امر
محاسبات کسب و کار را نیز برای آندسته از کارمندانی که در صدد راهاندازی کسب و کار خود
میباشند را متفاوت میسازد.
"الرس کلورید"( )3محقق ارشد مؤسسة نظارت بر "انتره پرنورشیپ" در سطح جهانی در
نروژ میگوید« :مشکل "انتره پرنورشیپ" در نروژ این است که کارمندان از مزایای بسیاری
برخوردارند ،درحالیکه در ایاالت متحده ،یکچهارم کسب و کارها توسط افرادی ایجاد میشوند
که حس میکنند هیچ راه بهتری در پیش رو ندارند .این رقم در نروژ  9درصد است و در رتبة
سوم بعد از سوئیس و دانمارک قرار دارد».
3. Lars Kolvereid.

2. bMenu.

1. Bjorn Holte.
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این مسئله دلیل بقاء "انتره پرنورشیپ" در نروژ را حتی در دورانی که این امر در آمریکا دچار
رکود شده بود ،توجیه میکند" .زولتان جی .آکس"( ،)1استاد دانشگاه جورج میسون و اقتصاددان
ارشد در دفتر نظارت بر "انتره پرنورشیپ" میگوید« :ما آمریکاییها همیشه نگران این سه
مسئله هستیم :تحصیل ،بازنشستگی و هزینههای درمانی .درحالیکه نروژیها هیچ دغدغهای
در مورد این مسائل ندارند» .او بر این باور است که رکود اقتصادی پیش آمده در آمریکا ،یکی از
دالیل اصلی نزول "انتره پرنورشیپ" در این کشور طی سالهای گذشته است .در دورهای که
اقتصاد آمریکا در شرایط خوبی بهسر میبرد ،فقدان تضمینهای الزم در زمینة بیمههای درمانی
جزو دغدغههای سرمایهگذاران تلقی نمیشد ،اما هنگامیکه نرخ بیکاری از  10درصد هم بیشتر
شده است ،ترس از نداشتن بیمة درمانی آنها را بسیار محتاطتر میکند" .زولتان" بر این باور
است که با کوچک شدن طبقة متوسط" ،انتره پرنورشیپ" نیز رو به کاهش میگذارد.


وجه منفی امنیت اجتماعی باالی نروژ ،پُرهزینه بودن آن است .نروژ دارای منابع بسیار غنی
نفت میباشد ،اما بیشتر درآمد حاصله از استخراج و پاالیش نفت صرف سرمایهگذاری در خارج
میشود .مزایا و دریافتیهای سخاوتمندانهای که دولت نروژ به مردم پرداخت میکند عمدتاً از
محل مالیات بر ثروتمندان این کشور تأمین میشود .جنجالیترین مالیاتی که نروژیهای
ثروتمند پرداخت میکنند ،مالیات بر ثروت است که  1/1درصد از ثروت بیش از  117000دالر
افراد است که شامل ارزش سهام آنها در شرکتهای خصوصی نیز میشود .برای بررسی بیشتر
اینکه چگونه این سیاستهای مالیاتی بر زندگی افراد از نظر اقتصادی بسیار موفق تأثیر
میگذارد ،به شهر "میزوائر" که در فاصلة  38مایلی از مدار قطب شمال واقع است ،سفر کردم.
برای رفتن به این شهر ،با هواپیمای کوچکی از "اوسلو" به "بودو" رفتم .در آن پرواز با خانم
()2
جوان و زیبایی که بیستوچند سال سن داشت آشنا شدم .او خلبان "اینگر ایی .نیکوالیسن"
بود که به "دونالد ترامپ" نروژ معروف است.
پس از عبور از یک آبدره و منطقهای کوهستانی ،سوار بر هلیکوپتر ،در حیاط پوشیده از برف
خانهای فرود آمدیم و با منظرهای که یادآور فئودالهای قدیم بود مواجه شدیم" .نیکوالیسن"،
از منزلش که قصری مدرن و بر فراز سایر ساختمانهای شهر قرار داشت ،بیرون میآید و پنچ
سگ او را همراهی میکنند .موهای طالییرنگش که روی شانهاش پهن شده ،لنز آبیرنگ و
2. Inger E. Nicolisen.

1. Zoltan J. Acs.
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چکمههای تا زانو ،به او چهرهای کامالً متفاوت با زنی  52ساله که مادر سه فرزند باشد ،میدهد.
او با صدایی غرّا میگوید« :به میامی خوش آمدید».
"نیکوالیسن" مرا به داخل کاخش دعوت میکند ،جاییکه دو خدمتکار برایمان قهوه،
شیرینی و شامپاین میآورند .همسر دوم "نیکوالیسن" که مردی  39ساله و بازیکن سابق
فوتبال است باألخره خود را نشان میدهد و به خدمتکاران کمک میکند .اندکی بعد ،او مرا با
ارابة ششچرخ به گردشی در زمینهایش در اطراف خانه میبرد .گوسفندان در حال چرا بودند و
سه چادر مجهز به سیستم گرمکننده و بار مشروب و گلهای از اسبهای ایسلندی در طرف
دیگر بهچشم میخورد .او اینجا را برای گردهمآییهای کمپانیاش اختصاص داده بود .همانطور
که در اطراف زمین در حال گشتوگذار بودیم ،این مطلب به ذهنم خطور کرد که این فرد حتماً
در زمرة کسانی است که مالیات بر ثروت پرداخت میکنند و از این بابت شاکی هستند.
اما واقعیت چیز دیگری بود .علیرغم اینکه "نیکوالیسن" خود را یک محافظهکار میپندارد،
بر این باور است که آنچه از نظر او مهمتر است ،نه مالیات ،بلکه فقر است .او میگوید« :این
درست است که پرداخت اینهمه مالیات بر ثروت برایم آسان نیست ،اما بههرحال باید انتخاب
کنیم .میتوانیم در جزایر "کیمن"( )1زندگی کنیم و هیچ مالیاتی پرداخت نکنیم .اما من هیچ
تمایلی به زندگی در آن جزایر ندارم و برای زندگی کردن در نروژ میبایست تابع قوانین آن
باشیم و فکر میکنم ارزشش را داشته باشد».
"نیکوالیسن" بهخاطر برنامة تلویزیونی مشابه " Apprenticeدونالد ترامپ" و با نام تجاری
نیکیتا( )2شهرت فراوانی دارد .در طول  26سال گذشته ،نیکیتا به نام تجاری " "Raiseتغییر نام
داده است و  120سالن آرایش در نروژ و سوئد دارد .او صاحب  60میلیون دالر از سرمایة این
شرکت است .در کتاب خاطرات او که جزو پُرفروشترینهاست ،سرگذشت وی اینگونه نقل
شده است" :نیکوالیسن" در سن چهارده سالگی بهدلیل بارداری ترکتحصیل کرد .او در سن
هجده سالگی هزینة زندگی خود و دخترش را با فرووش لباس بچه تأمین میکرد .در اوایل دهة
بیست زندگیاش او به شهر  Bodoنقل مکان میکند و در آنجا بهعنوان منشی در یک سالن
آرایش مشغول بهکار میشود و با صاحب آرایشگاه وارد رابطة عاطفی شده و سپس با او ازدواج
میکند .سرانجام در کار تجارت آرایش و مو وارد میشود .او میگوید« :من در ابتدا تنها بهدنبال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" : Cayman Islands .1جزایر کیمن" مرکب از سه جزیره تحتالحماییة انگلسیتان کیه در غیرب درییای
کارائیب واقع شده است.
2. Nikita.
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راهاندازی پنج سالن بودم که در آنموقع آرزوی بسیار بزرگی بهنظر میرسید» .سرانجام از
همسرش جدا شده و مدیریت کامل کسب و کارش را بر عهده گرفت .او تا سال  2000حدود
 50سالن تأسیس کرد و درآمد ساالنهاش به  21میلیون دالر رسید .او میگوید:
میبایست تصمیم میگرفتم که آیا میخواهم از آنچه که ساختهام لذت ببرم یا اینکه به
گسترش فعالیتم بپردازم و به این نتیجه رسیدم که نمیتوانم متوقف شوم و هدف بعدیم را
روی عدد  500متمرکز کردم .ابتدا با  5سالن ،بعد  50سالن و سپس  500سالن!

فکر میکردم که سیستم مالیاتی نروژ او را از ادامة فعالیتش دلسرد میسازد  .اما ظاهراً
"نیکوالیسن" مشکلی با این مسئله نداشت .در جواب این سؤالم که« :چرا زحمت گسترش
هرچه بیشتر فعالیت خود را در سر دارید؟» میگوید« :من یک "انتره پرنور" هستم ،این سرشت
اصلی من است».
نکتة جالب اینجاست که بسیاری از "انتره پرنورهای" دیگر نروژی هم نظری مشابه با
"نیکوالیسن" در پاسخ به سؤال اخیرم داشتند؛ حتی آنهایی که از سیستم مالیاتی آنجا دل
خوشی نداشتند .این حقیقت را در سفرم به "استاکمارکنز"( )1و در مالقات با معروفترین
"انترهپره نور" آنمنطقه یعنی "اینگ برگ"( ،)2صاحب مزرعة پرورش ماهی نوردلکز( )3نیز
دریافتم .سوار بر قایق بههمراه "برگ" به گشتوگذار در  23مزرعة پرورش ماهی او پرداختیم.
حدود سه قایق شناور بادی دیدیم که هر کدام قادر به حمل  50000ماهی سالمون بودند.
"برگ" در ابتدای کارش وظیفة غذا دادن به ماهیهای سالمون را بر عهده داشت.
از مزرعه ،سوار بر قایق به سمت کشتارگاه و مجموعة بستهبندی او میرویم" .برگ" اظهار
داشت« :یکی از دالیل موفقیت ما ،تمرکز بر روی ماهی سالمون و قزلآال بود .برخی از
شرکتهای دیگر سعی در سرمایهگذاری روی گردشگری دارند .ما همیشه درحال سرمایهگذاری
در جهت بهبود روند کارمان هستیم» .او به تعدادی از نوآوریهای شرکتش از جمله سیستم
انجماد ،سیستم بستهبندی روباتیک و مجموعة تولید روغن ماهی اشاره میکند .روغن ماهی
تولیدی شرکت او ،هماکنون مورد استفادة دامداریها قرار میگیرد اما "برگ" با افتخار میگوید:
«این روغن میتواند برای مصرف انسانی نیز بهکار رود» .او نوشیدنی صورتیرنگی به من تعارف
کرد که طعم و بوی بدی داشت ،اما به گفتة او «از خوردن آن نخواهم مرد»!
در سال  2009شرکت "نوردالکس" ،با فروشی معادل  207میلیون دالر ،سودی معادل 62
3. Nordlakes.

2. Inge Berg.

1. Stokmarknes.
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میلیون دالر کسب کرد و "برگ" را بهعنوان تنها مالک شرکت ،به ثروت هنگفتی رساند.
باوجود اینکه سیستم مالیاتی نروژ به "برگ" اجازه میدهد که ارزش شرکت خود را بسیار کمتر
از رقم واقعی آن ،مثالً حدود  30میلیون دالر اعالم کند ،باز هم رقم مالیاتی مقرر او قابلتوجه
است .حتی در صورتیکه شرکت "نوردلکز" هیچ حقوقی به صاحبش پرداخت نکند و هیچ
سودی هم به او یا شرکای فرضیاش پرداخت نشود ،باز هم "برگ" باید رقمی معادل ثلث یک
میلیون دالر ( ($30 M x %1/1 = $330,000بابت مالیات بر ثروتش را سالیانه به دولت نروژ
تقدیم کند .او با عصبانیت میگوید« :هر سال برای پرداخت مالیات میبایست سود سهمم از
شرکتم را به دولت سرازیر کنم».
اوضاع شرکت "برگ" آنقدر خوب است که پرداخت مالیات بر ثروت ،مشکلی برایش ایجاد
نمیکند .در سال  2009او سود سهامی معادل  10میلیون دالر برداشت کرد .اما وقتیکه اوضاع
مالی شرکتها افول میکند ،سرمایهگذاران دچار اشکال میشوند" .ارلند بولواگ"( ،)1استاد
اقتصاد در دانشگاه نوردلند()2و مشاور بانک مرکزی نروژ میگوید« :زمانیکه شرکتی بزرگ
میشود و سرمایه بزرگی بهدست میآورد ،سپس دو سال مالی بَد را بهطور متوالی تجربه کند،
صاحب شرکت ممکن است که برای پرداخت مالیات سالیانه  1/1درصدی بر ثروت خود،
چارهای بهجز فروش بخشی از سهامش را نداشته باشد» .اما هیچ یک از صاحبان مشاغلی که با
آنها گفتوگو کردم ،برای پرداخت مالیاتشان ،مجبور به فروش سهام شرکت خود نشده بودند و
خود "بولواگ" هم که از طرف بانک مرکزی نروژ با بسیاری از صاحبان کسب و کار صحبت
کرده بود ،شخصاً با چنین موردی مواجه نشده بود" .برگ" میگفت که هیچگاه اهمیت زیادی
به مالیات بر ثروت نداده است و حتی بهدرستی نمیداند که چگونه محاسبه میشود .او میگوید:
«گاهی خیلی بهخاطر مسائل مالیاتی عصبی میشوم ،اما میبایست نگاهمان به جلو باشد و آن را
پشت سر بگذاریم».
گذاشتن پرداختیهای مالیاتی افراد در اینترنت ،فرار مالیاتی را در نروژ تقریباً غیرممکن
میکند ،اما مانع از فرار ثروتمندان از کشور نمیشود .بهترین مثال بارز این مسئله "جان
فردریسکن"( ،)3میلیاردر نروژی و یکی از غولهای صنعت حملونقل با ثروتی حدود  7/7میلیارد
دالر است .زمانی او ثروتمندترین فرد در نروژ بود .او که بیشتر ثروت خود را برای فرار از پرداخت
مالیات ،خارج از نروژ نگهداری میکرد ،در سال  2006به شهروندی قبرس درآمد و ثروتمندترین
3. John Fredriksen.

2. Nordland.

1. Erlend Bullvag.
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فرد در قبرس شد .او یکی از افرادی است که بعد از انقالب ایران ،با این کشور رابطة تجاری
داشت و کمتر با کسی مصاحبه میکند" .فردریکسن" در سال  2008در مصاحبهای با
"والاستریت ژورنال" اظهار داشت که ادامة فعالیت اقتصادی در نروژ تقریباً غیرممکن است.
"جنز استولنبرگ"( ،)1نخستوزیر نروژ ،در مورد ترک شهروندی کشورش توسط این میلیاردر،
آن را مسئلهای بیاهمیت خوانده و بر این باور است که نروژ چیزی را از دست نداده است.
"فردریسکن" برای دهههای متوالی مالیات شخصی خود را پرداخت ننموده است ،اما
شرکتهایش مالیاتشان را همچنان پرداخت میکنند .با وجود همة اینها ،او برای برخی از
"انترهپرنورهای" نروژ به قهرمانی تبدیل شده است.
()3
"جن اگیل فلو"( ،)2افسر مالی ارشد شرکت "موودز" که شرکتی  35میلیون دالری در
"استرین"( )4است ،میگوید"« :فردریسکن" انسان جالبی است».
در آخرین روز سفرم به نروژ ،از دفاتر شرکت "موودز" که لباسهای ورزشی شیک و مد روز
تولید میکند ،بازدید کردم و با "فلو" و دو تن از شرکایش" :سیمن"( )5و "پیدر"( )6گفتوگو
کردم .هر سه نفر موفقیت شرکتشان را عمدتاً مدیون سیاستهای اقتصاد سوسیالیستی نروژ
میدانستند .آنها در شروع کارشان در سال  2004مبلغی معادل بیست هزار دالر بهعنوان کمک
از دفتر مدیریت شرکتهای کوچک نروژ دریافت کردند" .سیمن" و "پیدر" شرکای شرکت ،در
کالج محلی ثبت نام نمودند؛ چراکه دولت بیشتر هزینة تحصیل و زندگیشان را پرداخت میکرد.
ممکن است به همیندلیل باشد که در پاسخ به این سؤالم که آیا تمایل به گرفتن شهروندی از
قبرس دارند؟ هر سه نفر گفتند« :بههیچ عنوان! ما از نروژ و جامعة نروژ ،خدمات و کمکهای
بسیاری دریافت کردهایم و اکنون میخواهیم دِینخود را ادا کنیم».
"موودز" در نروژ ،صاحب ده بوتیک است و این در کشوری با جمعیت پنج میلیونی ،بهمعنی
اشباع کردن بازار است .این شرکت ،دو سال قبل ،اولین فروشگاه خود را در "بورلی هیلز" آمریکا
در محلی به مساحت  250مترمربع افتتاح نمود و "فلو" در حال مذاکره برای افتتاح شعبههای
جدید در نیویورک و "مینه سوتا" میباشد" .فلو" میگوید« :اینکار در نروژ بسیار راحتتر است
و در آمریکا با چالشهای فراوانی مواجه هستیم .چراکه آمریکا یک کشور نیست ،بلکه پنجاه
کشور است .علیرغم اینکه در نروژ ممکن است قوانین سنگینتری نسبت به آمریکا وجود
3. Moods.
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داشته باشد ،اما قوانین در سراسر نروژ یکسان و از ثبات بیشتری برخوردار است و کمتر
دستخوش تحوّل ناشی از تغییر سیاستها میشود».
"فلو" عالوهبر ثبات قانونی ،به مزایای دیگری نیز در اقتصاد نروژ اشاره میکند .علیرغم
باال بودن مالیات شخصی در کسب و کارها ،نرخ مالیات بر سود شرکتها پایینتر است و چیزی
معادل  28درصد میباشد ،حال آنکه جمع نرخ مالیات فدرال و ایالتی در آمریکا حدود  40درصد
است .شرکتهای نروژی  14/1درصد از دستمزد پرسنل را بهعنوان مالیات بر حقوق پرداخت
میکنند ،در حالیکه این رقم در آمریکا  7/65درصد برای  106800دالر اول میباشد .اما این
مبلغ بیشتر برای پوشش بیمة درمانی ،بیمة بیکاری و بازنشستگی هزینه میشود" .فلو"
میگوید« :در مقایسة هزینهها تفاوت چندانی میان دو کشور وجود ندارد .در واقع سودی که ما
پس از کسر مالیات از فروش محصوالتمان در نروژ بهدست میآوریم ،بیشتر از سود فروشگاهی
است که در کالیفرنیا داریم».
علت اصرار "فلو" در گسترش کسب و کارش در آمریکا ،به دالیلی غیر از مسئلة مالیات
کمتر در آمریکاست .او میخواهد شرکت "موودز" در کشوری معرفی شود ،که بزرگترین و با
نفوذترین بازار دنیا را در اختیار دارد .او میگوید« :تعداد نروژیهای مقیم در منطقة "مینیاپولیس"
آمریکا ،بیش از نروژ است .اگر بتوانیم محصولمان را در آمریکا معرفی کنیم ،در سراسر دنیا
شناخته خواهیم شد.
اینگونه تعریف و تمجیدها از بازار آمریکا را از صاحبان کسب و کار نروژی بسیار شنیده
بودم .آنها بر این باورند که روحیة جاهطلبی و تهاجمی موجود در فرهنگ کسب و کار آمریکایی
نتیجهای جز موفقیت در تجارت ندارد.
هر چه بیشتر با صاحبان کسب و کار در نروژ صحبت کردم ،این مسئله برایم روشنتر شد
که آنچه که آمریکا را بهشت سرمایهگذاران دنیا ساخته ،ارتباط چندانی با پایین بودن مالیات
نسبت به برخی از کشورهای دیگر ندارد" .کنت وینتر"( ،)1پایهگذار شرکت مشاور مدیریت "مون
واک"( )2در اسلو ،ساعتها با من در مورد نروژ ،جادههای امن و مدارس خوب آن صحبت کرد.
اما در پایان مصاحبه ،اعتراف کرد که قصد دارد در برنامة قرعهکشی گرینکارت آمریکا شرکت
کند و دوست دارد این کشور را تجربه کند .در حالیکه شانههایش را باال میکشید ،گفت« :چرا
که نه»!
2. Moon Walk.

1. Kennet h Winther.
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همچنین به واقعیت دیگری که در مورد باهوشترین "انتره پرنورهای" آمریکایی و
باهوشترین "انتره پرنورهای" نروژی پی بردم ،اینکه همهچیز به پول ختم نمیشود" .انتره
پرنورها" مثل مدیران سهامهای "سرمایهگذاری تأمینی"( )1نیستند و به سبک اقتصاددانهای
خشک و بیاحساس و فقط منطقی ،بهندرت عمل میکنند .این روحیه را در سرتاسر کتابهایی
مثل کتاب غولهای کوچک اثر "بو برلینگهام" میبینیم .صاحبان شرکتهایی که بهجای
افزایش سودشان میکوشند مؤسساتی ارزشمند و بزرگ بهوجود آورند .مؤسسین شرکتهایی که
بهجای صرف دنبال پول رفتن ،آرمانهای بزرگتری را دنبال میکنند
از "ویگو دالمو" سؤال کردم که چرا اینهمه در تالش و تکاپو برای گسترش شرکت خود
است و چرا به جای آن ،سعی نمیکند که راحت و آسوده از ثروتش لذت ببرد؟ بخصوص که
قسمت بزرگی از آنچه را که بهدست میآورد باید به دولت بدهد .در پاسخ گفت« :هدف من
ساختن چیزی است که از طریق آن ،در دنیا تغییری ایجاد کنم .بدترین چیز برای من ،انتخاب
راه ساده است .ما باید از این زندگی و فرصتهایی که در اختیار ما گذاشته شده در جهت انجام
کاری مفید برای جهان استفاده کنیم».
وقتی که به آمریکا برگشتم ،با "هولته" ،مدیرعامل شرکت "بیمنیو" که در "اوسلو" آشنا
شده بودم ،قراری گذاشتم .روزهای اول نوامبر و چند روزی پس از انتخابات کنگره بود و
"هولته" برای انجام کاری به نیویورک آمده بود .با هم در مورد بازار ملک و زمین و همچنین
تنوع اعجابانگیز فرهنگی در نیویورک یی شهری که دو برابر جمعیت کشور "هولته" را دارد یی
و همچنین در مورد بحث مطرح در ایاالت متحده ،پیرامون اختیارات و نقش دولت ،صحبت
کردیم" .هولته" در مورد موضعگیریهایی که در آمریکا و مقابل برنامة بیمة همگانی اوباما
وجود دارد ،گفت« :واقعاً برای من خندهآور است که آمریکاییها متوجه نیستند که اگر جامعة
سالمی نداشته باشند ،اقتصاد سالمی هم نخواهند داشت».
از نظر "هولته" هزینة  23000دالر ساالنه بابت پوشش بیمه خانوادههای پرسنلش در
آمریکا ،بسیار سرسامآور است .او هزینة استخدام یک کارمند نرمافزار در آمریکا را حتی با
احتساب مسائل مالیاتی ،باالتر از نروژ میداند" .هولته" بسیاری از قوانین استخدامی نروژ،
خصوصاً قوانین مربوط به استخدام و اخراج پرسنل را ،مشکلساز تلقی میکند ،اما با مقایسة
مزایای ارائهشده در دو کشور به نسبت مالیات ،نروژ را ،هم برای کار و هم برای زندگی کردن
ترجیح میدهد.
1. hedge fund.
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البته این فقط قسمتی مسئلة است .مسئلة دیگری که مطرح میشود ،عدالت و برابری است.
آیا ملزم کردن ثروتمندان به پرداخت مالیاتهای سنگین عادالنه است؟ آیا پرداخت مالیات بیشتر
به دولت در ازای دریافت خدمات دولتی بیشتر ،آزادی ما را کمتر میکند؟ "کورتیس دوبی"(،)1
تحلیلگر ارشد مالیاتی بنیاد "هریتاژ"( )2در واشنگتن دی .سی .اظهار میدارد« :من ترجیح
میدهم که در کشوری چون آمریکا زندگی کنم ،جایی که حاصل کار و زحمتم به خودم
میرسد تا اینکه در نروژ باشم و نتیجة زحماتم توسط دولت ضبط شود».
"هولته" بر این باور است که ما در آمریکا در مورد اقتصاد ،به نوعی ایمان مذهبی رسیدهایم.
او میگوید« :ما در آمریکا نمیتوانیم و نمیخواهیم در نفع و زیان سیاستهای اقتصادی ،مثل
نروژیها با حساب و کتاب عمل کنیم و این بسیار نگرانکننده است».
جدول مقایسة هزینههای پرسنلی شرکت "بیمنیو" در نروژ و آمریکا برای یک مهندس نرمافزار

حقوق پرداختی به کارمند

اوسلو

نیویورک

$100000

$100000

مالیات بر حقوق که کمک به بیمة ملی  %14.1از کل تأمین اجتماعی  % 6.2از  $106800اولیه
$ 6,200
یا
$ 14,100
توسط کارفرما پرداخت حقوق
$ 1,450
بیمه درمانی  %1.45از حقوق
میشود
$ 56.
بیمه بیکاری فدرال
$ 345
بیمه بیکاری ایالتی
$ 340
مالیات حمل و نقل شهری
پسانداز بازنشستگی

$ 6,000.

برنامة تکمیلی بازنشستگی K 401 $ 2,100

 $ 403بیمه سوانح ناشی از کار
بیمه تصادف و سفر
بیمة خصوصی
بیمه از کار افتادگی
بیمه درمانی سهم کارفرما
مجرد
متاهل
 $ 116,603مجرد
کل پرداختی کارفرما
متأهل
در صدهزینة مزایا به
حقوق کارمند

 $ %16.6مجرد
متأهل
2. Heritage.

$ 503
$ 56

$ 7536
$ 23360

$ 122,490
$ 138,314
%22.5
%38.3

1. Curtis Dubay.
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در تفکر آمریکاییها رشتة ارتباط میان پرداخت مالیات و امر تأمین هزینههای اجتماعی یی که
البته در سطح پایینتری نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر قرار دارد یی از هم گسسته است.
"دونالد بروس"( ،)1کارشناس اقتصاد و مالیات در دانشگاه "تنسی" آمریکا میگوید« :ما این
مطلب را نمیپذیریم که پرداخت مالیات میتواند خدمات سودمندی را موجب شود ،اما داشتن
خدمات تأمین اجتماعی ،بیمة درمانی ،ارتش قدرتمند و پارکهای ملّی را حق خود میدانیم».
این ناتوانی عمومی در داشتن یک برخورد عقالنی نسبت به موضوع مالیات ،عواقب وخیمی
بهبار خواهد آورد .در سال  2010آمریکا با کسری بودجه  1/3تریلیون دالری که معادل
10درصد تولید ناخالص داخلی است ،مواجه شد .تا سال  2035این کسری بودجه به حدود 16
درصد تولید ناخالص ملّی میرسد .توصیة کمیسیون ملّی اصالحات مالی در مبارزه با این کسر
بودجه ،کاهش شدید هزینههای دولتی و افزایش مالیاتها میباشد .اما هنوز چند هفته از زمان
انتشار این گزارش نگذشته بود که "باراک اوباما" و نمایندگان جمهوریخواه کنگره ،خبر از
سیاست جدید کاهشهای مالیاتی دادند که به موجب آن ،طی مدت دو سال  800میلیارد دالر
دیگر نیز به کسری بودجة کشور اضافه خواهد شد!
"اوباما" اظهار داشت که امیدوار است در سال  2012این کاهشهای مالیاتی منقضی گردد
و نرخ مالیاتها را به نرخی معادل دهة  90بازگرداند .این تنها یکی از طرحهایی است که برای
افزایش درآمد دولت اعالم شد .او همچنین طرحهایی نیز در مورد افزایش مالیات بر میلیونرها،
افزایش مالیات بر فروش کاالها و حتی مدل نروژی مالیات بر ثروت را در دست داشت.
هر زمان که قانونگذاران بهناچار چنین طرحهایی را مطرح کنند ،مسلماً افرادی که مخالف
افزایش درآمد دولت از طریق باال بردن مالیاتها میباشند ،این انتقاد را خواهند کرد که افزایش
مالیاتها به رشد و گسترش اقتصاد آسیب میزند .آنها اینطور وانمود میکنند که حتی افزایش
جزئی مالیات ،کسب و کارهای آمریکا را با بحران جدّی مواجه خواهد کرد .اما تجربة نروژ نشان
میدهد که "انتره پرنورهای" آمریکا میبایست به این نوع استداللها با شکّ و تردید بنگرند و
دربارة نقش دولت و افزایش خدمات و اختیارات دولتی با سعهصدر بیشتر و جزمگرایی کمتر
][3
برخورد کنند.
منظور ما این نیست که صاحبان کسب و کار حق ناراحت شدن در برابر مسائل مالیاتی را
ندارند یا اینکه میبایست با همان روشی که در برابر افزایش قیمت مواد اولیهشان واکنش نشان
1. Donald Bruce.
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میدهند نسبت به افزایش مالیات هم واکنش نشان دهند .علیرغم آنچه که از سیاستمداران
واشنگتن و گروههای فعال ضد مالیاتی میشنویم ،نرخ مالیات در صدر مسائل مهم اقتصاد جامعه
نیست .صاحبان کسب و کار در هر رژیمی میتوانند موفق باشند ،حتی اگر تحت فشار مالیاتی
اقتصاد سوسیالیستی اروپا قرار داشته باشند.
همانطورکه "بروس" اظهار میدارد :مالیات مهم است اما تأثیراتش آنچنان زیاد نیست.
تصمیماتی که صاحبان کسب و کار اتخاذ میکنند در مورد موضوعات مهمتری است مانند :آیا
برای محصولی که تولید میکنیم بازار مناسب وجود دارد؟ آیا برنامهای برای بهبود وضعیت
اقتصاد داریم؟ اگر پاسخ ما به این سؤاالت "خیر" باشد ،مالیات مقولة چندان مهمی نیست.

پینوشت:

1ی این مقاله اولین بار در مجله "اینک" ) ،(Inc. Magazineفوریه  2011منتشر شد.
2ی  :Entrepreneurکار ساالر ،خطرگر ،مبتکر پُرتالش ،کارآفرین و مدبر در عرصة کسب و کار ،فرد مبتکر و
نوآوری که برای رسیدن به هدف اقتصادی خود (در عرصة تجارت ،صنعت ،خدمات و )...از بذل وقت و
نیرو و مال و موقعیت و آسایش خود ابایی ندارد،
شخصی که صاحب و برنامهریز کسبوکاری است (مؤسسة تجاری ،صنعتی ،خدماتی و )...که در این
کسبوکار برای دستیابی به سود و منفعت بیشتر ،در کنار کار خالقانه و ارائة ابتکار ،خطر و ریسک
میکند .نمونههای آن" :بیل گیت" مؤسس میکروسافت" ،استیو جابز" مؤسس اپل" ،الون ماسک"
Bill Gate: Microsoft, Steve Job; Apple, Elon Musk; Tesla, Inc.
مؤسس شرکت تسال.
3ی بهگفتة  L. Browningو  Ben Steverدر مجله  Bloomberg Business weekاکتبر« :2017هیچ ارتباط
روشنی میان کاهش مالیاتها و افزایش اشتغال وجود ندارد .پس از افزایش مالیاتی "کلینتون" در دهة
 90شاهد اوج گرفتن اشتغال بودیم .در زمان "اوباما" نیز در پیآمد مذاکرة او با سنای تحت کنترل حزب
جمهوریخواه و پس از افزایش مالیاتها ،شاهد رشد اشتغال بودیم» .در نمودار زیر تعداد شغلهای بهوجود
آمده پس از گذشت پنج سال از شروع هر یک از این سیاستهای مالیاتی نشان داده شده است:
 15/1میلیون شغل
افزایش مالیاتی "کلینتون" در 1993
 12/0میلیون شغل
کاهش مالیاتی "کندی" در 1964
 10/9میلیون شغل
افزایش مالیاتی "اوباما" در 2013
 9/7میلیون شغل
کاهش مالیاتی "ریگان" در 1981
 8/0میلیون شغل
کاهش مالیاتی "بوش" در 2003
 2/4میلیون شغل
کاهش مالیاتی "بوش" در 2001

()1

 -2-2اقتصاد رفاه ملّی -طرحی مقدماتی برای اصول عمومی اقتصاد آیندة ایران
(محمد اقتداری)
تو کز محنت دیگران بیغمی
نشاید کـه نامت نهند آدمـی

از آنجا که در منابیع انتشاریافتیه توسط نیروهیای ملّیی ،بهوییژه جبهة ملّیی اییران بیه "دولت
مردمساالر" بهعنوان یک نظام دولتی مردمی اشاره میشود ،دولتی که دارای خصلت و
ماهیت خدمت به مردم و ملت ایران است ،آنگاه این سؤال مطرح میشود که نظام اقتصادی
مورد توجه یک چنین دولت مردمساالری ،کدام است و آن نظام اقتصادی دارای چه اهداف و
خصایصی میباشد؟
با نگاهی به روشهای اقتصادی جاری در جهان امروز ،میتوان به این نتیجه رسید که نظام
حاکم اقتصادی در جهان اساساً نظام سرمایهداری است که به اشکال متفاوت در کشورهای
جهان در دستور کار قرار دارند .ذکر این نکته نیز الزم است که تمامی انواع اقتصاد سرمایهداری
جاری در جهان ،دارای خصلتی "مختلط"( )2هستند .بدینمعنی که در هیچجا نظام سرمایهداری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این سخنرانی برای اولینبار در اول میاه میه سیال  2015در ویین اطیریش بیه مناسیبت پییش کنگیره
سازمانهای جبهة ملّی در خارج از کشور ،انجام گرفت.
 . 2اقتصاد مختلط :سیستم اقتصادی است کیه در ییک تعرییف ،شیامل مخلیوطی از نظیام بیازار همیراه بیا
برنامههای اقتصادی است و هر دو جناح دولتی و خصوصی اقتصاد را هدایت میکنند.
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خالص با تمام تعاریف آن ،در دستور کار قرار ندارد .تعریف سرمایهداری خالص را میتوان در
نوشتههای استاد اقتصاد سرمایهداری "آدام اسمیت" یافت که مینویسد :رقابت خالص بر این
اساس است که تعداد فروشندگان و خریداران آنقدر زیاد باشند که هیچکدام کنترلی بر بازار
نداشته باشند .او در کتاب ثروت ملی ( )1764اظهار میدارد که در یک جامعة آزاد ،باألخره
انباشت ثروت بهوجود خواهد آمد" .آدام اسمیت" برخالف نظریات "طبیعیون" و "سوداگران"،
ثروت را ناشی از کار میدانست و اساس تقسیم کار را مطرح نمود .او بود که تز "لسه فیر" را
مطرح نمود و قریب صد سال بعد نوشتههای وی و سایر اقتصاددانان که دربارة مسائل مختلف
مالکیت ،سرمایه و ثروت مینگاشتند ،مورد توجه "کارل مارکس" آلمانی ،قرار گرفت .او توانست
خصلت چگونگی انباشت سرمایه را دریافته که براساس استثمار کارگران بهوجود میآید.
"مارکس" مینویسد:
بهتدریج که سرمایهداری توسعه مییابد ،کاالهای سرمایهای از لحاظ میزان و بهرهوری
زیادتر میشود و مالکیت در منابع معدود بهصورت سرمایه متمرکز میگردد .سرانجام
کارگران بهطرزی روزافزون دستخوش استثمار و بیکاری میشوند.

بعدها اقتصاددان اطریشی "جوزف شومپیتر" کتاب کاپیتالیسم ،سوسیالیسم و دمکراسی را
نگاشت .او "تئوری توسعه اقتصادی" را رایج نمود و نظریاتش مورد استتفادة اغلب اقتصاددانان
قرن بیستم قرار گرفت .اقتصاددانان مختلفی دربارة توسعه و نقش دولت در اقتصاد نظر دادند که
مشهورترین آنها "جان ادوارد کینز" انگلیسی بود که "تئوری اشتغال" را مطرح کرد .این تئوری
بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی دنیا بهویژه آمریکا و اروپا قرار گرفت.
نظامهای اقتصادی موجود دنیا از این قرارند:
1ـ نظام سرمایهداری

این نظام دارای مفاهیم و اشکال گوناگونی است و اکنون در نقاط مختلف جهان مورد استفاده
است .قابلتوجه آنکه تمام انواع اقتصاد سرمایهداری در جهان کموبیش دارای خصلتهای
اقتصاد مختلط هستند ،به این مفهوم که از نوع خالص اقتصاد سرمایهداری نیستند .دولت در
اقتصاد سرمایهداری ،نه دارای مالکیت و نه کنترل بر توزیع دوبارة در آمد است .نهاد با نفوذ
تحقیقاتی "انستیتوی کی.تو" واقع در شهر واشنگتن ،که دارای تفکرات "لیبرتریانیسم" است،
مدافع نظریة عدم دخالت دولت در امور اقتصادی است و خواستار دولتی حداقل برای آمریکا
میباشد .این نظریه که در بین حزب جمهوریخواهان آمریکا نقش بسزایی دارد ،از موارد اساسی
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تبلیغات انتخاباتی آن محسوب میشود .اساس این نظریه بر آزادی مطلق سرمایهداران در امور
تولید ،عرضه و فروش کاال و سرمایهگذاری بوده و مخالف قوانین محدودکننده از طرف دولت در
این امور است .این نظریه به نام "لسهفیر"( )1معروفیت یافته و در ظاهر بسیار فریبنده است.
چون اساس تبلیغات آن بر اصل آزادی استوار است و افراد زیادی را تحتتأثیر قرار میدهد ،ولی
در باطن ،بهدنبال آزادی مطلق سرمایهداران برای زیر پا گذاشتن مسئولیتهای مربوط به شرایط
کار ،مثل محیط ایمنی کارگاههای کارگری و مسائل زیستمحیطی و سایر پسماندهای
خطرناک تولیدی هستند .باتوجه به اینکه دولت با وضع قوانین بهلحاظ کنترل شرایط
سرمایهگذاری ،تولید ،تجارت و غیره ،منافع عمومی اجتماع را در نظر دارد که اهمیت و ضرورت
موجودیت خود را بهثبات میرساند .بنابراین تبلیغات آزادیخواهانة این نهادها در خدمت پایمال
نمودن منافع عمومی جامعه بهشمار میرود.
از آنجا که در تمامی نظامهای جاری سرمایهداری در جهان ،منجمله آمریکا ،نوع اقتصاد آنها
سرمایهداری مختلط است ،برای سهولت در شناخت انواع اقتصاد ،در این مقاله ،نوع اقتصاد
مختلط فقط برای کشورهای در حال توسعه استفاده میشود.
الف ی نوع آمریکایی :اقتصاد سرمایهداری در آمریکا ،با هدف سود هرچه بیشتر برای
سهامداران و بدون توجه به رفاه عمومیمردم عمل میکند .ازدیاد سود و انباشت سرمایه به هر
قیمت ،هدف اصلی آن است و بههمین لحاظ با گذشت زمان ،تمرکز سرمایه در دست عدهای
قلیل در جامعه که معروف به "یک درصدیها" هستند ،هر روز بیشتر میشود تا جاییکه در
حال حاضر شرایط اقتصادی آمریکا را از نظر تمرکز مالکیت و سرمایه ،با شرایط دوران
ورشکستگی بزرگ در سالهای  1929مقایسه مینمایند .جنبة مثبت اقتصاد آمریکا این است
که روش آن دارای قابلیت رشد اقتصادی باالتری نسبت به سایر الگوهای جاری در اروپا و ژاپن
است ،همچنین سودآوری آن برای سرمایهداران بسیار باالست .از اینرو ،سرمایهداران جهان
عالقه دارند که در آمریکا سرمایهگذاری نمایند .از آنجاکه در زمینههای اجتماعی ،مثل
بازنشستگی ،نظام سوسیال سکیوریتی برای کارکنان؛ در زمینة سالمتی ،نظام بیمة اجتماعی
برای عموم؛ و در زمینه مالیاتی ،سبدهای امنیت( )2اجتماعی کمککننده به اقشار فقیر در دستور
کار قرار گرفته است ،در نتیجه نمیتوان اقتصاد آمریکا را یک اقتصاد خالص سرمایهداری
1. laissez-faire.

 :Safety Net .2شامل تعلیمات عمومی ،سالمت و بهداشت عمومی بهطور رایگان.

  268سوسیال دمکراسی در ایران

محسوب کرد ،بلکه نوعی اقتصاد مختلط سرمایهداری است .از طرف دیگر ،شرایط فالکتبار
مردم در زمینة عدم کفاف مزد با نیازهای مصرفی ،عدم ثبات کار و امنیت شغلی ،جامعه را
بهسوی دلهرههای نگرانکنندهای سوق میدهد .آمریکا که قریب  24درصد از اقتصاد جهان را
به خود تخصیص داده است ،در حال حاضر باالترین رشد نسبی اقتصادی را در بین کشورهای
توسعهیافتة جهان ،تجربه میکند ،گرچه این رشد چندین سال است که در سطوح  %2باقی
مائده است .پریزیدنت "جیمیکارتر" ،در مصاحبة  28جوالی سال  2015با "تام هارتمن" ،علناً
مدعی شد که نظام سیاسی آمریکا به "الیگارشی " تبدیل شده است .الیگارشی بهمعنی نفوذ
باالی سرمایهداران در انتخاب پریزیدنت ،سناتورها ،نمایندگان مجلس و حتی فرمانداران ایاالت
بهطور عملی است و با تأیید قوانین کمکهای انتخاباتی توسط دادگاه عالی کشور اجرا میگردد.
در نتیجه مسائل مورد نظر قشر فوقانی سرمایهداران ،توسط ارکان دولت تأیید و به اجرا گذاشته
میشود .در تحقیقاتی که توسط "ژورنال پرسپکتیو پولیتیکس" بین سالهای 2002-1981
دربارة موقعیت دمکراسی در آمریکا انجام گرفت و در سپتامبر  2014توسط "انجمن علوم
سیاسی آمریکا" انتشار یافت ،آمده است که ایاالت متحده ،یک آلیگارشی است و نه دمکراسی.
بنابراین در انتخاب مدل اقتصادی آمریکا برای ایران باید توجه نمود که این مدل با تمام
جنبههای مثبت و منفی آن ،یک مدل خوب اقتصادی برای ایران و مردم آن نیست.
جالب آنکه سرمایهداری آمریکا را با نام "اقتصاد درنده"( )1نیز خطاب مینمایند.
ب ی نوع اروپایی :اقتصاد بین  28کشور عضو اتحادیه اروپا ،بهطور متفاوتی اجرا میشود.
ولی در همة آن کشورها اقتصاد سرمایهداری مختلط با توجه به ویژگیهای مخصوص هر
کشور ،در خدمت سودرسانی باال به سهامداران قرار دارد و توجه نسبی متناسبی در ارتباط با
مسائل مربوط به تولید در زمینههای ایمنی محیط کار ،محیط زیست و مشکالت رفاهی مردم
در دستور کار دولتها وجود دارد .نسبیت دخالت در اقتصاد توسط دولت در اروپا بیشتر از
آمریکاست ،زیرا سابقة طوالنی مبارزات کارگری ،وجود اتحادیههای کارگری ،احزاب و
نظریهپردازان مختلف در اروپا ،جایگاه ویژهای را برای بروز و گسترش تفکرات سوسیال
دمکراسی بهوجود آورده است .امروزه در اروپا احزاب سوسیال دمکرات و حتی کمونیست نیز در
مقامات دولتی فعالیت دارند .وجود این احزاب در اروپا برخالف آمریکا شرایط را برای توجه به
مشکالت و رفاه مردم بیشتر نموده است .میتوان نتیجه گرفت که نظامهای سرمایهداری اروپا
1. Cut Trout Economy.
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نوعی سرمایهداری مختلط هستند که در جناح راست اقتصاد سوسیال دمکرات قرار دارند .اکنون
اتحادیه اروپا  %7جمعیت دنیا را داراست ولی قریب  %50مصارف اجتماعی را میپردازد.
در سال " 1947کنراد آدناور" پریزیدنت آلمان ،نام "اقتصاد بازار سوسیال" را برای برنامههای
اقتصادی آلمان مورد استفاده قرار داد .این اقتصاد مخالف سیاستهای اقتصادی " لسهفیر" بود و
در عینحال با اقتصاد سیستم سوسیالیستی نیز مقابله میکرد .در "اقتصاد بازار سوسیال"
کمپانیهای خصوصی تحت هدایت قوانین دولتی ،در پی ایجاد محیط رقابت آزاد و حفظ توازن
بین ارقام رشد اقتصادی باال با تورم پایین و نرخ بیکاری پایین ،رفاه عمومی و خدمات اجتماعی
بودند .این نوع تفکر در نهایت با نام دیگری ظاهر شد که آن را "سرمایهداری راین"( )1مینامیدند.
این نوع اقتصاد را با آنچه بعدها در آمریکا بهنام "مدل جدید آمریکایی" تحت نام "اقتصاد بازار
سرمایهداری"معروف شد ،میتوان مقایسه نمود .این نوع اقتصاد در دوران پریزیدنت "رانلد ریگان"
در آمریکا و همچنین "مارگارت تاچر" در انگلیس رواج یافت .از مشخصات این سیستم ارجحیت
مالکیت خصوصی ،تجارت آزاد بینالمللی ،تبادل تولیدات و قیمتگذاری آزاد بود .اقتصاد آلمان در
حال حاضر بیش از  5درصد اقتصاد جهان را در دست دارد.
نوع دیگری از اقتصاد که در فرانسه (قریب  4درصد) رایج شد ،در زمان "چارلز دوگل"
بهنام "دریگیزمه"( )2شهرت یافت و دارای سیاستهایی در خدمت سود و رفاه عمومی بود.
کشورهای آلمان و انگلیس (قریب  4درصد) ،فرانسه و ایتالیا (قریب  3درصد) و اسپانیا ( قریب 2
درصد) رهسپاران اقتصاد اروپا هستند و سایر کشورهای اروپایی ،کموبیش از آنها نمونهبرداری
مینمایند.
آیا نظامهای اقتصادی اروپا برای ایران میتوانند الگوی خوبی باشند؟ جواب این سؤال مثبت
است ،با این تفاوت که بر طبق خصلت دیرینة فرهنگی ایرانیان که "هرودوت" نیز بدان اشاره
میکند «ایرانیان همیشه بهدنبال بهترین الگوها در جهان هستند» ،بنابراین چرا باید نوعی از
الگوی اقتصاد اروپا را برای ایران تجویز نمود؟ درحالیکه روشهای دیگری نیز وجود دارند.
پ ی نوع شمال اروپا :در کشورهای اسکاندیناوی نوعی اقتصاد سرمایهداری رایج است که
در خدمت سودآوری سهامداران عمل میکند ،ولی با شرایط محدودکننده توسط قوانین دولتی.
توجه قوانین دولتی نسبت به رفاه عمومی ،بسیار گستردهتر از انواع آن در اتحادیة اروپاست .این
نوع اقتصاد در دانمارک ( 0/46درصد) ،فنالند و نروژ (  0/68درصد) ،ایسلند ،گرینلند ،و
2. Dirigisme.
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سوئد( 0/75درصد) رایج است و بهترین عملکرد آن را میتوان در دانمارک مشاهده نمود .این
نوع اقتصاد به نام نظام اقتصادی "نوردیک" شهرت یافته است.
ج ی نوع مختلط اقتصاد :این نوع اقتصاد اغلب کشورهای در حال توسعه مورد توجه است.
مثل ایران ( 0/54درصد) ،ترکیه ( 1/08درصد) و پاکستان ،هندوستان و غیره .اقتصادی براساس
سرمایهداری ولی با دخالت گستردة دولت در امور اقتصادی و مالی است .دولت ،بخشی از
فعالیتهای تولیدی را خود انجام میدهد .گرچه با اقتباس از مظاهر مختلف اقتصادهای اروپا و
آمریکا یکسری از موازین بینالمللی را یی آن هم بهلحاظ عقب نماندن از قافله تمدن یی رعایت
میکنند ،ولی اغلب دول این ممالک در خدمت "الیگارشی ناپختة" سیاستمداران حاکم قرار
دارند .اگر در غرب "الیگارشی" بهمعنی دخالت سرمایهداران خصوصی در امور دولتی است ،در
ممالک در حال توسعه ،التقاط سیاست و سرمایه ،نوعی حاکمیت سرمایهداران بر سرنوشت دولت
و جامعه را بهوجود میآورد که در اغلب این ممالک به حاکمیت دیکتاتوری و در مواردی به
حاکمیت فاشیسم میانجامد .نوع حاکم در ایران نموداری از این نوع اقتصاد است.
2ـ نظام سوسیالیستی

این نوع اقتصاد توسط اتحاد جماهیر شوروی پایهگذاری و برای مدتی قریب به  70سال تداوم
یافت .بهعلت نفوذ و رشد بوروکراسی اداری و حزبی ،موانعی در برابر رشد اقتصاد قرار گرفت که
در آخر با شکست روبهرو شد .این نوع اقتصاد نیز دارای اشکال متفاوتی است:
الف ی نوع قدیم اقتصاد سوسیالیستی :این نوع اقتصاد سوسیالیستی در اتحاد جماهیر
شوروی پایهگذاری شد و پس از فروپاشی آن ،اکنون در کوبا و کرة شمالی مورد استفاده است.
اقتصاد کشور بهطورکلی توسط دولت برنامهریزی و هدایت میگردد .مالکیت خصوصی یا وجود
نداشته و یا بهطور محدود امکانپذیر است .برنامههای اقتصادی ،اختراعات و تمام امور تجاری
توسط دولت انجام میگیرد .این نوع اقتصاد جوابگوی نیازهای جامعة امروزی نیست ،در نتیجه
فساد و بازار زیرزمینی رشد مییابد .یکی از مشکالت این نوع اقتصاد ،آن بود که سرمایهدار
خصوصی وجود نداشت ،درنتیجه تصمیمات اقتصادی ،نه براساس سود و زیان سرمایهدار ،بلکه
براساس "تصمیمات" نهادهای دولتی و بدون نگرانی از سود و زیان سرمایهگذاریها انجام
میگرفت .تصمیمگیریها در دفاتر دولتی و توسط کارمندانی گرفته میشد که دارای تخصصی
در این زمینه نبودند .آنها هیچ واهمهای از ورشکستگی و هیچ منفعتی در سودآوری و هیچ
اشتیاقی به فعالیت نداشتند .نظریة تولید ،براساس نیاز به اقالم مصرفی استوار بود .استدالل
میشد که در نظام اقتصاد سوسیالیستی ،اضافه تولیدی که در نظامهای سرمایهداری وجود دارد
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کنترل شده است و تولید براساس نیاز انجام میپذیرد .از اینرو ،یک نهاد براساس نیاز ،مقدار
تولید را تعیین مینماید .درحالیکه تحت شرایط رقابتی نظام سرمایهداری و وجود سرمایهدارانی
که از مقدار تولید یکدیگر اطالعی ندارند ،مقدار تولید خیلی از اوقات مضاف بر نیاز مصرفی بوده
و در نتیجه منابع تولید به هدر میرود .بهعنوان نمونه ،نوع عملکرد دولتی را در مورد یک کارخانة
کفش مثال میزنیم :برنامهریزان یک منطقه شمرده بودند که تعداد جمعیت آن منطقه چهاندازه
است ،مثالً یک میلیون نفر .استدالل این بود که برای هر فرد در سال ،دو جفت کفش الزم
است .در وهلة اول منطقی بهنظر میآید .براساس نقشة دولتی به کارخانه سفارش تولید 2
میلیون کفش داده شد .کارخانة کفش ،تعداد تولید ماهانه را تعیین نمود و از کارفرما ،تعداد تولید
آن را میخواست .کارمندان و مدیران که تجربة تولید دو میلیون را داشتند ،برای آسایش خود ،در
اوایل ماه کمتر کار میکردند و استراحت مینمودند و در اواخر ماه که زمان تحویل کفشها فرا
میرسید به شدت کار کرده تا تعداد ماهانة تولید کفش را به سرانجام برسانند .نتیجه چه بود؟ بر
طبق گزارشات ،کفشها گرچه از نظر تعداد تولید درست بودند ،ولی بدون کیفیت .بیدقتی در
کار موجب تولید نامرغوب و عیبدار شده بود و در نهایت هدر رفتن منابع که نگرانش بودند،
بیش از نوع تولید سرمایهداری بود .مضافاً آنکه کفشهای تولیدشده در نظام سرمایهداری بهعلت
رقابت ،بسیار باکیفیت بودند.
آب را گل نکنیم از آغاز( ...سهراب سپهری)

سیاست حاکم بر نظام اقتصاد سوسیالیستی ،پیروی از رشد اقتصادی بههر قیمت را بر توسعة
اقتصادی در دستور کار خود قرار داده بود .بهعنوان مثال کشت پنبه در مناطق ازبکستان آنچنان
گسترده شد که دیگر آبی در رود "سیر دریا" نمیتوانست جریان داشته باشد .پنبه در سطح باال
تولید شد که در نگاه اول چشمگیر بهنظر میآید ،ولی نتیجة کلّی این سیاست ،آن شد که سطح
آب دریاچة "اورال" خیلی پایین رفت و به چند تکه تقسیم شد .در عینحال آبهای آلوده به
کودهای شیمیایی که به این دریاچه میریخت ،منجر به از بین رفتن تمامی بافت حیوانی و
گیاهی آن شد .تعداد زیادی از مردم که قرنها در کنار آن زندگی کرده و به کار ماهیگیری
مشغول بودند ،کارشان را از دست دادند و بستر خشکشدة آن ،بر اثر بادهای شدید ،آلودگی هوا
را بیشتر کرد و تعداد زیادی از مردم دچار امراض ناعالج شدند .همة این بالیا ماحصل از یک
تصمیم اداری نادرست توسط برنامهریزان بیاطالع و یکبعدی ،بهخاطر تولید گستردة پنبه
بهوجود آمد .بیهوده نبود که اتحاد جماهیر شوروی عمدتاً بهلحاظ ورشکستگی اقتصادی حاصله
از عدم آزادی در امر تولید و مالکیت خصوصی ،از هم پاشید .بازماندة اصلی اتحاد جماهیر
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شوروی یعنی کشور روسیه با در دست داشتن  2/49درصد از اقتصاد جهان و با داشتن سرزمین
بزرگی از اروپا تا کنارههای دریای آرام ،همردیف کانادا با  2/39درصد قرار دارد.
()1
بینوع جدیداقتصادسوسیالیستی:نوعی از اقتصاد سوسیالیستیبهنام "بازار سوسیالیستی"
است که در چین رایج شده است .اکنون چین قریب به  14درصد اقتصاد جهان را تأمین
مینماید که رتبة دوم در جهان را بعد از آمریکا دارد" .تن شیائو پینگ" دبیرکل حزب کمونیست
چین در سال  1976اعالن نمود که سیاست کشور سر جایش میماند ،ولی اقتصاد آن براساس
"بازار سوسیالیستی" ادامه خواهد یافت؛ یعنی حاکمیت حزب کمونیست ،خدشهدار نخواهد شد،
ولی عملکرد اقتصاد چین تغییر خواهد کرد .از موازین این نوع اقتصاد آن است که بخش تولیدات
مصرفی را به اشخاص واگذار نموده و مالکیت نهادهای تولیدی در اقالم مصرفی را خصوصی
کردند .بخشهای اساسی اقتصاد مثل راهآهن ،جادهها ،معادن بزرگ ،معدن انرژی ،تسلیحات
نظامی ،کشتیسازی ،هواپیماسازی و مخابرات تحت اختیار مستقیم دولت باقی مانده و توسط
دولت هدایت میشوند .مالکیت خصوصی شامل آپارتمان ،منازل ،بنیادهای تولیدی مواد و اقالم
مصرفی ،کارخانجات و مزارع محسوب شد .دخالتهای قانونی دولت و مقررات بوروکراتیک
کماکان پا بر جا ماند .اخیراً یکسری رفرمهای اجتماعی و اقتصادی ،توسط حزب کمونیست
چین انجام گرفته است .در واقع اقتصاد چین نوعی از نظام اقتصادی سرمایهداری است که
مالکیت دولتی بر اقتصاد کماکان باال بوده ولی مظاهر نظام سرمایهداری خصوصی مرتب در
حال گسترش است .این روش اقتصادی با شرایط موجود در ایران انطباقی نداشته و با حاکمیت
دولتی مردمساالر بهمعنی حکومتی که بر اصول آزادی افراد ،اجتماعات ،احزاب سیاسی ،انتخابات
آزاد ،قوانین سکوالر و پیروی از متون مصوبة سازمان ملل در مورد حقوق بشر ،استوار باشد،
سازگاری نخواهد داشت.
نوع اقتصاد برای ایران

با توجه به اقسام متفاوت اقتصاد که تشریح شد ،کدام روش اقتصادی برای دولت مردمساالر
میبایست در دستور کار ملّیون ایران قرار گیرد؟ شایان ذکر است که ایرانیان از همان اوان تاریخ
بر طبق گفتة "هرودوت" همواره بهدنبال جدیدترین اقالم تولیدات مدها و سیستمهای نو در هر
کجای دنیا بودهاند .بنابراین طبیعی است ،اکنون نیز بهترین و شایستهترین الگوی اقتصادی را در
دستور کار خود قرار دهند که چیزی بهجز شکلی ویژه از نوع "نوردیک" اقتصاد نیست .اقتباس
1. Market Socialism.
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از الگوی آمریکا ،لزوماً به درد ایران نمیخورد .اقتباس از الگوهای اروپا نیز گرچه پسندیدهاند ولی
به خوبی کشورهای "نوردیک" نیستند.
دکتر محمد مصدق در  15دیماه  1330گفت «الزمة هر حکومت ملّی قبل از هر چیز،
حس بلندنظری و گذشتن از منافع شخصی در برابر مصالح اجتماعی است» .براساس این نظریة
درست که دارای محتوایی انساندوستانه است ،اقتصاد ایران میبایست در درجة اول در خدمت
به منافع کلّیت مردم ایرانزمین قرار گیرد.
نظام کنونی اقتصاد ایران از نوع مختلط است .بدینمعنی که نوعی از اقتصاد سرمایهداری
آزاد است .صنایع کوچک و بزرگ در اختیار اشخاص هستند ،ولی گرچه دولت در امر مالکیت
صنایع دخالتی بهجز اجرای مقررات نمینماید ،اما تولیدات مربوطه مقید به قیمتگذاریهای
مصوب دولت میباشند ،امری که با نظام اقتصاد سرمایهداری در تناقض است .در نظام
سرمایهداری قیمت اجناس و تولیدات براساس عرضه و تقاضا در بازار بهدست میآید .در ایران،
دولت در امور تجاری و داد و ستد ،مقررات مالیاتی و گمرکی غیرمتعارفی دارد که وبال نظام
سرمایهداری آزاد است .همچنین نظام پولی ایران کنونی ،ملغمهای از تصمیمات کوتاهمدت و
برنامههای دولتی است .بههمینلحاظ قاچاق اجناس و پولشویی و سایر فعالیتهای غیرقانونی رواج
فراوان دارد .اموری که نهتنها به اقتصاد سالم ضرر میرساند ،بلکه جامعه را با فساد اخالقی نیز
آغشته میکند .بر این اساس ادامة روش اقتصادی کنونی امکانپذیر نبوده و باید تغییر یابد .نوعی از
اقتصاد و سیاستهای اقتصادی دولتی باید مورد توجه قرار گیرند که سالمت اقتصاد رقابتی آزاد را
بتواند حفظ نماید و جامعه را از نظر اقتصادی و اجتماعی از رفتارهای فسادآور بازدارد.
نزدیکترین نوع نظام اقتصاد مورد نظر دولت مردمساالر میتواند نوع شمال اروپایی آن
باشد که میتوان آن را اقتصاد رفاه ملّی نامگذاری نمود .باید توجه داشت که قالببرداری از
کشورهای اسکاندیناوی کار درست و منطقی نیست و تنها توجه به نوع سیاستها و برنامههای
اجرایی آنان است که میتوانند کمککننده باشند .سیاستهای اقتصاد رفاه ملّی میبایست
براساس شناخت از جامعة ایران و امکانات و با شرایط آن منطبق باشد .در ایران سنتهای
اقتصادی ارزندهای هماکنون وجود دارند که باید مورد توجه قرار گرفته و گسترش یابند.
تعاونیهای خصوصی و دولتی فرمهای خوبی برای اجرای بعضی از برنامههای اجتماعی
محسوب میشوند .یک نمونه از درایت و همّت یک خانوادة ثروتمند برای زدودن فساد و ایجاد
شغل که میتواند بهعنوان یک عملکرد خوب اقتصادی از آن بهره برد ،خانم شهیندخت و
همسرش مهندس همایون صنعتی در منطقة "اللهزار" کرمان است .آنها سالیان پیش تصمیم
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گرفتند که با دانش کشاورزی و حس مسئولیتی که نسبت به مردم ناحیة مورد عالقهشان
داشتند ،کشاورزانی که به کشت خشخاش میپرداختند را تشویق نمایند که گل تولید کنند و
خودشان انبارها و ابزار تولید گالب را نصب نمودند .بعد از گذشت چندین سال با زحمت زیاد
توانستند "گالب زهرا" را در سطح جهانی بهفروش برسانند ،تا آنجاکه بی.بی.سی فیلم "بانوی
گل سرخ" را تهیه نمود و آن خاندان و کارهای ارزندة آنها مورد توجه قرار گرفت .اکنون آن
مؤسسة گالبسازی ،به یک تشکیالت بزرگ تبدیل شده و کشاورزان زیادی مشغول تولید گل
هستند .ازدیاد کار ،درآمد بیشتر برای کشاورزان و گارگران تولید گالب و همچنین جلوگیری از
تولید زیانآور خشخاش ،نتایج یک برنامة سرمایهگذاری توسط یک خانوادة خوشنیّت است.
در اینجا ،نمونهای از اقتصاد رفاه ملّی ذکر میشود.
نظام نوردیک :در تعریف از این نظام آورده شده که یک سیستم از نظام سرمایهداری رقابتی
است که با سهم بزرگی از برنامههای دولتی همراه میباشد .در این کشورها قریب  30درصد
نیروی کار در خدمت دولت هستند .در سال  2013مجلة "اقتصاد" چاپ لندن نوشت که «تجّار
نوردیک پُرکارترین عامالن تجارت آزادند .آنها کوچکترین ترحمی به موقعیت حتی
معروفترین کمپانیها نمینمایند و سیاستهای منطقی و درست و الزم را جایگزین
سیاستهای ناکارآمد میکنند و مدام در جستوجوی راههایی هستند تا زوایای خشن نظام
سرمایهداری را مهار نمایند» .مجلة "اقتصاد" نتیجه گرفت که کشورهای نوردیک بهترین
کشورهایی در دنیا هستند که توسط دولت اداره میشوند .در تعریف از این دولت آمده که نوعی
"فردگرایی دولتی"( )1است .از مشخصات کشورهای عضو نوردیک آن است که دارای
پایینترین نرخ جهانی عدم مساوات اجتماعیاند .برنامههای رفاه عمومی ارزشمندی در دستور
کار دولتی قرار دارد .همچنین دارای کمترین حجم تمرکز سرمایه در دست تعداد محدودی از
سرمایهداران بسیار ثروتمند در آن کشورها میباشند .در مقایسه میتوان گفت که اقتصاد
سرمایهداری خشن آمریکایی ،دارای باالترین رقم جهانی تفاوت عدم مساوات بین جوامع آن
است و مضافاً آنکه تمرکز باالی سرمایه در دست تعداد محدودی از سرمایهداران میباشد.
در روش اقتصادی "نوردیک" موازین زیر مورد توجه است:
 سبد امنیت شامل :تعلیمات عمومی ،سالمت و بهداشت عمومی بهطور رایگان؛
 تضمین حق مالکیت خصوصی همراه با قوانین مستحکم ،دفاع قانونی در اجرای
1. Statist Individualsm.

فصل  :2اقتصاد رفاه ملّی275  ...

کنتراتها ،شروع آسان و ساده جهتِ ایجاد هر نوع کمپانی توسط اشخاص و
انجام صحیح نظام بازنشستگی عمومی؛
 برای محافظت از اقتصاد داخلی در برابر تجارت آزاد جهانی ،سیاستهای دولت
از یک طرف در خدمت کم نمودن موانع تجارت آزاد قرار گرفته و از طرف دیگر
با پشتیبانی از برنامههای اجتماعی و مؤسسات ،بازار کار را تقویت مینماید؛
 در امور تولیدی ،مقررات دستوپاگیر را به حد اقل رسانده و بههمینلحاظ نرخ
آزادی تولیدات در کشورهای "نوردیک" از همهجا باالتر است.
رتبة فسادهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای" نوردیک" در سال  2012در دنیا  11و جزو
پایینترین رتبة فساد در بین  176کشور جهان بودند.
درصد باالیی از کارگران کشورهای" نوردیک" در اتحادیههای کارگری عضویت دارند .در
سال  2010قریب به  %70در فنالند %68 ،در سوئد و  %55در نروژ در اتحادیههای کارگری
عضویت داشتند ،درحالیکه جایگاه مکزیک  %13و آمریکا  %11بود.
بودجة دولت در سوئد ،نزدیک به  %57تولید ناخالص داخلی است .این رقم در دانمارک %52
و در فنالند  %49بود که تبلوری از ارقام باالی مصارف اجتماعی محسوب میشود .بخشی از
این مصارف بهخاطر تعداد زیاد کارمندان دولت در این کشورها است .این کارمندان در رشتههای
تعلیمات ،بهداشت ،سالمت و همچنین کار در ادارات دولتی اشتغال دارند .اغلب این کارمندان
دارای امنیت شغلی هستند.
نرخ مالیات در کشورهای "نوردیک"در قیاس با تولید ناخالص داخلی ،باال است .در سال
 2011نرخ مالیات در سوئد  ،%51دانمارک  %46و در فنالند  %43برآورد شده است .درحالیکه
نرخ مالیات در آلمان  ،%45کانادا  %34و در ایرلند  %31بود.
سازمان ملل در سال  2013در مورد خوشحالی مردم جهان ،آماری منتشر نمود و اشاره به
این داشت که باالترین حدّ خوشحالی و رضایت از زندگی ،در اروپای شمالی است و دانمارک در
صدر آن قرار گرفت.
کشورهای "نوردیک" در ارقام درآمد سرانه ،سن باالی سالم ،دسترسی به اشخاص و
امکانات بهعنوان تکیهگاه ،تصوّر آزادی در انتخاب راه زندگی ،بخشندگی و دوری از فساد،
درجات باالیی در جهان را دارا میباشند .در سال  2014کشورهای "نوردیک" در ارتباط با
اتحادیة کارگران بینالمللی ،اندکس حقوق بینالملل ،باالترین رتبه را داشتند که در آن میان باز
هم دانمارک رتبة نخست را داشت.
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مدل "نوردیک" در واقع یک نوع اقتصاد مختلط است که دارای موازینی مشترک با نظام
سرمایهداری و نظریات سوسیال دمکراسی از نوع لیبرال سوسیالیسم است .بر این اساس که
تفکر سوسیال دمکراسی در پی انجام تغییراتی است که نظام سرمایهداری را متعادل سازد.
درحالیکه نظریات کمونیستی سوسیال دمکراسی بهدنبال جایگزینی نظام سرمایهداری با نظام
سوسیالیستی از نوع کمونیستی آن است.
با وجودی که تشابهات زیادی بین اقتصاد سوسیال دمکراسی و اقتصاد رفاه ملی وجود دارد،
با اینهمه باید تفاوتشان را نهتنها در امور اقتصادی بلکه در موازین سیاسی نیز مورد توجه قرار
داد .سوسیال دمکراسی مجموعهای از ادغام نظریات و باورهای سیاسی و حزبی است که در
عملکرد خود و در موازین متعادلکنندهای که در نظام سرمایهداری بهوجود میآورد ،مجموعة
جداناپذیری از تفکرات سوسیالیستی و ادارة مملکت و نقش دولت در جامعه و سیاستهای
اقتصادی است که به تفکری ایدئولوژیک نزدیکتر است تا روشی اقتصادی با مفاهیم
مردمساالری و ملّی .از اینرو نمیتوان اقتصاد نمونة "نوردیک" برای ایران را اقتصاد سوسیال
دمکراسی نامید .چرا که فقط نوع اقتصاد مورد توجه است و نه مضامین دیگر آن .در تفکر
کمونیستی اقشار اجتماع را به طبقات مختلف تقسیم و از آن میان طبقة کارگر بر سایر طبقات
ارجحیت مییابند.
()1
در سال  1919یک سیاستمدار مجارستانی به نام "اوزکار جزسی" از نظریة "لیبرال
سوسیالیسم" دفاع نمود و بر علیه سوسیالیسم کمونیستی نظر داد .او مخالف نظریة سوسیال
دمکراسی کالسیک بود که بر روی طبقات کارگر تمرکز داشت ،بهجای آن از طبقات میانة
جامعه و زمینداران کوچک دفاع نمود و پشتیبان "طبقة میانة رادیکال" بود.
شایان ذکر است که نظریات لیبرال سوسیالیستی در تفکرات شخصیتهایی مثل "تونی
بلر" نخستوزیر سابق انگلیس و "بیل کلینتون" تأثیرگذار بوده است ،این نظریه در قالب نظریة
معروف به "راه سوم" مورد توجه آنها قرار گرفت .خانم "کلینتون" که خود را کاندیدای ریاست
جمهوری آمریکا نمود ،در برخورد با سرمایهداران بزرگ آمریکا این نظریه را بیان داشت که
سرمایهداران بزرگ آمریکا نباید محور تفکرشان سود هرچه بیشتر باشد ،بلکه میبایست به
()2
مشکالت جامعه نیز توجه داشته باشند .این موضعگیری تبلوری از نظریه "راه سوم" است
1. Oszkar Jaszhi.

 .2راه سوم ،التقاتی است از1 :ی سیاستهای اقتصاد جناح راست؛ 2ی سیاستهای اجتماعی جناح چپ کیه در
آمریکا توسط "بیل کلینتون" و در انگلیس توسط "تونی بلر" به آن توجه شده است.
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در نظام آیندة ایران در پرتو نظام مردمساالر و اقتصاد رفاه ملّی باید به نکات زیر توجه
داشت:
 .1سیاستمداران آن نظام میبایست در خدمت رفاه و گسترش و ارتقاء سطح زندگی
اقشار میانة جامعه ایران باشند و تمام سیاستهای اقتصادی جامعه در خدمت جهت
دادن برای گسترش هرچه بیشتر این قشر از اجتماع ایران قرار گیرد.
 .2سیاستهای دولت آنچنان باشد تا اقشار پایین جامعة ایران را با سیاستهای ویژة
اقتصادی و اجتماعی بهسوی رسیدن به اقشار میانة جامعه تشویق و هدایت نماید.
 .3اقشار ثروتمند جامعه از طریق تعلیمات اجتماعی و وضع قوانین ویژه ،به طرف تعادل
در فعالیتهایشان سوق داده شوند .دفاع و پشتیبانی از اقشار میانة جامعه نباید
براساس قلع و قمع اقشار ثروتمند قرار گیرد .هدایت درست و منطقی و آبرومندانة
این اقشار در خدمت به جامعة ایرانی که مورد افتخار آنها نیز است ،اساس این
سیاستها را تشکیل میدهد .نهتنها اقشار غنی در جامعه میبایست آزادانه عملکرد
داشته باشند بلکه وجود آنها بهلحاظ قدرت سرمایهگذاری و تفکر واالی مدیریت و
ابتکارات تولیدی ،برای شکوفایی اقتصاد ایران از ملزومات نظام اقتصاد رفاه ملّی
محسوب میشود.
 .4در جامعة آتیی ،بیرای حیل مشکالت مختلیف ،نباید از اعمیال زور استفیاده شود.
()1
بهکارگیری از روشهای انسانی برای حل مشکالت ،اساسیترین فعالیت است.
 .5سیاست تعیادل در برنامهریزیها و حیل مشکالت را میبایستی در دستیور کیار
قرار داد.
برخی از موازین روش "نوردیک" که میتوانند مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی ایران
باشند ،از این قرارند:
 .1تعلیماترایگان مهدکودک ،ابتدایی ،دبیرستان ،مؤسسات تعلیماتی حرفهای و دانشگاه؛
 .2بیمة سالمتی اجتماعی رایگان برای تمام افراد جامعه؛
 .3حق مالکیت قوّی و خدشهناپذیر؛
 .4تضمین برای اجرای قراردادها؛
 .5آسانی ورود به امر تجارت و تولید؛
1. Oszkar Jaszhi, Wrote Liberal Socialism Theory in 1919, Hungarian.
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 .6برنامههای سیستم بازنشستگی عمومی؛
 .7حداقل ممانعت در تجارت آزاد بینالمللی؛
 .8گسترش برنامههای اجتماعی و فرهنگی؛
 .9گسترش مؤسسات بازار کار؛
.10حداقل قوانین برای امور تولیدی؛
.11کاهش سطح فساد از طریق وضع قوانین ،سیستم مدیریت غیرفردی و برنامههای
فرهنگی؛
 .12گسترش عضویت در اتحادیههای کارگری؛
 .13اشتراک عمل بین کارفرمایان و اتحادیههای کارگری و دولت؛
 .14نظام مالیاتی الزم برای انجام تمام برنامهها و مخارج دولت؛
 .15توازن بودجه دولت؛
 .16دفاع از حقوق کارگران توسط دولت.

منابع و مأخذ:

1ی تمامیدر صدها از سایت  howmuch.netگرفته شده است.
2- Adam Smith، 1723-1790، Wealth of Nations، Printed 1764، born in Scotland
3- Karl Marx، 1818-1883، Capital، Born in Germany
4- Joseph Schumpeter، 1883-1950، Capitalism، Socialdsm and Democracy، Austerian
5- Oszkar Jaszhi، Wrote Liberal Socialism Theory in 1919، Hungarian

 -3-2چرا احزاب میانهرو مثل احزاب "سوسیال دمکرات" در ایران پایگاه ندارند؟
(ابوالحسن بنیصدر)
()1

رادیو عصر جدید :صوت کامل گفتوگو

منشأ احزاب سوسیال دمکرات در اروپا ،مارکسیسم و احزاب کمونیستی هستند .بنا بر تاریخی که
اروپاییان دربارة تحول حزب و پیدایش سوسیال دمکراسی نوشتهاند ،برش اول و اساسی با
جنبش مارکسیسم در سالهای  1900صورت گرفت ،بدینترتیب که سوسیال دمکراتها روش
عدم خشونت را پذیرفتند و رابطة خود را با سازمانهایی که انقالب قهرآمیز را بهعنوان روش
تحول در جامعه میشناختند قطع کردند .سپس ،این تحول را با مبانی جدیدی که پیدا کردند،
ادامه دادند .این مبانی عبارتند از :کثراتگرایی ،عدالت اجتماعی از یکسو؛ و نقد سرمایهداری
بهلحاظ بیعدالتیها و کارهای غیرعقالنیاش .چون هر کاری که سرمایهداری انجام میدهد
عقالنی نیست ،کارهای غیرعقالنی هم دارد و سوسیال دمکراتها این کارها را نقد میکنند.
سوسیال دمکراتها عالوه بر اینکه کثرتگرایی را در وجه سیاسی تبلیغ میکردند ،در وجه
اجتماعی و فرهنگی هم آن را قائل شدند؛ یعنی پذیرفتند که در هر جامعه ،گروهبندیهای
مختلف دارای منافع غیریکسان وجود دارد ،بهطور عمده کارفرمایان ،کارگران و قشرهای دیگر
وجود دارند و آنطورکه مارکسیستها میگفتند راهحل این نیست که مثالً طبقة کارگر انقالب
1.http://soundcloud.com/a-banisadr/91-02-08/download.
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قهرآمیز انجام دهد ،وسایل تولید را تصرّف کرده و دیکتاتوری پرولتاریا برقرار کند ،بلکه راهحل،
مصالحه یا سازش از راه مذاکره است .سوسیال دمکراتها در همانحالکه طرز فکرهای
مختلف و حق اختالف (کثرتگرایی) سیاسی را میپذیرفتند ،از لحاظ فرهنگی نیز آن را پذیرا
بودند؛ یعنی یکدستسازی فرهنگی را که سرمایهداری میخواست به جامعههای غربی بلکه به
کلّ جامعة بشری تحمیل کند را نمیپذیرفت .در مجموع سوسیال دمکراسی در حالحاضر
تلفیقی است از نقش برانگیزنده ،مشوّق ،محرک و سازماندهنده که برای دولت قائل است و از
اینکه بازار رابطه بین تولیدکننده و مصرفکننده را خود تنظیم کند که لیبرالسیم بدان معتقد
است ،مخالف است .سوسیال دمکراسی میگوید که این امر بیعدالتی بهبار میآورد و دولت باید
در تنظیم بازار نقش داشته باشد تا انحصارها پدید نیایند ،سرمایهداری بزرگتر و متمرکز نشود و
دست به هر کاری برای سوددهی نزند و زندگی را بر جامعه بخصوص اقشار آسیبپذیر
دشوار نسازد.
در زمان حضور جریان استالینیسم در شرق ،نازیسم و فاشیسم در غرب اروپا و بعد هم
فرانکیسم در جنوب غربی اروپا ،احزاب سوسیال دمکرات در کشورهای مربوطه سرکوب شدند
که دوران افول سوسیال دمکراسی در کشورهای اروپا بهشمار میرود .در سالهای قبل از جنگ
دوم جهانی در فرانسه ،سوسیالیستها توانستند به حکومت برسند و جبهة مردمی را بهوجود
آورند .آنها دست به اصالحات اساسی زدند ،ولی تا آن زمان سوسیال دمکراتها در همة جوامع
اروپایی تحت فشار بودند .آنچه که سبب تغییر شد ،یکی بحران اقتصادی  1930بود و دیگری
جنگ دوم جهانی .بعد از جنگ ،زمینه برای سوسیال دمکراتها در کشورهای اروپایی مساعد
شد و موفقترین آزمایشی که سوسیال دمکراتها انجام دادند در سوئد و نروژ بود ،وگرنه در
کشورهای دیگر هیچگاه فرصت اجرای نظریة "اجتماعی کردن وسایل تولید" به آنها داده نشده
است .سوسیالیستهای فرانسه تا حدودی با دیگر سوسیال دمکراتها فرق میکنند ،بهلحاظ
اینکه تا دیرگاه آبشخور فکر راهنمایشان همچنان مارکسیست بود و در سالهای  1970بهتدریج
از مارکسیست بریدند ،وجود بازار را پذیرفتند و در پی ایجاد تعادل میان سرمایهگذاری ،شغل،
مزدها و درآمدهای کارفرما و کارگران برآمدند .در حال حاضر احزاب سوسیال دمکرات کمتر
ایدئولوژیک و بیشتر سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی هستند.
میپرسید چرا در ایران حزب سوسیال دمکرات بهوجود نیامده است؟ این جریان در غرب
چقدر طول کشید؟ سوسیال دمکراتها در  1900از جریان مارکسیست ،شروع به جدا شدن
کردهاند و اکنون  112سال از زمان بریدن از رادیکالیزم حزب کمونیزم طول کشیده است.
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هموطنان ما چقدر حوصله دارند تا یک سازمان سیاسی بهوجود بیاورند و صبر کنند تا این
سازمان در جامعه پذیرفته شود ،جا بیفتد و نقش پیدا کند؟ در سالهای  1340که در مؤسسه
مطالعات و تحقیقات اجتماعی کار میکردم 175 ،حزب بهوجود آمده بود ،از آنزمان تا حاال
ببینید چقدر سازمانهای سیاسی بهوجود آمده است و به آنها اضافه کنید .از خودمان بپرسیم،
اکنون در ایران چند تا از این حزبها وجود دارد؟ مسئله این نیست که در ایران میانهرو نیست،
در ایران تندرو هم نیست ،اصالً حزب نیست! چرا نیست؟ یک دلیل آن ،استبداد حاکم بر ایران
است و با کثرتگرایی و اینکه حاکمیت مال مردم باشد و قبول کثرت فرهنگی ،اجتماعی و
سیاسی که سوسیال دمکراتها میگویند ،موافق نیست .رژیمی که مطلقاً ضد هرگونه
سازماندهی در بیرون خود است و حتی در درون خود .در درون خود هم زیر بار هیچ سازماندهی
نمیرود ،چون میداند که معنای سازماندهی این است که سازماندهندگان آن ،روزی قدرت
محوری را محدود خواهند کرد .اما تنها این دلیل نیست ،دلیل دیگر آن ،وجود روابط شخصی
قدرت در جامعه ایرانی است .به ازدواجها در ایران دقت کنید .تحقیقی انجام دادهام تحت عنوان
"زن در شاهنامه" که منتشر شد .شاهنامه از این نظر تاریخ مستمر ایران است .در تأیید آن
تحقیق ،تحقیق دومی را بهانجام رساندم و در تاریخ ایران (تاریخ نوشته ایران) ،از دوران پیش از
اسالم تا به امروز روابط شخصی قدرت را جداسازی کردم که از طریق پیوندها خصوصاً از راه
ازدواج برقرار میشود .علت آن هم این است که اینگونه سازماندهی امکان میدهد که
گروهبندیهای محکمی بهوجود آید تا بتواند در روابط قدرت در جامعهای نظیر جامعة ما مقاومت
کند .حزب ،یک سازماندهی است برمبنای یک طرز فکر ،روش و برنامة عمل برای رسیدن به
هدفی که با این روابط شخصی قدرت سازگاری ندارد .زیرا وقتی شما حزبی تشکیل میدهید ،در
سطح رهبری ،کادرها و اعضای آن ،شکلی از رابطه بهوجود میآید و بهمحض اینکه اینها با هم
ناسازگاری کردند ،آن سازمان متالشی میشود .همینطورکه سازمانهای سیاسی در ایران
متالشی شدند .اگر این روابط شخصی قدرت ،جای خودشان را به روابطی که اصل و اندیشة
راهنما تنظیم کند ،میداد و روشی در پیش گرفته میشد که اعضای سازمان آلت نمیشدند،
بلکه صاحب نقش بهشمار میآمدند و در تصمیمگیری و فعالیتها شرکت میکردند و بهتدریج
آن روابط شخصی قدرت ،با روابط سازمانی که از وظیفة هر عضو در سازمان متناسب با هدف و
اندیشة راهنما ناشی میشد جانشین میگردید ،آنوقت این سازماندهی میتوانست در برابر
استبداد مقاومت کرده و بر آن غلبه کند و در رابطة ملت با دولت تغییر اساسی پیدا شود.
در اینزمینه کوششهایی انجام شده ،نمیشود گفت که هیچ کوششی بهعمل نیامده است.
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بهطور عملی که نگاه کنیم ،سازمانهایی که از قدرت خارجی و استبداد حاکم در داخل ،استقالل
داشتند و برای اعضای خودشان هم قدر و منزلت قائل بودند ،فکر نمیکردند که آلت هستند،
فکر میکردند که انسانند و در یک سازمان سیاسی عضو برابر هستند ،توانستند عمر درازتری
داشته باشند و در برابر فشارهای عظیم استبداد مقابله و مقاومت کنند .در میان سازمانهایی که
از مشروطه تا به امروز بهوجود آمده است ،آنهایی که توانستند استمرار پیدا کنند ،عموماً در خط
استقالل و آزادی عمل کردند و دوام آوردند؛ البته سازمانهای حزبی مثل فراماسونری و حزب
توده هم بودند که به قدرت خارجی تکیه داشتند و دوام هم پیدا کردند ،ولی نتوانستند در جامعه
نقش داشته باشند و جا و محل پیدا کنند ،به ترتیبی که جامعه هم آنها را حفظ کند و به آنها
نقش بدهد .حال آنکه جامعه به آنهایی که در خط استقالل و آزادی بودند نقش داده و تا حدّی
که توانسته از آنها حمایت کرده است.
موضوع محوری سؤال این است که چرا میانهروی یا طرز فکرهایی مثل سوسیال دمکراسی
در ایران پا نگرفت ولی افراطی مستقر شد؟ اتفاقاً افراطی استوار نشد ،افراطی وقتی که دولت را
قبضه کرد پا گرفت .در واقع مثل زائده قدرت دولت بود ،نه مستقل از آن .اکنون در فرانسه
انتخابات است ،احزاب افراطی راست و چپ  35درصد رأی آوردند که میزان عظیمی است .در
انتخابات دور اول ریاست جمهوری ،نامزدهای حزب جمهوری اسالمی ،حزب توده و ...چقدر
رأی آوردند؟ چهار درصد .ثانیاً طرز فکر یا مرام احزابی که در اروپا بهوجود آمدند ،در خود اروپا
زاده شد و در طول یک قرن و نیم بلکه بیشتر ،تحول پیدا کرد .ولی در ایران ایدئولوژیها که از
تحول اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی در جامعه پدید نیامدهاند ،ایدئولوژیها از بیرون اخذ شدهاند.
آیا با واقعیت جامعة ایرانی ارتباط داده شدهاند؟ نه .قالب تلقی میشوند ،برای اینکه جامعه ایرانی
خود را با آن قالب منطبق کند ،حتی به ویژگیهای ایرانیت هم توجه نداشتند که یکی از آنها
ناسازگاری ایرانیت با جبر یعنی "به قالب نرفتن" است .میبینید که رژیم والیت مطلقه فقیه
سی و چند سال است که میخواهد مردم ایران را در این قالب کند و نمیتواند .هر سال چندین
نوبت اعالن مبارزه با بدحجابی میدهد ،موفق شده؟ خیر ،نشده است .در اساس ،بهخاطر این
است که این حکم دستگاه که باید حجاب به ترتیبی که او میگوید بر سر کند ،با این ویژگی
ایرانیت که با جبر سازگاری ندارد ،همخوانی ندارد ،پس قبول نخواهد شد .خود والیت مطلقه
فقیه هم که جبر مطلق است ،ناچار باید برود چون با این ویژگی سازگاری ندارد.
دالیل دیگری هم هست ،سازمان سیاسی وقتی بخواهد مردمی باشد ،اساس آن بر اخالق
سیاسی است؛ یعنی جامعه باید ببیند که سازمان هدفها و روشهایی دارد و در عمل به آنچه

فصل  :2چرا احزاب میانهرو283  ...

که تبلیغ میکند ،پایبند است .بهجز حزبهایی که در خط استقالل و آزادی بودند ،از این نوع
احزاب نداشتیم ،آنها هم اخالق را بهطور کامل رعایت نمیکردند .بهلحاظ برداشت کامالً غلطی
که از سیاست در ایران هست که سیاست یعنی "درس پدرسوختگی ،کلک و حقه" و اینکه
برای رسیدن به قدرت هر کاری مجاز است و هدف ،وسیله را توجیه میکند .در غرب هم
هست ،همین اآلن در انتخابات فرانسه میبینیم که نامزدها خیلی راحت دروغ میگویند ،البته
بیشتر نامزدهای راست این کار را میکنند .اما در کشور ما ،سیاست در ذهن عمومی مساوی
است با دروغ و کلک و ...برای رسیدن به قدرت ،بعد هم زور گفتن به مردم .این امر برای حزب
سیاسی زمینة مساعد ایجاد نمیکند .حاال اگر این حزب بهقول شما بخواهد میانهرو باشد یی که
راجع به میانهرو هم خیلی بحث است یی از دید جامعه ،اقبال روی کار آمدن ندارد ،اگر افراطی
باشد ،جامعه این اقبال را به او میدهد ،میگویند اینها اهل زور هستند و باألخره به جایی
میرسند! چنین پسزمینة منفیای هم متأسفانه در جامعه وجود دارد.
بهاینترتیب توضیح مختصری دربارة اینکه سوسیال دمکراسی چیست؟ چرا در جامعههای
اروپایی قوام گرفته و دوام پیدا کرده؟ و چرا در جامعة ایران ،نتوانسته ریشه بزند و استواری پیدا
کند و خصوصاً اینکه چرا این احزاب میانهرو بهجز در مورد "ملی کردن نفت" ،نتوانستند دولت را
در اختیار بگیرند؟ توضیحاتی عرض شد و حاصل کالم اینکه ،شما دانشجویان عزیز که اینگونه
سؤالهای مهم و اساسی را طرح میکنید ،بدانید جامعهای که بخواهد از درون ،در استقالل و
آزادی تحوّل پیدا کند ،باید دست بهکار شود ،باید به خودش نقش بدهد ،باید برای خودش اوالً
شخصیت مستقل ،آزاد و حقوقمند قائل شود .ثانیاً خود را مسئول بداند و جوّ فکری ،فرهنگی،
اخالقی جدید و متناسب با پیدایش سازمانهای سیاسی توانا ،به عمل در استقالل و آزادی
بهوجود آورد .یک انتخاب اساسی باید انجام دهد .هماکنون شما رژیمی دارید و میخواهید که
این رژیم جایش را به یک دولت حقوقمدار بدهد ،این یک انتخاب اساسی است ،تا وقتیکه شما
نخواهید این انتخاب را بکنید ،آب از آب تکان نخواهد خورد ،ولو اینکه رژیم فلج است و فراوان
عالمتهای مرگ از خودش نشان بدهد ،اما تا وقتیکه ملتی تصمیم نگیرد که چه چیز را
نمیخواهد و چه چیز را میخواهد ،همین رژیم مُردنی سر جایش میماند .پس برای یک تحوّل
اساسی دست بهکار شوید و تردید نکنید که پیروز خواهید شد.

 -4-2دستاوردهای ماندگار دولت رفاه سوسیال دمکراتیک
(علی حاجیقاسمی)

طی یک قرن اخیر که دمکراسیهای سیاسی نهادینه شدند ،دولتهای رفاه سوسیال دمکراتیک
نقش بسزایی در تعمیق ارزشهای دمکراتیک ایفا نمودند .ماندگارترین دستآورد این دولتها
بسط و توسعه حقوق شهروندی و تغییر نقش دولت از حامی قدرتهای اقتصادی به تأمینکنندة
حقوق مردم است .دولتهای رفاه همچنین زمینة مناسب را برای توسعة اقتصادی فراهم
کردهاند .آنها از طریق حضور گستردة زنان در بازار کار ،زمینة عمَلی برابری جنسی را
مهیا نمودند.
با وجود دشواریهایی که در روند جهانی شدن و تحوالت اجتماعی برای ادامة کار
دولتهای رفاه سوسیالدمکراتیک ایجاد کردهاند و آنها را به انطباق با وضعیت جدید وادار
نمودهاند ،اما این دولتها کماکان از اقبال زیادی در افکار عمومی برخوردارند و همچنان اکثر
مردم به کارآیی آنها در شرایط جدید جهانی و اجتماعی باور دارند .در افکار عمومی بسیاری از
جوامع ،نظامهای اجتماعی و رفاهی سخاوتمند همچنان بهعنوان موفقترین الگوی مدیریت
اجتماعی که تاکنون توانستهاند برنامههایی که زندگی مطلوب را برای شهروندان خود بهارمغان
بیاورند ،شناخته میشوند .بیشترین معروفیت این نظامها که تاکنون در کشورهای اسکاندیناوی
تجربه شدهاند بهدلیل داشتن برنامههای رفاهی متنوع و سخاوتمند است .اما در عرصة اقتصادی
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و توسعه صنعتی نیز این جوامع در زمرة پیشرفتهترین و موفقترین جوامع محسوب میشوند.
هرگاه شاخصهای مختلف در زمینة اقتصادی ،صنعتی ،آموزشی ،بهداشتی و غیره انتشار
مییابد ،نام کشورهایی که مدیریت سیاسی و اجتماعی آنها بر عهدة سوسیالدمکراتها است ،در
ردههای نخست قرار میگیرد .انتشار این شاخصها و اطالعات در یک روند طوالنی بر افکار
عمومی تأثیرات مثبتی داشته است .حتی اگر دربارة جزئیات و کموکیف واقعی برنامهها و
امکانات اجتماعی ،اطالعات کافی وجود نداشته باشد ،تصورات و ذهنیت عمومی دربارة بافت و
کیفیت این برنامهها بسیار مثبت است و از الگوی رفاهی سخاوتمند بهعنوان نظامی ایدهآل نام
برده میشود .مردم شنیدهاند که در این کشورها فقر وجود ندارد و همگان تحت پوشش
کمکهای اجتماعی هستند ،یا اینکه آموزش و پرورش بهطور یکسان برای همگان وجود دارد،
همه تحت پوشش بهداشت و درمان هستند و یا اینکه تمام شهروندان پس از رسیدن به سن
بازنشستگی دستکم از حقوق بازنشستگی همگانی برخوردارند .همین تصورات کافی است تا
آنهایی که به چنین شناختی از این جوامع میرسند ،نسبت به آن و برنامههای رفاهی
سخاوتمندانه که در چنین جوامعی برای شهروندان در نظر گرفته شده است با دیدة مثبت بنگرند
و در رؤیای زندگی در چنین جامعهای بهسر برند .این نوشته در پی معرفی برنامههای اجتماعی
دولت رفاه سوسیال دمکراتیک نیست ،هرچند که آنهم در جای خود ضروری و در روشن شدن
واقعیت چنین برنامههای اجتماعی مهم است ،بهویژه اینکه دربارة کارکرد و نقش این برنامهها در
پیشرفت اجتماعی -سیاسی این جوامع ،نظرات متفاوتی وجود دارد .یکی از رایجترین بحثها،
تأثیر برنامههای رفاهی بر رفتارها و عادات عمومی در این جوامع است .در حالیکه بعضی از
صاحبنظران ،برنامههای رفاهی را باعث کاسته شدن نگرانیهای عمومی ،کاهش اختالفات
اجتماعی و طبقاتی و تشنجات ناشی از آن میدانند ،برخی دیگر معتقدند که وجود این برنامهها
عامل سستی ،کم انگیزگی و حتی از زیر کار در رفتن بخشهایی از جامعه در عرصة کار و تولید
میشود .هر چند بررسی چنین تفاوتهایی در تلقی عمومی از سیستم اجتماعی سوسیال
دمکراتیک مهم است ،اما در این مطلب به این موضوع نخواهیم پرداخت ،بلکه صرفاً به
دستآوردهای راهبردی این نظامها که دربارة آن توافق نسبی وجود دارد یا اینکه اثبات آنها به
کمک آمار و اسناد بهراحتی قابل حصول است ،میپردازیم .دستآوردهایی که بهدلیل تحوالت
کمیوکیفی در بافت و ساختار اجتماعی این جوامع ،منشأ تغییرات بنیادین و پیشرفتهایی
شدهاند که زندگی و روابط اجتماعی مردم را دچار تحوالت مثبت و پایدار کرده است .تحوالتی
که مثبت بودن آنها در میان مدعیان گوناگون ،صرفنظر از خاستگاه ایدئولوژیک و سیاسی آنها،
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قابل انکار نیست .برخی از این دستآوردها عبارتند از :بسط و توسعة حقوق شهروندی ،تغییر
نقش دولت از عامل قدرتهای اقتصادی به تأمینکنندة حقوق مردم ،ایجاد زمینة مناسب
برای توسعة اقتصادی و صنعتی ،و باألخره تأمین برابری جنسی از طریق حضور گستردة زنان
در عرصة تولید.
بسط و توسعه حقوق شهروندی

طی شش دههای که از فعالیت نظامهای رفاهی سوسیالدمکراتیک میگذرد ،آنها با بسط و
گسترش حقوق شهروندی به حوزة اجتماعی ،سطح توقع شهروندان خود را از نظام سیاسی-
اجتماعی باال بردهاند و تأمین امنیت شهروند را بهعنوان یکی از وظایف اصلی دولتها ،نهادینه
کردهاند .این بدانمعناست ،هر شهروند که در چنین جامعهای زندگی میکند صرفنظر از موقعیت
طبقاتی و اقتصادی خانوادهای که در آن متولد شده است ،از مجموعهای حقوق و امتیازات اجتماعی
برخوردار میگردد که حقوق شهروندی او محسوب میشوند.
دربارة حقوق شهروندی ،آنچنانکه "توماس مارشال" بهطور جامع به آن پرداخته و در میان
پژوهشگران علوم اجتماعی پذیرفته شده است ،سه مرحله وجود دارد :مرحلة نخست ،تحقق
حقوق مدنی است که بهموجب آن ،افراد در برابر قانون دارای حقوق فردی یکسان دانسته
میشوند .این حقوق در قرن هفدهم ،موضوع مبارازات اجتماعی بود .مرحلة دوم ،بر تحقق حقوق
سیاسی نظر دارد که براساس آن ،شهروندان از حقوق سیاسی برابر برخوردار میشوند که نقطة
اوج آن برخورداری از حق رأی یکسان و مشارکت در امر سیاست است .مرحلة سوم ،ورود به
عرصة حقوق اجتماعی است که طی آن ،هر شهروند در جامعهای که در آن زندگی میکند،
دارای حقوق اجتماعی است که در قانون ،برای شهروندان آن جامعه پیشبینی شده و صرفنظر
از موقعیت طبقاتی و اقتصادی ،به هر فرد تعلق میگیرد .هرچه تکامل و توسعة این سه مرحله
حقوق شهروندی پیشرفتهتر و تکاملیافتهتر باشد ،آن جامعه مراحل توسعة دمکراتیک را بیشتر
طی کرده و بهاصطالح دمکراتیزهتر شده است .به بیانی دیگر ،روند دمکراتیک ،گذار از احراز
حقوق حداقلی (حقوق مدنی و سیاسی) به حقوق حداکثری (حقوق اجتماعی) است .در دهههای
نخست قرن بیستم ،دو مرحلة نخست حقوق شهروندی از سوی تمامی نظامهای دمکراتیک که
بر پایة درک لیبرال دمکراسی بنا شده بودند ،پذیرفته شد .از این حیث ،لیبرال دمکراسی در
تحقق حقوق مدنی و سیاسی از سایر مدعیان ،بهویژه از برداشتهای کمونیستی و خلقی از
دمکراسی ،پیشی گرفت و شهروندی مدنی و سیاسی پس از برخی کشمکشها که تا جنگ
جهانی دوم بهطول انجامید بدون چون و چرا از سوی این دمکراسیها که به دمکراسیهای
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غربی معروف شدند ،به اجرا درآمد .در همین نظامهای لیبرال دمکراتیک بود که توسعة حقوق
شهروندی در عرصة اجتماعی پیگیری شد و مردم از طریق گروههای متشکل سیاسی و صنفی
در جهت تحقق حقوق اجتماعی خود نیز گام برداشتند .البته دامنه توسعة حقوق اجتماعی در
نظامهای گوناگونی که همه منشأ لیبرال دمکراتیک داشتند ،یکسان نبود و در هر کشور بسته به
آرایش نیروهای اجتماعی و سیاسی ،یا سوابق تاریخی و فرهنگی ،میل به تحقق شهروندی
اجتماعی و عمق این حقوق متفاوت بود .درحالیکه در برخی لیبرالدمکراسیها مانند ایاالت
متحده ،دامنه و عمق شهروندی اجتماعی ،یعنی جنبههای مختلف حقوق اجتماعی محدودتر یا
حداقلی بودند .در برخی دیگر ،نظیر کشورهای اسکاندیناوی ،این حقوق ابعاد و دامنهای وسیع
پیدا کردند و جنبة حداکثری بهخود گرفتند ،یعنی در آنجا همة شهروندان از حقوق اجتماعی
تعریفشدهای برخوردار بودند که آنها را در مراحل مختلف زندگی تحت پوشش قرار میداد .در
اروپای مرکزی و جنوبی نیز ابعاد و دامنة حقوق اجتماعی ،جایی بین این دو نظام قرار گرفت.


برای اینکه تصویری واقعی از جنبههای مختلف حقوق اجتماعی بهدست آوریم ،نگاهی
خواهیم داشت به موارد واقعی از این حقوق ،بهویژه در جامعهای که در آن شهروندی اجتماعی
در یک مقیاس حداکثری بهاجرا درآمده است .در کشورهای اسکاندیناوی که در زمرة لیبرال
دمکراسیهایی هستند که در آنها حقوق اجتماعی در برداشت حداکثری آن پیاده شده است.
برخی از مهمترین حقوق اجتماعی برای آحاد جامعه (در سوئد) از این قرار است :نخست آنکه هر
شهروند بهواسطة برخورداری از حقوق برابر در بهداشت و درمان ،در بیمارستانی با استانداردی
باال به دنیا میآید که هیچ هزینهای برای والدین وی دربرندارد ،همچنین والدین حق دارند
دورهای طوالنی را برای نگهداری از وی در مرخصی باشند (در سال  ،2011دوران این مرخصی
برای هر کودک  16ماه در نظر گرفته شد) ،در تمام دوران کودکی ،حق دارد که در مهدکودک
تحت مراقبت قرار گیرد و پس از آن در طول دوران تحصیل از آموزش و پرورش مجانی با
کیفیتی باال برخوردار شود ،عالوهبر اینها ،او ماهانه (در سال  ،2011مبلغ  167دالر) مقرری
دریافت میکند .چنانچه والدین این کودک بیکار باشند و یا درآمد آنها کفاف یک زندگی با
استانداردی شرافتمندانه را نکند ،تحت پوشش بیمة بیکاری یا کمکهزینة اجتماعی قرار
میگیرند .پس از پایان تحصیالت دبیرستان یا دانشگاهی نیز تحت پوشش بیمههای مختلف
اجتماعی هستند تا چنانچه بهدلیل بیکاری ،بیماری یا ازکارافتادگی زودرس نتوانند عایدی کافی
برای تأمین معاش را از طریق کار بهدست آورند ،کمکهزینههای اجتماعی آنها را پوشش
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میدهد تا به سن بازنشستگی برسند .در دوران بازنشستگی ،صرفنظر از موقعیتی که در بازار
کار داشتهاند ،دستکم از حقوق بازنشستگی همگانی برخوردار میشوند که آنها را در طی
سالمندی تأمین میکند ،ضمن آنکه در سنین پیری نیز به مراقبت نیاز دارند ،سیستم درمانی و
مراقبتی تقریباً بهطور مجانی و در استانداردی باال به آنان رسیدگی خواهد کرد .عالوه بر
جنبههای مادی از حقوق شهروندی که فرد را از گهواره تا گور در پناه و بیمة جامعه محفوظ نگاه
میدارد ،موارد متعددی از خدمات اجتماعی در حوزه عمومی نیز در نظر گرفته شدهاند که زندگی
دلپذیری را برای شهروندان در عرصة عمومی جامعه تأمین مینمایند ،از امنیت در کوچه و
خیابان ،دسترسی به فضاهای همگانی در محیطهای ورزشی و تفریحی گرفته تا حقی که همة
شهروندان برای بهرهبرداری از طبیعت و جنگلها از آن برخوردارند .اگر برخورداری از آزادی
بیان ،آزادی تجمع ،تظاهرات و مواردی از ایندست را هم به سایر حقوق اجتماعی بیفزاییم ،به
این نتیجه میرسیم که دامنة حقوق اجتماعی در دولتهای رفاه سوسیالدمکراتیک بسیار
گسترده شده است .چنانچه موارد گوناگون حقوق اجتماعی در جوامع سوسیالدمکراتیک را با
جوامع لیبرال یا حتی محافظهکار -دمکرات مسیحی مقایسه کنیم ،درمییابیم که فاصلة این
سیستمها در تأمین حقوق اجتماعی شهروندان به شکل قابلتوجهی با هم اختالف دارد و بین
برخی از سیستمها مانند سیستم سوئد با آمریکا تفاوت حقوق شهروندی بسیار فاحش است.
افزایش دامنة حقوق شهروندی در کشورهایی که با الگوی سخاوتمندانه سوسیالدمکراتیک
اداره شدهاند ،این امکان را فراهم آورده است تا مردم سایر ملل هم ضمن کسب آگاهی از این
تجارب ،به کاستیهایی که سیستمهای موجود در کشورهای آنها دارد پی ببرند و برای رسیدن
به سطح باالتری از حقوق شهروندی ،سطح توقعات خود را افزایش دهند .به بیان دیگر،
دولتهای رفاه سخاوتمند ،با عملکرد خود به نهادینه کردن حقوق شهروندی ،حتی در ابعاد
جهانی ،همّت گماردهاند و توانستهاند شأن و حرمت انسانها (شهروندان) را در برابر صاحبان
قدرت به سطح باالتری ببرند.
تغییر نقش دولت؛ از عامل قدرتهای اقتصادی به تأمینکنندة حقوق مردم

در دوران شکلگیری و تداوم نظامهای رفاهی سخاوتمند ،نقش دولتها از نهادهای تأمینکنندة
منافع گروههای اقتصادی ،که در دوران مدرنیسم نقش پیشتاز را در توسعة صنعتی و اقتصادی
برعهده داشتند ،به تأمینکننده منافع و حقوق اجتماعی گروههای مختلف ،که عمدتاً در دوران
مدرنیسم شکل گرفتند ،گسترش پیدا کرده است .نگاهی به نقش و عملکرد "دولت"ها و
نهادهای قدرت سیاسی طی یک قرن اخیر نشان میدهد که این نهادها در ابتدای قرن بیستم
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اغلب تحت نفوذ بازیگران اقتصادی بودند و دولتها اصلیترین وظیفة خود را ایجاد شرایط
مساعد برای توسعة اقتصادی میدانستند .اما بهتدریج و با شکلگیری و متشکّل شدن گروههای
جدید اجتماعی و سپس حضور این گروهها در عرصة سیاستگذاری که بیشتر از طریق
سازمانهای سیاسی و صنفی صورت میگرفت ،وظایف نهاد دولت هم تغییر پیدا کرد و بازیگران
عرصة سیاست بهطور گسترده توجهات خود را به حقوق اجتماعی معطوف کردند و حوزه
سیاستگذاری را به عرصة اجتماعی گسترش دادند .البته این امر ،بهمعنی بیتوجهی دولت به
زمینة اقتصاد نبود ،بلکه به این مفهوم بود که پس از توسعة سرمایهداری ،بازیگران اقتصادی
دیگر نیازی به حمایت گستردة دولت نداشتند ،بلکه خود از بنیه و توان کافی برای پیشرفت
برخوردار بودند .هرچند در مواردی ،سرمایهداری ،نهاد دولت را بهواسطة سیاستگذاری و
قانونگذاری ،کنترلکننده و دستوپاگیر دانسته وخواهان محدود شدن اقتدار آن هم بوده است.
البته یک گرایش جدّی هم در سرمایهداری وجود داشته که همواره دولت را بهدلیل سازماندهی
اجتماعی و ایجاد شرایط مناسب برای گروههای اجتماعی ،ستایش و تقدیر کرده است ،زیرا
بهاینترتیب نظم و امنیت اجتماعی بهطور سازنده و صلحآمیز در جامعه برقرار و نهادینه میشود.
در الگوی سوسیالدمکراتیک ،نقش مثبت و سازندة دولت در تحکیم زیرساختهای الزم برای
رشد سرمایهداری از این هم بیشتر بود ،چه دولت با در اختیار قرار دادن آموزش و بهداشت به
تمامی شهروندان ،آنهم با کیفیتی باال ،نیروی کار توانمند و سالم و خالق را پرورش میداد و از
این حیث نیاز سرمایهداری در برخورداری از نیروی کار مطلوب را تأمین نموده است.
البته در اواخر قرن بیستم ،شاهد بودیم که دغدغة تأمین نیازهای اجتماعی شهروندان به
مهمترین حوزة فعالیت دولتهای ملّی تبدیل شد .با آغاز روند جهانی شدن ،البته دولتهای ملّی
با چالشهایی نیز مواجه شدند که برخی از صاحبنظران از آن ،تحت عنوان تضعیف دولتهای
ملّی و عقبنشینی دولتها از برخی حوزههای اقتصادی و واگذاری آن عرصهها به شرکتهای
چندملّیتی و فراملّیتی سخن بهمیان آوردند .اما آنچه کماکان مورد توافق همگان است ،این
مطلب است که حتی در ساختار جدید قدرت ،تعیین سیاستها و روندها در حوزة اجتماعی
همچنان بر عهدة دولتهای ملّی است.
ایجاد زمینة مناسب برای توسعة اقتصادی و صنعتی

سوسیالدمکراتها در کشورهای "نوردیک" ،با رویکردی مثبت و سازنده به ضرورت توسعة
صنعتی و اقتصادی ،شرایط مساعدی را برای پیشرفت شرکتها و مراکز صنعتی فراهم کردند
و با ایجاد دولت رفاه سخاوتمند ،نیروی کار و گروههای حقوقبگیر در جامعه را با روند عقالنی
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کردن تولید و پیشرفت صنعتی همراه نمودند .در برابر "سوسیالیسم واقعاً موجود" ،سوسیال
دمکراسی نهتنها مدافع نظام سرمایهداری شد ،بلکه با تمام توان در جهت پویایی ،شکوفایی و
توسعة شرکتها و نهادهای بخش خصوصی گام برداشت .نخست آنکه ،صلح و آرامش را در
بازار کار برقرار کرد .در برابر توزیع عادالنة ثروت از طریق آمادگی بخش خصوصی جهتِ
تأمین هزینهها ،نظام جامع رفاهی میّسر شد ،سندیکاهای کارگری توافق کردند که هیچگاه به
اعتصاب ،کمکاری و ایجاد درگیری در بازار کار روی نیاورند و برای همیشه کلیة اختالفات را
پشت میز مذاکره حل کنند .این توافق بهغیر از یکی دو مورد در طول هفتاد سال اخیر ،در
کلیة کشورهای "نوردیک" رعایت شده است .دوم آنکه اتحادیههای صنفی پذیرفتند که با
کارفرمایان در راستای عقالنی کردن و مدرنیزه کردن صنعت در این جوامع ،منتهای همکاری
را بهعمل آورند .این توافق به این معنی بود که کارفرمایان در مدرنیزه کردن روند تولید ،که
میتوانست به بیکاری گستردة کارکنان یک کارخانه و یا یک واحد تولیدی منجر شود ،نهتنها
با مقاومتی از سوی سندیکاها مواجه نمیشدند ،بلکه از حمایت آنها نیز برخوردار میگردیدند.
کارگاهها و روندهای کمبازدة تولید که وقت ،توان و نیروی کار را برباد میدادند میبایست
تعطیل شده و به جای آنها ،فعالیتهای آیندهدار تولیدی و اقتصادی که در عرصة بینالمللی
قادر به رقابت و سرفراز بودند ،جایگزین شوند .نمایندگان سندیکاهای کارگری در طول این
دوران ،در هیئتمدیرة شرکتها عضویت داشتند و در عالیترین مراجع تصمیمگیری،
نظرات فنی و کارشناسی خود را دربارة چگونگی توسعه و پیشرفت تکنولوژیک و بهبود روند
تولید در اختیار مدیران و مهندسینی میگذاشتند که مسئولیت مدرنیزه کردن مراکز تولیدی را
برعهده داشتند.
در برابر این همکاری و همگامی گسترده با مدیران و صاحبان شرکتها ،کارکنانی که در
روند مدرنیزه شدن ،بیکار میشدند ،از حقوق و مزایای سخاواتمندانهای برخوردار بودند و عالوه
بر این ،فرصت پیدا میکردند در دورههای آموزشی که توسط بازار کار ترتیب داده میشد،
شرکت نمایند .هدف این دورههای آموزشی ،انطباق و آمادهسازی کارگران بیکار با نیازهای
جدید و دایماً متحول بازار کار بود .عدم ایجاد اختالل در روند مدرنیزه کردن شرکتها و مراکز
تولیدی ،آمادگی نیروی کار برای جابهجایی و فراگیری حرفههای جدیدی که تقاضا برای آن
افزایش مییافت ،دوری جستن از درگیری ،حل اختالفات در بازار کار از طریق مذاکره ،همة
اینها از موارد عمدهای هستند که نشان از رویکرد سازندة نیروی کار در جهت تقویت و تحکیم
سرمایهداری و نهادهای اقتصادی آن دارد.
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به بیانی دیگر ،سوسیالدمکراتهای عملگرا مدعیاند که مستعدترین و مناسبترین شرایط
را برای شکوفایی و پیشرفت سرمایهداری فراهم کردهاند و از اینحیث خود را از لیبرالها و
نئولیبرالها سرفرازتر میدانند .آنها برای اثبات ادعای خود به تجربة سوسیالدمکراسی در
کشورهای "نوردیک" (سوئد ،نروژ ،دانمارک ،فنالند و ایسلند) اشاره میکنند که در آنجا
سرمایهداری ،پیشرفت چشمگیری داشته و اقتصاد ملّی این کشورها طی  70-60سال اخیر از
دینامیزم باالیی برخوردار بوده است .تا جاییکه شرکتهایی که از این کشورها سر برآوردهاند ،در
عرصة بینالمللی قابلیت بسیار باالیی در رقابت نشان دادهاند .کارشناسان دولتهای رفاه ،علت
اصلی این پیشرفت را در توافق تاریخی بین سرمایه و کار ،یا بهعبارتی بین سندیکاهای
سراسری کارگران و کارمندان از یکسو و اتحادیة سراسری کارفرمایان جستوجو میکنند که
حتی پیش از وقوع جنگ جهانی دوم ،راه مدارا و همکاری و دوری از تنش را برگزیدند.
سندیکاهای کارگری نیرومند در اسکاندیناوی از همان مراحل آغازین حضور فعال خود در روند
تأثیرگذاری بر عرصة سیاستگذاری اجتماعی ،دریافتند که تنها زمانی میتوانند رفاه و سعادت را
برای اعضای خود و کالً حقوقبگیران در این کشورها فراهم سازند که اقتصاد این کشورها در
مسیر پیشرفت و توسعه قرار گیرد .آنها همچنان بر این باور بودند که دولتی کردن تولید صنعتی
نهتنها به شکوفایی آن منجر نمیشود ،بلکه آنچنان که در کشورهای بلوک شرق تجربه شد ،به
انهدام آنها خواهد انجامید .بههمینسبب بهجای ملّی کردن مالکیت شرکتها و نهادهای تولیدی
و خدماتی و تجاری ،به ملّی کردن مصرف روی آوردند .یعنی اینکه برخالف "سوسیالیسم واقعاً
موجود" آن زمان ،هدف خود را بر این نگذاشتند که بخش خصوصی را نابود و شرکتهای
خصوصی را دولتی سازند .سوسیالدمکراتها از ابتدا ،نابودی نظام اقتصادی سرمایهداری را از
برنامة خود حذف کردند و بهجای آن ،انسانی کردن این نظام را از طریق بازتوزیع عادالنهتر
مواهب سرمایهداری در میان همگان ،هدف خود قرار دادند .در واقع آنها دریافته بودند که از
پتانسیلی که در سرمایهداری و انباشت سرمایه وجود دارد میبایست به نحو احسن استفاده کرد،
زیرا این پتانسیل موجب میشد تا بخش خصوصی در جهت افزایش تولید ،رشد ثروت در جامعه
و ایجاد کار تالش کند ،امری که هیچگاه دولت از پس آن برنمیآمد .آنچه مورد عالقه سوسیال
دمکراتها بود ،بازتوزیع عادالنة ثروتی بود که در مناسبات اقتصادی سرمایهداری بهدست
میآمد .البته موفقیت این استراتژی در گرو توافقی بود که میبایست میان طرفین صورت پذیرد،
یعنی اینکه صاحبان سرمایه و شرکتها هم حاضر به پذیرش این امر شوند که نیروی کار را در
سود حاصل از پیشرفتهای بخش خصوصی سهیم نمایند .چنین توافقی در کشورهای
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اسکاندیناوی صورت پذیرفت .اتحادیههای سراسری کارفرمایان و کارگران بر سر الگوی
سخاوتمند رفاه که قرار بود سرمایهداری انسانی را پیاده کند به توافق رسیدند .پس از حصول
چنین توافقی بود که نیروی کار به رهبری سندیکاهای کارگری ،خود به اصلیترین عامل
پیشرفت و توسعة اقتصادی تبدیل شد و از طریق حمایت همهجانبه از سرمایهداری به چنین
رفاهی دست یافت.
تأمین برابری جنسی از طریق حضور گسترده زنان در عرصة تولید

یکی از بزرگترین دستآوردهای ماندگار دولت رفاه سوسیالدمکراتیک ،ایجاد شرایط مناسب
برای حضور گسترده زنان در بازار کار بوده که از این طریق منجر به تضعیف شدید نابرابریهای
جنسی گردیده است .از شاخصههای برجستهای که مؤید تضعیف نابرابریهای جنسی است،
میزان باالی اشتغال زنان در بازار کار است که پس از پایان جنگ جهانی دوم ،همپای
شکلگیری و رشد دولتهای رفاه سوسیالدمکراتیک در کشورهای اسکاندیناوی رشد کرد تا
جاییکه در اوایل دهة نود سدة گذشته میالدی ،به باالترین حد خود یعنی  83درصد ،رسید ،این
میزان اشتغال زنان ،تنها  3درصد کمتر از مردان بود .البته بحران اقتصادی دهة نود که به
افزایش بیکاری (هم در میان مردان و هم زنان) انجامید ،موجب شد تا میزان اشتغال زنان هم با
 10درصد کاهش ،به حدود  73درصد برسد .همزمان میزان اشتغال زنان در کشورهای جنوب
اروپا کمی بیش از  40درصد و در اروپای مرکزی حدود  60درصد بوده است.
در میان کشورهای "انگلوساکسون" تنها بریتانیاست که در آن اشتغال زنان به اسکاندیناوی
نزدیک است .بهطورکلّی ،درحالیکه اختالف میان میزان اشتغال زنان و مردان در سوئد کمی
بیش از  5درصد است ،این میزان در کلّ اتحادیه اروپا به بیش از  13درصد میرسد .عالوه بر
باال بودن سطح اشتغال زنان ،شاخصة مهم دیگر که نشاندهندة پیشرفت حصول برابری جنسی
در نظامهای سوسیال دمکراتیک است ،تفاوت سطح دستمزدها بین زنان و مردان است .هرچه
اختالف بین سطح دستمزدهای زنان و مردان کمتر باشد ،آن جامعه از نظر رسیدن به برابری
جنسی موفقتر عمل کرده است .از این حیث هم ،الگوی سوسیالدمکراتیک شرایط بهتری را
برای زنان فراهم کرده است .درحالیکه سطح دستمزد زنان در کشورهای سوئد و دانمارک
حدود  84درصد دستمزد مردان است ،در انگلستان این میزان حدود  ،70آلمان  ،74اسپانیا  75و
در ایتالیا  78درصد است .فرانسه با  80درصد ،از سایرین به کشورهای اسکاندیناوی نزدیکتر
است .سومین شاخصة مهم برای سنجش برابری جنسی ،نقش و حضور زنان در موقعیتهای
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مهم تصمیمگیری در عرصههای گوناگون اجتماعی است .از اینرو ،جوامعی که در آنها الگوی
سوسیالدمکراتیک پیاده شده است ،نتایج بهتری را نشان میدهند .بهعنوان مثال ،میزان حضور
زنان در پستهای مدیریتی (عمدتاً در ردههای میانی) در کشورهای اسکاندیناوی نزدیک به 40
درصد است ،همینطور در سمتهای سیاسی و حضور در پارلمان و دیگر نهادهای منتخب و نیز
موقعیتهای آکادمیک و در رسانهها ،زنان در کشورهایی که دولت رفاه سوسیال دمکراتیک
مدیریت جامعه را برای مدت طوالنی در دست داشته است ،از موقعیت باالتری نسبت به زنان
در دیگر جوامع صنعتی برخوردار شدهاند .جامعهشناسان و پژوهشگران رفاه بر نقش و مشارکت
باالی سندیکاها و دیگر جنبشهای اجتماعی (بهویژه جنبش زنان) در سیاستگذاری اجتماعی،
بهعنوان مهمترین عامل پیشرفت در زمینة برابری جنسی ،تأکید دارند .در این زمینه ،بر نقش
سیاستگذاری در امور خانواده توجه شده است که با ایجاد سیستم سخاوتمندانه مراقبتی و
نگهداری از کودکان ،سالمندان و توانخواهان که تا پیش از آن ،وظیفة نگهداری از آنان بر
دوش خانواده و بهویژه زنان بوده است ،بار سنگین کار بدون دستمزد در خانه را تا حدود زیادی از
دوش زنان برداشته و از این طریق شرایط مناسبی را برای حضور آنان در بازار کار فراهم نموده
است .از سوی دیگر ،دولتهای رفاه با ایجاد نهادهای مراقبتی ،میزان اشتغال را در بخش
عمومی در ابعاد وسیعی گسترش دادهاند و بدینترتیب برای گروههای تازهوارد به بازار کار
(خصوصاً زنان) شرایط بسیار مساعدی را برای اشتغال فراهم آوردهاند .بیجهت نیست که "پییر
بوردیو" جامعهشناس سرشناس فرانسوی ،دولتهای رفاه را بهترین دوست زنان در طی چند
دهة اخیر میداند .زیرا همانطورکه "بوردیو" تأکید میکند ،دولتهای رفاه با ایجاد شرایط
مساعد و ورود گستردة زنان به بخش عمومی ،راه آنان را به بازار کار باز کردند و این امکان را
برای بسیاری از زنان فراهم آوردند که پس از کسب تجربه در بخش عمومی ،به حوزههای دیگر
بازار کار ،مانند اشتغال در بخش خصوصی یا تأسیس شرکت وارد شوند .کسب درآمد و استقالل
اقتصادی بدونشکّ شرط اصلی پیشرفت در زمینة برابری جنسی بوده است .تأمین برابری
جنسی عالوه بر اهمیتی که از نقطهنظر انسانی و پیشرفت دمکراتیک داشته ،یعنی پایههای ستم
مضاعف را تضعیف کرده است ،از نظر اقتصادی نیز بسیار مهم تقلی میشود ،زیرا موجب فعال
شدن نیمی از آحاد جامعه گردیده است که تا پیش از آن ،صرفاً به کار بدوندستمزد در خانه
مشغول بودند .افزایش حداکثری از نیروی بالقوة کار ،موجب افزایش تولید و رشد اقتصادی
نیز شده است.
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دربارة دستآوردهای راهبردی سوسیالدمکراسی ،به چهار عامل مهم اشاره شد .از بسط و
توسعه حقوق شهروندی بهعنوان مهمترین دستآورد دولتهای رفاه سوسیالدمکراتیک نام برده
شد ،زیرا موجب گسترش حقوق فردی گردیده است .به مفهومی گستردهتر ،بسط و توسعة
حقوق شهروندی به دایرة حقوق اجتماعی ،گذار از برداشتی حداقلی به برداشتی حداکثری از
دمکراسی بوده است .دوم اینکه ،دولتهای رفاه برای "حکومتهای" دمکراتیک ،نقش جدیدی
قائل شدند که مدیریت برنامههای رفاهی و خدماتی برای جامعه بود ،نه اینکه آنها صرفاً
تأمینکنندة نیازهای بازیگران اقتصادی باشند .سومین دستآورد دولتهای رفاه ،ایجاد شرایط
مناسب برای توسعه صنعتی و اقتصادی و مستحکم کردن موقعیت سرمایهداری بوده است .این
دستآورد از طریق جلب حمایت نیروی کار ،که اکثریت بزرگی را در جوامع صنعتی تشکیل
میداد ،نسبت به آزادی عمل سرمایهداری در تحقق پیشرفتهای تکنولوژیک و ایجاد تحول در
امر صنعت و تولید حاصل شده است .در دوران توسعة سریع صنعتی در دهههای پس از جنگ
جهانی دوم ،دولتهای رفاه حتی با آموزش نیروی کار و بهروز کردن دانش فنی آنان برای
مشاغلی که مورد نیاز بازار کار بود ،دغدغة شرکتها جهت دسترسی به نیروی کار را به حداقل
ممکن رساندند .سرانجام اینکه دولتهای رفاه در جهت حل یکی از مشکالت بزرگ بشری،
یعنی از میان بردن تبعیض جنسیتی گامهای بزرگی برداشتند و در این مسیر نشان دادند که
تبعیض جنسیتی بهعنوان یکی از زائدههای بازمانده از روابط و مناسبات سنتی قدرت ،قابل
تضعیف و از میان برداشتن است ،چنانچه ارادهای برای تغییر آن در جامعه وجود داشته باشد.
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 -5-2سوسیال دمکراسی ،سوسیالیسم غیرایدئولوژیک
(ناصر کاخساز)

برخی از شناسههای سوسیال دمکراسی که در زیر خواهند آمد را در نوشتههای گوناگون بهطور
پراکنده مورد بحث قرار دادهام .قصد از این نوشته ،ارائة ریز منظم شناسههای یادشده است.
سوسیال دمکراسی برای ایرانیان تنها پدیدهای جهانی نیست ،تجربهای داخلی و ملّی نیز
محسوب میشود .شناسههای سوسیال دمکراسی بهشرح زیر است .شناخت این ویژگیها مفهوم
سوسیال دمکراسی را شفاف میکند:
 .1ردِّ مرحلهای بودنِ انقالب بورژوا دمکراتیک :مرحلهای بودن به این معناست که با
انقالب بورژوا دمکراتیک ،استبداد سیاسی را از بین میبریم تا در اولین فرصت،
دمکراسی حاصل از آن را ساقط کنیم( .بورژوا دمکراتیک که صفت دمکراسی
بورژوازی است ،یک اصطالح مارکسیستی است و در زبان عرفی و مردمی،
دمکراسی پارلمانی نامیده میشود).
 .2رد تئوری انقالب :یعنی باور نداشتن به انقالب اجتماعی -سیاسی دیگر ،پس از
انقالب بورژوازی .چراکه تئوری انقالب ،حقوق بشر و پلورالیسم را از صدر برنامة
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 .1این مطلب از ناصر کاخساز و بهمنظور تکمیل گفتههای ایشان با رادیو پارس دربارة سوسیال دمکراسیی و
لیبرالیسم ،به قلم وی نگاشته شده است.
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حاکمیت سیاسی خارج میکند .هر نظریهای که به دور زدن دمکراسی و حقوق بشر
باور دارد ،حرمت آزادی فردی را پاس نخواهد داشت.
 .3باور به اینکه قواعد مبارزة سیاسی در جاییکه انتخابات آزاد وجود دارد ،تابع قواعد
ساختاری دمکراسی هستند (پذیرش قانونیت ،مبارزة پارلمانی و تن دادن به رأی
اکثریت) .اگر در نتیجة یک انتخابات آزاد ،دولتی با رأی همة مردم به قدرت برسد و
در حاکمیت که قرار گرفت ،خود را نمایندة یک طبقة اجتماعی بداند ،دولتی
غیردمکراتیک است؛ چراکه از نتیجة آراء عمومیعدول نموده و وکالت ملّی خود را
رها کرده است.
 .4سوسیال دمکراسی یک پدیدار اجتماعی پسا ایدئولوژیک است .فرا ایدئولوژیکی
بودنِ سوسیالیسم گاه در نظرات کالسیکها نیز به چشم میخورد ".انگلس" در
نامة چهاردهم ژوئیة  1893به "فرانس مهرینگ" ،ایدئولوژی را آگاهی دروغین
تلقی کرد .یعنی «فرآیند ذهنیِ باژگونهای که در آن انسانها بهدرستی نیروهای
هادی اندیشههای خود را درک نمیکنند» )1(.در دوران "استالین" اما ،ایدئولوژی به
همة صورتهای آگاهی اجتماعی اطالق شد .در ادبیات رسمی حزب کمونیست
شوروی یی تا پیش از سقوط یی تئوری پایان ایدئولوژی ،یک تئوری ساخته و
پرداختة سرمایهداری تلقی میشد .در اینگونه فضای آموزش ایدئولوژیکی ،نیروهای
وفادار به "میم .الم" در ایران فقدان ایدئولوژی را فقدان هویت و تعهد میدانستند.
این نگرش بهتدریج به نیروهای مذهبی نیز کشیده شد .علی میهندوست از رهبران
مجاهدینخلق در دادگاه نظامی دوران شاه ،در دفاعیة خود سرمایهداری را بهخاطر
نداشتن ایدئولوژی مورد سرزنش قرار داد .پس ایدئولوژی بهتدریج همان معنایی را
پیدا کرد که "ناپلئون" به آن داده بود؛ ناپلئون ،ایدئولوگها را خیالبافان سیاسی
مینامید .امروزه در نبودِ جنبش آزادیخواهی یا ضعف آن ،ایدئولوژی غالباً نقش
متافیزیکی یک مذهب نامرئی را ایفا میکند ،یک آپارات تفسیرکنندة واقعیت ،که
واقعیت را با یک عقل کلی تطبیق میدهد .ریشة این ایدئولوژیسم را در این عقیدة
"هگل" میتوان یافت که گفت« :واقعیت باید با واقعیت عقل کلّی همخوان باشد،
()2
واال واقعی نیست».
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 .1جریانهای اصلی در مارکسیسم ،کوالکوفسکی ،ترجمة عباس میالنی.
 .2همان.
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سوسیال دمکراسی با هر تعبیری از عدالت که با آزادی فردی ،سیاسی و حقوق بشر
تعارض پیدا کند ،مخالف است.
سوسیال دمکراسی بهجای دولتِ طبقهای ،به دولت همة مردم یا دولت ملّی باور
دارد.
سوسیالیسم دمکراتیک ،یکی از ویژگیهای محوری سوسیال دمکراسی است.
استفاده از این دوره ،نیازمند زبانی شفاف است .کاربرد کلّی و بدون توضیح آن در
جامعة پیشامدرن میتواند پوششی برای سوسیالیسم سنتی (سوسیالیسم ایدئولوژیک)
باشد .توضیح روشنِ سوسیالیسم دمکراتیک با تذکر و تکرار و تأکید بر اصل تقدم
آزادیهای فردی و حقوق بشر و نظام پلورالیستی و حقوقی عمَلی است؛ یعنی باید
روشن کرد که هدف سوسیالیسم دمکراتیک ،نه انجام تئوری انقالب که دفاع از
سوسیالیسم در چارچوب نظام پلورالیستی است.
اتحاد با لیبرالیسم :سوسیال دمکراسی بهمنظور پیشرفت برنامة عدالت اجتماعی خود
با برنامة آزادیهای فردی و پلورالیسم اتحاد میکند و عدالت اجتماعی را همچون
یکی از دو پایة اصلی ساختار دمکراسی در جامعة ملّی تثبیت مینماید .شکل دادن
به دمکراسی ،بدون تقویت لیبرالیسم ناممکن است .لیبرالیسم و سوسیال دمکراسی
دو پایة ساختار دمکراسی محسوب میشوند .لیبرالیسم ،براساس تجربة دمکراسی در
اروپا ،موفقترین نگرشی بوده است که مذهب را ایدئولوژیزدایی کرده است .در
عین حال اتحاد با لیبرالیسم نباید مرز درونی سوسیال دمکراسی را با لیبرالیسم
مخدوش کند( .نگرش "گرهارد شرودر" در سوسیال دمکراسی آلمان ،نمونهای از
مخدوش شدن این مرز درونی است).
سوسیال دمکراسی یک تجربة ملّی است که وجدان جهانی دارد .این اتهام که
طرفداران سوسیال دمکراسی در ایران از سوسیال دمکراسی اروپایی دنبالهروی
میکنند و خود حرفی برای گفتن ندارند ،با توجه به تجربة مشخص سوسیال
دمکراسی در ایران ،مردود است .انشعاب خلیل ملکی از حزب توده که در میانة دهة
بیست اتفاق افتاد ،یک تجربة داخلی و ملّی بود و از ضرورت جنبش مستقل
عدالتخواهی در ایران برمیخاست .خلیل ملکی بهمحض انشعاب از حزب توده با
نهضت ملّی پیوند خورد و نشان داد که نهضت ملّی و سوسیال دمکراسی دو پایة
ساختار دمکراسی در ایران است.
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 .10تقدم آزادی بر عدالت :اگر عدالت مقدم بر آزادی و پلورالیسم شمرده شود ،به
سوسیالیسمی که ناقض حقوق بشر است ،میانجامد .طرفداری از اولویت عدالت بر
آزادی در ایران کنونی ،مساواتگرایی نیروهای مذهبی را تقویت و آنها را از تحول
حقوق بشری و لیبرالی که ضرورت تحول اجتماعی در ایران است ،دور میکند و
زمینة وفاق آنها را با ایدئولوژی مستضعفی بنیادگرایان گسترش میدهد.
 .11مبارزة ضدامپریالیستی بر پایة تعارض ساختگی بین عدالت و آزادی ،به ناگزیر به
سنتی تبدیل میشود که عدالت را سحرآمیز و ایدئولوژیک میکند و آن را در یک
بستة اعتقادی میبندد ،بههمینسبب به سود نیروهای بنیادگرای مذهبی تمام
میشود .سنت مبارزة ضدامپریالیستی یی از نظر فلسفی یی بر پایة تقدم کلّیتهای
مفهومی و انتزاعی بر مصادیق زنده و مشخص مبتنی است .کلّیترین مفهوم در
سنت ضدامپریالیستی ،مفهوم آمریکاست .تقدم مفهوم کلّی بهاینمعناست که برخورد
با مفهوم یادشده از بیرون صورت میگیرد و بنابراین نقش تحوالت فرهنگی و
درونی در ساختار جامعة انسانی را در سایة آن قرار میدهد ،بدینساناستکه مثالً
پلورالیسم ،که مفهومی مشخص و زنده است ،نسبت به مفهومهای کلّی و انتزاعیِ
اسالم ،مارکسیسم و آمریکا (که خصلتی مقدس یا شیطانی پیدا میکنند) ،فرعی
میشود .این تقدم مفهومی و کلّیگرایانه در فاز کنونی مدرنیته که در اصطالح به
آن پسامدرن نیز میگوییم ،اعتبار خود را از دست داده است.
 .12سوسیال دمکراسی :سوسیالیسمی است که گام به گام با دستآوردهای زمان خود
هماهنگ شده است .هر رویداد بزرگی چه در قلمرو فنشناسی و چه در هنر و قلمرو
شناخت نظری ،در سوسیالیسم پژواک مییابد .پیشتر نیز عنوان کردهام که پس از
چرخش امپرسیونیستی در نقاشی و هنرهای دیگر ،سوسیالیسم دیگر نمیتوانست
پیشاامپرسیونیستی باشد .بیهوده نیست که چرخش سوسیالیستی در برنامة "گوتا" در
 1875همزمان با تولید آثار نقاشان بزرگی مانند "آگوست رنوار" و "ادوارد مانه" بود.
"رنوار" تابلوی "آسیای گالِت" را در همان سال و "کلود مونه" تابلوی "راهآهن
سنالزار" را دو سال بعد از "گوتا" کشیدند ،تابلوهایی که افق نوینی را به روی هنر
گشودند؛ یعنی مسئله این نبود که در کنگرة "گوتا"" ،السالیها" با دیگر پیشگامان
سوسیال دمکراسی علیه خط رادیکال متحد شدند ،یا بهاصطالح توطئه کردند ،بلکه
چشمانداز تقدم آزادی بر عدالت بود که نطفة سوسیال دمکراسی در "گوتا" را منعقد
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کرد .همچنانکه اختراع دوربین عکاسی بود که چرخش هنر نقاشی را به آزادی
بیشتر(یعنی به اَبستراکسیون) هدایت کرد .به بیان دیگر ،مسئله ،چرخشی پارادایمی
بود که در حال شکل گرفتن بود .اَبستراکسیون در هنر نقاشی که ی در عمل ی
فضای بستهبندی شدة ایدئولوژیک را در هم فرو ریخت ،یکی از نمادهای این
چرخش پارادایمی بود .امپرسیونیسم ،هنر نقاشی را از قید و بندهای شکلی و خطی
پیشین آزاد کرد .و این نمیتوانست در آزاد شدن اندیشة سیاسی از فرهنگ
تکخطی و قالبی بیتأثیر باشد .پس از هر رخداد بزرگ در اندیشه و هنر،
سوسیالیسم دیگر نمیتواند در موقعیت پیشین باقی بماند.
 .13نفی فورمالیسم سیاسی :سوسیال دمکراسی بر زمینة تحول اجتماعی لیبرال در
جامعه رشد میکند .فرهنگ لیبرال که ضعیف باشد ،در بخش مذهبی،
مساواتگرایی چوب کبریتی و خردهبورژوایی ،و در بخش چپ ،سوسیالیسم
ایدئولوژیک رشد میکند .انقالب  57بهدلیل نیرومند بودن زمینة فرهنگیای که به
این دو گونه مساواتگرایی اشتراک میبخشید ،سر از انقالب اسالمی درآورد .نتیجة
رشد نکردنِ فرهنگ لیبرالی و سوسیال دمکراتیک ،رشد فورمالیسم در ادبیات و زبان
سیاسی است .فرهنگ هرچه سطحیتر باشد ،تمایل به واژههایی که ظرفیت
ایدئولوژیک بیشتری دارند ،بیشتر میشود و افراط در کاربرد آنها لذتبخش میگردد.
مثالً واژة "چپ" به نام خانوادگی فرد اضافه میشود و فرد آن را به هر جا که
میرود با خود میبرد و به استعمال لحظه به لحظة آن معتاد میشود ،بههمینسبب
آن را بهتدریج از معنا و اعتبار میاندازد .از جمهوری اسالمی آموختهایم که واژة
اسالم را هرچه بیشتر بهکار بُرد ،آن را توخالیتر و بیاعتبارتر کرد و سبب نفرت
گروههای گستردهای از مردم نسبت به آن شد .سوسیال دمکراسی چون محصول
پیشرفت فرهنگ لیبرالی است ،به این فورمالیسم در ادبیات سیاسی پایان میدهد.
هرچه فرهنگ پیشرفت بیشتری داشته باشد ،کاربرد وجه التزامی در زبان محاورهای
بیشتر میشود .یعنی زبان از سادگی زمختگونه به پیچیدگی مؤدبانه تکامل پیدا
میکند.
 .14گسترده شدن زبان ،تفاهم ارتباطی و پیچیده بودن سیستم داوری :شیوة بیان
اندیشه و عقیدهها در جامعة مدرن ،ضمن اینکه از صراحت برخوردار است ،سطحی
و ساده و حُکمی نیست .صراحت در تفکر پیچیده ،با زمختی و بیپروایی در بیان،
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که در مناسبات پیشامدرن معمول است ،تفاوت دارد .در جامعة مدرن ،کاربرد فعل در
وجه التزامی ،هم در فرهنگ محاورهای مردم و هم در فرهنگ انتقادی روشنفکران،
گسترده است .زبان صریح و روشن در آمیزش با زبان مؤدبانه ،یک ترکیب فرهنگی
بهوجود میآورد که بهعنوان مالک برای شناختن فرهنگ پیشرفته میتواند مورد
استفاده قرار گیرد .با قاطعیت اعتقادی نمیتوان با شیوة بیان و با زبانی سخن گفت
که در آن تحول اجتماعی و روند رویدادها پیچیده و متنوع دیده میشود .پیچیده
دیدنِ تحول اجتماعی فاکتور تردید را وارد زبان میکند و به فرهنگ انتقادی جان
میدهد .سوسیال دمکراسی چون پیآمد یک روند ایدئولوژیزدایی شده است ،و از
آنجاییکه روند ایدئولوژیزدایی در سوسیالیسم جزء بالفصل تحول اجتماعی است،
از زبانی سود میجوید که حاوی سیستم داوری غیراعتقادی و غیرحکمی باشد .فرد
موقعیت اجتماعی و فرهنگی خود را با زبانی که بهکار میبرد ،به مخاطبین خود
نشان میدهد.
 .15سوسیالیسم ،نظم است ،نه نظام :به گفتة "دورنمات" ،نمایشنامهنویس سوسیال
دمکرات آلمانی ،بورژوازی و سوسیالیسم تا هنگامیکه نظم( )1هستند ،باز و گشودهاند
و زمانیکه به نظام یا سیستم تبدیل شوند ،بسته و منحط میگردند.
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 -6 -2رابطة لیبرال دمکراتها با سوسیال دمکراسی
(رامین کامران)

پس از مشروطیت ،دو مفهوم لیبرالیسم و سوسیالیسم از موضوعات اصلی بحث و کشمکش
روشنفکران و فعاالن سیاسی بوده است ،اما تکلیف رابطة ایندو هنوز روشن نشده و کماکان
اغتشاش بسیاری در تعریف این مفاهیم موجود است ،اختالفات هم که بر جای خود است .هدف
این گفتوگو در درجة اول روشن کردن مواضع سایت "ایران لیبرال" و در مرتبة دوم ،تا جای
ممکن ،رفع برخی از ابهامات است.
حسن بهگر :ممکن است بفرمایید آیا از نظر شما این دو مفهوم مخالف هم هستند یا الزم و
ملزوم یکدیگر؟
رامین کامران :نکتة ظریف ،مشکل و در عینحال مهمی را مطرح کردید .مشکل به نظر
من دو طرفه است ،بدون اینکه دقیقاً قرینه باشد.
اول باید توجه داشت که لیبرالیسم خالص و دمکراسی خالص ،هر دو نفیکنندة این نظامی
هستند که ما به اختصار دمکراسی مینامیم و خواستار برقراری آن در ایران هستیم .نام کامل و
دقیق این نظام "دمکراسی لیبرال" است .لیبرالیسم خالص ،نفیکنندة دولت است و اختیار مردم
بر تعیین سرنوشت جمع را مختل میکند .دمکراسی خالص هم ،به اکثریت ،اختیار تام میدهد تا
در هر زمینهای اتخاذ به تصمیمگیری نمایند و هیچ حریمی برای آزادی و اختیار فرد قائل نیست.
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دمکراسی لیبرال ،یعنی تعادل بین ارادة فرد و جمع در اداره کردن جامعه .معیار رأی اکثریت
است ،در عین حفظ حرمت آزادی فرد و اقلیت.
بهطورکلّی لیبرالیسم به دو معنای کلّی و جزئی بهکار میرود .هم در تعریف دمکراسی به آن
صورتیکه میبینیم و طالبیم که به آن اشاره کردم ،نقش اساسی بازی میکند و به این خاطر
بخشی از ایدئولوژی تمامی خواستاران دمکراسی است ،چه چپ و چه راست؛ هم در دل
دمکراسی به بخشی از گروهها و فعاالن سیاسی اطالق میگردد که خواستار رهایی بیشتر از
دخالت دولت هستند.
از سوی دیگر ،سوسیالیسم نیز بهنوبة خود ،هم به مکتبی اطالق میشود که اساساً ایدهآلی
به غیر از دمکراسی را طالب است و ترتیبات دیگری را در ادارة جامعه در نظر دارد ،و هم به
گروهها و افرادی که در دل دمکراسی ،خواستار دخالت بیشتر دولت در ادارة جامعه هستند.
بدینترتیب ،سوسیالیسم هم میتواند بهصورت سوسیال دمکراسی با دمکراسی لیبرال سازگار
باشد و هم میتواند با عرضة ترتیبات دیگری برای ادارة جامعه ،اصل این نظام را از اساس
نفی نماید.
ب :اگر نزدیکی این دو مکتب در قالب دمکراسی ،از بابت نظری موجود است ،چرا در عمل نتیجة
چندانی بهبار نمیآورد؟ چرا در عمل شاهد نزدیک شدن آنها نیستیم؟
ک :این مشکل در دمکراسیهای جاافتاده مشاهده نمیشود ،ولی حق دارید ،ما گرفتار آن
هستیم و ریشهاش در ایدئولوژی است .دوگانگی این دو ایدئولوژی باعث میشود تا افراد و
گروههایی که به اینها متکی هستند ،از مضامینی استفاده نمایند که میتواند بین خواستاران
دمکراسی و مخالفانش ،مشترک باشد .مشکل اینجاست که اشتراک در این مضامین
ایدئولوژیک ،نوعی نزدیکی کاذب بین استفادهکنندگان آنها ایجاد میکند .بهاینترتیب ممکن
است خواستاران سوسیالیسم دمکراتیک با طرفداران سوسیالیسم غیردمکراتیک ،از بابت
ایدئولوژیک نزدیکی بیشتری احساس نمایند تا با لیبرالهایی که خواستار دمکراسی لیبرال
هستند .لیبرالها کمتر گرفتار این مشکل میشوند ،چون شمار لیبرالهای غیردمکرات اندک و
ضعیف است و کسی آنها را بهحساب نمیآورد که اغتشاش ایدئولوژیک ایجاد کنند .نزدیکی و
دوری کاذب ،از بابت سیاسی پدیدآورندة مشکل است ،چون افراد هر دو گروه را به طرف
اتحادهای اشتباهی سوق میدهد.
به تصور من ،آنچه اصل و مشکل امروز ماست ،انتخاب نظام سیاسی است و اینگونه
مضامین ایدئولوژیک ذیل آن قرار میگیرد .بهعبارت دیگر ،طرفداران دمکراسی لیبرال ،چه
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چپگرا باشند و خواستار اختیار بیشتر دولت ،و چه راستگرا و خواستار اختیار کمتر آن ،با هم
قرابتی اساسی و بنیادی دارند که اغلب توجه الزم را به آن ندارند.
بهطور خالصه ،این دو مکتب ،در شکل مطلق و ضددمکراتیک خود ،متنافرند و در جاییکه
دمکراسی لیبرال را میپذیرند ،مکمل هم هستند .بهایندلیل ساده که دمکراسی تکحزبی
ممکن نیست .این نظام حداقل دو حزب الزم دارد که چپ و راستش را تشکیل بدهد:
سوسیالیست و لیبرال .ساختن ایران دمکراتیک ،محتاج همراهی و همکاری این دو گروه است.
آگاهی به این احتیاج متقابل و کوشش هماهنگ ،شرط الزم پیشرفت ما به سوی چنین
هدفی است.
ب :اگر بخواهید تفاوت سوسیال دمکراسی با لیبرالیسم را به کوتاهترین شکل بیان کنید ،چه
خواهید گفت؟
ک :این تفاوت را میتوان از دیدگاههای مختلفی تحلیل کرد .تصوّر میکنم تعریفی که برای
بسیاری پذیرفتنی است ،از این قرار است که لیبرالیسم ،آزادی فرد را بر تصمیمگیری جمع ،مقدم
میشمارد و میخواهد در تعادل بین آزادی مثبت و منفی ،حق تقدم را به دومی بدهد .در مورد
سوسیال دمکراسی ،این امتیاز به آزادی مثبت تعلق میگیرد .این حرف امتدادی هم دارد:
سوسیالیسم اصوالً به ترویج برابری میل دارد ،درصورتیکه لیبرالیسم چنین هدفی را تعقیب
نمیکند .دلیل اینکه این دو نکته را از هم جدا کردم ،این است که نفس دخالت دولت در ادارة
جامعه همیشه با هدف ترویج برابری انجام نمیگیرد و همیشه هم چنین نتیجهای بهبار نمیآورد.
ب :سایت "ایران لیبرال" خود را لیبرال و هوادار دکتر شاپور بختیار که سوسیال دمکرات بود،
میداند به نظر شما این دو با هم تناقض ندارد؟
ک :در وهلة اول ممکن است چنین به نظر بیاید ،پس باید توضیح کوتاهی داد .اول باید به
موقعیت "ملّیون" در صحنة سیاست ایران توجه داشت .گروهی که در اطراف مصدق گرد آمدند
و اهداف نهضت مشروطیت را تعقیب میکردند ،خواستار تحکیم دمکراسی لیبرال در ایران بودند.
به عبارت دیگر ،هدف آنها تعیین نظام سیاسی کشور بود .در بین آنها هم افراد و گروههای چپگرا
یافت میشدند و هم راستگرا .نکته در این بود ،چنانکه منطقی هم است ،بر سر تقدم تعیین نظام
سیاسی کشور بر سیاستهای روزمرة دولت ،با هم توافق داشتند .جبهة ملّی در حقیقت منظومة
دمکراتیکی بود که میبایست با جا افتادن دمکراسی در ایران ،احزاب مختلف چپ و راست
دمکراتیک از دل آن بیرون میآمدند .متأسفانه کودتا باعث شد که این کار به انجام نرسد و
جبهة ملّی هم به همانصورت ماند ،بدون اینکه بتواند هدف اساسی خود را تحقق بخشد.
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مشکل اصلی ما در این مدت تغییر نکرده است ،از آنجا که نظام سیاسی کشور دمکراتیک
نشده ،ما هنوز در این راه میکوشیم و همانطورکه اشاره کردم ،در عین آگاهی به اینکه
گروههای چپ و راست دمکراتیک ،مکمل یکدیگرند ،سرنوشت آنها نیز به هم بسته است.
در درجة اول موقعیت خود را بهعنوان خواستاران دمکراسی لیبرال تعریف میکنیم .در این
حالت نامیکه بر خود نهادهایم ،نه با سوسیال دمکراسی دکتر بختیار و دیگران منافات دارد ،نه با
لیبرال بودن برخی دیگر از پیروان دکتر مصدق ،یا دیگر گروههایی که خود را لیبرال میخوانند.
چپ و راست دمکراتیک هر دو بهمعنای گسترده و اولیة کلمه ،لیبرال هستند .در قدیم سوسیال
دمکراتها خیلی تمایل نداشتند که این امر را بهرسمیت بشناسند ،ولی تصوّر میکنم که فضا در
حال تغییر است .منطق واقعیت کمکم خود را به همه میقبوالند.
ب :سوسیال دمکراتها برای رسیدن به هدف انقالبی خود ،روش مسالمتآمیز را انتخاب
میکنند .شما که خود را لیبرال مینامید چرا هوادار بهوجود آوردن انقالب هستید؟
ک :در حقیقت انتخاب روش ،ارتباط الزمی با گرایش سیاسی ندارد .انتخاب روش در درجة
اول بستگی به موقعیت تاریخی شما و رفتار حریفتان دارد .واقعبینی یعنی در نظر گرفتن اینها و
عمل به تناسب اینها .اضافه کنم که در فضای غیردمکراتیک ،طلبِ دمکراسی ،خواهناخواه رنگ
انقالبیگری بهخود میگیرد.
بههرحال ،تصوّر نمیکنم ،نه همة سوسیال دمکراتها اصالحطلب باشند و نه همة لیبرالها
خواستار انقالب .قبالً در اینباره صحبت کردهایم و من بارها در مقاالتم به این مسئله اشاره
کردهام که در شرایط فعلی و با در نظر گرفتن سختگیری حکومت اسالمی ،تغییر نظام سیاسی
به طریق مسالمتآمیز ممکن بهنظر نمیرسد و بههمینخاطر باید حکومت را ی اگر شده با زور ی
وادار به قبول خواست مردم کرد .مسئلة انقالب مترادف کاربرد انحصاری زور نیست ،در درجة
اول مترادف تهدید به کاربرد آن است .خالصه اینکه یا خودتان به زبان خوش بدهید ،یا مردم
بهزور حق خود را خواهند گرفت.
ب :در این صورت تکلیف اصالحطلبی چه میشود؟
ک :اصالحطلبی از اول هم بخشی از گفتار اسالمگراها بود و هنوز هم هست ،ولی
خوشبختانه اعتبار خود را بهطور جدّی از دست داده است .اول با بیعملی خاتمی و بعد با
بیعاقبتی جنبش سبز و در عاقبت هم با آمدن روحانی .این برای همه روشن شده که
اصالحطلبی در عمل ،معنایی جز طرفداری از باند رفسنجانی ندارد .روی کار آمدن این یا آن باند
اسالمگرا هم ،هر نتیجهای داشته باشد ،حتماً نه در حکم تغییر نظام است و نه حتی تعدیل آن.
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تا آنجا هم که به زندگی روزمره و معاش مردم مربوط میشود ،باز میبینیم که تغییر چندانی در
کار نیست .در این مورد همه چشمشان دنبال گشایش اقتصادی است و این را هم اقتصاددانان
مدتهاست میگویند که مشکالت اقتصادی ایران دالیل سیاسی دارد و از ماهیت نظام و شیوة
عملکرد آن برمیخیزد .چارة کار اقتصاد هم مثل بسیاری مشکالت دیگر ،موکول به حل مشکل
سیاست است و در نهایت محتاج تغییر نظام ،تغییر نظام سیاسی در همهجا مترادف انقالب است.
صورت مسئله و راهحل آن روشن است ،باید پذیرفت و همت به کار بستن آن را بهخرج داد.
مساعی اصالحطلبان فقط یک حاصل دارد و آن افزودن بر طول عمر نظام است .با ترویج
این تصوّر واهی که اصالح ممکن است و آنچه را که مردم میخواهند ،بدون زحمت و با حداقل
خرج حاصل خواهد شد .در یک کالم ،گمراه کردن مردمی که خواستار تغییرند و بهدالیل بدیهی
میخواهند این تغییر ،هزینة هر چه کمتری داشته باشد.
ب :اگر بخواهیم بهزبان ساده بگوییم که سوسیالیسم و لیبرالیسم بهمعنای عدالت و آزادی هستند
آیا یکی بر دیگری مقدم است؟
ک :تصوّر نمیکنم بتوان این دو را بهاینترتیب از هم جدا کرد .اول از همه باید توجه داشت
که آنچه اصل است ،عدالت است و همه به آن موظفند .هر آزادی مطلوب نیست ،آن آزادی
مطلوب است که تأمینکنندة عدالت و مطابق با آن باشد .بهعنوان مثال ،آزادی دمکراتیک که ما
طالب آن هستیم ،پایهاش بر برابری ذاتی افراد بشر است و حق مساوی آنها در تعیین سرنوشت
جمع .این یعنی عدالت سیاسی .اگر سوسیالیسم را مترادف کوشش در راه ترویج هرچه بیشتر
برابری بگیریم که از حقیقت خیلی دور نیست ،باز هم نمیتوان آن را مترادف ترویج هرچه
بیشتر عدالت شمرد .چون عدالت با برابری مترادف نیست ،اگر داستان این بود که ادارة جامعه
بسیار ساده میشد .در برخی موارد ،برابری مترادفِ عدالت است و در برخی نابرابری .بهعنوان
مثال ،نمیتوان گفت افرادی که با توانهای مختلف ،کارهایی با ارزشهای متفاوت و
بهمیزانهای مختلف انجام میدهند ،سزاوار درآمد برابر هستند .البته مثالها بسیار بیشتر از این
است .تصوّر میکنم همان معیار گرفتن بین آزادی مثبت و منفی ،راه بهتری برای جدا کردن
ایندو باشد.
ب :آیا به بهانة آزادی میتوان عدالت را نادیده گرفت و یا برعکس برای برقراری عدالت ،آزادیها
را محدود نمود؟
ک :همانطورکه عرض کردم ،عدالت اصل است .اینکه بخواهیم به اسم آزادی ،عدالت را
مختل کنیم اصالً پذیرفته نیست .البته در مقابل ،میتوان و باید به نام عدالت ،آزادی را محدود
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نمود .همین برابری سیاسی و بهرسمیت شناختن حق برابر مردم در تعیین سرنوشت جمع ،در
حکم محدود کردن آزادی است .آزادی مطلق ،آن آزادی که حد و مرزی نداشته باشد و در آن
هر کس هر کاری خواست بکند ،به دمکراسی ارتباطی ندارد و اصالً با زندگانی اجتماعی سازگار
نیست .هیچ جامعهای را نمیتوان یافت که در آن افراد ،آزادی مطلق داشته باشند .چنین
وضعیتی بیشتر به وضعیت جنگل شبیه است تا جامعهای بشری.
ب :آیا سوسیال دمکراسی فرآوردة مارکسیسم است؟
ک :بههیچوجه .یکی از شاخصهای عمده و اساسی مارکسیسم این است که آنچه را ما
دمکراسی میخوانیم ،حکومتی طبقاتی میشمارد که باید از پایه منسوخ شود .از این دیدگاه،
دولت دمکراتیک در خدمت همه نیست ،حافظ منافع سرمایهداری است .مارکسیسم برقراری
عدالت را به پیدایش جامعة بیطبقه و نابودی دولت حواله میدهد .بههمیندلیل ،استفاده از
ایدئولوژی مارکسیستی در قالب گفتار خواستار دمکراسی که برخی از انقالبیان سابق بیان
میکنند ،گرفتار تناقض است.
باید این سخنان را بهحساب پسماندة گرایشهای جوانی برخی منظور کرد که بخش زائد و
قابل حذفِ گفتار سیاسی امروز آنهاست .اگر خواست دمکراسی از سوی آنها جدّی باشد ،شاید
بتوان به این حرفها اعتنای کمی کرد ،ولی بههرحال باید متوجه خطر آنها بود و این خطر را
گوشزد کرد .دمکراسی ،مترادف آزادی و از جمله آزادی بیان است ،ولی خودش چارچوب و
شکل درست و معین دارد .در دمکراسی کمابیش هر سخنی میتوان گفت ،ولی این بدانمعنی
نیست که هر گفتاری با دمکراسی سازگار است.
ب :میگویند لیبرال دمکراسی تعریف جامعی ندارد یا با بحران روبهرو است و یا اکنون کمرنگ
شده و کاربردی ندارد .نظرتان در این باب چیست؟
ک :دمکراسی لیبرال هم مثل بسیاری از پدیدههای سیاسی ،تعاریف مختلف برمیدارد ،ولی
حوزة کلّی معنای آن که حکومت اکثریت در عین حفظ حقوق اقلیت است ،کمابیش روشن
است .صحبت از بحران دمکراسی لیبرال ،دو معنا میتواند داشته باشد .اولی اینکه اصالً عمر این
نظام بهسر آمده است و باید دنبال چیز دیگری بود .این سخن از دید من مطلقاً پذیرفتنی نیست.
تا بهحال ی به حکم تجربه ی نظام سیاسی بهتری پیدا نشده است .اگر قرار است با همین حرفها
مردم را موش آزمایشگاه کنیم و به قیمتی که میتواند بسیار سنگین هم باشد ،تجربیات جدید را
بهدست آوریم که این حرف مردود است .اگر کسی حرفی دارد ،به همه عرضه کند .خوشبختانه
در کشورهای دمکراتیک ،آزادی بسیار هم برای این نوع بحثها وجود دارد .فقط باید توجه
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داشت که شاخص اصلی دمکراسی ،آزادی مردم در تعیین سرنوشت آنهاست و اگر قرار باشد به
اسم ساختن جامعهای بهتر یا عادالنهتر یا ...این آزادی از بین برود ،تکلیف کار روشن است و باید
از همان اول جلو آن را گرفت.
اما صورت دوم قضیه ،سنجیدن دمکراسیهای موجود با معیار نظری و آرمانی دمکراسی
است .،در این حالت باید از ابتدا پذیرفت که واقعیت همیشه از آرمان عقب است .منتها راه
درست در کوشش در تصحیح اولی است با ارجاع به دومی .نه دور ریختن هر دو به امیدهای
واهی .این تصحیح هم اصوالً پایانی ندارد ،زیرا هیچگاه نمیتوان آرمانی نظری را بهطور کامل
در پهنة تاریخ تحقق بخشید .بههرصورت ،راه درست بهسازی نظام سیاسی و جامعه همین
است .اصالحطلبی که مدتی مد شده است در اینجا معنی دارد ،نه در نظام اسالمی .اصالح
نظامهای ضددمکراتیک ،از نوع نظام اسالمی ،منطقاً فقط به تقویت خصلت استبدادی آنها
میانجامد ،نه به دمکراتیک شدن آنها .باید توجه داشت که نظامهای استبدادی را نمیتوان با
رقیق کردن و اضافه کردن مقداری آب ،به دمکراسی تبدیل کرد .هر نظام سیاسی ،محور
مختصات خودش را دارد و شکل کمرنگ نظام دیگری نیست .بههمیندلیل است که رفتن از
یکی به دیگری ،صورت انقالب بهخود میگیرد ،حال با ،یا بدون خشونت ،گسستی واقع
میگردد .اگیر اینها همینطیور در امتداد هم قیرار داشت ،اصالً هیچگیاه انقالبیی در تارییخ
رخ نمیداد.
ب :لیبرالها بر محدود کردن قدرت دولت و بر اهمیت مراکز متعدد قدرت تأکید دارند .آیا سوسیال
دمکراتها نیز چنیناند؟
ک :خیر ،تأکید آنها معموالً بر افزایش قدرت دولت است و فزونی اختیارات آن ،ولی در بین
آنها هم هیچکس طالب قدرتِ مطلق دولت نیست .بهایندلیلکه هر کس به دمکراسی وابسته
باشد با چنین امری مخالف است .قدرت دولت فقط در نظامهای توتالیتر بهسوی مطلق شدن
میل میکند .این نوع دولت هم مطلوب گروه معین و خوشبختانه کوچکی است که سوسیال
دمکراتها جزو آن نیستند.
ب :لیبرالها بر جدایی جامعة مدنی از دولت بهعنوان پیشدرآمد یک نظام دمکراتیک تأکید دارند.
آیا سوسیالیستها نیز چنیناند؟
ک :جامعة مدنی بنا بر تعریف ،ساختة دولت نیست ،بهعبارتی میتوان آن را از دولت مستقل
شمرد .لیبرالها بر این استقالل جامعة مدنی از دولت تأکید دارند و این استقالل را هر چه بیشتر
میخواهند ،ولی نه بهطور مطلق .چون مطلق شدن این استقالل در حکم نابودی دولت است و
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پایان دمکراسی .فقط شاید برخی لیبرالهای افراطی از این حرفها بزنند که خریدار چندانی هم
ندارد .البته سوسیال دمکراتها تأکید را بر افزایش استقالل جامعة مدنی نمیگذارند ،ولی به لزوم
حفظ حرمت و استقالل آن پایبندند ،چون در معنای کلّی لیبرالند.
ب :لیبرالها تاریخ روشنی از مبارزه علیه حکومت دینی و استبداد سلطنتی داشتهاند .آیا این بدان
معنی است که به مبانی اخالقی و دینی اهمیتی نمیدهند؟
ک :این ایراد آسانی است که امروزه بیشتر از سوی طرفداران دخالت اسالم در سیاست
مطرح میشود .گروه اخیر که نمیتوانند از اجرای قوانین مذهبی دفاع کنند ،بخصوص بعد از
تجربة حکومت اسالمی ،راه جدیدی برای باز نگه داشتن پای مذهب در سیاست یافتهاند که
عبارت است از مترادف شمردن مذهب و اخالق و تأکید بر لزوم حضور اخالق در سیاست که
قرار است از طریق مذهب تأمین شود .البته حرف بههیچوجه جدید نیست .اگر خاطرتان باشد
طی انقالب اسالمی هم اکثر مردم با طلب اسالمی شدن حکومت ،رفع فساد را میجستند نه
اجرای قوانین شرع را .نتیجه این شد که البته دیدیم.
اول از همه باید پرسید که اصالً اخالقی شدن حکومت یعنی چه؟ قاعدتاً مقصود در اصل
درستکاری حکومتگران است ،وگرنه فضایلی نظیر شجاعت یا سخاوت یا ...را که فردی است،
نمیتوان به آسانی به نهادی نظیر حکومت اطالق نمود .حداکثر میتوان گفت که حکومت باید
فضیلتپرور باشد و مردم را به اینسو رهنمون گرداند .اگر میگوییم که حکومت باید عدالتپرور
باشد بدینمعنا نیست که باید با عدالتورزی ،این صفت را ملکة خویش سازد و صاحب فضیلت
گردد ،مقصود این است که ترویج عدالت وظیفة آن است و باید هدفش باشد ،یعنی آن نظام
سیاسی برقرار باشد که بیشترین عدالت را تأمین میکند و حکومتگران هم مطابق منطق آن
عمل کنند .دیگر اینکه باید توجه داشت اخالق به مذهب ارتباط ندارد ،تا دخالت مذهب در
حکومت بخواهد ضامن دور ماندنش از فساد یا فضیلتپروری باشد .اگر چنین چیزی درست بود
که حکومت اسالمی موجودی که همه میشناسیم ،این اندازه فاسد و فاسدپرور نمیشد .باید به
اینها گفت که اگر میخواهید دولت از فساد دور شود ،بهجای این حرفها ،مذهب را از سیاست
جدا کنید و بروید دنبال الئیسیته.
در نهایت ،همانطورکه عرض کردم ،این هم ترفندی است برای دخالت دادن مذهب در
سیاست و بههیچوجه نمیبایست به آن راه داد .حکومت لیبرال دکتر مصدق که اصالً هم بُعد
دینی نداشت ،از نظر درستکاری ،هنوز هم نمونه است و نشانة اینکه نه فقط کارنامة سیاسی
لیبرالها ،بلکه کارنامة اخالقیشان هم از بقیه و بخصوص مذهبیان بسیار روشنتر است.
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ب :نظر شما به این صنعت مشابهسازی اسالمخواهان که پس از ساختن مشابه سوسیالیسم و
مارکسیسم اسالمی اکنون به لیبرالیسم روی آوردهاند ،چیست؟ آیا میتوان خود را لیبرال
دمکرات مسلمان نامید؟
ک :همانطورکه فرمودید صنعت مشابهسازی ،دکان بسیار پُررونقی است و باید جزو صنایع
دستی ایران آن را محسوب کرد .این مخلوط کردن اسالم با این و آن ایدئولوژی سیاسی در بین
بخشی از فعاالن سیاسی ایران ،بارزترین نشانة وجود گرایشی ثابت است در جهت اختالط دین
و سیاست که خودش سرچشمة فساد است .این کار در هر دوره با ایدئولوژی مد روز انجام
گرفته که البته دائم تغییر هم کرده است .اینکه شخصی مسلمان لیبرال باشد ،نهتنها ممکن که
مطلوب است .ولی اگر کسی بخواهد مشرب سیاسی خود را بهعنوان لیبرال اسالمی تعریف کند،
باید از او پرسید که اسالمش چه چیزی به لیبرالیسم ارمغان میدهد که در آن نیست .اگر بگوید
قوانین اسالم ،که با لیبرالیسم و دمکراسی مغایر است .اگر بگوید اخالق ،که مشمول پاسخ قبلی
میشود .اگر هم چیز دیگری هست که ما نمیدانیم ،بگوید ببینیم این عنصر گرانقدر چیست.
خالصه کنم ،یا قرار است که صفت اسالمی چیزی غیر از لیبرالیسم به آن اضافه کند که
وجودش مزاحم است ،یا قرار نیست چیزی به آن اضافه کند که وجودش زائد است .اینهایی که
چنین حرفهایی را میبافند ،اگر میخواهند خدمتی به مردم کنند ،بهتر است این دکّان را تعطیل
کنند و به مسائل جدّی بپردازند.
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(مسعود نقرهکار)

1

سوسیال دمکراسی خالفِ تبلیغاتِ بیپایه و مغرضانة سرمایهداران بزرگ ،راستگرایان و ارتجاع
مذهبی و غیرمذهبی ،پدیدهای غیرآمریکایی( )1و مردم ناپسند( )2نیست و باورمندان ،طرفداران و
هواخواهان بسیاری در آمریکا داشته و دارد .حتی اگر دیدگاهها ،تالش و مبارزات "توماس
پین"( )1809-1737( )3یکی ازبنیانگذاران ایاالت متحده آمریکا ،نادیده گرفته شود ،دستِکم
عمر فعالیت سازمانیافتة سوسیال دمکراتهای آمریکایی حدود  120سال خواهد بود.
نخستین حزب سوسیال دمکرات که بهطور رسمی در آمریکا اعالم موجودیت کرد" ،حزب
سوسیال دمکرات آمریکا"( )4بهسال  1898بود .از آن تاریخ تاکنون در آمریکا جریانهای متعدد
سوسیال دمکراتیک شکل گرفتهاند .جریانهایی که گاه در هم ادغام شده ،گاه انشعاب کرده و
گاه به جریانهای سیاسی دیگر نزدیک یا دور شدهاند .اما علیرغم اُفت و نشیب و
محدودیتهای فراوان ،سوسیال دمکراتهای آمریکایی با تبلیغ و ترویج ایده و برنامة سوسیال
دمکراتیک به فعالیت و مبارزه تأثیرگذار خود ادامه دادهاند .سوسیال دمکراسی در آمریکا در طی
2. unpopular.

1. UnAmerican.

4. Social Democratic Party of America-SDP.

3. Thomas Paine.
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این مدت ،بهلحاظ مضمونی و سازمانی ،دچار دگرگونی و تغییرهایی گردیده است .این تغییرات
متأثر از تحولها در عرصة اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و پیشرفت عظیم و پُرشتاب علم و صنعت و
تکنولوژی بوده و این پیشرفت در روند تولید و باال بردن بازدهی کار نقش داشته است .در این
میانه ،اما تالش سوسیال دمکراتها این بوده و هست که از بَدَل کردن سوسیال دمکراسی به
یک ایدئولوژی مذهبگونه و ناکجاآبادی فاصله بگیرند .این روش و منش از آموزههای ارزشمند
سوسیال دمکراسی در آمریکا بهشمار میرود .معنای این سخن ،این نیست که سوسیال
دمکراسی در آمریکا بدون لغزش و خطا بوده است ،لغزش و خطاها داشته و دارد ،اما نقد و نفی
خطا و لغزشها نیز پُراهمیت و درسآموز قلمداد میشود.
نمیتوان از سوسیال دمکراسی در آمریکا سخن گفت و از شخصیتها و چهرههای
برجستهای همچون "یوجین دبس"( )1و "ویکتوربرگر"( )2نام نبرد .یکی از شخصیتهای ماندگار
نیز خانم "فرانسیس پرکینز"( )3است .او نخستین زنی بود که در آمریکا به مقام وزارت رسید و
وزیر کار کابینة "فرانکلین روزولت" شد ( .)1933-45وی بسیاری از برنامهها و خواستهای
سوسیال دمکراتیک را در حوزة مسئولیتهای خود مطرح و عملی کرد" .پرکینز" بهدنبال ایجاد
دولت مدرن و رفاهی بود .از نگاه او این دولت وظیفه داشت برای تأمین عدالت اقتصادی و
اجتماعی ،وضع قوانین عادالنه کار و تأمین خدمات اجتماعی و رفاهی مداخله کند .او به این
شرط مسئولیت وزارت کار را پذیرفت که کسی مانع تحقق خواستهای وی نشود 40« :ساعت
کار در هفته ،افزایش دستمزد زخمتکشان ،پرداخت دستمزد و هزینة درمان به کارگرانی که در
حین کار مجروح یا بیمار میشوند ،بیمة بیکاری ،ممنوع کردن کار کودکان ،تأمین اجتماعی
کارگران ،بازسازی خدمات سازمان دولتی اشتغال ،بیمة درمانی برای کارگران و .»...شعار و
خواستهایی بود که او بسیاری از آنان را عملی ساخت.
در تداوم تالش خانم "پرکینز" ،سوسیال دمکراتها ،تحقق کامل دمکراسی و مردمساالری
در آمریکا ،دمکراتیزه کردن ساختار و نظام سیاسی -اجتماعی ،تقسیم عادالنة قدرت و ثروت،
تکثرگرایی سیاسی -فرهنگی و دینی ،حقوق و آزادیهای فردی و سیاسی -اجتماعی ،تعادل
عادالنه میان حاکمیت و بخش خصوصی و بازار و جامعه مدنی را بیش از پیش مورد تأکید قرار
دادند .دولت رفاهی -مدرن ،که آن را از دستآوردهای پیروزی احزاب سوسیال دمکرات در اروپا
میدانستند ،خواست بخش بزرگی از مردم آمریکا شد .دولتی که به سود مردم در امور اقتصادی،
3. Frances Perkins.

2. Victor Berger.

1. Eugene Debs.
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نظام مالی و بانکی ،توزیع عادالنة درآمدها و افزایش مالیات بر ثروتمندان ،وضع قوانین کار ،ملّی
کردن صنایع ،اشتغال و تأمین خدمات اجتماعی و رفاهی ،ایجاد امکان دسترسی به حداقل
نیازهای فردی و خانوادگی بهویژه بهداشت و آموزش رایگان ،میبایست کمک ،مداخله و نظارت
کند .در آمریکا بسیاری بر این واقعیت تأکید داشته و دارند که تأمین نیازهای اجتماعی از سوی
دولت نباید از نقش فرد و خانواده برای تالش و کاریابی بکاهد .اینان بهدرستی ،به ویژگی روانی
برخی از انسانها توجه داشتهاند که در صورت تأمین نیازهای اولیة زندگیشان ،به دنبال کار و
فعالیتها و رقابتهای سالم اقتصادی و اجتماعی نخواهند رفت( .واقعیت تلخی که در
کشورهای بهاصطالح "سوسیالیم واقعاً موجود" تجربه شده است).
2

تاریخ احزاب سیاسی در آمریکا ،بیش از هر چیز ،حکایت دو حزب قدرتمندی است که با پشتوانة
مالی ،تبلیعاتی و بخشی از مردم ،قدرت سیاسی را دست به دست کردهاند .این دو حزب یی حزب
دمکرات و جمهوریخواه یی اجازه ندادهاند احزاب و سازمانهای سیاسی دیگر ،نقش سیاسی
تعیینکنندهای را ایفا نمایند .رقابتهای انتخاباتی بهویژه انتخابات ریاست جمهوری در انحصار
این دو حزب قرار داشته است .در آمریکا احزاب و سازمانهای سیاسی دیگری فعال بوده و
هستند که برخی به احزاب اقلیت یا احزاب سوم معروفاند .این احزاب در انتخابات مجلس سنا،
مجلس نمایندگان ،مجالس ایالتی ،انتخاب فرماندار و شهردار و انتخابات محلهای نقش ایفا کرده
و موفقیتهایی داشتهاند.
بررسی تاریخ احزاب سیاسی آمریکا ،بدون در نظر گرفتن تأثیر انقالب فرانسه در بروز
صفبندیهای سیاسی در آمریکا ،ناقص خواهد بود .حزب جمهوریخواه -دمکرات که در سال
 1792توسط "توماس جفرسون" تأسیس شد ،در سال  1828با حذف پیشوند جمهوریخواه،
"حزب دمکرات" خوانده شد .دگرگونیهای درون این حزب و پیوستن بخشهایی به
فدرالیستها نیز موجب پیدایش و تأسیس حزب جمهوریخواه در سال  1854گردید.
حزب دمکرات آمریکا ،حزب جناحها و الیههای سیاسی و ایدئولوژیک متفاوت بوده است.
راست محافظهکار ،لیبرالهای راست ،لیبرالهای میانه ،لیبرالهای سنتی و سوسیال دمکراتها
جناحهای مختلف این حزب بودهاند .اختالفنظر و تفاوت این جناحها بر سر محدودسازی نسبی
قدرت دولت ،اقتصاد آزاد ،چگونگی بهبود بیمههای اجتماعی و بهداشت و خدمات درمانی ،نقش
دولت در تأمین نیازهای اقشار فقیر و کمدرآمد ،نظام مالیاتی ،توازن میان عدالت اجتماعی و رشد
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اقتصادی ،دفاع از جامعة چندملیتی و مهاجرپذیر است .اکثر این جناحها ،مخالفتی با کنترل
فروش و توزیع اسلحه ،مبارزه با تندرویهای ناسیونالیستی و مذهبی ،حمایت از همجنسگرایی و
سقط جنین ،تقویت بنگاههای خصوصی و رونق بازارهای تجارت آزاد در خارج از آمریکا را
ندارند .دمکراتها وجه غالب خواستهای طبقة متوسط ،کارمندان ،کشاورزان خردهپا و کارگران،
سیاهپوستان و بیکاران را نمایندگی و طلب میکنند ،اما مورد حمایت بخشی از سرمایهداران
بزرگ نیز هستند .تمرکزگرایی از قدرت ،افزایش مالیات ثروتمندان ،توسعة آزادیهای فردی و
اجتماعی و مدنی ،تأکید به رعایت حقوق بشر ،پایبندی به اصل گفتوگو و تشنجزدایی در
سیاست خارجی ،از مبانیِ مرامی و برنامهای این حزب هستند .جناح سوسیال دمکرات حزب
دمکرات ،بیش از جناحهای دیگر خواهان ایفای نقش پُررنگ دولت در امور رفاهی و اجتماعی،
آموزش و بهداشت رایگان و دمکراتیزه کردن نظام انتخاباتی و گسترش آزادیهای فردی،
اجتماعی و سیاسی است.
حزب جمهوریخواه را نیز جناحهای مختلف شکل داده است ،محافظهکاران سنتی و نو،
مسیحیان راستگرا و لیبرالها جناحهای اصلی این حزب هستند .بعضی رهبران جناح لیبرال این
حزب ،جهتِ ایفای نقش بیشتر دولت برای حل مشکالت اجتماعی ،بهویژه از بهبود خدمات
بهداشتی و آموزشی و بیمههای بیکاری حمایت میکنند .دولت کوچک و حداقل ،مالیات کمتر و
تقویت پایههای تجارت آزاد و عدم مداخلة دولت در فعالیتهای بخش خصوصی مورد توافق
جناحهای مختلف حزبی است .سرمایهداران برجسته و صاحبان مجتمعهای صنعتی بزرگ،
مذهبیون راستگرا در شاخهها ،تشکلها و نهادها گوناگون در تقویت حزب جمهوریخواه کوشیده
و در امور سیاسی مداخله کردهاند .مخالفت با همجنسگراها ،سقط جنین و پژوهش روی
سلولهای جنینی و بهرهبرداری پزشکی از این پژوهشها و آنچه "ارزشهای خانوادگی و
اجتماعی -مذهبی" میخوانند از ویژگیهای جناحهای این حزب است .کمربندی مذهبی که
مسیحیان راستگرا و متعصب و عقبمانده در برخی از ایالتهای جنوبی و مرکزی و شهرهای
کوچک و روستاها کشیدهاند ،تکیهگاه این حزب در بسیاری از ایالتهای آمریکا بهشمار میآید.
در عرصة سیاست خارجی ،روحیة نظامیگری و برتریطلبی همراه با اعمال قاطعیت ،مشت
آهنین و کاربُرد ابزار قدرت و زور برای از بین بردن درگیریها و مناقشات بینالمللی ،دخالت در
امور داخلی کشورهای دیگر و ایفای نقش پلیس جهانی در این حزب غالب است .در ابعاد ملّی،
حمایت از آزادی خرید و حمل اسلحه بدون هرگونه محدویت و کنترل دولتی ،ویژگی این حزب
را بیشتر نشان میدهد.
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وابستگی و نزدیکی این حزب به مجتمعهای صنایع نظامی و شرکتهای مالی و تجاری و
اقتصادی ،و بانکهای بزرگ و در نتیجه کسب سودهای سرشار ،این حزب را به سخنگو و
نمایندة این مجموعه بَدَل کرده است .تشکیالت "تی .پارتی" ،حزب دوقلوی جمهوریخواهان
نیز حاصل نوعی انشعاب در این حزب است که حزب محافظهکاران و مسیحیان راستگرا
شناخته میشود و "بیگانههراسی و نژادپرستی" از ویژگیهای آنان است.
3

تاریخ سوسیالدمکراسی در آمریکا ،تاریخ مقاومت در برابر فشار مذهبیون راستگرا ،حزب
جمهوریخواه و برخی جناحهای مختلف حزب دمکرات و جریانهای ناسیونالیست و نژادپرست
بوده است .این جریانها و احزاب ،با توانایی مالی و تبلیغات گسترده توانستند در دورههایی با
اعمال فشارهای آشکار و پنهان ،جریانها و شخصیتهای سوسیال دمکرات را به نیروهایی
کوچک و ضعیف ،و شخصیتهای گمنام بَدَل کنند .دهة شصت و هفتاد ،سالهای سختی برای
سوسیال دمکراتها در آمریکا بود" .بایارد راستین"( )1و فیلیپ راندولف( ،)2دو تن از رهبران
سوسیال دمکراسی در این دوره بودند" .مایکل هرینگتون"( )3از نظریهپردازان سوسیال
دمکراسی در آمریکا و از بنیانگذاران "حزب سوسیال دمکرات آمریکا" ،همچنین خالق واژه و
مفهوم "نو محافظهکار"( )4در دهة  ،70با انتشار آثار متعدد ،نقش بزرگی در تعالی ایده و برنامة
()5
سوسیال دمکراسی در آمریکا ایفا کرد.
بخشی از سوسیال دمکراتها بهعنوان جناح چپ حزب دمکرات ،ضمن رعایت ضوابط و
قوانین حزبی ،بهدرستی از امکانات و موقعیت این حزب برای تبلیغ و طرح خواستهای سوسیال
دمکراتیک استفاده کردهاند .اینان در مبارزات سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی از راههای متعدد و
مختلف در انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس نمایندگان و سنا و سایر انتخابات کشوری ،ایالتی
و محلی ،که برخی از آنها دارای قوانین پیچیدهای هستند ،شرکت کرده و حضور فعال داشتهاند.
دورة رقابتها و مبارزة مقدماتی انتخابات 58امین دورة ریاست جمهوری آمریکا ،یکی از
دورانهای اوج و عروج سوسیال دمکراسی در این کشور است .بسیارند آنان که باور نداشتهاند
2. Philip Randolph.

1. Bayard Rustin.

4. Neo conservatism.

3. Michael Harrington.

 .5از آثار "مایکل هرینگتون"،کتاب آمریکای دیگر ،فقر در ایاالت متحده ،ترجمة کیریم یونسیی ،انتشیارات
خوارزمی ،تهران.1353 ،
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که "سوسیال دمکراسی" در آمریکا ،علیرغم فشارهای پنهان مخالفانش ،زنده است و ظرفیت
بَدَل شدن به یک جنبش اجتماعی را دارد و میتواند از حاشیه به متن مبارزة سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی جامعة آمریکا گام بگذارد .گسترش و تعمیق جنبشِ سوسیال دمکراسی در انتخابات
دورة مقدماتی ریاست جمهوری  2015نشان داده است در سرزمینی که بخش وسیعی از
سیاستبازان ،سرمایهداران بزرگ ،مذهبیون ،عوام کمسواد و تحصیلکرده ،نژادپرستان و
نئوفاشیستهایش سوسیال دمکرات را سوسیالیست ،و سوسیالیست را کمونیست ،و کمونیستِ
خوب را کمونیستِ مُرده میدانند ،ایدهها و خواستهای سوسیال دمکراتیک میتواند جنبش
عظیم و پویایی به پشتوانة مردم متوسط و فقیر ،روشنفکران و کوشندگان سیاسی و فرهنگی بر
پا کند .این جنبش عظیم نشان داده است اگر سرمایهداران بهدلیل امکانات مالی گسترده و
دسترسی به تواناییهای وسیع مالی و تدارکاتی ،و وسایل تبلیغی و رسانهای ،میتوانند اعمال
قدرت کنند .سوسیال دمکراتها نیز بهپشتوانة رهبران و اعضایی الیق و شجاع ،و نیروهایی که
از امکانات و امتیازات برخی سندیکاها ،سازمان و نهادهای دمکراتیک و همبستگی طبقاتی و
اجتماعی و زمینههای مردمی برخوردارند ،میتوانند ایدهها و برنامههای مبارزاتی و سیاسی خود را
پیش بَرند.
بخش بزرگی از مردم ،حتی دشمنان سوسیال دمکراسی و سوسیالیسم ،دریافتهاند که
گرایش به سوسیال دمکراسی در شرایط بروز بحرانهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،بیان
این واقعیت است که این ایده و برنامه تا حدّ زیادی پاسخگوی نیازهای اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی مردم است .عروج سوسیال دمکراسی در آمریکا اگرچه پیآمد بحرانهای اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر در آمریکا و جهان است ،اما نقش رهبران خردمند و جسور این
جریان سیاسی را در تحرک این جنبش نمیتوان نادیده گرفت .دفاع شجاعانه و قاطعانه سناتور
سوسیال دمکرات آمریکایی" ،برنی (برنارد) سندرز" و دهها تن از برجستهترین روشنفکران
سیاسی و فرهنگی جامعة آمریکا از ایدهها و برنامههای سوسیال دمکراسی و طرح "انقالب
سیاسی" در معنای حاکمیت سوسیال دمکراسی ،امید و نویدی برای عدالت جویان آمریکایی و
جهان است.
4

سناتور آمریکایی" ،برنی سندرز" که خود را یک سوسیال دمکرات معرفی میکند ،الگوی
سوسیال دمکراسی در کشورهای اسکاندیناوی را ستوده است" .سندرز" بهعنوان یک سناتور
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مستقل اما همکار و نزدیک به حزب دمکرات ،از این رابطه بهره گرفته و بهعنوان یکی از
کاندیداهای این حزب دمکرات وارد مبارزة انتخاباتی شده است .او که امروز نماد و سخنگوی
جنبش سوسیال دمکراتیک در آمریکا شناخته میشود ،سالها برای آزادی و عدالت بر بستر
دمکراسی در آمریکا مبارزه میکند .وی  8سپتامبر سال  1941در خانوادهای یهودی در محلة
بروکلین نیویورک متولد شد .پدرش از یهودیان مهاجر لهستانی و مادرش اهل نیویورک بود،
خانوادهای که بسیاری از بستگانشان را در جریان هولوکاست از دست داده بودند" .سندرز" به
مدرسة عبری نیویورک رفت ،در مراسم جشن تکلیف یهودی شرکت کرد .با اینحال از نوجوانی
عالقهای به مذهب نداشت .در سال  1963به اسرائیل رفت و در مزارع اشتراکی (کیبوتص) که
با شیوههای سوسیالیستی اداره میشد ،کار و زندگی کرد تا یک زندگی ساده و بیپیرایه را تجربه
کند .پس از مدتی برای تحصیل به دانشگاه شیکاگو رفت و در سال  1964با همسر اولش
ازدواج کرد و دوباره به اسرائیل و مزارع اشتراکی بازگشت.
"سندرز" از نوجوانی به مبارزه سیاسی روی آورد .در دانشگاه شیکاگو به "اتحادیة
سوسیالیستی خلق جوان" ،شاخة جوانان حزب سوسیالیست آمریکا پیوست .وی بهعنوان
سازمانگر تشکّل و مبارزات دانشجویی در رابطه با برابری نژادی و جنبش حقوق مدنی
سیاهپوستان آمریکا فعال بود .در سال  1971عضو حزب "اتحادیه آزادی" ،حزبی برآمده از
جنبش ضدجنگ و حزب خلق ،شد .از سال  1372بهعنوان یک سوسیالدمکرات در رقابتهای
انتخاباتی برای کسب مقام فرمانداری "ورمانت" ،مجلس سنای آمریکا ،شهرداری شهر
"برلینگتون -ورمانت" ،نمایندگی مجلس نمایندگان ایاالت متحدة آمریکا شرکت کرد.
"سندرز" یک سیاستمدار مستقل ،با رهبری دمکراتهای سنا توافق و همکاری بسیار داشته
است .وی مسئؤلیتهایی در برخی کمیتههای سنای آمریکا نیز به عهده گرفت.
"سندرز" مبارزة انتخاباتی خود را از  26می  2015آغاز کرد و خالف نامزدهای دیگر به
جای حامیان مالی بزرگ ،از حمایتهای کوچکِ طبقات متوسط و جوانان و زحمتکشان
آمریکایی برای تأمین هزینههای تبلیغات انتخاباتی خود بهره برد .او در صحنة سیاسیای که در
عین تکثرگرایی و مرکزگریزی ،بهشدت به سوی قطبی شدن نیز رفته است و اکثریت مردم و
گروههای اجتماعی حول دو محور مشخص حلقه زدهاند ،وارد رقابت و کارزار سیاسی شد .وی
بهصراحت اعالم کرد که از لحاظ مضمونی و سمتگیریها ،از تبار احزاب سوسیال دمکرات
اروپایی است و خواستار تحقق دمکراسی در همة عرصههای سیاسی -اجتماعی و فرهنگی،
عدالت اقتصادی و اجتماعی ،تأمین آموزش و بهداشت رایگان ،افزایش مدرسه به جای زندان،
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اصالح قوانین تأمین اجتماعی ،افزایش دستمزد زحمتکشان و افزایش مالیات ثروتمندان است.
"سندرز" خواهان کوتاه کردن دست سرمایهداران برزگ از تأثیرگذاری در مبارزات انتخاباتی،
اصالح نظام انتخاباتی ،مبارزه با تبعیض نژادی و مذهبی و جنسیتی ،حقوق دگرباشان جنسی،
حفظ محیط زیست بهویژه معضل گرم شدن کرة زمین است .وی صلحطلبی و دیپلماسی را
بهجای جنگطلبی در حوزة سیاست خارجی و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر را
محورهای اصلی سیاست خارجیاش اعالم کرده است" .سندرز" با شناخت از موانع در جهتِ
تحقق خواستهایش ،که آن را سیریناپذیری بخش بزرگی از سرمایهداران ،تعصبهای مذهبی،
نژادی ،قومی و ناسیونالیستی میداند ،پا به میدان گذاشته است و بر این باور است که با نیروی
مردمی مسلح به ایدههای آزادیخواهانه و عدالتجویانه میتوان این موانع از میان برداشت.
"سندرز" بهدنبال اصالح قوانین مهاجرت به آمریکاست و معتقد است که برای مهاجرین به
آمریکا باید مسیری قانونی به سوی تابعیت ایجاد شود .او مخالف بهرهکشی از کارگران خارجی
با حداقل دستمزد در آمریکاست و با برنامههای کارگر مهمان مخالف است .وی بسیاری از
شرکتها را مسئول انتقال شمار زیادی از کارهای فناوری اطالعات آمریکا به دیگر کشورها
میداند و در مواردی مخالفت خود را با سیاست مرزهای باز ،اعالم کرده است و آن را طرحی
میداند که منجر به از دسترفتن مفهوم دولت ملّی میگردد .در عرصة سیاست خارجی ،او خود
را اهل گفتوگو و صلحطلب معرفی میکند و مخالف دخالت آمریکا در امور کشورهای دیگر،
بهویژه سیاست تغییر رژیم در کشورهاست .همچنین سیاست و عملکرد آمریکا را در کودتای 28
مرداد  1332در ایران ،دوران آلنده در شیلی و نیز در گواتماال ،گرانادا ،نیکاراکوئه و کوبا را
نادرست و زیانآور خوانده است" .سندرز" در سالهای  1991و  2002علیه قطعنامههای صادر
کنندة مجوز استفاده از زور علیه عراق رأی داد و با اشغال عراق در سال  2003مخالفت کرد .اما
به استفاده از نیروی نظامی علیه تروریستها در سال  2001رأی موافق داد.
"سندرز" با شناخت از تغییر و تحولهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و نیز شرایط
سیاسی و اقتصادی آمریکا و قشربندیهای طبقاتی و اجتماعی ،با تدوین گفتمان و مشی سیاسی
منطبق بر تغییر و تحولها ،و با اتکا به نیروی جوان و بخشی از روشنفکران و زحمتکشان ،پا به
میدان رقابت و مبارزه گذاشت .اگرچه افکار عمومی و رسانهها در آغاز او را جدّی نگرفتند ،اما
بهتدریج با نیروی عظیمی که از شعارها و برنامههای او حمایت کردند ،به واقعیتی بزرگ به نام
سوسیال دمکراسی و "برنی سندرز" گردن نهادند و جدّیت و اهمیت او را بهاجبار پذیرفتند .در
کنار بسیاری از روشنفکران سیاسی و فرهنگی ،سناتورهای مطرحی همچون "الیزابت وارن"،

321   سوسیال دمکراسی در آمریکا:2 فصل

 وی، متأسفانه بهنظر میرسد."تولسی گابارد" و "جف مرکلی" از "سندرز" حمایت کردهاند
 اما نقش،پیروز مبارزه انتخاباتی بهعنوان کاندید ریاست جمهوری از حزب دمکرات نخواهد بود
، "برنی سندرز" پیروزمندانه و جسورانه.خویش را بر عرصة سیاست و فرهنگ آمریکا زده است
 آزادی و دمکراسی در،جنبشی را رهبری و تقویت کرده است که در روند تحقق و تثبیت رفاه
.جامعة آمریکا تأثیرگذار خواهد بود
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اساسنامة حزب سوسیال دمکرات سوئد

 -3-1اساسنامة حزب سوسیال دمکرات سوئد
برگرفته از مجمع عادی حزب سوسیال دمکرات سوئد (سال )2009
فصل  :1اهداف

هیدف سوسیال دمکراسی ایجیاد جامعهای براساس ایدهآلهیای دمکراسیی و بیرابیری همیة
انسانهاست .هدف سوسیالیسم دمکراتیک ایجاد جامعهای است از انسانهای آزاد و برابر که با
همبستگی در کنار یکدیگر زندگی میکنند.
هر یک از آحاد جامعه حق دارد آزادانه بهعنوان یک فرد مستقل و در مسیر دلخواه خود رشد
کند و حق کنترل زندگی خود و همچنین حق دخالت در امور جامعة خود را داشته باشد.
منظور از آزادی :آزاد بودن فرد از اجبارها و فشارهای بیرونی ،آزادی از گرسنگی ،نادانی و
ترس از آینده است .همچنین آزادی بهمعنی حق مشارکت در تصمیمگیریها ،آزادی در رشد و
تعالی شخصی ،آزادی در رفت و آمد و در نحوة برخورد با دیگران ،و آزادی اختیار در انتخاب
مسیر زندگی خود ،در ادارة زندگی خود و در تعیین سرنوشت خود است.
آزادی انسانی مستلزم برابری است .برابری بهاینمعنیکه هر فردی ،صرفنظر از پیشینهاش،
بهاندازة دیگران میبایست فرصت ساختن زندگی خود و حق دخالت در برابر امور جامعة خود را
داشته باشد .این برابری شامل حق انتخاب و بهویژه حق انتخاب راه و روش و رشدی متفاوت
با دیگران است ،بدون وجود تفاوتهایی که منجر به سلطه و انقیاد و نابرابریهای در قدرت
میگردد و بر جامعه و زندگی روزمرة مردم اثر میگذارد.
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برای تحقق آزادی و برابری ،هم رعایت و حفظ حقوق فردی الزم است و هم یافتن
راهحلهای اساسی برای مشکالت جمعی ،تا هم آزادیهای فردی و فرصت و امکان رشد
شخصی افراد تأمین گردد و هم آنچه که بهترین راه جهتِ نفع همگان است ،تحقق یابد.
تحقق منافع جمعی ،بدون وجود همبستگی و همکاری میان مردم امکانپذیر نیست،
اتحاد اجتماعی از این درک برمیآید که همة ما به یکدیگر وابستهایم .بهترین جامعه،
جامعهای است که براساس همکاری توأم با مالحظیه و احتیرام به یکدیگر بنا شیده باشد.
تمام افراد جامعه میبایست از حقوق و فرصتهای مساوی برخوردار بوده و بتوانند در حل
مسائل جامعة خود ایفای نقش کنند .هر فردی وظیفه دارد برای حل مشکالت جامعه قبول
مسئولیت نماید.
همبستگی اجتماعی مانع رشد و تعالی فردی و موفقیت او نمیشود ،اما نوعی از خودپرستی
که برای نفع شخصی به استثمار دیگران میپردازد و منافع جمعی را قربانی خواستههای
استثمارطلبانه و منافع شخصی میکند ،این همبستگی را نمیتواند بپذیرد.
تمامی قدرت در جامعه میبایست در اختیار افرادی باشد که دوشادوش هم جامعه را
میسازند .منافع و خواستههای اقتصادی هرگز نباید به محدود کردن دمکراسی بینجامد،
بالعکس این دمکراسی است که همیشه این حق را برای خود محفوظ داشته و برای برنامههای
اقتصادی شرط و شروط میگذارد و ]قدرت[ بازار آزاد را محدود کند.
دمکراسی میبایست در سطوح و جنبههای گوناگون و گسترده اعمال گردد .سوسیال
دمکراسی در تالش و تقال برای ایجاد جامعهای است که در آن ،مردم بهعنوان شهروندان و
افراد آزاد بتوانند بر جامعه بهطورکلّی و نیز بر محیط اطراف خود بهطور مشخص و هر روزه
تأثیرگذار باشند .ما در تالش و تکاپو برای داشتن سیستم اقتصادیای هستیم که در آن هر فرد
بهعنوان یک شهروند ،یک حقوقبگیر و یک مصرفکننده میتواند بر جهت و نحوة توزیع
کاالهای تولیدشده و نیز بر شرایط و سازمان محیطهای کاری تأثیر بگذارد.
آرمان سوسیال دمکراسی این است که اساس دمکراتیک و همبستگی و نیز روابط سازنده
در میان مردم و سرتاسر اجتماع و در همة ابعاد آن تحقق یابد .هدف ما داشتن جامعهای است
آزاد از سلطهگری و سلطهپذیری ،جامعهای بدون تمایزات طبقاتی ،بدون جداسازیهای نژادی و
مذهبی یا قومی ،بدون پیشداوری و تعصب و تبعیض .جاییکه به حضور همه نیاز است و برای
همه جا هست ،جاییکه هر کس حق مساوی و ارزشی برابر دارد تا هر کودکی بتواند رشد کند و
انسانی بالغ و مستقل و آزاد شود ،جاییکه هر کس آزاد است بهعنوان یک فرد مستقل رشد و
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پیشرفت کند و آزاد است در همکاری برابر و وفادارانه با دیگران برای یافتن بهترین راهحلها
برای مشکالت اجتماعی تالش کند و ارائة طریق نماید.
این ایدههای سوسیال دمکراسی از نسلهای گذشته به ما رسیده است و در کورة
تجربههای بسیار شکل گرفته است .این ایدهها نیروی محرکه همة جِد و جهدها و تالشهای
سیاسیی کنونیی و آینیده است .عمیقترین ریشههیای درخت سوسیال دمکراسیی ،در این
باور ریشیه دارند که همة انسانها برابرنید و هر فیرد انسانی بسییار مقدس و باارزش
محسوب میشود.
فصل  :2اساسنامة حزب
 - 1وظایف حزب

سوسیال دمکراسی در کشور سوئد ،جنبشی همگانی است که براساس دمکراسی بنا نهاده شده
است .بصیرت سیاسی حزب در مورد آیندة جامعه ،به ارتباط نزدیک و تنگاتنگ اعضاء و
رأیدهندگان وابسته است .از اینرو حزب باید یک جنبش محبوب همگانی باشد که به خوبی
در زندگی روزمرة مردم ریشه دوانده و نقش مؤثر ایفا نماید.
مسئولیتهای حزب:

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

وارد کردن همة افرادی که به ارزشهای بنیادین سوسیال دمکراسی باور دارند.
ترغیب افکار عمومی در جهت آرمانهای سوسیال دمکراسی براساس برنامههای
حزب.
تالش در توسعه و رشد باورها ،برنامهها و سیاستهای سوسیال دمکراسی.
برنامهریزی و همآهنگ کردن کمپینهای انتخاباتی.
همآهنگ کردن فعالیتهای سیاسی سوسیال دمکراسی در انجمنهای شهر و
استان و کلیساهای سوئد.
همآهنگ کردن فعالیتهای بینالمللی حزب.
توسعة استراتژیک فعالیتهای سیاسی اتحادیههای کارگری.
انتخاب نمایندههای سیاسی در اتحادیة اروپا.
حمایت از فعالیتها و برنامههای توسعة سازمانی در بخشهای حزب.
برنامهریزی استراتژیک در جهت افزایش تعداد اعضای حزب.
توسعة سیستمهای ثبتنام اعضاء و دریافت حق عضویت از اعضاء.
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 -2سازمانها

ماده  :1انجمنها و باشگاههای محلّی سوسیال دمکرات ،سازمانهای محلی حزب محسوب
میشوند.
()1
انجمنها به هم پیوسته و شعبههای محلی را بهوجود میآورند که به کمونهای کارکنان
معروف است .اینها سازمانهای اصلی محلی حزب محسوب میشوند .شعبههای محلی
نیز به هم پیوسته و بخشهای حزب را ایجاد مینمایند .بخشها سازمانهای اصلی
منطقههای حزبی هستند و جمع آنها حزب را تشکیل میدهد.
ماده  :2حزب از بخشهای زیر تشکیل یافته است:
بخش استکهلم ،بخش استانی استکهلم ،بخش استانی اوپساال ،بخش سودرمانلند،
بخش اوسترگاتلند ،بخش استانی جونکوپینگ ،بخش کرونوبرگ ،بخش استانی کالمار،
بخش گاتلند ،بخش بلکینگ ،بخش اسکانه ،بخشهالند ،بخش گوتمبرگ ،بخش
استانی بوهوس ،بخش استانی نورا الوزبورگ ،بخش اسکارابورگ ،بخش وارملند ،بخش
استانی اوربرو ،بخش وستمنلند ،بخش داالرنا ،بخش گاولبورگ ،بخش وسترنورلند،
بخش استانی واسترنورلند ،بخش استانی جمتلند.
ماده  :3کنگره حزب باالترین مرجع تصمیم گیرندة حزب میباشد .مراجع دیگرتصمیمگیری
حزب عبارتند از :شورای حزب ،هیئترئیسه ملی حزب و کمیته اجرایی آن.
 -3ثبتنام اعضاء و حق عضویت

ماده  :1هیئترئیسه ملّی حزب ،مسئولیت ثبتنام اعضاء در سازمانهای محلی و همچنین
دریافت حق عضویت اعضاء را بر عهده دارد.
به هر یک از سازمانهای محلی ،شعبههای محلی یا بخشهای حزب ،امکان دسترسی
مناسب به سیستم ثبتنام اعضاء داده میشود.
ماده  :2هر یک از اعضاء مبلغی را که شامل جمع حق عضویت در انجمن /باشگاه و پرداختی
به شعبة محلی ،به بخش حزب و به حزب میشود را بهعنوان حق عضویت پرداخت
میکند.
اعضایی که در باشگاههای زنان ،گروههای مذهبی ،باشگاههای دانشجویی و یا باشگاه
جوانان سوسیال دمکرات سوئد عضویت دارند ،حق عضویت خود را مطابق با ماده 4
بخش  3اساسنامه پرداخت میکنند.
1. Workers Municipalities.
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مبالغ حق عضویت باید برای هیئترئیسه ملّی حزب ارسال گردند .هیئترئیسه ملّی
حزب سپس پرداختیهای هر یک از بخشها ،دفاتر محلّی و انجمنهای سوسیال
دمکرات را میبایست در تاریخهای  31ژوئن و  31دسامبر هر سال ارسال نماید.
ماده  :3مقررات مربوط به پذیرش اتحادیههای کارگری محلّی ،توسط هیئترئیسه ملّی حزب
تعیین میشوند.
 - 4کنگرة حزب

ماده  :1کنگرة حزب باالترین مرجع تصمیمگیرندة حزب است.
کنگرة عادی حزب ،در طول سال ،قبل از سال انتخابات برگزار میشود .کنگرة
میاندورهای حزب ،در صورت درخواست هیئترئیسه ملّی حزب یا براساس رأیگیری
منطبق با بخش  11اساسنامة حزب برگزار میگردد.
ماده  :2اطالعیة مربوط به برگزاری کنگرة حزب میبایست حداقل  10ماه قبل از تاریخ
برگزاری ،توسط هیئترئیسه ملّی حزب ابالغ شود .کنگرة میاندورهای حزب میتواند
بدون در نظر گرفتن این مدت زمان ،برگزار گردد .برای انجام این کار ،هیئترئیسه ملّی
حزب براساس مواد مطرح شده در بخش  4و 5اساسنامه عمل مینماید.
ماده  :3کنگرة حزب میبایست متشکل از  350نماینده از بخشهای حزب باشد.
ماده  :4در هر یک از بخشهای حزب ،یک نماینده به ازاء هر سیصد و پنجاه عضو حزب
انتخاب میشود .تعداد اعضاء با رجوع به آمار گزارششده به حزب تعیین میگردد .تعداد
نمایندههای هر بخش ،براساس تعداد اعضاء در روز  31دسامبر سال قبل از برگزاری
کنگره تعیین میشود.
ماده  :5اگر تعداد نمایندهها کمتر از  350نفر باشد ،از نمایندههای باقیمانده ،هر یک نفر به
بخشی تعلق میگیرد که بیشترین تعداد عضو اضافه را دارد .اگر تعداد اعضای اضافه،
مساوی باشند ،انتخاب نماینده به قید قرعه انجام میپذیرد.
ماده  :6حداقل نُه ماه قبل از برگزاری کنگره ،هیئترئیسه ملّی حزب ،در مورد تعداد نمایندة قابل
انتخاب برای هر بخش تصمیمگیری کرده و نتیجه را به بخشها اعالم مینماید.
ماده  :7گروه پارلمانی حزب سوسیال دمکرات و گروه حزب سوسیال دمکرات سوئد در اتحادیة
اروپا از میان خود بهازاء هر ده عضو ،یک نماینده انتخاب میکنند .این نمایندگان
میبایست در جلسات کنگره شرکت نمایند و اجازة سخنرانی در جلسات و مطرح کردن
پیشنهاد را دارند.
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ماده  : 8بازرسان تعیینشده توسط کنگره ،اعضای کمیسیون برنامة حزب ،رؤسای بخشهای
حزب و  2نماینده از گروه حزب در هیئتمدیرة انجمنهای مقامات محلّی و منطقهای
سوئد ،حق دارند در جلسات کنگره شرکت نمایند و در آنجا سخنرانی کرده و پیشنهادها
را مطرح کنند.
ماده  : 9زنان سوسیال دمکرات سوئد ،جوانیان سوسیال دمکرات سوئد ،مسیحیان سوسیال
دمکرات و انجمن دانشجویان سوسیال دمکرات ،هر یک حق دارند یک نماینده برای
شرکت در کنگره انتخاب نمایند .این نمایندگان میتوانند در مجمع سخنرانی کرده و
پیشنهاد بدهند.
ماده  :10مجوز هر یک از نمایندگان حداقل  3ماه قبل از شروع کنگره ،توسط هیئتمدیرة
بخش صادر شده و به دفتر حزب ارسال میگردد.
ماده  :11بازرسی مجوزها توسط بازرسان حزب انجام شده و باید تا قبل از شروع به کار کنگره
تمام شود.
ماده  :12دستور جلسات و موضوعات بحث در کنگره ،توسط هیئترئیسه ملّی حزب تعیین
میگردد.
ماده  :13کمیتة تعیین نامزدها و کمیتة بازرسان ،توسط شورای حزب منتصب میشوند .کنگره
میتواند کمیتههای خود و دستور کارشان را تعیین نماید.
ماده  :14اعضای هیئترئیسة حزب میتوانند در کنگره سخنرانی کرده و پیشنهاد را مطرح کنند.
ماده  :15تنها نمایندهها حق رأی دادن در کنگره را دارند .هر نماینده میتواند یک رأی بدهد.
حق رأی قابل انتقال نیست.
ماده  :16رأیگیری بهصورت باال بردن دست انجام میشود .در صورت درخواست نمایندهها،
رأیگیری بهصورت مخفی صورت میگیرد.
در رأیگیری مخفی ،نام کاندیداها براساس حروف الفبا روی برگههای رأی نوشته
خواهد شد.
رأی معتبر ،باید شامل تعداد دقیق کاندیداها باشد .برگ رأیی که تعداد بیشتر یا کمتری
کاندیدا را نشان دهد ،باطل محسوب میشود.
کاندیداهایی که بیشترین رأی را کسب کنند انتخاب میشوند ،مگر اینکه کنگره تصمیم
بگیرد که اکثریت مطلق برای انتخابات الزم است.
چنانچه در رأیگیری تعداد رأی بهدستآمدة نمایندگان ،مساوی باشد ،مرحلة دوم
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انتخابات انجام میگیرد .اگر تنها  2نماینده رأی مساوی داشته باشند ،انتخاب به قید
قرعه انجام میشود.
چنانچه در رأیگیری با باال گرفتن دست ،تعداد رأی بهدست آمدة نمایندگان ،مساوی
باشد ،انتخاب به قید قرعه انجام میگیرد.
ماده  :17پیشنهادهای مطرحشده توسط اعضای حزب یا سازمان محلّی سوسیال دمکرات،
میبایست حداکثر تا زمان اعالمشده به مقام اجرایی شعبة محلّی ارائه شوند .پیشنهاد
در جلسة شعبة محلی مورد بحث قرار میگیرد .شعبه میتواند پیشنهاد را بهعنوان
طرح خود یا پیشنهاد یکی از اعضای خود مطرح نماید یا اینکه آن را رد کند .پیشنهاد
همچنین میتواند توسط مسئولین اجرایی بخش مطرح شود .پیشنهادها میتواند
توسط هیئترئیسه ملّی حزب و کمیته اجرایی آن و همچنین توسط کمیسیون
برنامهریزی نیز ارائه شود .در صورت تصمیم هیئترئیسة ملّی حزب ،حق ارائة
پیشنهاد تا زمان کنگرة میاندوره باقی میماند .طرحی که به کنگرة میاندوره ارائه
میشود ،فقط میتواند دربارة موضوعاتی باشد که در اطالعیه برای نشست کنگرة
میاندوره اعالم شده باشد.
ماده  :18طرح میبایست حداقل تا  6ماه قبل از برگزاری کنگره به دفتر حزب ارسال شود .هر
پیشنهادی که بعد از این موعد ارائه گردد ،در کنگره مورد بحث قرار نخواهد گرفت.
ماده  :19هیئترئیسه ملّی حزب ،مسئول پاسخگویی به پیشنهادهای مطرحشده است.
پیشنهادها ،پاسخها و طرحهای مطرحشده میبایست از طرف هیئترئیسة ملّی
حداقل تا  6ماه قبل از مجمع ،به شعبههای محلی ،بخشهای حزب و نمایندگان
کنگره ارسال شوند.
ماده  :20قبل از پاسخگویی هیئترئیسة ملّی حزب به پیشنهاداتی که مربوط به برنامهریزی
حزب میباشند ،آن پیشنهادات میبایست به کمیتة برنامهریزی حزب ارائه گردد.
ماده  :21گزارشهای ساالنة کنگره ،میبایست توسط هیئترئیسة ملّی حزب به کنگرة عادی
حزب ارائه شود.
ماده  :22تصمیمات و اصالحیههای کنگره در مورد برنامهها و اساسنامه ،بالفاصله الزماالجرا
هستند ،مگر اینکه کنگره تصمیم متفاوتی اتخاذ نماید.
ماده  :23صورتجلسة کنگره میبایست حداکثر تا  12ماه به شعبههای محلّی ،بخشها و
نمایندگان کنگره فرستاده شود.
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 -5انتخابات نمایندگان کنگره

ماده  :1برای برگزاری انتخابات نمایندگان کنگره ،بخشهای حزب به حوزههای انتخابیة
کوچکتر تقسیم میشوند .هیئترئیسة بخش ،حوزههای انتخابیه و همچنین تعداد
نمایندگان و معاونان آنها را در هر حوزه تعیین میکند.
ماده  :2تعیین حوزههای انتخابیه و معرفی نمایندگان به شعبههای محلّی و انجمنها و
باشگاههای سوسیال دمکرات نباید کمتر از  8ماه قبل از تاریخ شروع کنگره باشد.
ماده  :3انتخابات نمایندگان ،نباید زودتر از  6ماه قبل از کنگره انجام گیرد و نتایج باید حداکثر تا
 4ماه قبل از کنگره اعالم شود.
ماده  :4انتخابات نمایندگان باید حداقل به مدت  2روز طول بکشد .زمان و مکان انتخابات
توسط مسئولین اجرایی شعبههای محلّی تعیین میشود .مسئولین اجرایی بخشهای
محلّی همچنین در مورد امکان انجام انتخابات پستی تصمیمگیری میکنند .اگر بیش
از یک شعبه در حوزة انتخابیه وجود داشته باشد ،این تصمیمگیری به هیئترئیسة
بخش واگذار میگردد .مقررات رأیگیری از طریق پست ،توسط هیئترئیسه بخش
تعیین میشود.
ماده  :5شعبة محلّی حزب سوسیال دمکرات میباید حداقل تا  14روز قبل از تاریخ انتخابات،
اعضاء را از طریق آگهی و مکاتبه مطلع کند و مطمئن گردد که همة اعضاء اطالع
یافتهاند.
ماده  :6تمامی اعضای حزب که حق عضویت خود را پرداخت کرده باشند ،میتوانند در انتخابات
نمایندگان کنگرهای که از شعبة محلّیشان کاندید شدهاند ،شرکت نمایند.
ماده  :7در زمان رأی دادن ،باید عضویت رأیدهنده معتبر باشد.
ماده  : 8انتخابات نمایندگان از طریق رأی مخفی انجام میشود.
ماده  : 9هر یک از اعضاء ،حق معرفی کردن کاندیداهای خود را دارد .اسامی کاندیداها باید در
مدت زمان اعالمشده به مدیر اجرایی شعبة محلّی اعالم شود .شعبة محلّی میبایست
اسامی کاندیداها را به هیئترئیسة بخش ارسال کند .هیئترئیسة بخش برگهای رأی
را تهیه کرده و به شعبههای محلّی ارسال مینماید .اسامی تمامی کاندیداهای حوزة
انتخابیه ،میبایست بهترتیب حروف الفبا نوشته شود .تعداد نمایندگان کاندید شده باید
روی برگهای رأی نوشته شده باشد .تنها برگههای رأیی که توسط هیئترئیسه بخش
تهیه میشوند ،قابل استقادهاند.
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ماده  :10برگ رأیی معتبر است که تعداد کاندیداها را ذکر کرده باشد .برگههایی که تعداد
کاندیداهای بیشتر یا کمتر داشته باشد ،دارای اعتبار نمیباشد.
ماده  :11شعبة محلّی میبایست تا  8روز پس از پایان انتخابات ،برگههای رأی را به همراه
پروتکل انتخابات در پاکت دربسته ،برای هیئترئیسة بخش ارسال نماید.
ماده  :12پاکتها میبایست در روز شمارش باز شوند و شمارش توسط هیئترئیسة بخش یا
افرادی که هیئترئیسه مشخص کرده است میبایست تا  15هفته قبل از برگزاری
کنگره انجام شده باشد .قبل از شروع شمارش ،بخشهای محلّی ،انجمنها و
باشگاههای سوسیال دمکرات باید از زمان و مکان شمارش مطلع شوند.
ماده  :13اعضایی که بیشترین رأی را درهرحوزه کسب کنند به عنوان نماینده انتخاب میشوند.
معاونین نمایندگان ،کسانی هستند که بیشترین رأی را پس از نمایندگان کسب کردهاند.
چنانچه دو نماینده تعداد رأی مساوی باشند ،تصمیمگیری با قرعهکشی انجام میپذیرد.
ماده  :14هیئترئیسة بخش بالفاصله پس از اتمام شمارش آرا ،نتایج را به شعبههای محلّی،
انجمنها و باشگاههای سوسیال دمکرات اعالم مینماید.
ماده  :15دفتر انتخابات توسط هیئترئیسة بخش تعیین میشود.
ماده  :16اگر یکی از اعضای حزب شرایط انتخابات را در تعارض با اساسنامة حزب بداند و
بخواهد اعتراض کند ،میبایست حداکثر تا  5روز پس از اعالم نتایج ،اعتراض خود را
به هیئترئیسة بخش اعالم نماید.
هیئترئیسة بخش اعتراضیه را بههمراه توضیحات به هیئترئیسة ملّی حزب ارسال
میکند .چنانچه هیئترئیسة ملّی حزب به این نتیجه برسد که رأیگیری مغایر با اصول
اساسنامه ،انجام شده است ،میبایست دستور برگزاری انتخابات مجدد در حوزة مربوطه
را صادر نماید.
 - 6شورای حزب

ماده  :1شورای حزب میبایست بهعنوان ارگان مشاور هیئترئیسة ملّی حزب عمل کند .قبل از
هر جلسه ،هیئترئیسة ملّی حزب دستورجلسه و موضوعات بحث در جلسه را مشخص
میکند.
ماده  :2شورای حزب حداقل یکبار در سال برگزار میشود .در غیراینصورت هر زمان که
هیئترئیسة ملّی حزب درخواست نماید این جلسة برگزار میگردد.
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ماده  :3اعالمیة برگزاری شورا میبایست توسط هیئترئیسة ملّی حزب حداقل  2هفته قبل از
تاریخ برگزاری جلسه ارائه شود.
ماده  :4شورای حزب شامل  120نماینده است که مشابه کنگرة عادی حزب از نمایندگان
بخشهای حزب تشکیل شده است.
نمایندگان و معاونان شورای حزب ،توسط مجمع بخش ،در سال برگزاری کنگرة عادی
حزب و پس از اتمام کنگره برای مدت  4سال تعیین میشوند.
ماده  :5اعضای کمیته اجرایی و هیئترئیسة ملّی حزب و معاونان کمیته اجرایی باید به جلسات
شورا فرا خوانده شوند و در آنجا حق سخنرانی و ارائة طرح در جلسات را نیز دارند.
زمانیکه یک عضو عادی هیئترئیسة ملّی اجازة حضور در جلسات را پیدا نمیکند،
یکی از عضوهای جانشین به ترتیب باالترین رأیی که آورده است ،باید به شورا
فراخوانده شود و در آنجا حق سخنرانی و ارائة طرح در جلسات را دارد.
ماده  :6گروه پارلمانی حزب سوسیال دمکرات و گروه سوسیال دمکرات سوئد در پارلمان اروپا،
یک نفر را بهازاء هر  30عضو بهعنوان نماینده انتخاب میکنند .نماینده میبایست در
شورای حزب حضور پیدا کند و در آنجا حق سخنرانی و ارائة طرح در جلسات را دارد.
ماده  :7بازرسین منتخب کنگرة حزب ،اعضای کمیسیون برنامهریزی ،رؤسای بخشهای حزب
و  2نماینده از گروه حزب در هیئترئیسة انجمن مقامات محلّی و منطقهای سوئد ،حق
شرکت در جلسات ،حق سخنرانی و ارائة طرح در جلسات را دارند.
ماده  : 8زنان سوسیال دمکرات سوئد ،جوانان سوسیال دمکرات سوئد ،مسیحیان سوسیال
دمکرات سوئد و انجمن دانشجویان سوسیال دمکرات سوئد ،حق شرکت در جلسات،
حق سخنرانی و ارائة طرح در جلسات را دارند.
ماده  : 9شورای حزب وظیفة انتخاب کمیتة معرفی نامزدها و کمیتة بازرسین را برای دورة جاری
کنگره بر عهده دارد.
کمیتة معرفی نامزدها شامل  11عضو عادی و  6عضو جانشین میباشد.
زمانیکه یک عضو عادی اجازة حضور در جلسات را پیدا نمیکند ،یکی از عضوهای
جانشین بهترتیب باالترین رأیی که آورده است ،فرا خوانده میشود و در آنجا حق دارد
سخنرانی کند و پیشنهاد بدهد.
کمیتة معرفی نامزدها وظیفة آماده کردن انتخابات هیئترئیسة ملّی حزب ،کمیتة
اجرایی ،بازرسین ،کمیسیون برنامهریزی و جانشینان (اعضای علیالبدل) در کنگره را بر
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طبق بخشهای  7و  8و  9و  10اساسنامة حزب و همچنین انتخابات کمیتهها را طبق
ماده  13بخش  4اساسنامه بر عهده دارد.
ماده  :10شورای حزب ،مقرراتی مشابه مقررات انتخابات برای کنگره را در مورد رأیگیری و
رأیگیری مخفی اجرا میکند.
ماده  :11دستورجلسات شورای حزب ،حداکثر میبایست تا  6ماه پس از برگزاری جلسه به
بخشهای حزب ،شعبههای محلی و نمایندهها ارسال گردد.
 - 7هیئترئیسه ملّی حزب

ماده  :1هیئترئیسة ملّی حزب ،مسئیول مدیریت فعالیتهای حیزب مطابق برنامة حزب،
اساسنامه و تصمیمات کنگره است.
هیئترئیسة ملّی حزب ،مرجع عالی تصمیمگیری تا زمان برگزاری جلسات کنگره
میباشد.
هیئترئیسة ملّی حزب مسئول تعیین بودجه و برنامهریزی برای سال جاری است.
هیئترئیسة ملّی حزب ،مسئول تعیین کردن حق امضاء و مقررات برای منتخبین در
کمیته اجرایی حزب ،هیئترئیسه حزب و دفتر حزب است.
هیئترئیسة حزب مسئول تعیین کردن فهرست کاندیداهای سوسیال دمکرات سوئد،
قبل از انتخابات پارلمان اروپاست .هیئت همچنین میتواند وظیفة تعیین این فهرست را
به شورای حزب یا کنگره محول کند.
ماده  :2کنگرة حزب هیئترئیسه ملّی حزب را که شامل  33نفر میشود ،انتخاب میکند .از این
تعداد  7نفر اعضای عادی کمیتة اجرایی حزب هستند.
کنگرة حزب  7عضو جانشین برای اعضای عادی کمیتة اجرایی را انتخاب میکند.
همچنین کنگره  15جانشین برای دیگر اعضای هیئترئیسة حزب را انتخاب مینماید.
این اعضای جانشین در غیاب اعضای اصلی بهترتیب حداکثر رأیی که بهدست آوردهاند،
در جلسات هیئترئیسة حزب فرا خوانده میشوند و در آنجا حق سخنرانی و ارائة طرح
در جلسات را دارند.
ماده  :3رؤسای زنان سوسیال دمکرات سوئد ،انجمن جوانان سوسیال دمکرات سوئد ،انجمن
مسیحیان سوسیال دمکرات سوئد و انجمن دانشجویان سوسیال دمکرات سوئد حق
شرکت در جلسات هیئترئیسة حزب و حق سخنرانی و ارائة طرح در این جلسات
را دارند.
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ماده  :4هیئترئیسة حزب ،مسئولیت انتخاب خزانهدار را بر عهده دارد.
خزانهدار حزب میبایست در جلسات کمیتة اجرایی حزب و هیئترئیسة ملّی حزب
شرکت کند و در آنجا حق سخنرانی و ارائة طرح در جلسات را دارد.
ماده  :5هیئترئیسة ملّی حزب میبایست نسبت به برگزاری جلسة عمومی سالیانه در ماه آوریل
هر سال اقدام نماید .عالوهبر جلسة سالیانة فوق ،هر زمان که هیئترئیسة ملّی حزب
تشخیص دهد یا حداقل  5عضو هیئت ملّی درخواست نمایند ،این جلسات برگزار
میشوند.
ماده  :6در نشست عمومی ساالنة هیئت ملّی حزب ،کمیته اجرایی حزب ملزم به ارائة گزارش
کارکرد سال قبل حزب و نیز گزارش حسابهای سال قبل حزب میباشد.
 - 8کمیتة اجرایی حزب

ماده  :1کمیتة اجرایی حزب ،مدیریت روزانة حزب را بر عهده دارد و در مقابل هیئترئیسة حزب
مسئول است.
کمیتة اجرایی حزب وظیفه دارد از اجرای تصمیمات کنگره و هیئترئیسة حزب
اطمینان حاصل کند .کمیتة اجرایی حزب میبایست از نگهداری و حفظ آرشیوهای
حزب در شرایط امن اطمینان حاصل کند.
کمیتة اجرایی حزب تقش کارفرمای مسئول در برابر افراد شاغل در دفتر حزب را
برعهده دارد.
ماده  :2کمیتة اجرایی حزب از  7عضو عادی و  7عضو علیالبدل (جانشین) تشکیل میشود.
رئیس و منشی بهطور مستقل ،از بین اعضای کمیته انتخاب میشوند.
اعضای جانشین هیئترئیسه میبایست به تمامی جلسات کمیته و هیئت حزب
بهاستثناء جلسات مربوط به ماده  ،4فرا خوانده شوند .آنها در غیاب اعضای اصلی به
ترتیب حد اکثر رأیی که بهدست آوردهاند حق سخنرانی ،ارائة طرح و رأی دادن دارند.
ماده  :3رؤسای زنان سوسیال دمکرات سوئد ،انجمن جوانان سوسیال دمکرات سوئد ،انجمن
مسیحیان سوسیال دمکرات سوئد و انجمن دانشجویان سوسیال دمکرات سوئد حق
شرکت در جلسات کمیتة اجرایی و حق سخنرانی و ارائة طرح در این جلسات
یی بهاستثناء جلسات مربوط به ماده  4یی را دارند.
ماده  :4کمیتة اجرایی میتواند در شرایط فوقالعاده ،بهطور محدود با اعضای عادی حزب
تشکیل جلسه دهد.
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 - 9کمیسیون برنامهریزی

ماده  :1کمیسیون برنامهریزی شامل  5عضو اصلی و  5عضو جانشین (معاون) میباشد که
توسط کنگرة عادی حزب انتخاب میشوند .اعضای جانشین میبایست به جلسات
کمیسون برنامه فرا خوانده شوند .آنها در غیاب اعضای اصلی به ترتیبِ حداکثر رأیی که
بهدست آوردهاند ،حق سخنرانی ،ارائة طرح و رأی دادن دارند.
ماده  :2کمیسیون برنامه ،مسئول پاسخگویی به طرحهای پیشنهادی براساس ماده  20بخش 4
اساسنامه میباشد و میبایست قبل از هیئترئیسه حزب به این پیشنهادات جواب دهد.
ماده  :3اعضاء و معاونین کمیسیون برنامه ،بههنگام مطرح شدن طرحهای کمیسیون در جلسات
هیئترئیسة ملّی ،حق دارند در جلسات شرکت نموده و سخنرانی کنند و پیشنهاد بدهند.
 - 10بازرسی

ماده  :1برای بازرسی مداوم کارهای مدیران حزب ،کمیتة اجرایی حزب و امور مالی حزب3 ،
بازرس و  3بازرس جانشین توسط کنگرة عادی حزب انتخاب میشوند .زمانیکه یکی
از بازرسان اصلی از شرکت در جلسات منع میشود ،یکی از بازرسین جانشین به ترتیبی
که انتخاب شدهاند فرا خوانده میشود.
وظیفة انتصاب حسابدار معتبر و باصالحیت به عهدة هیئترئیسة ملّی حزب است.
ماده  :2در جلسة عمومی ساالنه ،بازرسین حزب گزارش خود را از حسابها و امور مالی حزب
در سال گذشته و نیز عملکرد سال قبل کمیتة اجرایی حزب را ارائه میدهند.
ماده  :3برای بازرسی کارهای هیئترئیسة ملّی و کمیتة اجرایی حزب در طول دورة پایانی
کنگره ،شورای حزب اقدام به انتخاب یک کمیتة بازرسی برای ارائة گزارش به کنگره
عادی مینماید.
وظیفه این کمیته تهیة روند برخورد کنگره نسبت به گزارش هیئترئیسة ملّی و
گزارشات بازرسین است.
کمیتة بازرسین شامل  9عضو و  4جانشین است .کمیته نسبت به انتخاب رئیس از بین
اعضای خود برای ارائة گزارش به کنگرة اقدام مینماید.
کمیته در مورد حسابها و امور مالی حزب در طول دورة پایانی کنگره و نیز عملکرد
هیئترئیسة ملّی در طول اینمدت به کنگره گزارش میدهد و همچنین نظر خود را در
مورد اخراج و سلب مسئولیت اعضای هیئترئیسة ملّی از وظایف خود اعالم میدارد.
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ماده  :4بازرسین از بین خود ،یک نفر را بهعنوان رئیس جلسه برای ارسال گزارش به کمیتة
اجرایی حزب ،به هیئترئیسة ملّی و به کنگره انتخاب مینماید.
ماده  :5تعیین حقالزحمة بازرسین به عهدة کنگره میباشد.
 -11رأیگیری عمومی

ماده  :1هیئترئیسة ملّی حزب میتواند در مورد موضوعات مطرحشده اقدام به رأیگیری
در درون حزب نماید .اینگونه رأیگیری یک رأیگیری مشورتیی خواهد بود .در
همان زمانیکه موضوع رأیگیری اعالم میشود ،هیئترئیسة ملّی حزب میبایست
زمان شروع و پایان رأیگیری و نیز زمانی را که پروتکل مربوط به آن ،به بخش و
به هیئترئیسة ملّی حزب فرستاده میشود را به اطالع عموم برساند .موضوع
مربوطه میتواند در جلسة برگزارشده از طرف شعبة محلّی ،از طریق رأیگیری
پستی یا روش دیگری که توسط هیئترئیسة ملّی حزب اعالم میشود ،مورد بحث
قرار گیرد.
ماده  :2چنانچه رأیگیری در جلسهای که توسط شعبة محلّی برگزار شده انجام شود ،مدیر
شعبة محلّی ملزم به ارسال پروتکل به هیئت بخش میباشد .در این پروتکل
میبایست تعداد رأیهای اخذشده و همچنین تعداد رأیهای موافق و مخالف اعالم
شود .هیئترئیسة بخش ،پروتکل و شرح خالصهای از آن را برای هیئترئیسة ملّی
حزب ارسال خواهد کرد.
ماده  :3در صورتیکه حداقل  5درصد اعضاء ،براساس آخرین گزارش مربوط به تعداد اعضاء،
برای موضوع مطرحشده موافق رأیگیری باشند ،هیئترئیسة ملّی حزب ملزم به
برگزاری رأیگیری میباشد.
ماده  :4تصمیمگیری نهایی در مورد برگزاری انتخابات عمومی برای مسائل پیشنهاد شده ،به
عهدة هیئترئیسة ملّی حزب میباشد.
 - 12گروه پارلمانی حزب سوسیال دمکرات سوئد

ماده  :1گروه پارلمانی که در برابر کنگرة حزب مسئول است ،میبایست گزارش عملکرد سال
گذشتة خود را به جلسة عمومی ساالنة هیئترئیسة ملّی ارائه کند .این گزارش به دیگر
گزارشهای ساالنة هیئترئیسة ملّی حزب به کنگرة بعدی ضمیمه میشود.
ماده  :2زمانیکه هیئترئیسة ملّی حزب و گروه پارلمانی ضروری بدانند ،جلسة مشترکی بین
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آنها برگزار میشود .صورتجلسة این میتینگ به دیگر صورتجلسات هیئترئیسة ملّی
حزب اضافه میگردد.
ماده  :3مقررات حاکم بر گروه پارلمانی ،توسط هیئترئیسة ملّی حزب و براساس پیشنهادات
گروه پارلمانی تعیین میشود.
 - 13حزب پارلمان اروپا

ماده  :1گروه سوسیال دمکرات سوئد در پارلمان اروپا که در برابر کنگرة حزب پاسخگو است،
میبایست گزارش عملکرد سال گذشتة خود را به جلسة عمومی ساالنة هیئترئیسة
ملّی حزب ارائه نماید.
ماده  :2زمانیکه هیئترئیسة ملّی حزب یا گروه سوسیال دمکرات در پارلمان اروپا ضرورت
ببینند ،جلسة مشترکی بین آنها برگزار میشود .صورتجلسة این میتینگ به دیگر
صورتجلسات هیئترئیسة ملّی حزب اضافه میگردد.
ماده  :3مقررات حاکم بر گروه سوئدی مستقر در پارلمان اروپا توسط هیئترئیسة ملّی حزب و
براساس پیشنهادات گروه تعیین میشود.
 -14گروههای دیگر

مقررات حاکم برگروههای سوسیال دمکرات شورای کلیساهای سوئد و گروههای
سوسیال دمکرات در هیئترئیسة انجمن مقامات محلّی و منطقهای سوئد توسط
هیئترئیسة ملّیی حیزب براساس طرحهیای مطیرحشده از طیرف ایین گروههیا
تنظیم میگردد.
 -15قوانین عمومی

ماده  :1تنها اعضای حزب میتوانند برای پستهای حساس درون حزب انتخاب شوند .عضوی
که اقدام به ترک پست حساس خود در حزب مینماید ،مستعفی از آن موقعیت
محسوب خواهد شد .عضویت در حزب و تعهد به الزامات و اصول حزبی برای
پستهای حساس تحت مسئولیت سوسیال دمکراتها در شهرداریها ،شوراهای
استان ،دولت مرکزی و همچنین در کلیسای سوئد الزامی است.
ماده  :2هر یک از اعضاء که رفتار غیر وفادارانه نسبت به حزب داشته باشد ،برضد اصول اساسی
حزب تبلیغ نماید و یا عامدانه به هر شکلی به حزب آسیب وارد کند ،توسط هیئترئیسة
ملّی از حزب اخراج میشود .برای اخراج فرد خاطی ،موافقت سهچهارم آرا الزم است.
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تهیة متن اخراج اعضاء بر عهدة کمیسیون اخراج میباشد که اعضای آن توسط
هیئترئیسة ملّی حزب در اولین جلسة پس از برگزاری کنگرة عمومی حزب منصوب
میشوند .کمیسیون اخراج شامل رئیس کمیسیون و چهار عضو دیگر است.
پیشنهاد اولیة اخراج یک عضو میتواند از طرف یکی از انجمنهای سوسیال دمکرات،
یا یک شعبة محلّی ،یا دفتر بخش و یا کمیسون اخراج صورت گیرد.
ماده  :3در مواردی که کمیتة اجرایی طبق ماده  4حق تصمیمگیری ندارد ،عضوی که قرار است
اخیراج شود ،توسط کمیتة اجراییی از عضویت در حیزب معلق میگیردد تا اینکیه
هیئترئیسة ملّی حزب در موردش تصمیمگیری نماید.
ماده  :4زمانیکه اتهام مطرحشده در مورد اخراج یک عضو حزب مربوط به رفتار غیر وفادارانه در
کشمکشهای اتحادیههاست یا بهسبب عضویت فرد در یک حزب سیاسی دیگر است
و یا اقیدام علییه حیزب در انتخابات عمومیی است ،کمیتة اجرایی میتوانید به مسئله
رسیدگی کند.
ماده  :5در صورت اخراج هر یک از اعضاء از حزب ،مدیر شعبة محلّی میبایست مطلب را به
اتحادیة یا باشگاه مربوطه اطالع دهد.
ماده  :6اگر عضو اخراجشده تمایل به تمدید کردن عضویت خود در حزب داشته باشد ،مرجع
تصمیمگیرنده ،هیئترئیسة ملّی حزب خواهد بود .برای تمدید عضویت ،به موافقت
سهچهارم آرا نیاز است.
ماده  :7تصمیمگیری در مورد مستثنی بودن بخشها و شعبههای محلّی حزب از قوانین و
مقررات حزبی و همچنین مستثنی بودن از قوانین مربوط به آماده کردن برگهای رأی
در انتخابات عمومی و در کلیسای سوئد ،با هیئترئیسة ملّی حزب است.
ماده  : 8اگر تصمیم اتخاذشده مغایر با قوانین بخشهای حزب ،شعبههای محلّی یا انجمنهای
سوسیال دمکرات باشد ،اعضای حزب میتوانند بر علیه آن تصمیم به هیئترئیسة ملّی
حزب اعتراض کنند .اعتراض باید بهصورت کتبی باشد و حداکثر تا یک هفته بعد از
تاریخ تصمیمگیری ،مورد اعتراض به هیئترئیسة ملّی حزب ارسال شده باشد.
هیئترئیسة ملّی حزب ،میتواند تصمیم مورد اعتراض را پس از انجام تحقیقات الزم،
باطل اعالم نماید.
ماده  :9تغییر و اصالح یا تعلیق این قواعد و مقررات و نیز برنامة حزب تنها بهدست کنگرة عادی
حزب امکانپذیر است.
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فصل  :3قوانین دفاتر بخشهای حزب
 -1اهداف بخشهای حزب

بخش حزب دارای مسئولیتهای زیر است:
˗ شکلدهی نظرات بیرونی در جهت پیشبرد سیاستها و ایدههای حزب در حوزة
فعالیت خود؛
˗ برپایی کمپین انتخاباتی در حوزة فعالیت خود؛
˗ توسعه و هماهنگ کردن سیاستها در شورای استان؛
˗ معرفی کاندیداها برای نمایندگی در سطح استانی؛
˗ حمایت و کمک به گسترش ارتباطات اعضاء پارلمانی حزب در سطح استانی؛
˗ ارتباط با دفاتر محلّی حزب در حوزة فعالیت خود و با هیئترئیسة ملّی حزب؛
˗ همکاری با جنبشهای سازمانهای کودکان و جوانان طبقة کارگر؛
˗ فعالیتهای سیاسی اتحادیههای کارگری و دیگر فعالیتهای سازمانی؛
˗ حمایت از توسعة تشکیالتی و عملیاتی شعبههای محلی.
 - 2سازمان

ماده  :1هر بخش از حزب میبایست دربرگیرندة یک یا چند حوزة انتخابیه برای برگزاری
انتخابات پارلمانی باشد .مرجع تصمیمگیری برای تغییر محدودة بخش ،هیئترئیسة
ملّی حزب میباشد که پیشنهاد برای این تغییرات را از بخشهای حزب یا چند شعبة
محلّی واقع در یک حوزة انتخاباتی دریافت میکند.
ماده  :2هر شعبیة محلی واقیع در یک بخش میبایست از طرییق آن بخش به حیزب تعلق
داشته باشد.
 - 3حق عضویت

ماده  :1میزان حق عضویت در یک بخش حزب برای سال مالی آینده ،توسط مجمع بخش
تعیین میشود .هیئترئیسة ملّی حزب مسئول برنامهریزی برای جمعآوری این حق
عضویتها میباشد .هیئترئیسة ملّی حزب ،حق عضویتهای دریافتشده از بخشها
را که اعضاء حق عضویتشان را پرداخت نمودهاند ،در  30ژوئن و  31دسامبر سالی
پرداخت میکند.
ماده  :2مدیر شعبة محلّی میباسیت گزارش عملکرد سال گذشتة شعبة خود را حداکثر تا 15
آوریل هر سال به بخش حزب ارسال نماید.
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 - 4مجمع بخش

ماده  :1مجمع بخش ،مرجع عالی تصمیمگیرنده در آن بخش حزب است.
ماده  :2مجمع عادی ساالنة بخش در زمان و مکان تعیینشده توسط هیئترئیسة بخش برگزار
میشود .مجمع میاندورهای در صورت تشخیص هیئترئیسة بخش یا در صورت
درخواست یکسوم شعبههای محلّی برگزار خواهد شد .مجمع میاندورهای بخش تنها
در مورد موضوعات اعالمشده به مجمع میتواند وارد بحث شود.
ماده  :3اعالمیة درخواست مجمع عادی بخش باید حداقل  5ماه قبل از برگزاری مجمع ،توسط
هیئترئیسة بخش صادر شود.
فراخوان برای مجمع میاندورهای بخش میتواند بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی
فوق صادر گردد .هیئترئیسة بخش در این مورد با استناد به قوانین بخش  4در رابطه با
مقررات بخشها عمل میکند.
ماده  :4هر شعبة محلی ،مطابق قوانین مجمع بخش ،حق دارد تعدادی نماینده برای شرکت در
مجمع بفرستد .تعداد نمایندههای هر شعبه به نسبتِ تعداد اعضای آن شعبه و بر طبق
مقررات تصریحشده در مجمع بخش است.
ماده  :5انتخاب نمایندگان مجمع میاندورهای ،مطابق همان مقررات انتخاب نمایندگان مجمع
عادی انجام میشود.
ماده  :6هر عضو بخش ،حق دارد کاندیداهای خود برای نمایندگی در مجمع بخش را اعالم
کند .اسامی کاندیداهای معرفیشده میبایست در مدتزمان مشخص ،به مدیر شعبة
محلی ارائه شود .انجمن یا باشگاه سوسیال دمکرات میبایست اطالعات مربوط به همة
کاندیداهای خود را برای مدیر شعبة محلّی بفرستد .شعبة محلّی در جلسهای ،نمایندگان
و جانشینان آنها را تعیین میکند .چنانچه شعبة محلّی گروه نمایندگان را معرفی کرده
باشد ،انتخابات در جلسهای در گروه انجام میشود.
ماده  :7نمایندة منتصب هیئترئیسة ملّی حزب و اعضای سوسیال دمکرات پارلمان که متعلق به
آن بخش هستند ،حق دارند در مجمع شرکت نموده و در آنجا سخنرانی کنند و پیشنهاد
بدهند.
ماده  : 8اعضای سوسیال دمکرات شورای استان ،برای مجمع هر بخش استان ،یک نماینده
انتصاب میکنند .هر یک از این نمایندگان حق دارد در مجمع مربوط به خود شرکت
نموده و در آنجا سخنرانی کند و پیشنهاد بدهد.
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ماده  :9مدیر شعبة محلّی مجوز نمایندگان و جانشینان آنها را صادر و در زمان تعیینشده توسط
هیئترئیسة بخش ،به این هیئت ارسال مینماید.
ماده  :10بازرسان بخش ،مجوزها را مورد بررسی قرار داده و ملزم به کامل کردن گزارش خود تا
قبل از شروع مجمع میباشند.
ماده  :11پیشنهادات مربوط به دستور جلسات و مسائل جاری مجمع توسط هیئترئیسة بخش
ارائه میشود.
ماده  :12اعضای هیئترئیسة بخش و بازرسی که مسئول ارائة گزارش است ،حق دارند در
جلسات شرکت نموده و در آنجا سخنرانی کنند و پیشنهاد بدهند.
ماده  :13تنها نمایندگان اجازة رأی دادن در مجمع را دارند .هر نماینده یک رأی دارد .حق رأی
قابل انتقال نیست.
ماده  :14رایگیری بهصورت باال بردن دست انجام میشود .در صورت درخواست هر یک از
نمایندگان ،رأیگیری بهصورت مخفی برگزار میگردد.
در رأیگیری مخفی ،اسامی کاندیداها بهترتیب حروف الفبا روی برگ رأی نوشته
میشود .برگ رأیی معتبر است که تعداد افرادی که باید انتخاب شوند در آن نوشته شده
باشد .برگ رأیی که اسامی بیشتر یا کمتری را نشان دهد ،باطل است .افرادی که
بیشترین رأی را دریافت کنند ،انتخاب میشوند ،به استثناء زمانی که مجمع تشخیص
دهد که به رأی اکثریت مطلق نیاز است.
چنانچه نتیجة رأیگیری مخفی ،تعداد رأیهای مساوی باشد ،رأیگیری به مرحلة دوم
کشیده میشود .اگر تنها دو کاندیدا در انتخابات شرکت کرده و تعداد رأی مساوی
بهدست آورده باشند ،نتیجه به قید قرعه تعیین خواهد شد.
ماده  :15هر یک از اعضای حزب یا دفتر محلّی سوسیال دمکرات ،حق ارائة پیشنهاد دارد و
طرح ارائهشده میبایست در مدتزمان تعیینشده به مدیر شعبة محلّی ارسال گردد.
طرح در جلسة شعبة محلّی مورد بررسی قرار میگیرد .شعبة محلّی میتواند طرح را به
عنوان طرح شعبه یا طرح یکی از اعضای حزب به مرجع بعدی ارسال نماید.
ماده  :16پس از تصمیمگیری در شعبة محلّی ،طرح حداکثر تا  3ماه قبل از تاریخ مجمع ،به
هیئترئیسة بخش فرستاده میشود.
ماده  :17فهرستی از پیشنهادات بههمراه پاسخهای ارائهشده به آنها از طرف هیئترئیسة بخش،
حداکثر تا یک ماه قبل از تاریخ مجمع ،به شعبههای محلّی ،انجمنها و باشگاههای
سوسیال دمکرات و نمایندگان مجمع ارسال میشود.
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ماده  :18هیئترئیسة بخش ،میبایست گزارش عملکرد سال قبل را بههمراه رهنمودی برای
برنامههای سال آینده به مجمع ارائة نماید .اعضای سوسیال دمکرات در شورای استان
ملزم به ارائة گزارش کتبی فعالیتهای سال گذشتة خود به مجمع میباشند.
ماده  :19مجمع کمیتهای برای معرفی کاندیداهای مجمع آینده تعیین مینماید.
 - 5شورای منطقه ای حزب

ماده  :1شورای منطقهای حزب ،پس از تصمیمگیری مجمع بخش تشکیل میشود .این شورا
حداقل یک بار در سال با فراخوان هیئترئیسة بخش تشکیل میگردد.
ماده  :2هیئترئیسة بخش حداقل  2هفته قبل از برگزاری جلسه ،ملزم به اعالم کردن زمان
جلسه میباشد.
ماده  :3شورای منطقهای حزب ،متشکل از نمایندگانی است که توسط مجمع بخش تعیین شده
و براساس قواعد مشابه مجمع بخش حزب ،در بین شعبههای محلی تقسیم شدهاند.
نمایندگان شورای محلّی حزب و جانشینان آنها توسط شعبههای محلّی برای دورهای تا
قبل از مجمع بعدی تعیین میشوند.
ماده  :4قبل از هر جلسه ،هیئترئیسة بخش ،دستور جلسه و موضوعات بحث را تعیین میکند.
ماده  :5اعضای هیئترئیسة بخش حق دارند در جلسه سخنرانی کنند و پیشنهاد بدهند.
ماده  :6قوانین مربوط به حق رأی دادن و انتخابات در شورای منطقهای حزب ،مشابه مقررات
حق رأی دادن و انتخابات در مجمع بخش ماده  13و  14بخش  4میباشد.
ماده  :7صورتجلسة نشستهای شورای منطقهای حزب ،حداکثر تا  6ماه بعد از جلسه به
شعبههای محلّی و نمایندهها ارائه میگردد.
 - 6هیئترئیسه بخش

ماده  :1هیئترئیسة بخش ،مسئول مدیریت فعالیتهای بخش بر طبق مقررات حزبی و
تصمیمهای مجمع بخش است.
در زمانیکه جلسیات مجمع برگیزار نمیشونید ،هیئترئیسة بخش ،مرجیع عالی
تصمیمگیری در بخش میباشد.
هیئترئیسة بخش ،نقش کارفرمای مسئول در برابر افراد شاغل در دفتر بخش را به
عهده دارد .هیئترئیسة بخش میتواند مسئولیت کارفرمایی را به کمیتة اجرایی بخش
محول نماید.
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ماده  :2هیئترئیسة بخش باید حداقل  7عضو داشته باشد .امکان انتخاب جانشین برای این
اعضاء وجود دارد .رئیس هیئت بهطور جداگانه انتخاب میشود.
ماده  :3کمیتة اجرایی میتواند از میان هیئترئیسة بخش تعیین گردد .در صورت درخواست
مجمع بخش ،کمیتة اجرایی بهطور جداگانه انتخاب میشود.
ماده  :4در صورتیکه اعضای عادی از شرکت در جلسات منع شوند ،جانشینان آنها میتوانند به
ترتیب حداکثر رأیی که آوردهاند ،در جلسات شرکت نمایند.
ماده  :5بخش میبایست یک نفر را بهعنوان هماهنگکنندة مطالعاتی و نیز یکی از رهبران
اتحادیههای کارگری را در میان اعضای هیئترئیسة بخش داشته باشد.
 - 7بازرسی

ماده  :1مجمع 3 ،بازرس و  3جانشین را بهمنظور بازرسی عملکرد هیئترئیسة بخش ،کمیتة
اجرایی و حسابهای بخش انتخاب میکند .زمانیکه بازرسین عادی قادر به حضور در
محل نباشند ،جانشینان به ترتیب رأیی که دریافت کردهاند فرا خوانده میشوند.
ماده  :2بازرسین گزارش خود را از عملکرد و حسابهای سال گذشتة هیئترئیسة بخش ارائه
میدهند و نظر خود را در مورد سلب صالحیت هیئترئیسة بخش یا ابقای آنها در
مقامشان اعالم میکنند.
 - 8انتخابات عمومی و حل و فصل مسائل شورای استان

در مورد معرفی کاندیداها برای انتخابات عمومی ،در مورد همکاری میان نمایندگان
انتخابشده و سازمانهای حزبی ،در مورد معرفی کاندیدا برای قسمتهای دیگر ،و نیز
نحوة برخورد با مسائل شورای استان ،بهترتیب میتوان از مقررات زیر استفاده کرد:
"مقررات مربوط به تهیة برگههای رأی برای انتخابات عمومی و انتخابات کلیسای
سوئد"" ،قوانین مربوط به معرفی کاندیدا برای قسمتهای دیگر"" ،مقررات مربوط به
همکاری میان نمایندگان انتخابشده با سازمانهای حزبی"" ،مقررات مربوط به
معرفی کاندیدا برای قسمتهای دیگر" و "مقررات مربوط به نحوة برخورد با مسائل
شورای استان".
 - 9مقررات عمومی

ماده  :1هر بخش حزبی و مدیر آن میبایست متعهد به اساسنامة حزب و تصمیمات کنگرة
حزب باشند.
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ماده  :2مجمع بخش میتواند مقررات و قواعد جدیدی برای بخشهای حزب تصویب کند .این
قواعد نباید در تضاد با اصول اساسی اساسنامه باشند یا منجر به کنار گذاردن آنها گردند.
ماده  :3تنها کنگرة عادی حزب حق عوض کردن یا الغاء این قواعد را دارد .بخش حزب برای
معافیت از این قوانین میبایست درخواست خود را به هیئترئیسة ملّی حزب اعالم
نماید.
ماده  :4قوانین دفاتر بخشهای استکهلم ،گوتنبرگ و گاتلند توسط هیئترئیسة ملّی حزب
تعیین میشوند.
فصل  :4مقررات حاکم بر شعبههای محلی
 - 1اهداف شعبههای محلی

شعبههای محلّی دارای مسئولیتهای زیر میباشند:
˗ پروراندن ایدهها و قوانین حزب در شهرداری؛
˗ ارتباط با رأیدهندگان شهرداری؛
˗ سازماندهی کمپین انتخاباتی در حوزة فعالیت خود؛
˗ انتخاب نمایندگان سیاسی؛
˗ رشد و پروراندن نمایندگان سیاسی؛
˗ فعالیتهای سیاسی در اتحادیههای کارگری و دیگر فعالیتهای تشکیالتی؛
˗ حمایت از توسعة تشکیالتی و عملیاتی انجمنهای سوسیال دمکرات.
 – 2تشکیالت

ماده  :1شعبة محلّی بهعنوان سازمان و دفتر اصلی محلّی حزب شناخته میشود و یک شهرک
یا قسمتی از یک شهر را در پوشش خود دارد.
ماده  :2شعبة محلّی ،برای حوزة فعالیت خود یک طرح تشکیالتی تهیه میکند .در این طرح
انجمنهای سوسیال دمکرات و باشگاههای فعال در شعبة محلّی مشخص میشوند.
آندسته از اعضای شعبة محلّی که نمیخواهند در هیچیک از انجمنها و باشگاههای
موجود در شعبه عضو باشند ،میبایست یک گروه سهمیة آزاد] [2در شعبة محلّی ایجاد
نمایند.
ماده  :3مدیر شعبة محلّی میبایست از وجود انجمنها و باشگاهها و دفاتر انتخاباتی حزب در همة
مناطق مسکونی و محلهای کار واقع در حوزة مسئولیت خود اطمینان حاصل نماید.
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 - 3عضویت در شعبة محلی

ماده  :1تمامی انجمنها و باشگاههای سوسیال دمکرات ،باشگاههای زنان سوسیال دمکرات،
گروههای مسیحیان سوسیال دمکرات ،باشگاههای دانشجویان سوسیال دمکرات و
اعضای گروه سهمیة آزاد در محدودة فعالیت شعبة محلّی ،میبایست به شعبة محلّی
بپیوندند.
انجمنهای جوانان سوسیال دمکرات و باشگاههای جوانان سوسیال دمکرات که به
مرامنامة حزب باور دارند ،در صورت درخواست پیوستن به شعبة محلّی ،باید از طرف
شعبة محلّی پاسخ مثبت دریافت نمایند.
تمامی اعضای انجمنهای ذکر شده در باال که پانزده سال و بیشتر سن دارند،
میبایست پس از پیوستن به شعبة محلّی ،انحصاراً وابسته به شعبة محلّی باشند.
ماده  :2اتحادیههای کارگری محلّی میتوانند بهعنوان عضو ،به شعبة محلّی بپیوندند.
اعضای اتحادیهها ،با ارسال تقاضانامة فردی به عضویت درمیآیند.
ماده  :3یک عضو حزب سوسیال دمکرات در قدم اول از طریق عضویت خود در یکی از
تشکیالت محلّی حزب یا در گروه سهمیة آزاد محل سکونت خود ،به شعبة محلّی
حزب میپیوندد .اعضاء بعداً میتوانند عضویت خود را به یک دفتر محلّی واقع در شعبة
دیگر منتقل کنند.
 - 4حق عضویت

مبلغ حق عضویت در شعبة محلّی برای سال آینده ،در جلسة شعبة محلّی ،قبل از پایان
ماه اکتبر تعیین میشود .هیئترئیسة ملّی حزب ،مسئول جمعآوری حق عضویتها
میباشد .هیئترئیسة ملّی حزب در تاریخ  30ژوئن و  31دسامبر هر سال نسبت به
انتقال حق عضویتهای دریافتی اقدام مینماید.
 - 5جلسات

ماده  :1جلسة اعضیای شعبة محلّی ،مرجیع عالیی تصمیمگیری میباشد ،مگر اینکیه گیروه
نمایندگان ی طبق ماده  2و 3ذیل ی تشکیل شده باشد که در آنصورت این گروه
تصمیم میگیرند.
ماده  :2جلسیة عمومیی ساالنیة شعبیة محلّیی میتوانید نسبت به تصویب گیروه نماینیدگان
اقدام نماید.
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ماده  :3در صورتیکه شعبة محلّی تصمیم به ایجاد گروه نمایندگان بگیرد ،تمامی انجمنها و
باشگاههای وابسته به شعبه ،ملزم به انتخاب نماینده برای این گروه میباشند .تعداد این
نمایندگان میبایست مطابق قوانین مصوب جلسة عمومی ساالنه ،متناسب با تعداد
اعضای حزب در آن انجمن یا باشگاه باشد.
ماده  :4جلسة عمومی ساالنه میبایست تا قبل از پایان ماه مارس برگزار گردد.
ماده  :5در جلسة عمومی ساالنه عالوه بر مباحث دیگری که ممکن است ایجاب کند ،موارد زیر
مورد نظر میباشد:
1ی گزارش ساالنة هیئترئیسه و گزارش بازرسی برای سال گذشته؛
2ی گزارش گروه در انجمن شهرداری؛
3ی سلب مسئولیت مدیران از مقام خود؛
4ی انتخاب مدیران و جانشینان (معاونین):
 انتخاب رئیس؛ انتخاب اعضای دیگر مدیریت؛ انتخاب جانشینان (معاونین).1ی انتخابات بازرسین و معاونین آنان؛
2ی انتخابات کمیتة معرفی کاندیداها برای جلسة عمومی ساالنة بعدی؛
3ی راهکارها و خطمشیها برای فعالیتهای آینده.
ماده  :6هر یک از اعضای حزب یا دفتر سوسیال دمکرات متعلق به شعبة محلّی میتواند
درخواست برگزاری میتینگ اعضای شعبه یا میتینگ گروه نمایندگان شعبه را بنماید.
این درخواست میبایست در مدتزمان اعالمشده به مدیر شعبة محلّی ارسال شود.
ماده  :7اعضای کمیته اجرایی ،حق رأی دادن در مورد سلب مسئولیت مدیران از مقام خود را
ندارند.
ماده  : 8رأیگیری بهصورت باال بردن دست انجام میشود .حق رأی دادن قابل انتقال نیست.
انتخابات در صورت درخواست ،از طریق رأی مخفی انجام میگردد.
در رأیگیری مخفی ،اسامی کاندیداها به ترتیب حروف الفبا روی برگ رأی نوشته
میشود .برگ رأی معتبر میبایست تعداد افرادی را که باید انتخاب شوند را ذکر نماید .هر
برگ رأی که تعداد بیشتر یا کمتر را نشان دهد باطل است .افرادی که بیشترین رأی را
دریافت کنند ،انتخاب میشوند ،به استثناء زمانیکه کسب اکثریت مطلق آراء الزم باشد.
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چنانچه تعداد آراء مساوی باشد ،رأیگیری دوم برگزار میشود .اگر رأیگیری میان دو
کاندیدا انجام شود و هر دو رأی برابر دریافت کنند ،انتخاب به قید قرعه انجام میگردد.
اگر در رأیگیری از طریق باال بردن دست ،آراء مساوی کسب شود ،رئیس جلسه
انتخاب نهایی را انجام میدهد.
ماده  : 9پیشنهادات مربوط به کاندیداها برای انتخابات جلسة عمومی سالیانه ،در مدتزمان
اعالمشده برای کمیتة معرفی کاندیداها ارسال میشوند .پس از انقضای آنمدت ،تنها
کمیتة ذکرشده حق معرفی کاندیداها را دارد.
 - 6هیئترئیسه شعبة محلی

ماده  :1هیئترئیسه شعبة محلّی ،مسئول مدیریت فعالیتهای شعبه مطابق با قوانین و
تصمیمات کنگرة حزب ،مجمع بخش و شعبة محلّی میباشد .وظیفة هیئترئیسه،
تبلیغ و مبارزه برای حزب و سیاستهای آن ،تدوین و قبوالندن برنامههای سیاسی
شهری حزب ،مسئول بودن جهتِ مسائل مالی و امور مربوط به عضویت حزبی ،و
حمایت از فعالیتهای انجمنها و باشگاههای سوسیال دمکرات است .در زمان
تشکیل نشدن جلسة شعبة محلّی ،هیئترئیسة شعبه ،باالترین مرجع تصمیمگیری در
شعبة محلّی میباشد.
هیئترئیسه شعبة محلّی در برابر افراد شاغل در دفتر شعبة محلّی مسئولیت کارفرمایی
دارد ،بهاستثناء زمانیکه این مسئولیت به عهدة مدیر دفتر بخش محلّی حزب گذاشته
شده باشد.
ماده  :2هیئترئیسه شعبة محلّی میبایست حداقل  7عضو داشته باشد .برای این اعضاء میتوان
جانشین (معاون) تعیین کرد .هیئترئیسه برای مدت دو سال انتخاب میشود .از میان
اعضای هیئترئیسه ،رئیس و خزانهدار بهطور جداگانه انتخاب میشوند .یک مسئول
مطالعاتی و یکی از رهبران اتحادیه نیز در شعبة محلّی انتخاب شده و جزو اعضای
هیئترئیسه هستند.
تعداد اعضاء هیئترئیسه میبایست فرد باشد .انتخابات در مورد اعضایی که از نظر تعداد
از گروههای کوچکتر انتخاب شدهاند ،هر سال تکرار میشود ،و برای منتخبین از
گروههای بزرگتر هر دو سال یکبار صورت میگیرد.
ماده  :3کمیتة اجرایی میتواند از میان افراد هیئترئیسه برگزیده شود یا به تصمیم جلسة
عمومی ساالنه ،بهطور جداگانه انتخاب گردد.
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ماده  :4زمانیکه اعضای عادی اجازة حضور در جلسه را پیدا نکنند ،معاونین آنها به ترتیبی که
انتخاب شدهاند ،جایگزین میشوند.
 - 7رأیگیری عمومی

ماده  :1هیئترئیسه شعبة محلّی میتواند در موقعیتهای خاصی اقدام به رأیگیری در بین
اعضای شعبة محلّی نماید.
ماده  :2تصمیمگیری نهایی در مورد موضوع رأیگیری عمومی ،در میتینگ اعضاء یا گروه
نمایندگان آنها انجام میشود.
ماده  :3مقررات رأیگیری توسط هیئترئیسه شعبة محلّی تعیین میشود.
 – 8بازرسی

ماده  3 :1بازرس و  3معاون (جانشین) آنها در جلسة عمومی ساالنه انتخاب میشوند .زمانیکه
یکی از بازرسان از شرکت در فعالیتها منع شود ،یکی از افرادِ جانشین به ترتیب الویتی
که انتخاب شدهاند ،جایگزین بازرس منع شده قرار میگیرد.
ماده  :2بازرسین گزارش خود را در مورد عملکرد و حسابهای هیئترئیسه در سال گذشته ،به
جلسة عمومی ساالنة شعبة محلّی ارائه میدهند و دربارة ابقا یا خلع اعضای هیئترئیسه
شعبة محلّی نظر میدهند.
 - 9انتخابات عمومی و مسائل محلی

در مورد معرفی کاندیداها برای انتخابات عمومی ،در مورد همکاری میان نمایندگان
انتخابشده و سازمانهای حزبی ،در مورد معرفی کاندیدا برای قسمتهای دیگر ،و نیز
نحوة برخورد با مسائل شورای استان و مسائل اساس شهری ،بهترتیب میتوان از
مقررات زیر] [3استفاده کرد:
"مقررات مربوط به تهیة برگههای رأی برای انتخابات عمومی و انتخابات کلیسای
سوئد"" ،قوانین مربوط به معرفی کاندیدا برای قسمتهای دیگر"" ،مقررات مربوط به
همکاری میان نمایندگان انتخابشده با سازمانهای حزبی" و "مقررات مربوط به نحوة
برخورد با مسائل شورای استان و مسائل اساس شهری".
 - 10قوانین کلّی

ماده  :1شعبة محلی بدون تأیید هیئترئیسة بخش ،نمیتواند به فعالیت خود خاتمه دهد .در صورت
توقف فعالیت شعبة محلّی ،تمامی دارایی آن باید به دفتر بخش حزب منتقل گردد.
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ماده  :2در جلسة عمومی ساالنه شعبة محلّی ،امکان اضافه کردن مواد قانونی جدید به شعبة
محلّی وجود دارد .این مواد قانونی نباید مغایر با مفاد اساسنامه باشند و یا منجر به کنار
گذاردن آنها گردند.
ماده  :3تنها کنگرة عادی حزب حق عوض کردن یا کنار گذاردن این قواعد را دارد .شعبة محلّی
برای معافیت از این قوانین باید درخواست خود را به هیئترئیسة ملّی حزب ارسال نماید.
فصل  :5قوانین انجمنها و باشگاههای سوسیال دمکرات
 -1اهداف باشگاه و انجمن

انجمن سوسیال دمکرات مسئولیتهای زیر را بر عهده دارد:
˗ شکلدهی نظرات افراد در جهت پیشبرد سیاستها و ایدههای حزب؛
˗ شکلدهی سیاستهای سوسیال دمکراتیک در بحث وگفتوگو با رأیدهندگان؛
˗ افزایش تعداد اعضاء و تماس با اعضاء؛
˗ افزودن بر ارزشهای عضویت در حزب.
 - 2تشکیالت

انجمن یا باشگاه سوسیال دمکرات ،سازمان محلّی حزب میباشد .محدودة فعالیت آن
در برنامة سازمانی شعبة محلّی تعیین میشود.
 - 3عضویت و حق عضویت

ماده  :1عضویت در انجمن یا باشگاه به هر فردی که اساسنامة حزب را قبول داشته باشد تعلق
میگیرد.
ماده  :2فردی که عضو حزب میشود ،به عضویت شعبة محلّی و بخش حزبی محل سکونت
خود درمیآید .این عضویت یا از طریق یکی از انجمنهای محلّی حزب است یا بدون
تعلق به هیچ انجمنی و بهاصطالح جزو سهمیه آزاد( )1است .یک عضو حزب میتواند
عضویت خود را به شعبة محلّی دیگری منتقل نماید.
ماده  :3بههنگام پیوستن به انجمن یا باشگاه حزبی ،باید حق عضویت خود را برای همان سالی
که عضو شده پرداخت کند.
ماده  :4یک فرد با پرداخت حق عضویت ،به عضویت حزب درمیآید .هر یک از اعضای حزب
برای فقط یکبار مبلغی را بابت هر یک از سطوح سازمانی حزب پرداخت میکند .این
1. Free Quota.
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مبلغ ،جمع حق عضویت در انجمن یا باشگاه ،حق عضویت در شعبة محلّی ،در دفتر
بخش حزب و در حزب میباشد.
اعضایی که در باشگاههای زنان ،گروههای مسیحیان ،باشگاههای دانشجویی و انجمنها
و باشگاههای جوانان سوسیال دمکرات سوئد عضویت دارند ،حق عضویت خود را به
باشگاه /گروه /شعبه /بخش و سازمان ملّی بر حسب قوانین و اساسنامة هر یک از این
سازمانها که در آن عضو هستند پرداخت میکنند .عالوهبر آن میبایست مبلغی نیز به
شعبة حزبی در محلّی که در آن بهعضویت حزب درآمدهاند ،پرداخت نمایند.
هیئترئیسة ملّی حزب ،مسئول دریافت این حق عضویتها میباشد .مبالغ حق
عضویتهای دریافتی برای بخشهای حزب در تاریخهای  31ژوئن و  31دسامبر سال
دریافت آنها توسط هیئت ملّی حزب ارسال میشود.
انجمنها و باشگاهها میتوانند از افراد غیر عضو که تمایل به شرکت در فعالیتهای
انجمن یا باشگاه دارند ،مبلغی را بابت هزینههای اداری دریافت نمایند .پرداخت این
هزینه به شخص ،تنها حق استفاده از فعالیتهای آن انجمن /باشگاه را میدهد و
بهمنزلة عضویت در حزب نمیباشد.
ماده  :5مبلغ حق عضویت انجمن یا باشگاه برای سال بعد ،در جلسهای که انجمن یا باشگاه
قبل از پایان ماه نوامبر برگزار میکند تعیین میشود.
ماده  :6چنانچه عضوی پس از گذشت  12ماه از موعد عضویت و علیرغم دریافت اخطار کتبی،
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده باشد ،انجمن یا باشگاه حق اخراج او را دارد.
انجمن یا باشگاه میبایست قبل از آنکه اخراج صورت گیرد به شعبة محلّی حزب که
فرد عضو آن است کتباً اطالع دهد.
برای پذیرش مجدد به حزب ،فرد بدهکار میبایست کلیة بدهی خود را پرداخت نماید.
 - 4حقوق و مسئولیتهای اعضاء

ماده  :1عضویت در حزب سوسیال دمکرات ،حقوق زیر را برای اعضاء دربردارد:
˗ شرکت در جلسات و فعالیتهای مطالعاتی انجمنها و شعبههای محلّی؛
˗ حق رأی در جلسات اعضاء ،انتخابات کنگره و رأیگیری عمومی؛
˗ منصب شدن بهعنوان معتمد در پستهای حزبی و در جلسات سیاسی؛
˗ مطلع شدن از مواضع حزب در مورد مسائل سیاسی و سازمانی؛
˗ حق ارائة طرح و پیشنهاد در جلسات انجمنهای سوسیال دمکرات و شعبههای محلّی؛
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˗ حق ارائة طرح و پیشنهاد در جلسات عمومی ساالنه و در کنگرهها؛
˗ شرکت در کنفرانسهایی که توسط حزب ،دفتر بخش حزب یا شعبة محلّی سازمان
برگزار میشود.
ماده  :2اعضای حزب سوسیال دمکرات:
˗ ملزم به پذیرش باورهای بنیادی حزب آنچنانکه در اساسنامه آمده میباشند؛
˗ ملزم به پرداخت حق عضویت مقرر از طرف حزب میباشند؛
˗ نباید رفتار غیروفادارانه نسبت به حزب داشته باشند؛
˗ نباید در خالف جهت باورهای حزب تبلیغات کنند؛
˗ نباید آسیبی به حزب یا به فعالیتهای حزب وارد نمایند.
 - 5جلسات

ماده  :1جلسة عضویت انجمن یا باشگاه ،مرجع عالی تصمیمگیری است.
ماده  :2جلسة ساالنة اعضای انجمن یا باشگاه قبل از پایان ماه فوریه برگزار میشود.
ماده  :3در جلسة ساالنه بجز موارد دیگر ،موارد زیر باید مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد:
 -1گزارش ساالنة مدیر و بازرسین از عملکرد سال گذشته؛
 -2تصمیم درمورد ابقا یا خلع مسئولیت از مدیر؛
 -3انتخاب اعضاء هیئترئیسه و جانشینان؛
 -4انتخاب بازرسین و جانشینان؛
 -5انتخاب یک یا چندین فرد مسئول در برابر اعضاء؛
 -6انتخاب کمیتة معرفی کاندیداها برای سال آینده؛
 -7خطمشی و راهکارها برای فعالیتهای آینده.
ماده  :4زمانیکه دستور جلسه ،رأیگیری برای عزل یکی از مدیران باشد ،اعضای هیئترئیسه
حق رأی دادن ندارند.
ماده  :5رأیگیری از طریق باال بردن دست انجام میشود .در صورت درخواست اعضاء،
رأیگیری از طریق رأی مخفی انجام میگیرد.
در رأیگیری مخفی ،اسامی کاندیداها به ترتیب حروف الفبا روی برگ رأی نوشته
میشود .برگ رأی معتبر میبایست شامل تعداد افرادی که باید انتخاب شوند باشد.
برگ رأیی که اسامی بیشتر یا کمتری را نشان دهد باطل است .افرادی که بیشترین
رأی را دریافت کنند ،انتخاب میشوند ،بهاستثناء زمانی که مجمع تشخیص دهد که
برای انتخاب شدن نیاز به رأی اکثریت مطلق است.
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چنانچه نتیجة رأیگیری مخفی ،تعداد رأیها مساوی باشد ،رأیگیری به مرحلة دوم
میانجامد .اگر تنها دو کاندیدا در انتخابات شرکت کرده باشند و تعداد رأی مساوی
آورده باشند ،نتیجه به قید قرعه تعیین میگردد.
چنانچه در رأیگیری از طریق باال بردن دست ،تعداد آراء مساوی باشد ،رئیس جلسه
رأی نهایی را صادر میکند.
ماده  :6پیشنهادات مربوط به کاندیداها ،که در جلسة ساالنه مطرح میشود ،طی زمانی که در
میتینگ شعبة حزب مقرر شده است ،برای کمیتة معرفی کاندیداها ارسال میگردد .پس
از پایان مهلت اعالمشده توسط شعبة محلّی ،تنها کمیتة معرفی کاندیداها ،حق نامزد
کردن افراد را دارد.
 - 6هیئترئیسه انجمن یا باشگاه

ماده  :1هیئترئیسة انجمن /باشگاه مسئول فعالیتهای انجمن مطابق با قوانین زیر و تصمیمات
مصوب در انجمن /باشگاه میباشد .اهداف هیئترئیسه شامل ترغیب اذهان عمومی به
سمت حزب و سیاستهای حزب ،باال بردن ارزش عضویت در حزب و تقویت
فعالیتهای حزبی در انجمن /باشگاه است .هیئترئیسة انجمن /باشگاه میبایست
اطمینان حاصل کند که به همة اعضاء این فرصت داده میشود که بر مواضع حزب دربارة
مسائل جاری سیاسی اثر بگذارند و نقش فعالی در فعالیتهای انجمن داشته باشند.
هیئترئیسة انجمن /باشگاه ،مرجع عالی تصمیمگیری تا زمان برگزاری جلسات اعضاء
میباشد.
ماده  :2هیئترئیسه انجمن/باشگاه میبایست حداقل  5عضو داشته باشد .این اعضاء میتوانند
جانشین داشته باشند .رئیس و خزانه دار به طور جداگانه و توسط کمیته اجرایی انتخاب
میشوند .انجمن یا باشگاه فردی را به عنوان مسئول مطالعاتی انتخاب میکند .این فرد
یکی اعضاء هیئترئیسه میباشد.
تعداد اعضای هیئترئیسة انجمن /باشگاه باید رقم فرد باشد.
انتخاب مجدد برای اعضای گروه کوچکتر هر ساله انجام میشود و برای گروههای
بزرگتر هر دو سال یکبار است.
ماده  :3زمانیکه نسبت به حضور یکی از اعضای هیئترئیسه در جلسات ممانعت بهعمل آید،
اعضای جانشین بهعنوان اعضای عادی به ترتیب میزان رأیی که آوردهاند در جلسات
حاضر میشوند.
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 - 7بازرسی

ماده  :1در جلسة ساالنه عمومی حداقل  2نفر بازرس و 2نفر جانشین بازرسین انتخاب میشوند.
زمانیکه نسبت به حضور یکی از بازرسین در جلسات ممانعت بهعمل آید ،یکی از
جانشینان بهعنوان اعضای عادی به ترتیب رأیی که آوردهاند در جلسات حاضر میشوند.
ماده  :2بازرسین گزارش خود از عملکرد و حسابهای هیئترئیسه در سال گذشته را در جلسة
عمومی انجمن یا باشگاه ارائه میدهند و در مورد خلع مسئولیت مدیر(ان) از مقام خود
نظر موافق یا مخالف خود را اعالم مینمایند.
 - 8انتخابات عمومی و مسائل محلّی

در مورد معرفی کاندیداها برای انتخابات عمومی ،در مورد همکاری میان نمایندگان
انتخابشده و سازمانهای حزبی ،در مورد معرفی کاندیدا برای قسمتهای دیگر ،و نیز
نحوة برخورد با مسائل شورای استان و مسائل اساس شهری ،بهترتیب میتوان از
مقررات حزبی زیر استفاده کرد:
"مقررات مربوط به تهیة برگههای رأی برای انتخابات عمومی و انتخابات کلیسای
سوئد"" ،قوانین مربوط به معرفی کاندیدا برای قسمتهای دیگر"" ،مقررات مربوط به
همکاری میان نمایندگان انتخابشده با سازمانهای حزبی" و "مقررات مربوط به نحوة
برخورد با مسائل شورای استان و مسائل اساس شهری".
 - 9قوانین کلی

ماده  :1در جلسة عمومی ساالنة انجمن یا باشگاه ،امکان اضافه کردن مواد قانونی جدید به
شعبة محلّی وجود دارد که سپس برای رسمیت یافتن میبایست به دفتر شعبه محلّی
حزب فرستاده شود .این مواد قانونی نباید مغایر با مفاد اساسنامه باشند یا منجر به کنار
گذاردن آنها گردند.
ماده  :2انجمن یا باشگاه بدون تأیید هیئترئیسه شعبة محلّی ،نمیتواند به فعالیت خود خاتمه
دهد .در صورت توقف فعالیت انجمن یا باشگاه ،تمامی دارایی آن باید به دفتر شعبة
محلّی حزب منتقل شود.
ماده  :3تنها کنگرة عادی حزب حق عوض کردن یا کنار گذاردن این قواعد را دارد.
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 این مقررات در دفتر دوم منتشر میشود.
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اسناد سوسیال دمکراسی ایران:

1ی اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران.
 2ی برای دسترسی و خواندن اسناد زیر به سایت "آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران" مراجعه کنید:
http://www.iran-archive.com/start/426

 3ی " کتاب  -جزوه " اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران:
˗ اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران جلد اول.
˗ اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران  ،2آثار آوتیس
سلطانزاده ،خسرو شاکری ،فرهاد کشاورز ،امیرحسین گنجبخش.
˗ اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران جلد  ،4آثار
سلطانزاده.
˗ اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران جلد .5
˗ اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران  ،9خسرو
شاکری.
˗ اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران  ،18کارنامه
مصدق ،جلد  1خسرو شاکری.
˗ اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران  ،18کارنامه
مصدق ،جلد  2خسرو شاکری .
˗ اسناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران جلد ،19
سوسیال دمکراسی و انقالب ،دستمالچی ،شاکری.

فصل  :4شخصیتها و چهرهها

 .1خلیل ملکی" ،ترور شخصیت" نافرجام
 .2آموزگار آزادی ما
 .3چه شد که سوسیالیست شدم

 -1-4خلیل ملکی" ،ترور شخصیت" نافرجام
(مسعود نقرهکار)
ز بس کـه مردمکِ دیده ،دیده مردمِ بَد
کنون به مردمکِ دیــده سوءظـن دارم
عارف قزوینی

ترور شخصیت( )1بهعنوان فنون روانشناختی اجتماعی و جامعهشناسانه ،تالشی آگاهانه در جهت
خدشهدار کردن شخصیت ،شهرت و منزلت فرد (سوژه یا قربانی ترور) است .ترور شخصیت ،نوعی
تصویرسازی است که با واقعیت خوانایی ندارد ،تصویرسازیای که باعث بیاعتبار شدن قربانی و از
بین بردن وجهه و مقبولیت او میشود .دستکاریِ( )2اعتماد مردم و افکار عمومی نسبت به قربانی
ترور است که در اکثر موارد از طریق رسانههای گروهی و جمعی صورت میگیرد.
وجوه دیگر ترور شخصیت ،تحقیر ،تحمیق و نادان پنداشتن مخاطبان و تالش برای فریب
آنان در راستای تغییر فکر و رفتار آنها نسبت به قربانی ترور است .تحریک مردم ،افکار عمومی و
حکومتهای خودکامه در راستای حذف قربانی ترور؛ یعنی "لو دادن" قربانی نیز وجه دیگر آن
است ،وجهی از ترور شخصیت که در جامعة ما رایج بوده است ،وجهی که بهانه دادن به دست
][1
حکومت برای حذف قربانی و قابل توجیه کردن این حذف را بهدنبال داشته است.
2. manipulation.

1. Character Assassination.
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ترور شخصیت ،با هدف حذف سیاسی و اجتماعی مخالفان یک حکومت یا حزب و سازمان
سیاسی و اجتماعی اِعمال میشود .این نوع ترور را فراتر از اشخاص میتوان به سطح
"شخصیت" جریانهای سیاسی و اجتماعی تسری داد و شهرت و اعتماد عمومی نسبت به آنها
()1
را نیز خدشهدار و تخریب کرد .در حوزة مناسبات فردی و اجتماعی نیز مقولة حقوقی "بدنام"
کردن نیز مطرح میشود ،که ایجاد بدبینی ،شکّ و شبهه و"بَد نمایی" و "سیاهنمایی" نسبت به
یک فرد یا جمع است.
ابزار و وسایل ترور شخصیت ،اتهامزنیهای دروغین و بیپایه ،ارائه اطالعات ساختگی و
جعلی ،سند و مدرکسازی ،شهادت و سوگند دروغین ،تقلبِ حقایق و واقعیات ،تحریف آراء و
افکار ،همراه با ایجاد فضای ارعاب و ترس است .شایعترین اتهامهای بیاساس ،و برچسبهای
دروغین در عرصه سیاست ،اتهامهای :عامل بیگانه بودن ،جاسوسی ،خودفروختگی،
کالهبرداری ،فساد اخالقی و مالی و ...بودهاند تا بدینطریق قضاوت افکار عمومی را تحتالشعاع
این اتهامها و دروغهای خود قرار دهند .در واقع بر پا کردن یک جنگ روانی با استفاده از وسایل
ارتباط جمعی ،علیه قربانی ترور است .خطرناک ،خیانتکار و دشمن جلوه دادن قربانی ،همراه با
القای احساس خطر و تهدید و ترس و نگرانی در میان مخاطبان ،و نیز ایجاد حس فقدان امنیت،
انگیزة هر نوع اقدامی در جهت تضعیف و تخریب سوژه مورد نظر را تقویت میکند .بدینطریق
تحریکها میتوانند آسیبهای جسمانی و ترور فیزیکی قربانی را بههمراه داشته باشند.
ترور شخصیت با زمینه و بسترسازی آغاز میشود که به اشکال مختلف میتواند صورت
گیرد .مواردی بهعنوان خیانت ،خالف ،انحراف ،بیاخالقی یا فساد اخالقی ،جوانبی از زندگی
خصوصی فرد ...همراه با سیاهنمایی ،بزرگنمایی ،حاشیهپرازی و شبیهسازیها طرح و تبلیغ
میشوند ،و سپس این موارد به قربانی ترور نسبت داده میشوند .برای اثبات ادعا نیز بهشکلی
ساختگی و جعلی شرایط ،و سند و مدرک نیز فراهم میآورند تا شخصیت مورد نظر را متهم و
مجرم جلوه دهند .برجسته کردن نقاط ضعف( )2قربانی ترور ،بهعنوان وسیله و دستمایهای برای
تخریب و ایجاد آسیبهای عصبی و روانی بهکار برده میشود .این درحالی است که تالش
میشود حقایق و نقاط مثبت زندگی و شخصیتِ قربانی پنهان بماند .اگر قربانی ترور ،خوشنام و
دارای وجهه و سابقة مثبت و سازندهای بوده باشد ،تالش میشود گذشته و سابقة حقیقیاش از
هویت او جدا شود تا تحریف و جعل هویت ،که از اصلیترین اقدامهاست ،عملی گردد،
2. Blind Spot.

1. Defamation of Character.
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بهطوریکه هویت قربانی در اذهان عمومی تغییر و بهگونهای دیگر جلوه کند .ترورکنندگان
تالش میکنند با تصویرسازیهایی که انجام میدهند ،هویت جدیدی برای قربانی بسازند،
هویتی که مخدوش ،تخریب و تضعیف شده است .از سوی دیگر ،آمران و عامالن "ترور
شخصیت" با شناخت از ضعفهای عاطفی و روانی مخاطبان ،بر بستر و زمینة چنین ضعفها و
یا تعصبها و حساسیتها ،اتهاماتی متناسب با آنها به قربانی ترور وارد میکنند.
خراب کردن یا "ترور شخصیتِ" چهرههای شناختهشده در سطح جامعه یی سیاستمداران،
روحانیون ،هنرمندان ،ورزشکاران و ...یی با طرح انحرافات سیاسی و عقیدتی و اخالقی (مثل
انحرافهای جنسی یی بهویژه انجام عمل لواط یی و اعتیاد و سوءاستفادههای مالی و ) ...و غیره،
پیش برده شده است .این عمل نیز به شکلهای مختلف ازجمله انتشار تصویر ،فیلم ،مقاله و
شبنامه و ...صورت گرفته است .حکومتهای خودکامه با اِعمال فشارهای روانی و جسمی،
قربانی را مجبور میکنند در تهیة تصاویر و یا فیلمهای مورد دلخواه حکومت شرکت کند و یا تن
به مصاحبههای مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی بدهد و هرآنچه حکومتیان دیکته کنند ،بگوید.
این روش و منش که متهم و مجرم نشان دادن قربانی را دنبال میکند ،در حالی عملی میشود
که جرمی اتفاق نیفتاده است ،و فقط بیاعتبار کردن قربانی و اثبات اتهامها و جرمهای نسبت
داده شده از سوی آمران و عامالن ترور شخصیت را هدف دارد ،روشی معمول و مرسوم در
حکومتهای توتالیتر برای "ترور شخصیت" که بهوفور به نمایش گذاشته شده است.
پیامد ترور شخصیت ،آسیبرسانی روانی و عصبی به قربانی است ،بهویژه قربانیای که امکان
و توان دفاع از خود و ردِّ اتهامهای ساختگی و شایعهها را نداشته باشد .ایجاد انواع اختاللهای
روانی و عصبی ،از انزوا و اضطراب گرفته تا افسردگی و خودکشی ،میتواند پیامدهای ترور
شخصیت باشد .ترور شخصیت ،از مخاطبان نیز قربانی میگیرد .تأثیر تخریبی و آسیبشناسانهای
که ترور شخصیت بر روی اطرافیان ،عالقهمندان و پیروان قربانی ترور شخصیت میگذارد ،گاه
میتواند همان وسعت و ابعادی را داشته باشد که به قربانی ترور تحمیل میشود.
قربانیان ترور شخصیت در میهنمان ،بهویژه در عرصه سیاست ،بسیارند .نامدارترین قربانی
این نوع ترور یکی از گرانقدرترین روشنفکران و سیاستمداران آزاداندیش و آزادیخواه کشورمان،
خلیل ملکی است.
خلیل ملکی ،اندیشمند و نظریهپرداز سیاسی ،از جوانان جمعی بود که به " 53نفر" شهرت
یافتند ،و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور زندانی شدند .برخی از این افراد ،پس از آزادی ،حزب
تودة ایران را بر پا کردند .از خلیل ملکی نیز خواستند به حزب بپیوندد .اما او با تجربة بَدی که از
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رفتار عدهای از این افراد در زندان داشت ،در آغاز از پیوستن به حزب خودداری کرد .سرانجام اما
به حزب پیوست و از رهبران حزب تودة ایران شد .وی پس از چندی در رابطه با مشی سیاسی
حزب و نقش اتحاد جماهیر شوروی در این سیاستگذاریها ،اعتراض و انتقادهایی را متوجه
رهبری این حزب کرد و از این حزب جدا شد [2].این جدایی سبب شد رهبری حزب تودة ایران و
حزب کمونیست اتحاد شوروی با روزنامهها و نشریههای متعدد ،رادیو پیک ایران ،رادیو مسکو
و ...دست به "ترورشخصیت" او بزنند ،و فراتر از این ،تا آن حد پیش بروند که ،به روایت دکتر
مهرداد بهار« :رفقای حزبیاش نقشة قتل ملکی را در زندان فلکاالفالک بکشند».
هما کاتوزیان مینویسد:
 ...ملکی ،آدمی صدیق ،صمیمی و اصولی بود و تسلیم زور یا اشتباه بزرگ نمیشد .تا
سال  1326که ملکی در حزب توده بود ،ایراد اساسی او (به رهبری جناح اصالحطلب
حزب) یکی ،رفتار خودسرانه و بوروکراتیک سران حزب بود .دیگری ،سرسپردگی آنان
به سفارت شوروی ،اگرچه همان سران ،پس از شکست فاحش سیاستشان در قبال
قیام آذربایجان (که ملکی با آن مخالفت کرده بود) برای مدت کوتاهی به ملکی روی
آوردند ،اما پس از انشعاب ملکی و یارانش از حزب توده ،کار آنها بهجایی رسید که ملکی
را جاسوس انگلیس ،نوکر دربار و مأمور سازمان امنیت بنامند .این بود نمونه اخالق
][3
سیاسی "حزب طراز نوین.

محمدعلی حقیقت سمنانی ،دربارة خلیل ملکی میگوید:
 ...از همان ساعات نخستین این واقعه (انشعاب گروه ملکی از حزب توده) ،انشعابیون
بخصوص شخص ملکی ،شدیداً و بهطور بیرحمانه مورد حمالت خُردکنندة حزب توده و
رادیو مسکو قرار گرفتند .آنچه ناسزا و تهمت و افترا در زرادخانة برچسبزنی این دو پیدا
میشد ،نثار دو -سه تن از این گروه ،خصوصاً ملکی گردید .او که تا پیش از این جریان در
تمام محافل حزبی و نشریات بزرگترین صاحبنظر مسائل سیاسی حزب شمرده میشد و
القابی نظیر :فرزند دلیر وطن ،یاور خلق ،پرچمدار نهضت تودههای وسیع را یدک میکشید،
بهیکباره دشمن قسمخوردة خلقهای محروم ،نوکر امپریالیسم ،جاسوس انگلیس ،دستیار
بیگانگان و مسافر لندن قلمداد شد ...از آن پس حتی نزدیک شدن به خلیل ملکی "جرم
حزبی" تلقی میشد.
 ...پس از ماجرای فرقه دمکرات آذربایجان و مسئله امتیاز نفت به شوروی ،نطفة شکّ و
تردید روشنفکران ایرانی به استالین و شوروی بسته شد .خلیل ملکی یکی از رهبران حزب
تودة ایران بود که پرچم استقالل فکر و اندیشه را در مقابل سیاستهای شوروی علم کرد.
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گرچه خلیل ملکی توسط حزب توده و رادیو مسکو ترور شخصیت شد ،اما او توانست در
][4
دوران نهضت ملّی ایران حزب زحمتکشان را تشکیل دهد.

بخشی از خاطرات نورالدین کیانوری:
 ...دکتر اسحاق اپریم ...پیش از سفر به انگلستان ،با گروه روشنفکران ایرانی ارتباط داشت...
در انگلستان با حزب کمونیست انگلیس رابطه داشت و بعد به ایران آمد .از همان ابتدا که
نزد ما آمد ،درست مثل جاهطلبهای معروف ،شلوغ کردن را شروع کرد و یک "چه باید
کرد" نوشت و مدعی شد که باید حزب را عوض کنیم و یک گروه آوانگارد تأسیس نماییم
که یک تودة وسیع دمکرات را رهبری کند ...اپریم به گروه ملکی نزدیک شد ...البته او
][5
محاکمه و از حزب اخراج شد...

دربارة خلیل ملکی ،در ویکیپدیا چنین میخوانیم:
 ...حزب توده ادعا کرد ملکی از حزب "اخراج شده" است ...استراتژی آنها این بود که
ملکی را اگر نه آلت دست شاه ،دستکم همپیمان حکومت او و بریتانیاییها نشان دهند.
یکی از اولین اقدامات آنها چاپ تلگرافی بود که علیالظاهر امضای ملکی را در پای خود
داشت و در روز سوءقصد به جان محمدرضا شاه پهلوی ارسال شده بود .این تلگراف که در
یکی از دو روزنامة پُرتیراژ آنروزهای تهران چاپ شد ،به "حملة ناجوانمردانه و خائنانه" به
شاه اعتراض کرد .اعضای بلندپایة حزب توده گمان میکردند با این کار ،ملکی را در
وضعیت دو سَر باخت قرار دادهاند .اگر او جرأت میکرد ارسال تلگراف را تکذیب کند ،دچار
خشم حکومت میشد .معنی چنین تکذیبی این بود که او از سوء قصد به جان شاه متأسف
نشده است .اما اگر همانطور که آنها امیدوار بودند ،ارسال تلگراف را انکار نمیکرد،
میتوانستند او را خائن جا بزنند .آنها همواره تکرار میکردند که دلیل بریدن او از حزب این
بوده که با حکومت و بریتانیاییها زد و بند کند .ملکی آنان را با صدور بیانیهای در همان
][6
روزنامه غافلگیر و ارسال تلگراف کذایی را تکذیب کرد.

بخشی از گفتوگو با همایون کاتوزیان در ذیل آمده است:
 ...ملکی ،بهای سنگینی برای خِرَد ،اعتدال ،مدارا و اعتقاد به دیالوگ در جامعهای پرداخت
که رژیم آن هر حرف انتقادی را بیرحمانه سرکوب میکرد و تنها هدف مخالفان آن نیز
برانداختن رژیم بود .در نتیجه ،رژیم در ادعانامه دادستان نظامیاش ،او را یک ماجراجوی
بالفطره و آنارشیست توصیف کرد که از احساسات رقیق جوانان برای رسیدن به هدفهای
کثیفش سوءاستفاده میکند و در این راه از هیچ وسیله زشتی فروگذار نخواهد کرد .و در
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عین حال ،براندازان در بهترین حال او را "انشعابچی" ولی بیش از آن نوکر شاه ،ساواک،
][7
انگلیس و (پس از آن) امپریالیسم آمریکا خواندند.

در گفتوگو با داریوش آشوری ،او دربارة خلیل ملکی چنین میگوید:
ملکی ،مرد مبارزِ سیاسی و اهلِ اندیشة سیاسی بود و از جوانی به رسالتِ روشنفکری و
مبارزهگری روشنفکرانه در راستای اندیشة چپ باور داشت .پس از جدایی از حزب توده و
استالینیسم هم همچنان رسالتِ روشنفکرانة خود را رها نکرد و به جبهة مصدق پیوست.
پس از  28مرداد به زندان و تبعید افتاد ،اما با آزاد شدن از زندان ،همچنان بر آن بود که
نباید میدان را خالی کرد و باید کوشید تا شرایط فعالیتِ سیاسی علنی فراهم شود .ملکی
اهل کینهتوزی و نفرت نبود و پختگی فکری او در آن بود که خود را از ذهنیتِ دوقطبی و
"سیاه و سفیدنگرِ" کمونیستی رها کرده بود .اما خط سیاسی و فکری ملکی در دوران بعد
از کودتا تا انقالب چندان خریدار نداشت ،بلکه دشمنانِ فراوان هم داشت .بهویژه از جانب
گروههای چپ تندرو ،و از همه بدتر حزبِ توده که زیرِ ضربِات تهمت و افترای دائمی بود.
رژیمِ شاه هم با اعتماد بهنفسی که پیدا کرده بود و با پروژة "انقالبِ شاه و ملت"اش،
نهتنها جریانهای انقالبی را با خشونتِ بسیار سرکوب میکرد ،بلکه میدانی به جریانهای
مصدقی میانهرو هم نمیداد ،ازجمله به ملکی و حزبِ او .چنانکه جنبشی از ترکیبِ
حزبهای ملّی -مصدقی را که با رهنمودِ دکتر مصدق با نامِ "جبهة ملّی سوم" در سال
1343در حال شکلگیری بود ،در نطفه خفه کرد .بهدنبالِ آن ملکی و چند تن از رهبرانِ
][8
جامعة سوسیالیستها و نیز نهضتِ آزادی که دستاندرکار آن بودند ،به زندان افتادند.

مطالب زیر برگرفته از سایت تاریخ ایران و فیسبوک خلیل ملکی است.
عبدالحسین نوشین ،نمایشنامهنویس و کارگردان تئاتر ،از دوستان نزدیک خلیل ملکی بود...
نوشین ،از اعضای حزب بود .فشار رهبری حزب برای محکوم کردن انشعاب ملکی ،نوشین را
نیز ناگزیر کرد تا علیرغم میل خود ،با آنان همساز شود و اعالمیة شدیدالحن و افتراآمیز حزب
توده علیه ملکی را امضا کند ...اوایل سال  ،1327چند ماه پس از انشعابِ دی ماه  1326از حزب
توده ،ملکی نامهای خطاب به نوشین بدین مضمون نوشت.
دوست عزیز آقای نوشین! چند ساعت پس از نصف شب است که این سطور را برای شما
مینویسم .خیلی دلم برای شما تنگ شده است ،ولی مالقات با یک نفر خائن و منحرف
برای شما خیلی خوشایند نباید باشد .گاهی خیال میکنم شما را در روی صحنة تئاتر
زیارت نمایم ،ولی نمیتوانم خود را راضی کنم .ایراد من نه برای این است که شما امضایی
برای تقبیح عملی نمودهاید که مسبّبین حقیقی آن را بیشتر از من میشناسید .برای این
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نیست که من نمیخواهم و نمیتوانم حتی در روی صحنة شما را ببینم ،بلکه تنفر من از
دیدن شما بهاینجهت است که در مقابل این روشِ بیشرفانه و ناجوانمردانه ،سکوت اختیار
نمودید ...شما نقشی را که امروز در صحنة سیاسی بازی میکنید در صحنة تئاتر بازی
نمایید و شخصیّت سیاسی خودتان را به مردم مجسّم سازید؛ بیشکّ موفقیت بزرگی
خواهید داشت ...در روی صحنه ،یک فرد اجتماعی و مبارزی را مجسّم نمایید که تا دیروز
علیرغم توجه تمام دوستان خود و علیرغم عقل و منطق ،هنر و قریحة خود را فدای
سیاست ،یعنی وکیل شدن برای مجلس نموده بود ،ولی امروز ی بهعکس ی تمام عقاید
سیاسی و اجتماعی خود را به تمام معنیِ کلمه ،فدای قریحه و هنر؛ یعنی فدای نتیجة
حاصل از هنر ،یعنی "پول" نموده است ،همان پولی که شما هنرمندانه بارها آن را در
صحنة تئاتر معرفی نمودهاید ،که با آن میتوان وجدان اخالقیترین مردم را خرید .با پول
میتوان شجاعت اخالقی انسان را خرید ،البته تصدیق خواهید فرمود که این نوع خریداری
الزم نیست همیشه مستقیم باشد ،غیرمستقیم هم ،از لحاظ اخالقی همان اثر و نتیجه
را دارد.
اگر یک فردِ مبارزِ هنرمندی برای رواج بازار تجارت هنرمندانة خود ،و یا از ترس کسادی
بازار خود ،اجازه دهد که به نام او یا بیا سوءاستفاده ضمنی از نام و شخصیّت او ،قبیحترین
مردم ،شریفترین افراد را خیانتکار و منحرف و عامل امپریالیسم و همردیف تروتسکی و
غیره جلوه دهند و او ساکت و آرام بنشیند که اسم او نیز بهعنوان عضو هیئت اجراییه در
این اتهامات بهعنوان اکثریت تام و تمام [هیئت اجراییه موقت حزب توده] مورد سوءاستفاده
قرار بگیرد ،اسم این را چه میتوان گذارد؟
 ...اگر من جرأت صراحت لهجة گستاخانه را پیدا کردهام ،البته تعجب نخواهید نمود...
متوجه هستید که من امروز با حادثهای روبهرو شدهام که هر نوع صراحت لهجة
گستاخانهای را توجیه مینماید .شما خوب متوجه هستید در این پیس سیاسی که امروز در
نهضت تودهای ایران به قلم آقای طبری نوشته میشود و به کارگردانی ایشان و شرکت
دکتر یزدیها و دکتر کشاورزها و قاسمیها و عمّه مظفر فیروزها و شوهر او و متأسفانه با
شرکت خودِ شما بازی میشود ،نقش خیانتکار به من و خامهای و جواهری و سایر افراد
شرافتمند تحمیل شده است...
دوست عزیزم آقای نوشین ،گویا فراموش نمودهاید این انحرافات خیانتکارانه که به من
نسبت داده میشود ،تاریخش ،بهعکس آنچه ادعا شده ،از موقع انتشار کتاب "چه باید
کرد؟" [اثر اپریم اسحق ،اردیبهشت  ]1325نمیباشد .خیلی زودتر از آن شروع شده .البته
فراموش نکردهاید یی و اگر اشتغاالت کسبی ،باعث فراموشی شده باشد ،با کمی تأمّل،
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تصدیق خواهید نمود یی که طبری و قاسمی و کیانوری و شما بودید که این فکر امروزی
را که من تعقیب مینمایم ،در من تزریق نمودید .گویا فراموش نکرده باشید که من پس از
شناختن افراد "اپورتونیست" در گوشة خانة خود منزوی شده بودم .وقتی شما از طبری
تعریف و تمجید کردید و مرا به تبعیت از فکر خودتان تشویق نمودید ،من ضعفها و
خودخواهیهای او را که در زندان دیده بودم ،برای شما تعریف کردم .شما خوب میدانید
که فکر امروزی من عیناً همان فکر مشترکی است که من و شما و طبری و قاسمی و
کیانوری آن روز تعقیب مینمودیم و گویا تنها من و خامهای ،از آن عده ،امروز نسبت به
آن افکار شریف و عالی وفادار ماندهایم ...حتماً فراموش ننمودهاید که عالوهبر اشخاص
نامبرده ،یک شخص ساکت و آرام نیز در اغلب جلسات ما حضور داشت ...خواهش میکنم
این سطور را برای صادق هدایت بخوانید .او فراموشکاری شما را جبران خواهد نمود.
من پس از نوشتن این مراسله ،حس میکنم که تمام نفرت من از شما تبدیل به محبت و
صمیمیت همیشگی گردیده و حس میکنم که در یکی از شبهای هفته میتوانم شما را
در روی صحنة تئاتر ببینم ...من در عالم دوستی موظّف بودم به تکلیف خود عمل کنم ،و
][9
افکار خود را دربارة شما به خودِ شما بنویسم تا بتوانم استراحت نمایم.

ملکی و جریانی که در سال  1326از حزب توده انشعاب کردند ،ابتدا فکر میکردند اشکال از
حزب توده و کژروی رهبرانِ آن است .آنان با انگارة آرمانیای که از اتحادِ شوروی داشتند ،فکر
میکردند که شوروی از آنها حمایت خواهد کرد .ولی وقتی رادیو مسکو به انشعابیون حمله کرد،
یکه خوردند .حتی مدتی از صحنة سیاسی بیرون رفتند .ولی با ماجرای جدا شدنِ "تیتو" ،رهبرِ
حزبِ کمونیستِ یوگسالوی ،از کمینفرم ،ملکی دریافت که ماجرا جهانی است و ریشة فساد در
خودِ استالینیسم است .ملکی آدمِ با سوادی بود .به فرانسه و آلمانی کمابیش مسلط بود .به
انگلیسی هم میتوانست بخواند .مشاهدة صحنة جهانی و مطالعات او را آرام آرام به سمتِ
سوسیال دمکراسی کشاند .به لحاظِ روشِ سیاسی هم رویکردِ او دیگر نه انقالب با ایدههای
"لنینی" بلکه روشهای خشونتپرهیز بود .ملکی از جنبشِ "گاندی" در هند و منشِ سیاسی
"جواهرلعیل نهیرو" هم تأثییر گرفته بود .خط فکیری "نهرو" و حیزبِ کنگره هیم سوسیال
][10
دمکراسی بود.
خلیل ملکی ،پس از انشعاب از حزب تودة ایران در  16آذر  ،1326اعالمیه انشعاب "حزب
][11
سوسیالیست تودة ایران" که امضای  12نفر از همفکرانش را نیز پای خود داشت ،منتشر کرد.
وی از سال  1328در روزنامه "شاهد" دکتر بقایی ،مطالبی در انتقاد از حزب توده و علت انشعاب
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خود از آن حزب را نوشت .او دو سال بعد با آغاز نهضت ملّی بهاتفاق دکتر بقایی" ،حزب
زحمتکشان ملت ایران" را تأسیس کرد .ملکی که انتشارات حزب را به عهده داشت ،نشریهای
به نام "نیروی سوم" به عنوان ارگان سازمان جوانان حزب منتشر کرد که این نام ،پس از
جدایی از بقایی ،به گروه سیاسی ملکی اطالق میشد .در حالیکه دکتر بقایی بهتدریج در مقابل
مصدق قرار میگرفت ،ملکی و هوادارانش با وجود انتقادهایی که از مصدق داشتند ،از مصدق
حمایت کردند و به مخالفت با تغییر مشی بقایی و حزب زحمتکشان پرداختند .اوّلین مقاالت
اصلی دربارة ملّی شدن صنعت نفت ایران بهقلم خلیل ملکی در روزنامة "شاهد" منتشر شد...
اکثر فعاالن از نظرات ملکی طرفداری میکردند ...ملکی پس از کودتای  28مرداد ،تحت
تعقیب قرار گرفت ،بازداشت شد و مدتی در قلعه فلکاالفالک به زندان افتاد .او در سال
" 1336جامعه سوسیالیستهای جبهه ملّی" را تشکیل داد ،و نشریة "علم و زندگی" را تا
سال  1339منتشر کرد. ...
او در سال  1344دوباره بازداشت و محاکمه شد .اتهام او همان اتهام  27سال پیش ،قیام
علیه امنیت کشور بود .آلاحمد محاکمة ملکی را به خاطر «خفه کردن جبهه ملّی سوم در
نطفهاش ،که ملکی و جامعة سوسیالیستها محرک اصلی انعقادش بودند و اعالمیه وجودیاش
با شرکت تمام احزاب وابسته به نهضت ملّی در تیرماه  1344مخفیانه منتشر شد» میدانست.
ملکی و سه نفر از یارانش در دادگاه ،دفاعی مفصل از خود کردند که بهشکلی محدود در
نشریات منتشر شد .دادگاه ،ملکی را مجرم شناخت و به سه سال زندان محکوم کرد .او پس از
یک سال و نیم آزاد شد و اندکی بعد درگذشت.
ترور نافرجام

ترور شخصیتِ خلیل ملکی یکی از تلخترین و شرمآورترین رخدادهای سیاسی ،فرهنگی و
اخالقی تاریخ معاصر میهنمان است .شدت و ابعاد فشارهای عصبی و روانی ناشی از این ترور به
حدّی بود که ملکی را تا آستانه خودکشی پیش برد.
 ...زجر و شکنجة روحی که همرزمان سابق من بر من تحمیل کردهاند ،خیلی کُشندهتر از
شکنجههای جسمانی است که ]در زندان[ به من دادند و یا میتوانند بدهند ،من شخصاً
همواره عادت کردهام که از "بروتوسها"( )1از پشت خنجر بخورم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بروتوس ،سیاستمدار رومی و از نیزدیکیان قیصیر (ژول سزار) که در توطئة قتل او شرکت کیرد و از پشیت بیه او
خنجر زد ،وقتی قیصر او را در میان قاتالن خود دید ،از دفاع دست برداشت و فریاد کرد« :تو هم ،پسرم؟!».
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 ..خلیل ملکی بعد از جدایی از حزب توده و اضطراب و نگرانی ناشی از آن ،و از آن مهمتر
شوک حمالت بیرحمانه و ترور شخصیت او از رادیو مسکو و مالزمان ایرانی آن ،دچار
یأس و سرخوردگی شدید شد .او تصمیم گرفت کالً از عالم سیاست کنار برود و تا آستانة
][12
خودکشی نیز پیش رفت...

رهبران حزب تودة ایران با زمینهسازیهای گسترده و با تمامی امکانات ،سراغ این یار
قدیمیشان رفتند ،روش و منشی که غیرمترقبه نبود .ریشهدار بودن فرهنگ عدم تحمل
دگراندیشی و مخالفت سیاسی و حزبی ،در میان رهبران حزب توده ،و نیزمطلقگرایی و
خودحقپنداری آنان که حتی ترور و ترور شخصیت را به سود ایدئولوژی و تفکر سیاسی و
حزب خود میدانستند ،همراه با این باور که هدف ،وسیله را توجیه میکند ،ترور شخصیتِ
ملکی را برایشان قابل توجیه و پذیرش کرده بود .برای رهبران حزب توده ،حرمت و کرامت
انسان تا هنگامی مورد پذیرش بود که عضو حزب پذیرای ایدئولوژی ،تفکر و رفتار حزبی باشد
و به رهبری حزب توده و حزب کمونیست اتحاد شوروی بدون بُرو برگَرد تمکین کند.
مخالفت و نقد رهبری مطلقگرا و تمامیتخواه ،عضو معترض و منتقد را فاقد حرمت و کرامت
انسانی میکرد ،تا آن حد که با او با زبان ترور و ترور شخصیت سخن میگفتند .با اینهمه
از میان ترورهایی که حزب توده ایران مرتکب شده است ،ترور ملکی در زمرة ترورهای
نافرجام است:
بخشی از گفتوگو با هما کاتوزیان از خاطرات خلیل ملکی:
ملکی در کوتاهمدت بهرغم زندان و محرومیت و فحش و فضیحت ،کار زیادی از پیش
نبرد ،چون از زمان خود خیلی جلو بود .تأثیر او دقیقاً در درازمدت ،در زندگینامة عبرتانگیز
][13
او مشاهده میشود.

در بیان نافرجامی ترور شخصیت خلیل ملکی و امثال او" ،پلخانف" حرف آخر را زده است:
بزرگی یک شخصیت تاریخی به این مناسبت است که او دارای ویژگیهای الزمی است
که او را یکی از مستعدترین افراد برای خدمت به احتیاجات زمان و عصر خویش
][14
مینماید.
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پینوشت:

1ی ترور شخصیت دکتر ابراهیم شفیعی (منوچهر هلیلرودی) توسط آقایان کیانوری و فرخنگهدار که در سال
 1360اتفاق افتاد ،نمونهای از تحریک حکومت برای حذف قربانی یی ترور منوچهر هلیلرودی یی بود .در
آنمقطع که حکومت اسالمی یکی از بزرگترین کشتارهای مخالفانش را مرتکب میشد ،یک کوشندة
سیاسی را "مشکوک" و "عامل سیا و موساد و "...معرفی کردن ،تعبیری جز لو دادن سوژه نداشت.
در رابطه با ترور شخصیت منوجهر هلیلرودی ،نگاه کنید به منابع زیر:
 نشریه کار "اکثریت" ،چهار شنبه  25آذر  ،1360شماره 140؛ نشریه کار "اکثریت" ،چهارشنبه  2بهمن  ،1360شماره 141؛ نقی حمیدیان ،سفر بر بالهای آرزو؛ مسعود نقرهکار ،قبیلة من (رمان) ،نشر نارنجستان ،لسآنجلس ،سال 2005؛ مسعود نقرهکار ،درسهایی از ترور و ترور شخصیت "درون تشکیالتی" در جنبش چپ ایران ،سایتاخبار روز و روشنگری 8 ،دی  29 - 1385دسامبر 2006؛
 مسعود نقرهکار ،فرخنگهدار و"اعادة حیثیت" از یک قربانی ترور شخصیت ،سایت اخبار روز وروشنگری ،مارچ 2007؛
 نشریة کار "اکثریت" آذر و دی ماه سال  ،1360و مقالههای فرخنگهدار دربارة "فراکسیون وفراکسونیسم " و نیز پرسش و پاسخهای کیانوری دربارة انشعاب  16آذر 1360؛ بولتنها و نشریات
درونسازمانی و بخشنامههای سازمانی آنزمان؛
 علی کشتگر ،از مرگ بر آمریکا تا دالرهای نجاتبخش ،سایت ایران امروز ،اول دسامبر 2007؛ فرخنگهدار ،در پاسخ به مقالة علیاکبر شالگونی ،سایت عصر نو و روشنگری 15 ،مارچ .20072ی دیدگاههای نظری و سیاسی خلیل ملکی:
دربارة خلیل ملکی ،قضاوتهای متفاوت وجود داشته و دارد :تودهایها و جریانهای مشابه ،به او تهمت
جاسوسی برای آمریکا ،انگلیس و همکاری با سازمان امنیت و نوکری شاه را زدند و میزنند...« .دیدارهای
ملکی با شاه که نشان از اعتدال سیاسی او داشت را نشانهای دانستند مبنی بر اینکه او"جنایات پهلویها
و عمق جنایات در آذربایجان و گوشهگوشة ایران همراه با جنایات امپریالیسم آمریکا و امپریالیسمک
انگلستان را به بوته فراموشی سپرده بود ".با واقعیت منطبق نیست .ملکی در دیدارهایش ،ذرهای از
مواضع خود عدول نکرد و بهعنوان یک سوسیال دمکرات آزاداندیش و آزادیخواه ،با شاه مالقات کرد،»...
و طرفداران رژیم شاه نیز او را به اتهام "قیام علیه سلطنت مشروطه و اقدام به مسموم کردن ذهن جوانان
"محاکمة نظامی ،زندان ،و از همة حقوق اجتماعی محروم کردند" .در دوران محمدرضا شاه پهلوی حتی
ممنوعالقلم بود( .کتاب ده شب ،انتشارات امیرکبیر ،1356 ،سخنرانی شمس آلاحمد).
دیدگاههای سیاسی و نظری ملکی در برنامه "نیروی سوم" تجلّی یافته بود ،در برنامهای که بازتاب این
اندیشگی است:
« ...روشنفکرانی که خود را در خدمت طبقة سوم قرار دادهاند و راهحل مشکالت خارجی و داخلی را
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مطابق فرضیههای سوسیالیستی ،تنها راه چاره میدانند و با نیروی ملت ایران ،رشد و تکامل سوسیالیسم
را ضروری میدانند ،نیروی سوماند».
نیرویی با چنین برنامهای« :واقعبینی در برخورد با مارکسیسم ،ارائه کمونیسم مستقل و سوسیالیسم ایرانی؛
تأکید بر هویت ملّی و منافع کشور در برابر کمونیسم بینالملل؛ بیطرفی مثبت در سیاستهای جهانی و
مواجهه با اردوگاههای قدرت؛ آیندهنگری و تحلیلهای نو؛ استقالل همهجانبه؛ واقعبینی در برخورد با
مذهب؛ طرح و تحلیل نقاط ضعف روشنفکران و پیوند دادن آنها با جامعه و مردم؛ تحلیل صحیح،
کاربردی و واقعگرا؛ تحلیل تاریخی از مبارزه و.»...
ملکی دربارة امپریالیسم آمریکا نوشته است...« :اینکه "امپریالیسم آمریکا ،دشمن شمارة یک ملّتهاست"
به نظر من شعار پوچ ،تهی و خالی از معناست .همین دشمن شمارة یک ملّتها در ایران با زور و فشار
سعی کرد که جبهة ملّی [دوّم] را جانشین رژیم شاه کند و آنچه در قدرت داشت به شاه فشار آورد .اگر
جبهة ملّی دوّم موفّق نشد ،تقصیر آن دشمن شمارة یک نبود ...،آنها مدتها از شاه مأیوس شدند ،دربهدر
میگشتند تا نیروی جانشینی پیدا کنند .تفرقه و تشتّت ،مانع این بود که آلترناتیو پیدا شود و جانشین رژیم
گردد ...." .من به جالل آل احمد توضیح دادم که روشنفکران رویهمرفته حالت روانشناسی خاص و
مشترک دارند ،امّا ایدئولوژی مشترک ندارند .او در توضیح روشنفکر دچار مشکالت عجیبی شده بود." ...
« ...غربزدگی آلاحمد یک سوءتفاهم عجیبی راه انداخته که گویا غرب ،یکپارچه است و جنبة طبقاتی
ندارد و هرچه در غرب میگذرد بیماری مربوط به سرمایهداری و امپریالیسم است و از هرآنچه غربی
است باید احتراز داشت»( .نامههای خلیل ملکی).
3ی خاطرات خلیل ملکی در گفتوگو با هما کاتوزیان:
http://fararu.com/fa/news/

4ی محمدعلی حقیقت سمنانی ،یادی از زندهیاد خلیل ملکی و قضیة انشعاب تاریخی ،نگین ،شماره  ،8دور
جدید ی تابستان .1378
 -5خاطرات نورالدین کیانوری ،مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه ،انتشارات اطالعات و تهران.1372 ،
 -6ویکیپدیا ،دربارة خلیل ملکی.
 -7اقباس از :وب سایت دکتر کاتوزیان ،خلیل ملکی و مسئله مدرن شدن ایران؛ گفتوگو با همایون کاتوزیان:
http://www.nedayeazadi.net/1393/01/8329

 -8گفتوگوی زندگینامهای با داریوش آشوری ،از امید خلیل ملکی تا یأس احمد فردید ،مهرنامه:
http://www.mehrnameh.ir/article

9ی سایت تاریخ ایران ،و فیسبوک "خلیل ملکی".
10ی منبع شمارة .9
11ی دیدگاهی دیگر دربارة "فرهنگساز و نظریهپرداز" و انشعاب او از حزب توده ...« :جریانی که به همّت
خلیل ملکی از حزب توده انشعاب کرد ،اساساً یک جریان فرهنگی بود که اعضای شناختهشدة آن عبارت
بودند از :فریدون تولّلی ،رسول پرویزی ،جالل آلاحمد ،محمدعلی خنجی ،حسین ملک ،ناصر وثوقی،
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هوشنگ ساعدلو ،ابراهیم گلستان ،نادر نادرپور ،احمد آرام ،که صادق هدایت نیز ،گاهی در مباحثات آنان
حضور داشت ،این جریان فرهنگی ،ابتدا با انتشار هفتهنامة "نیروی سوم"و سپس با نشر ماهنامة "علم و
زندگی" و بعد "اندیشة نو" (به سردبیری ناصر وثوقی) ،به تبلیغ و ترویج دیدگاههای خویش پرداخت،
هرچند که در طول زمان ،تنها خلیل ملکی بود که در عرصة فعالیتهای سیاسی -تئوریک باقی ماند.
میتوان گفت که نیروی سوم از نظر تئوریک ،مهمترین حزب و تنها مکتب فکری مستقل چپ در برابر
حزب تودة وابسته به شوروی بود( .منبع شماره .)12
خلیل ملکی آثار نوشتاری و ترجمههای ارزشمندی از خود بر جای گذاشت .وی به سه زبان انگلیسی،
آلمانی و فرانسه آشنایی داشت و بیش از  15ترجمه و تألیف از او منتشر شده است :نقش شخصیّت در
تاریخ (پلَخانُف) ،قهرمان تاریخ (سیدنی هوک) ،انقالب ناتمام (ایزاک دویچر) ،فرهنگ اصطالحات
اجتماعی (توماس سوره) ،کتاب سیاه گرسنگی (خوزه دوکاسترو).
ملکی با نام مستعار نیز مقاله مینوشت :در مجلة "نبرد زندگی" با امضای "دانشجوی علوم انسانی" قلم
میزد.
12ی خلیل ملکی ،اندیشمندی تنها ،علی میرفطروس:
http://news.gooya.com/politics/archives/2007/07/061527print.php

13ی خاطرات خلیل ملکی در گفتوگو با هما کاتوزیان:
http://fararu.com/fa/news/

14ی نقش شخصیت در تاریخ ،پلخانف ،ترجمة خلیل ملکی.
منابعی دیگر دربارة ترور و ترور شخصیت:

 خاطرات سیاسی خلیل ملکی ،به کوشش محمدعلی همایون کاتوزیان ،انتشارات رواق1360 ،؛ عباس میالنی :صد چهرة قرن بیستم ،خلیل ملکی نگاهی به شاه ،عباس میالنی ،نشر پرشین سیرکل ،تورنتو ،کانادا ،سال 2013/1392؛ پنجاه و سه نفر ،بزرگ علوی ،انتشارات نگاه1389 ،؛  BBCفارسی ،ایران ،خلیل ملکی ،تودهایی که حزب را ترک کرد:http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/01/120131-l44-tudeh-party-maleki-milani.shtml

 حزب نیروی سوم:http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=30795

 نامههای خلیل ملکی ،به کوشش امیر پیشداد و محمدعلی همایون کاتوزیان؛ ملکی ،از انشعاب تا همراهی مصدق ،محمدعلی همایون کاتوزیان:http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/01/120111_l44_tudeh_party_maleki.shtml

دربارة خلیل ملکی ،حزب سوسیال دمکرات ایران:http://www.spiran.com/fa/party/statute/geschichtespi/khalilmaleki.html
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 نامه احمد لنکرانی به مریم فیروز ،عضو کمیتة مرکزی حزب تودة ایران و همسر کیانوری ،گاهنامةجمهوری شماره  ،5سال 1360؛
 خاطرات نورالدین کیانوری ،مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه ،انتشارات اطالعات و تهران 1372؛ مجلة آرش ( پاریس) شماره  ،79آبان 1380؛ حسن ماسالی ،سمینار ویسبادن آلمان  28و  29سپتامبر سال " 1985دربارة بحران جنبش چپ درایران"؛
 نشریات و اسناد منتشرشده از سوی شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و سازمانچریکهای خلق ایران (اقلیت) در بهمن ماه  ،1364یا اسناد و کتابهای منتشرشده از سوی این دو
سازمان در رابطه با فاجعة بهمنماه  1364در کردستان .برای نمونه :اسناد کمیسیون تحقیق و بررسی
در مورد  4بهمن ،از انتشارات سازمان فداییان خلق (اقلیت)؛
 تقی شهرام تیرباران شد ،ایرانشهر ،شماره ( 18دوره دوم) سوم مرداد ماه سال 1359؛ سایت "اندیشه و پیکار"؛ بر فراز خلیج ،محسن نجات حسینی ،نشر نی ،تهران؛ شورشیان آرمانخواه یا ناکامی چپ در ایران ،مازیاز بهروز ،ترجمة مهدی پرتوی ،تهران ،انتشاراتققنوس؛
 ترور در ایران ،شهرام رفیعزاده و نیما تمدن ،انتشارات اکنون و گلپونه ،بهار 1379؛ مسعود نقرهکار :ترور شخصیت در جنبش چپ ایران:http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=12722

– تاریخ سی ساله ،بیژن جزنی ،انتشارات مازیار1357 ،؛
 تخریب و ترورشخصیت :پروژه تبدیل قهرمان به ضد قهرمان:http://terrore-shakhsiat.persianblog.ir/
THE SOCIAL PSYCHOLOGY Of CHARACTER ASSASSINATI0N
(alterations of cognitive factors due to deliberate destruction of reputation) by Andrew Phelps

 -2-4آموزگار آزادی ما
(رامین کامران)

برای نسل من ،دکتر بختیار ،آموزگار آزادی بود .نه بهمعنای کسی که تنها با اندیشیدن دربارة
آزادی ،سخن گفتن از آن ،و عزیز داشتن آزادی ،مردم را به سوی این هدف واال فرا بخواند ،بلکه
کسی بود که در عمل و در حرکت تاریخ ،رهنمون آنها بدین سوی گشت .بعد از مصدق ،وی
دومین کسی بود که در نقطة عطف تاریخی ،در این سطح و با این صدای رسا ،مردم ایران را به
طرف آزادی راهنمایی کرد .آزادیخواهی او همانند مقتدایش ،چنانکه باید ،به عمل هم بود و نه
فقط به سخن.
در این دوران ،بحث و جدل نظری دربارة سیاست رواج گرفته و بخصوص توجه همگان،
یی از پیر و جوان ،محض دریافت گذشته و ریختن طرح آینده یی به سوی نظریههای مختلف
سیاسی جلب شده است .از این گذشته ،دست مردم از عمل سیاسی کوتاه شده و تجربة مبارزات
بیثمر علیه جمهوری اسالمی هم ،کسی را تشویق به کاری نمیکند ،این نکتة ابتدایی و اساسی
کمابیش از یادها رفته که سیاست از مقولة حکمت عملی است؛ یعنی هدف غایی از پرداختن به
آن ،درست عمل کردن است ،نه درست نظر دادن .نه اینکه این یکی اهمیتی نداشته باشد ،دارد
و بسیار هم دارد ،ولی سرانجام کار نیست ،مقدمة آن دیگری است.
درسی که بختیار به ما داد ،در موقعیتی بسیار خطیر به ما عرضه شد و هر چند مانع سقوط
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کشور به دامان نظام مذهبی نشد ،اما هنوز هم معتبر است .اگر آنزمان آن را بهگوش نگرفتیم،
هر زمان بگیریم به کارمان خواهد آمد .این آموختن ،ادای دینی هم خواهد بود به آموزگاری که
قدرش را ندانستیم.
فرد در برابر اکثریت

درسی که بختیار در آن هنگامه به ما داد ،مشکلترین درس آزادیخواهی است :فردِ تنها ،تحت
چه عنوان میتواند در برابر خواست اکثریت بایستد؟ بخصوص اگر خواستار دمکراسی باشد که
اصالً پایهاش بر تصمیمگیری اکثریت و بهطور ضمنی یا صریح ،بر درستی تصمیم اکثریت قرار
دارد .برای فردِ دمکرات ،مشکلی سختتر از این وجود ندارد .برای ملت ایران که آزادی
دمکراتیک را در تاریخ خود بسیار کم تجربه کرده بود ،ولی در موقعیت رسیدن به آن قرار گرفته
بود ،این سختترین آزمون بود و برای بختیار که قصد آموختن اینگونه آزادی به مردم و بردن
آنها به سوی دمکراسی را داشت ،آنهم از موضع اجرایی ،سختترین چالش.
همراه شدن با اکثریت ،آسانترین راهِ پیش پای ماست .اول بهدلیل اینکه احتمال درست
بودن گزینه را تقویت میکند ی عقیدة معمول بر این است که اکثریت اشتباه نمیکند ی از این
گذشته ،اکثریت معموالً مترادف نیرو است و پیوستن به آن ،یعنی پشت داشتن به این نیرو و
احساس امنیت .این هم هست که اگر در اکثریت باشیم و اشتباه کنیم ،آسانتر میتوانیم رفتار
خود را سزاوار عفو جلوه دهیم .اینکه بسیاری نظیر ما فکر و عمل کردهاند ،خود دلیل مخففهای
است ،شایستة توجه .در نهایت ،امکان به فراموشی سپردن خطایی هم که اکثریت در آن متفق
بوده است ،بیش از خطایی است که گروهی کوچک یا ،بدتر از آن ،فردی تنها مرتکب آن گردد.
بختیار ناچار شد تا در برابر اکثریت بایستد ،اکثریتی که خیابانها را اشغال کرده بود ،رسانهها
را قبضه کرده بود و در بین فعاالن سیاسی و روشنفکران ،وحدتی کمسابقه و کمنظیر آفریده بود.
بسیار گفته شده و بهتصور من ،بحق هم گفته شده که اکثریت مردم ایران در دعوای انقالب
خاموش بودند و بههر صورت شمار آنهایی که در مبارزة انقالبی شرکت فعال نکردند ،بیش از
آنهایی بود که چنین کردند .اینجا اگر صحبت از اکثریت میکنم ،اکثریت فعاالن را در نظر دارم
که بختیار با آنها طرف بود.
دلبخواهی

سادهترین و ابتداییترین توجیه مخالفت با جمع ،این است که «من چنین عقیده دارم و چون
اینطور دلم میخواهد ،در برابر جمع میایستم» ،کار سادهای است و داشتن مختصری کلهشقّی
برای اتخاذ چنین موضعی کافی است .ولی در این شرایط یا فقط به اتکای توان خویش در برابر
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جمع میایستیم ،یا اینکه میتوانیم بهنوعی مدعی شویم که "حق" با ماست .صورت اول که
اصالً قوام و دوامی ندارد .چون نیروی فرد ،هر قدر هم که زیاد باشد ،در برابر نیروی جمع،
بیمقدار است و عاقبتش شکست است ،آنهم شکستی که هیچ ارزشی آن را توجیه نمیکند،
باخت خشک و خالی.
درست است که مرجع نهایی ،تصمیمگیریِ فرد است ،ولی هر تصمیم محتاج توجیهی است
که بُردی ورای فرد داشته باشد .گردنکشی در برابر ارادة جمع را شاید بتوان بهحساب نترس
بودن گذاشت ،ولی نمیتوان آن را سرمشق شمرد ،چون اصالً دلیلی نیست که به دیگران تعمیم
پیدا کند .جاییکه دلیل معقول در میان نباشد ،کار به زور محدود میشود و هر جا زور کم آمد،
ختم میگردد ،بیهیچ دنبالهای.
خمینی مدعی بود که بختیار فقط بهدلیل خُلق و خوی خویش (میگفت خوی بیابانی دارد)،
در مقابل او و پیروانش ایستاده است ،نه بر پایة اصول .میکوشید تا به اینترتیب کار وی را
بیپایه و بهتبع ،بیارزش جلوه دهد .راهی بود که وی برای مبارزة تبلیغاتی یافته بود و روشن
است که به انگیزه و مقصود بختیار ربطی نداشت .گفتار محکم و منظم و منطقی بختیار
بهسرعت این حربه را از دست وی گرفت.
وقتی از مرحلة ابتدایی و فردی جریان گذشتیم ،میرسیم به اینکه با تکیه به چه اصولی
میتوان رأی اکثریت را خطا شمرد .اصولی که باالتر از «من اینطور دلم میخواهد» باشد .این
کار سه نامزد دارد که گاه تکتک و گاه با هم مورد استفاده قرار میگیرند .اولی اخالق است،
دومی حقوق بشر و سومی گزینش سیاسی .بهترتیب آنها را از نظر میگذرانیم.
اخالق

معیارهای اخالقی بهمعنای اخص ،یعنی شناخت نیک و بد و بهمعنای مطلق ،طوری که در
همهجا و در هر زمان اعتبار داشته باشد .این معیارها ،در حیطة سیاست نیز بهطور مرتب عمل
میکند و بر کردار افراد تأثیر مینهد .یکی از روشنگرترین مثالهای تاریخی این امر را میتوان
نزد روشنفکرانی سراغ گرفت که منتقدان چپ توتالیتاریسم خوانده میشوند ،امثال "اورول" که
خلیل ملکی نمونة ایرانی آن بود .مقاومت اینها در برابر کمونیسمی که با دل و جان به آن
پیوسته بودند و بعد از دیدن و سنجیدن واقعیت آن در عمل ،آن را کنار نهادند و در برابرش
موضع گرفتند .در وهلة اول ،این موضع اخالقی بود؛ یعنی از بابت نظری سیاسی ،پخته و ساخته
نشده بود ،ولی برای جدا شدن از مشربی که به نادرستی آن باور یافته بودند ،کافی بود .حرکت
اول که قدم اول جدایی بود و به همین دلیل بسیار مهم" ،نه" گفتن اخالقی بود به اینکه تحت
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لوای ایدئولوژی هر کاری مجاز است و ما نمیپذیریم .ساختن دستگاه استداللی و تعویض
ایدئولوژی و اینها ،مال بَعد است.
در مقابل اکثریتی هم که بختیار با آن طرف بود ،میشد موضع صرفاً اخالقی اتخاذ کرد و از
همراهی با آن سرپیچید .احتماالً بسیاری کسان که به موج انقالب نپیوستند ،از همین موضع که
اساسی است یی هرچند ممکن است از بابت سیاسی ،ابتدایی و ناپرورده به نظر بیاید یی عمل
کردند .ولی اگر بختیار در همین سطح میماند ،گرفتار این مشکل میشد که میتوانست موضع
خویش را از بابت فردی ،توجیه کند و احیاناً عدهای را نیز به پیروی از همین روش فرابخواند،
ولی همین و بس؛ یعنی میتوانست از رفتن به دنبال خمینی ،آنها بازدارد ،ولی نمیتوانست
برنامة عملی ورای این منع ،به آنها عرضه کند .در دعوایی سیاسی ،آنهم به آن شدت که شاهد
بودیم ،نمیشد به همین اکتفا کرد .در چنین حالتی ،انتخاب محدود میشد بین کوشش در راه
تغییر وضعیت سیاسی ایران ،یا صرفنظر کردن از این کار و نشستن در خانه .شاید بتوان با
اصول اخالقی ،مردم را از انتخاب سیاسی نادرست بازداشت ،ولی نمیتوان جایگزینی به آنها
عرضه نمود .طبیعی بود که در آن شرایط ،گزینش این راه میتوانست فرد را از رفتن به راه غلط
بازدارد و حداکثر چند نفر یا چندین نفر را با وی همراه نماید ،ولی این چارة مشکلی نبود که
کشور با آن مواجه بود .مسئلة دومی هم بود که نمیباید آن را دستکم گرفت :در ایران ،بهطور
سنتی ،بحث اخالق و مذهب از هم درست جدا نشده است و هنوز هم برخی بین این دو
ارتباطی الزم میبینند .نمونهاش اینهایی که مذهب را با دست سکوالریسم پس میزنند تا با
پای اخالق پیش بکشند و به هر ترتیب شده ،در میدان سیاست برایش جایی دست و پا کنند.
یکی از ایرادهای اصلی مردم به نظام آریامهری ،فساد همهجانبهاش بود و شاید بتوان گفت دلیل
اصلی اقبال آنها ،به شعار "حکومت اسالمی" همین مترادف شمردن مذهب و اخالق بود ،نه
اصرار بر اجرای احکام شریعت .همین هم بود که انگیزة پیروی از خمینی شد تا بیاید و در عین
تأسیس یکی از فاسدترین نظامهایی که تاریخ ایران به خود دیده است ،حدود شرعی را بر آنها
روان سازد .خالصه کنم ،در آن موقعیت ،مضامین اخالقی عمالً از سوی انقالبیان مصادره شده
بود .میشد بر سر این با آنها درآویخت ،ولی این دعوا اساسی نبود و پیروزی در آن ،هم
غیرمحتمل بود و هم کمثمر.
حقوق بشر

راه دوم که برای همه آشناست و امروزه بیش از هر راه دیگر بر آن تأکید میشود و ظاهراً به نظر
برخی کافی و دوای همة دردها هم هست ،راه اتکا به حقوق بشر است .میبینیم که شمار
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طرفداران حقوق بشر دائماً باال میرود و شاهدیم که بخش عمدهای از فضای بحث سیاسی
دربارة ایران به این امر مهم ولی محدود ،اختصاص یافته است .این اصول در حد فاصل اخالق و
سیاست قرار دارد ،از اولی جهانشمولی مطلق را دارد و از دومی چارچوب اجرای آن را که واحد
سیاسی است .متأسفانه گاه این تصور پیش میآید که ارجاع به آنها برای سنجش درست و
نادرست سیاسی و حتی ادارة واحدی سیاسی کافی است ،که البته نیست .یادم هست که چندین
سال پیش ،یکی از صاحبنامان اپوزیسیون که حقوقدان هم بود ،در جایی نوشت که بعد از
سقوط خمینی و تا تصویب قانون اساسی جدید ،میتوان کشور را با اصول حقوق بشر اداره کرد!
این نوع نگرش به اعالمیة حقوق بشر ،یعنی نسبت دادن کراماتی بدان ،که از عهدة هیچکدام
آنها برنمیآید ،امروز هم متأسفانه ،خیلی نادر نیست.
بختیار هم بدونشکّ در فکر حقوق بشر و جهانشمول بودن آنها بود و حتماً یکی از دالیل
مخالفت با اکثریتی که دنبال خمینی راه افتاده بود ،همین بود که معتقد بود حکومت مذهبی که
وی میخواهد بر پا سازد ،حقوق اولیه و طبیعی افراد را پایمال خواهد کرد .ولی آیا میتوانست
فقط به اتکای این نکته در برابر اکثریتی که ذکرش رفت ،مقاومت کند؟
در این مورد نیز مقاومت ممکن بود و توجیه محکمی هم داشت و میتوانست به عدهای هم
تسری یابد .با وجود اینکه در آنزمان حکایت حقوق بشر و اهمیت رعایت آن ،بهاندازة امروز مُد
نشده بود ،بدونشکّ میشد توجه ایرانیان را به این امر جلب کرد که آنچه خمینی میخواهد
بکند ،با اصول حقوق بشر هماهنگی ندارد که هیچ ،با آنها متنافر است و اگر نظام اسالمی او بر
پا گردد ،عدالت حقوق بشری را باید در ایران به خواب دید .ولی اتخاذ چنین موضعی از سوی
بختیار با دو مشکل مواجه بود .اول اینکه مانند مورد اصول اخالقی ،فقط میتوانست بازدارنده
باشد و عدهای را از رفتن به دنبال خمینی منع نماید ،ولی نمیتوانست جایگزینی برای آنچه که
محکوم میکرد ،عرضه کند .پیام او به این ختم میشد که «دنبال خمینی نروید» .در آن شرایط،
چنین کاری بُردی محدود داشت .از این گذشته ،در آن دوره ،از حقوق بشر فقط برای کوبیدن
رژیم شاه استفاده میشد و آنهایی که بیشترین سخن را از اهمیت این حقوق و لزوم دفاع از آنها،
میراندند و صاحب دفتر و دکان حقوق بشر بودند ،همه در همان اکثریتی جا گرفته بودند که
بختیار در مقابلش ایستاده بود .همگی اینها در عمل ،ضامن درستی خواست خمینی و
دنبالهروهای آن و انطباق با حقوق بشر بودند .مضامین حقوق بشری هم مانند اخالق ،ملک
مطلق انقالبیان شده بود.
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سیاست

راه اصلی موضعگیری در برابر خمینی و اکثریت طرفدارش ،نه اخالق بود ،نه حقوق بشر .بلکه
راه سیاسی بود .بختیار میبایست در مقابل طرح سیاسی خمینی ،طرحی سیاسی عرضه میکرد
تا بتواند به مصافش برود .او دقیقاً همین کار را کرد و طرح سیاسی دمکراتیک و الئیک را به
میان آورد .در این وضعیت ،وی نه فقط میتوانست مردم را بهدالیل روشن ،از رفتن بهدنبال
خمینی بر حذر دارد ،بلکه درست و دقیق به آنها بگوید که دنبال چه باید رفت و به سوی هدفی
مشخص و آبرومند آنها را راهنمایی کند.
ببینیم که مشکل بختیار در اینجا چه بود؟ همانطورکه در ابتدای مقاله آمد ،مقابل اکثریت
ایستادن برای کسی که از موضع دمکراسی صحبت میکند ،بسیار مشکل است .مخالفانش از
این فرصت استفاده میکردند و میگفتند که در مقابل اکثریت ایستادهای و این کار خالف
دمکراسی است .به یاد همه هست که مهندس بازرگان مدعی بود که مردم در تظاهرات تاسوعا
و عاشورا با میل خود رأی دادهاند و همین تظاهرات برای اثبات برحق بودن طرفداران خمینی
کافی است! این گفته ،البته نشانگر سطح درک او از دمکراسی بود که بعد هم نمونههای دیگری
از آن را مشاهده کردیم ،ولی در آنزمان واکنش انتقادی چندانی برنیانگیخت.
ایراد هرچند ظاهرالصالح ،ولی ناوارد بود .دوباره نگاهی بکنیم به مفهوم اکثریت و ارتباط آن
با انقالبیونی که جز به خود ،به کسی میدان نمیدادند .اکثریت معموالً صاحب قدرت است ،ولی
در همهجا صاحب حق نیست .اکثریت دمکراتیک ،اکثریتی است که صاحب حق است ،چون در
چارچوب و با قواعد معینی شکل گرفته است که عالوه بر قدرتی که معموالً بهعنوان اکثریت از
آن برخوردار است ،به وی مشروعیت نیز ارزانی میدارد .اگر در دمکراسی رأی اکثریت به پای
همه نوشته میشود و به نام کلّ ملت بهاجرا گذاشته میگردد ،بهایندلیل است که حوزهاش
معین است و حساب و کتاب دارد.
اگر بختیار در مقابل اکثریت ایستاد ،دقیقاً به نام دمکراسی این کار را کرد ،یعنی درست از
نقطة مقابل تصمیمگیری و توجیه فردی انتخاب و عمل یی که در ابتدا از نظر گذراندیم و خمینی
مایل بود به او نسبت بدهد یی و درسی بود که وی از روی کار آمدن فاشیستها در اروپا گرفته
بود .درسی که از دیدگاهِ فردِ دمکرات گرفته بود و در موقعیت مناسب به ما عرضه کرد .گفتم از
دیدِ آدم دمکرات ،چون همه از یک واقعه ،درس واحد نمیگیرند .آنچه در ذهن داریم و
انتخابهای ارزشی خود ما ،در آنچه که از وقایع مختلف فرامیگیریم مؤثر است و به تجربهای
که میاندوزیم ،شکل میدهد.
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درس بختیار این بود که ایستادن در مقابل اکثریتی که میکوشد نظر خود را به زور تحمیل
دیگران کند ،به نام خود دمکراسی انجام میگیرد و اعتبارش را از اینجا میآورد .اکثریت خارج از
دمکراسی فقط زور دارد و بختیار در مقابل چنین زورگویی ایستاد و به ما هم گفت که باید
بایستیم .گذشتِ روزگار از اعتبار سخن او هیچ نکاسته است ،سالگرد زمامداری او ،فرصتی است
مناسب برای مرور بر درس آن آموزگار.

منبع:

ی خبرنامة گویا (برگرفته از ایران لیبرال) ،دوشنبه  13بهمن .1393

()1

 -3-4چه شد که سوسیالیست شدم
(اوالف پالمه)
برگردان :علی شفیعی

من افتخار میکنم و خوشنودم از اینکه بگویم یک نفر سوسیالیستِ دمکرات هستم .من زمانی
به این باور رسیدم که در سفرم به دور هند ،فقر وحشتناک عدهای را در کنار ثروت بیحد و
حصر عدهای دیگر دیدم و این اختالف طبقاتی را بهطرز فاحشتری در خود ایاالت متحده
آمریکا بهوضوح دیدم .زمانیکه جوان بودم ،با چشمان خود ،نبودِ آزادی ،اختناق ،فشار و پیگرد
انسانها را در جوامع کمونیستی شاهد بودم و همینطور زمانیکه از اردوگاههای نازیستها دیدن
کردم و چشمم به لیست مرگ سوسیال دمکراتها و سندیکالیستها افتاد.
من ،زمانی به این باور رسیدم که برایم روشن شد این سوسیال دمکراسی بوده که بنای
دمکراسی را در سوئد پایه گذاشته است ،این سوسیال دمکراسی بوده که کشور را از بحرانِ
سیاسیِ دهة سی ،از فقر و بیکاری رهانید .هنگامیکه خودم شخصاً به صفوف آنها پیوستم و
برای "آ.ت.پ"( )2کار میکردم و شاهد مبارزة سوسیالیستی آنها بودم .آنزمان حقوقبگیران
معمولی برای حق بازنشستگی مبارزه میکردند .شما خودتان هم درگیر بودید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1گفتوگو و بحث تلویزیونی رهبران احزاب سوئد 17 ،سپتامبر .1982
 :Allman Tjanst Pension (ATP) .2خدمات همگانی بازنشستگی.
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من در طول سالها همکاری نزدیک با "تاگه ارالندر"( )1و داشتن روابط صمیمانه با "ویلی
برانت"" ،برنو کرایسکی" و "تریگو برانلی" که جانش را در راه مبارزه برای ارزشهای انسانی
به خطر اند اخت ،مفهوم دمکراسی و هومانیسم را فرا گرفتم.
مهمتر از همه ،زمانی عزم من راسختر میشود که به چشم خود جنگ ،مسابقة تسلیحاتی،
تودة وسیع بیکار و شکاف عمیق بین انسانها را در جهان میبینم.
زمانی عزم من راسختر میشود که در کشور خودم شاهد رشد بیعدالتی ،باال رفتن رقم
بیکاری و بزهکاریهای پیآمد آن هستم.
وقتی میبینم در آیندهای که بورژوازی نوید آن را پیشاپیش میدهد که حقوقبگیران فقیرتر
و ثروتمندان ثروتمندتر میشوند ،و در آن امنیت اجتماعی شکنندهتر و بر تعداد کاخنشینان
افزودهتر میشود ،جاییکه در آن روح همبستگی ضعیفتر و اِگوئیسم قویتر میشود ،جاییکه
در آن قوّی صاحب همهچیز است و به ضعیف فقط قاشق خالی میرسد.
آری ،من یک سوسیالیستِ دمکرات هستم ،و به عملکرد آن در کشورم افتخار میکنم .من
سوسیال دمکراتم و خوشنودم از اینکه بعد از افتضاح دولت بورژوازی ،کارهای اساسی و
مهمی برای انجام دادن ،پیش روی خود داریم.
حاال مردم خوب میدانند که در دوران حکومت دستراستیها چه بالیی بر سر :کار ،امنیت
و ثبات اجتماعی میآید.
پس من بههمیندلیل سوسیالیستم ،با رضایتِ خاطر و لبخندِ شورانگیزی بر لب .چراکه
میدانم تاریخ مدرن سوئد پُر از رفرمهای باارزش است و شما با آن رفرمها ،آن را از سوسیالیسم
تقلبی جدا ساختید و برای آن مبارزه کردید و زمانی که مردم ،تجربه ،ارزش آن رفرمها را درک
میکنند ،شما به خود میبالید.
()2
آری ،من سوسیالیست دمکراتم ،همچون "برانتینگ" زمانیکه حق رأی را نهادینه کرد.
همچون "ارالندر" زمانیکه امنیت اجتماعی و "آ.ت.پ" را بنا گذاشت؛ که همبستگی و
همیاری را در بین مردم تقویت میکند.
منبع:
/http://www.arashmag.com/content/view/532/46

 :Tage Erlander .1از رهبران سوسیال دمکراسی و نخستوزیر سوئد در دوران قبل از پالمه.
 :Branting .2از رهبران سوسیال دمکراسی در سوئد.

جمعیت هواداران سوسیال دمکراسی منتشر میکند:
 -1مقدمهای کوتاه بر دولت رفاه ،دیوید گارلند ،ترجمه :جمعیت هواداران سوسیال
دمکراسی
 -2رفاه و دولت رفاه ،ترجمه :جمعیت هواداران سوسیال دمکراسی
 -3تئوری سوسیال دمکراسی ،ترجمه :جمعیت هواداران سوسیال دمکراسی
 -4برنامه حزب سوسیال دمکرات آلمان (  )2007و تاریخ احزاب سوسیال
دمکرات
 -5دفتر دوم سوسیال دمکراسی در ایران

***
تارنما ( سایت) :آزادی و عدالت اجتماعی :سایت هواداران سوسیال دمکراسی:
https://azadivaedalat.com

***
رادیو پویا  -برکلی کالیفرنیا ،بخش "آزادی و عدالت اجتماعی" ی جمعیت هواداران سوسیال
http://www.radiopooya.com
دمکراسی:

