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 درباره ما

 

با فعالیت  را از عمرمان چهار دهه از بیش کدام هر که هستیم ای کوشندگان سیاسی و فرهنگی ما

 این به ما. ایم کرده سپری سوسیالیستیهای  آرمان تحقق راه در و مبارزة سیاسی و فرهنگی

 بخش حل ساالری اجتماعی راه مردم یا دمکراسی سوسیال گزینة که ایم رسیده برداشت و نتیجه

. است مان جامعه فرهنگی و اقتصادی سیاسی،های  ناهنجاری وها   یینارسا ،ها  نابسامانی از بزرگی

 و یافت توان گِرد آمد، سازمان می دمکراتیک سوسیال کردار و یشهاند پرتو  در ما، زنیِ گمانه در

 و حاکمیت اسالمی، حکومت یعنی مان، میهن در آزادی و رفاه تحقق اصلی عمان  از رفع پس

 . داد سامان دمکراتیک سوسیال ای جامعه

 سوسیالیسم و دمکراسی سوسیال بیشترِ هرچه شناساندن و نخستین گام را ما با شناخت

 . کنیم می آغاز دمکراتیک

ایم وجود  کردهها و ایرادهایی در این مجموعه و راهی که آغاز   ها، کاستی  بدون تردید لغزش

 خواهد داشت. امیدواریم راهنما و همیارمان باشید.

 جمعیت هواداران سوسیال دمکراسی

 2018 ژانویه 
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 سوسیال پیرامون گو و گفت و بحث تعمیق و هایی با هدف گسترش مصاحبه گذشته، سال سه طی :توضیح. 1
 سوسییال  های ها و موافق  مخالف میان نظرانی که از سیاسی و اجتماعی، صاحب نظران صاحب با دمکراسی
شیدة آنهیا در    متن تصحیح که هستند، رادیوییها   مصاحبه اند، انجام شده است. این شده برگزیده دمکراسی

 این مجموعه منتشر شده است.
 بیدیعی  وحید و ذوالفقاری مهدی آقایانما  و همکاران  کالیفرنیا شمال در پویا رادیو همیاری باها  مصاحبه این

 توانیید  اجتماعی رادیو پویا می آزادی و عدالت بخش در راها  مصاحبه این رادیویی پخش. گرفته است انجام
 /http://www.radiopooya.com .کنید گوش
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 محمد اقتداری -1-1

 .1393 بهمن هفتم ی برابر با 2015سال  ژانویه هفتم و بیست :گو و گفت تاریخ
 اختیار در را خود وقت که سپاسگزارم شما از عزیز اقتداری آقای :ذوالفقاری مهدی ـ  پویا رادیو

 دادید. قرار برنامه این و پویا رادیو

 . کنم شرکت برنامه این تا در فرمودید دعوت مرا اینکه از متشکرم خیلی :اقتداری محمد

 شما از هایم، سؤال طرح از قبل خواهم می. است دمکراسی سوسیال به راجع امروز بحث :ذ

  دهید. توضیح دمکراسی سوسیال تاریخچة با رابطه در کنم تا مختصری خواهش

 گویند سوسیال دمکراسی ارائه دهم. می سوسیال از عمومی  تعریف یک است نیاز ابتدا در ا:

 از سوسیالیستی ییدمکراس راریرسماً استق هدفش که است سیاسی ایدئولوژی یک دمکراسی

 دارد، ودیوج زینی آن از وییآلترناتی تعریف منتها. است تدریجی دهاییمت و اتیاصالح طریق

 و  ییعموم اهیرف دولت دةیدربرگیرن سیاسی رژیم وعین یک دمکراسی سوسیال هیک معنی بدین

 . است داری سرمایه نظام قالب در جمعی دسته قراردادهای کارگیری به

 شمال کشورهای در عمدتاً و در اروپا متفاوتی بسیارهای  مدل دمکراسی سوسیال با در ارتباط

 جنبة نام "نوردیک مدل". دارد معروف هستند، وجود( 1)نوردیکهای  سرزمین به که اروپا

 سوسیال منشأ. نمود خواهیم ادامه دربارة آن صحبت در که است دمکراسی سوسیال اقتصادی

                                                           
 .است معروف Norden دانمارکی به. 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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"آلمان کارگران عمومی انجمن" به نام کارگری حزب یک ایجاد با در ارتباط دمکراسی
. است (1)

"السال فردیناند" توسط حزب این
 این حزب .شد گذاری پایه بود، معروف یسترفرم یک که (2)

 داشت و از ای گسترده انفعاالت و فعل سال چهار -سه 1860 سال در که بود هایی گروه از یکی

 کنگرة. شد منعقد 1864 سال در که بود سوسیالیسم اینترنشنال یا اول الملل بین کنگرة اعضای

 متفاوتیهای  برنامه و ها سیاست کدام هر که سوسیالیستی متفاوت های گروه از، اول الملل بین

 . شد شروع آنجا از دمکراسی سوسیال حرکت کار اساس صورت هر به گردید و تشکیل داشتند

 . دهید توضیح دارد امکان اگر هم، ایران با رابطه در :ذ

 . برد نام ایران حزب توان از می ایران در دمکراسی سوسیال با ارتباط در :ا

 ایدة با اعضای آنها تشکل یافتند، ملّی جبهة قالب در بعدها که ملّی احزاب وها  گروه

 سوسیالهای  کنگره در ملّی نیز جبهه رهبران. داشتند گرایش به آن و آشنا دمکراسی سوسیال

 واقعی دمکرات سوسیال حزب یک که توان گفت نمی ولی کردند، می شرکت اروپا های  دمکرات

 که همة افرادی. نیامده است وجود به ایران در باشد، دمکراسی سوسیال نظریات معرّف بتواند که

 مورد اجتماعی عدالت و آزادی مبحث دارند، وجود نیز االن همین که گوناگون ملّیهای  گروه در

 مشروطه انقالب که پیش سال بیست و صد. چیست آزادی که هستند متوجه و است نظرشان

 آزادی مورد در تاریخی نظر از جامعی درک بنابراین. بودند آزادی خواهان مردم پیوست، وقوع به

 اتفاق استبداد برابر در آزادی اساس بر اساساً (1979) 1357بهمن  انقالب. دارد وجود جامعه در

 نمایندگان، مجلس انتصابی در جای به انتخابی نمایندگان داشتن آزادی، انتخابات آزادی. افتاد

 آنها ایران جامعه کماکان بود که ییها خواسته اجتماعی، ازجملههای  آزادی دیگر و احزاب آزادی

 در استبداد این چه. گیرد می قرار برابر استبداد در همیشه آزادی مقولة. است نیاورده دست به را

 مسلّم آنچه. جامعه کل بر سیاسی حاکمین طرف از چه و باشد موجود فردی صورت به خانواده،

 دمکراسی، سوسیال و دمکراسی توان از نمی هرگز نباشد آزادی که زمانی که آن است است،

 کمونیست حزب قالب در قهرآمیز راه وسوسة که بود شرایط همین لحاظ به. آورد میان به صحبتی

"لنین" کار دستور در سیاسی قدرت تصرف برای
 بعضی و ایران حزب. گرفت قرار دیگران و (3)

 بودند مند عالقه کردند، می شرکت دمکراسی سوسیالهای  کنگره در که ملّی جبهة اعضای از

 نظر به ولی نمایند، پیاده ایران در را بود رایج اروپا دمکراسی سوسیال قالب در یی کهها روش

 در. بودند مشکوک ایران، در واقعی دمکرات سوسیال نظام یک برقراری امکان به نهایت در من،

                                                           
1. A.D.A.V. 2. Ferdinand Lassalle. 3. Lenin.   
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 نظریة است، نه براساس قرار گرفته استفاده مورد دمکراسی سوسیال از مختلفیهای  نمونه اروپا

 آلمان، فرانسه، در دمکراسی سوسیال عملکرد شرایط اقتصادی، اصول براساس بلکه فلسفی،

های  مدل در توان می راها   تفاوت این تبلور. متفاوت بوده است کشورها سایر و ایتالیا انگلیس،

 . نمود مشاهده وضوح به است، جریان در اروپایی کشورهای در که متنوعی اقتصادی

هر  و دارد مختلفی تعاریف اجتماعی عدالت که وجودی با و کردید اشاره اجتماعی عدالت به شما :ذ
 ؟ چیست اجتماعی عدالت دربارة شما دیدگاه، پردازد می مفهوم این به خویش دیدگاه از کسی

 توان می اقتصادی و اجتماعی - سیاسی زمینة دو در اجتماعی را عدالت موضوع طورکلی به :ا

 به که اقتصادی زمینة در که چرا شود؛ بررسی جداگانه طور به باید دو این. داد قرار توجه مورد

 اجتماعی عدالت سوی  به حرکت برای متفاوتیهای  سیاست توان می پردازد، می اجتماع مادیات

 منظور همان، شود می صحبت اجتماعی عدالت زمینة در که بیشتر اوقات. گرفت پیش را در

 . است آن اقتصادی حیطة

 تضاد ی  استوارند داری سرمایه نظام براساس اکثراً که جهان ی در حاکم و موجودهای  نظام در
 ،گیرد قرار نمی توجه مورد عدالتی گونه هیچ نتیجه در. آورند می وجود به ندار و دارا بین را بزرگی

 .آید وجود به مفری اساسی، تضادهای تعدیل برای تا شود وضع قوانینی دولت، توسط آنکه مگر
 هتل بهترین در دیگر خانوادة و برند سر به گرسنه را شب ای خانواده است که عدالتی نوع چه این

 بالین بر گرسنه سر اصطالح به و نداشته الیموت قوت ای عده بنوشند؟ و بخورند رستوران و
 وقتی و رود می باال پارو از پولشان قولی، به که دارند ثروت و پول آنقدر اقلیتی و، بگذارند

 و پُرزرق مهمانی برای شب در یک تومانها  میلیون بگیرند، عروسی اوالدشان برای خواهند می
 نگاه در. شود محسوب می اجتماع در اقتصادی یک نوع عدم عدالت تضاد، این. کنند خرج برق

 و اکثریت، هستند آور سرسام ثروتی دارای اقلیتی جامعه، کلّیت در که کرد مشاهده توان می اول
 درها  درصدی یک مسئلة؟ کجاست عدالت که یدآ می پیش سؤال این لذا. دارند ای فقیرانه زندگی

خیلی چیزها  مالک آمریکا، در جامعه درصدِ یک یعنی است؛ موضوع این از بارزی نمونة آمریکا،
 خیلی عدة طرف یک از دارد: وجود اینجا تضادی اند. بهره آنها بی جامعه از اکثریت هستند که

 کارهای برای توانند می دالر میلیون صد به میزان حتی که دارند کالن بسیار درآمدهای معدودی
ها  فروشگاه در که هستندکارمندانی  یا کارگران از زیادی تعداد کنند، از طرف دیگر تقدیم خیریه

 این آورند. می در زور به هم شان را روزمره زندگی خرج کنند و می کار دالر 10 الی 8 ساعتی با
 مطرح اقتصادی زمینة در بیشتر که است موضوعی اجتماعی عدالت بنابراین، است. ناعدالتی واقعاً

 . است اساس همین نیز بر دمکراسی سوسیال اصلی تأکید و شود می
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 کشور هفت شامل و معروفند "نوردیک" به نام که اروپا شمالی کشورهای و اروپا در

 اجتماعی عدالت مسئله به کنند می کوشش دمکراسی، سوسیال فلسفة بر تکیه با ،شوند می

 شود می را عدالتی بی که داشت توجه باید البته. نمایند کمتر راها  عدالتی بی زمینة و پرداخته

 . است خیالپردازانه امری داشت، عدالتی ای عاری از بی اساساً جامعه بتوان اینکه ولی نمود، تعدیل

های  اتحادیه وجود بدون کارگر، یک. است شغلی امنیت عدم عدالتی، بی مسائل یکی از

 .(غیره و تقلب استفاده، سوء نظمی، بی همچون مسائلی جدا از البته) ندارد شغلی تضمین کارگری،

 که کارگر نباشد صورت گیرد؛ یعنی بدین قرار کار دستور در کار تضمین مسئلة بایست می بنابراین

 را کارش که کند فرض نباید کارگر دیگر طرف از ولی باشد، نداشته شغلی تضمین نوع هیچ

 جامعه در ، امااند ساده ظاهر به گرچه مسائل این بررسی. دهد نمی دست از شرایطی هیچ تحت

 خالفِ کار کارمند، یا کارگر اگر البته. آورد وجود به تصوّری غیرقابل های انعکاس تواند می

وجود  این تضمین آیا نکند، خالف اگر است و مدیریت وظیفة کار از اخراج دهد، انجام ای قاعده

 ؟ خیر یا داشت خواهد کار هم بعد سال که دارد

 دست به شغل خود انجام ازای در کارمند یا کارگر که است درآمدی به مربوط دیگر مسئله

ها   ایرانی ما قول به معقول یی و معمولی زندگی یک بتوان که هست حدی به درآمد آیا. وردآ می

 جواب آمریکا داری سرمایه نظام در که است مهمی  مسئله این؟ نه یا گذراند یی را ای آبرومندانه

 به آن بیشتری درصد با اروپا، دمکراسی سوسیالهای  نظام در ولی دهند، نمی آن به درستی

 مسئله به آمریکا و اروپایی کشورهای از بیشتر نیز خیلی "نوردیک" کشور هفت در و پردازند می

 2011 سال اکونومیست مجلة راستا، همین در. دارند توجه زندگی، مخارج با ارتباط و درآمد

 کشورهای سایر و سوئد، نروژ، دانمارک شامل ،"نوردیک" کشور هفت این که دارد ای مقاله

 خدمت در که دهند انجام می کارهایی شانهای دولت که هستند کشورهایی بهترین اسکاندیناوی

 شان سرزمین مردم برای حداکثر صورت به را اجتماعی عدالت حقیقت  در. است  مردم عمومی رفاه

 هستیم موازینی از گرفتن درس برای دنبال الگویی به اگر که است معنی بدان این. کنند می تأمین

 اجتماعی عدالت در پی روش است بهتر کند، تعدیل ایران در را اجتماعی عدالت چگونه که

 . را مد نظر قرار دهیم "نوردیک" کشورهای الگوی بلکه نباشیم، آمریکایی
 سیستم از که ای تجربه با. کردید اشاره اروپا شمال و اسکاندیناوی کشورهای مدل به شما :ذ

 رفاهی مسائل تمام و مشکالت جوابگوی نتوانستند دو این داری داریم، سرمایه و سوسیالیسم
 به نتوانست وجه هیچ به کند حل را تضاد این بود قرار که سوسیالیسمی  آن ویژه به باشند. بشر

 کشورهایی کماکان حالهر به. بشود هم حتی نزدیک، بوده موجود بشری جوامع در که مسائلی
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 هم خودمان کشور مسئلة به اگر. بکنند حل را مسئله ایناند  نتوانسته داری هستند سرمایه که
 سرنگونی فردای وجه هیچ به هست، موجود سرزمین آن در امروز که معضالتی به یا کنیم نگاه

 تواند می ولی پیاده شود، جامعه در تواند نمی دمکرات سوسیال سیستم یک  اسالمی، جمهوری
 عنوان به تواند می دمکراسی سوسیال. باشد مسئله وجود داشته این به رسیدن برای ازیاند چشم
 ؟ چیست رابطه این در شما نظر. شود مطرح ما جامعة در آلترناتیو یک

 جاها دیگر و اینترنت در که جوانی نسل به اگر شما. است شدنی کنم می فکر من. بله :ا
 همگی بینید دهید، می قرار توجه مورد دقت با را آنها مباحث و بیندازید نگاهی نویسند، می

 آنها آیا که شود مطرح مستقیم طور به اگر البته. کنند می اجتماعی عدالت و آزادی از صحبت
 ایران با در که چرا نمایند؛ مخالفت ایده این با است ممکن هستند، دمکراسی سوسیال طرفدار

 دمکراسی سوسیال به مفهوم دارند، "چپ"های  گروه سایر و توده حزب از که تصوراتی
 جریان جامعه بین عمومی در  روند یک که شود می دیده حال در عین. نگرند می التقاتی صورت به

 توجه داشتن با همراه سیاسیهای  زمینه در دمکرات و آزاد جامعة یک داشتن آرزوی ، آن و دارد
 نهادی یا شخص که معنی این به انتخابات آزادی. اجتماعی است عدالت به مربوط مشکالت به

 شروط قوانین به توجه با البته دارد؛ در انتخابات را شرکت شایستگی فرد کدام که نگیرد تصمیم
، پارلمان نمایندگان و بدهند  رأی خودشان محیط در بتوانند بایست می مردم اشخاص، کیفی
 که اموری در باید مردم. کنند انتخاب را خود نظر مورد شهردار و فرماندار حتی و جمهور رئیس
 سوسیال اصول از یکی این. باشند داشته دخالت حق و نمایندگی است، خودشان به مربوط

 مسئله یعنی. است شده مبارزه آوردن آن دست به برای 1860 سال از که است دمکراسی
Presentatable Democracy سرچشمه جا همین از نمودند، مطرح آنها که دمکراسی نمایش یا 

 آن با تضادی و موافق هستند جریان این با ایران مردم که گرفت نتیجه توان می لذا. گیرد می
  ای عده هستیم، ایران در دمکراسی سوسیال استقرار خواهان ما شود گفته که زمانی اما. ندارند

 مخالفت آن با سوسیالیسم یی "لنینی" اصول باور علت به سابقهای  چپ از سری یک جمله از یی
 گذشته سوسیالیستی جنبش از که یهای برداشت و ذهنی مسائلها   چپ اینگونه. ورزید خواهند
"کارل مارکس" که یهای مخالفت منجمله دارند،

"فردریش انگلس" و (1)
 دوم و اول کنگرة در (2)

 ورتییص ه بهییک "استالین" و "لنین" ایی و داشتند سوسیالیسم از وعین نیای با الملل بین
 و گر شده برای آنها جلوه را ابراز نمودند، دمکراسی سوسیال مخالفت با تری کننده محکوم

 شرایطی چنین در. کنند  برخورد پرخاشگرانه و بگیرند آن بر علیه سخت خیلی مواضع درنگ بی
                                                           
1. Karl Marx. 2. Friedrich Engels.  
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 ذهنی عمان این . دارد وجود دمکراسی سوسیال پذیرش برابر در مادی نه ذهنی، قالب در عیمان 
نظامی  نوع چه خواهان واقع در که شود سؤال باره این در اشخاص همان اگر از که چرا است،

 اشاره اجتماعی عدالت و آزادی اصول به هم باز باشد؟ چه باید نظام آن محتوای و هستند 
 . نمود خواهند

 عرض در ادامه که هستند موضوع چند خواهان مردم اغلب اجتماعی، عدالت با رابطه در

 . کنم می

 و سالمتی بیمة: دارای پیر و مسن افراد ویژه به و جامعه مردم که خواهند می متفکرین اغلب

 و فقر دربدری، دچار پیری در و کرده زندگی راحت خیال با بتوانند تا باشند بازنشستگی نظام

 آمریکا در که طور همان بزرگ یی خیلی داران سرمایه جز به کنم نمی فکر. نگردند توجهی بی

 اکثریت شود که آمریکا دیده می در. باشد قضیه این مخالف کسی یی  شود می مشاهده

 مقداری دادن مخالف نیزها   دمکرات از تعدادی حتی و خواه جمهوری حزب "های پارتی تی"

مطرح  داران سرمایه. هستند مسائل این از و بازنشستگی همچنین و سالخوردگان به امکانات

 منافع جهت در را آنها و دهند می دستور نمایندگان خود و بهاند  نشسته صحنه پشت آمریکایی،

 قانونگداری امکانات طریق از این نمایند و می هدایت است، جامعه کل ضرر به اغلب که خویش

 آمریکا در نمایندگی دمکراسی واقع در ؛ یعنیاند گرفته نمایندگان این دست از را مردم نفع به

 است آلیگارشی شبیه بیشتر که است حاکم دار سرمایه حاکمین دمکراسی بلکهندارد،  وجود دیگر

 داران سرمایه طرف از مخالفینی یعنی باشد؛ طور همین است ممکن هم ایران در. نمایندگی تا

 یا باشد، داشته وجود کارگر کار برای تضمین باید بشنوند که مجردی به و وجود دارد بزرگ

 این. ورزند می مخالفت آن با شود، مطرح دستمزد حداقل یا مرد، و و زن حقوق مساوات مسئله

 مبارزاتها آن برای احقاق گذشته در و است دمکراسی سوسیال اساسی اصول از موضوعات

 حقوق عمومی، اجتماعی بیمة مانندِ. شود می اجرا اروپا در اکنون و گرفته انجام شدیدی

 کار برابر در مرد و زن حقوق تساوی. معقول زندگی یک برای درآمد حداقل بازنشستگی و

 توانند می که هستند اساسی مسائلی موضوعات، این. است اصول این دیگر از یکی نیز مساوی

 با موضوعات این مسلّم، قدر. گیرند قرار اجتماعی عدالت و آزادی راه کوشندگان توجه مورد

 . گیرد می قرار نهادهای آنان در تقابل سایر و کارفرمایان منافع

 کلیة اینکه. است جامعه در دوستانه انسان روش از تبلوری که دارد وجود یهای سنت در ایران

 و بخوانند درس دبیرستان پایان تا دورة ابتدایی آغاز از مجانی صورت به آزادند مردمهای  بچه

 مدارس شیوع با توان می را آن کمبود ولی. است مثبت قدمی  نماید، پرداخت هزینة آن را دولت
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 مدارس تأسیس در لزومی  بود، زیادتر دولتی مدارس بودجة اگر. نمود مشاهده خصوصی،

 وقتی کند، امانمی ایجاد مشکلی خصوصی مدارس وجود خود خودی به البته نبود؛ خصوصی

 جامعه به ضررش آنگاه یابد، گسترش آموزان دانش وها   خانواده بین  چشمی هم و چشم جریان

 برای روش این. نمایند می تحقیر را بقیه روند می خصوصی مدارس به که زیرا افرادی . رسد می

 از که چرا. دارد نیز مثبتی جنبة جریانات این البته. نداردای  فایده خواه، عدالت جامعه یک سالمت

 به رفتن برای آماده تا گیرند فرا را دانش و شوند باسواد فرزندان که است الزم انسانی تربیت نظر

ها   دانشگاه حتی دبیرستان، و ابتدایی شهریه مدارس که شود می دیده اروپا در. گردند دانشگاه

محسوب  مجانیها   دانشگاه اغلب شود و می پرداخت دولتی نهادهای توسط عمده طور به

 و اکثر گردند مواجه می سنگین بسیارهای  شهریه پرداخت با دانشجویان آمریکا، در اما. شوند می

 مبالغبایست  التحصیل شدن می فارغ شده و پس از تحصیلی های وام مجبور به گرفتن اوقات

 . بپردازند خود قروض بازپرداخت بابت را سنگینی

 کار شرایط مثالً مطرح است، نیز دیگری موارد برشمردیم، ایران در که مسائلی بر مضافاً

 سیمانهای  کارخانه در یا نفتی و منابع در یا جنوبی، در پارس یا سنگ، زغال معدن افرادی که در

 لباس، ماسک، دستکش، کاله مثل نی،ایم پوشش  وسایل و از این افراد باید، کنند می کار غیره و

 مبارزه آنها آوردن دست به برای دنیا کارگران که نیایم وسایل  این. برخوردار باشند کار کفش و

 شود و لزوماً در دسترس تمام کارگران قرار ندارد. می رعایت برخی جاها ایران در ،اند کرده

 برای آنها و بررسی را موجود مشکالت سالم، کاری شرایط آوردن دست به برای باید بنابراین

 که خواهد نمی معدن یک صاحب یعنی هستند؛ همیشه مخالفین در نهایت،. نمود پیدا حل راه

 جانی تلفات و شود می دیده دنیا تمام نیز در معادن در انگاری سهل. تقبل نماید را ابزار این هزینة

 و آزادی به رسیدن برای که است این آیا؟ چیست آن حل راه ولی. است آورده بار به را فراوانی

 حق یا نمود، زندانی یا کشته را معادن صاحبان نتیجه و در بود؟ انقالب پی در اجتماعی عدالت

 قوانین و وضع دادن آگاهی تشویق، طرق اینها از همه جای به آنکه یا کرد؟ سلب او را از مالکیت

 و مدیریت از بتوان تا کرد هدایت را او دولتی، نهادهای کمک با تدریجی و صورت درست، به

 از. داد گسترش و ایجاد را کارگریهای  اتحادیه بایست می. نمود استفاده کار صاحبان تخصص

 است، نظر مورد که یهای زمینه در کارمندان و کارگران تقاضاهای آهسته آهسته طریق، این

 در همچنین و دوم و اول در اینترناسیونال مفاهیم و مسائل این تمام. خواهد آمد دست به

 بین یا انگلیسهای  فابیان بین و انگلیس تا گرفته آلمان از اروپا، مختلف کارگریهای  اتحادیه

 دیکتاتوری و استبداد مثل مسائلی. اند شده ارزیابی مفصل طور به برستین یا آلمانهای  السالیست
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 ایجاد از وحشت مثل مسائلی صنایع، و کار صاحبان طماعی زمینة در مسائلی حکومتی، سطح در

 چندان عدالت که بودند مواجه ییها  نظام با آنها صورت هر به. کارگریهای  اتحادیه حرکت و

 سوی به سریعاً صنایع صاحبان وها   اتحادیه بین مباحث رو نداشت، از اینها آن در جایگاهی

تلقی  حیاتی آینده، نگرش به تفکر برای که بود چیزهایی. رفت خورد می و زد و جدل تخاصم،

 نظر از و است استبدادی سیاسی نظر از یعنی است؛ غیرعادالنه  که موجود نظام یک از که شد می

 وجود کارگریهای  اتحادیه که دهد نمی اجازه و دارد دیکتاتوری عملگرایی سیاسی، حرکت

برای تحقق آن  و بوده بحث مورد مسائل نوع این، گیرد نمی انجام هم  مذاکره و باشند داشته

 جامعة ایران در سوسیال دمکراسی چارچوب در که هستند مفاهیمی ها همة این .اند کرده مبارزه

 مفاهیم آن ولی نگیرد، صورت حزب یک قالب در است ممکن. خواهد گرفت قرار پذیرش مورد

 . آورد می وجود به را اجتماعی حرکت اساس مفاهیم، پذیرفتن. شوند می پذیرا را

 میان در ،57 سال انقالب از قبل. برگردیم قبل سال چهل حدود به زمانی نظر از بدهید اجازه :ذ

 به هم شما که گونه داشت. همان تبلور جامعة ما در فکری های جریان سیاسی، روشنفکران

جامعة  در فضای الزم که شرایطی در، پرداختید اروپایی کشورهای در دمکراسی سوسیال تاریخ

 مسئلة خاص همراه به رفاه را دولت مسئلة یک توانستند می سیاسی فعالین و ما وجود داشت

 در آن زمان به "چپ" احزاب و ها گروه از کدام هیچ ولی نمایند، مطرح ایران در زحمتکشان

 نکردند، چرا؟ توجه مسئله این

ها   طلب سلطنت زمان آن بود. در حاکم شرایط زاییدة افکار نظریات، آن که کنم می فکر من :ا

 یا قبل) زمانی مقطع آن در ملّی و زاویة چپ دو از را تفکرات آن دوره. بودند حاکم و کار سر بر

 چپ جناح شدة ذکر تفکر دو از اصلی مسئله. داد قرار توجه توان مورد می( 57 انقالب اوایل

 و مشکل اصلی آن، وابستگی که قرار داشت توده حزب در چپ در ایران ریشة افکار. بود جنبش

 ایران، چپ جنبش من، نظر به. بود شوروی کمونیست حزبهای  سیاست از کورکورانه اطاعت

 استقرار برای نیز روشنی برنامة نداشت و سوسیالیسم و مفهوم کمونیسم از عمیقی درک

 کرده ایجاد فاصله توده حزب با گرچه ایران چپ یها گروه اغلب. ارائه نشد ایران در سوسیالیسم

 هم ییها  جناح آن. بود شوروی کمونیست حزب راستای آنها در های سیاست و برنامه ولی بودند،

 مخالفت شوروی خط با ظاهر در گرچه بودند، "چین" خط پیرو و داشتند ضدیت شوروی با که

 از معبد که تفاوت این با نمودند می دنبال از آنها را پیروی سیاست محتوا در ولی کردند، می

 جامعه برای مفیدی نتایج سرانجام، لحاظ همین به. بود داده مکان تغییر "پکن" به "مسکو"

 درون از کامالً شوروی، جماهیر اتحاد در کمونیست حزب که است ذکر قابل. دربرنداشت ایران
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 و مارکسیسم از درستی درک حزب، آن اگر معنا که بدین در آستانة نابودی بود؛ و شده پوسیده

 جنبش شکست از که سال ده از پس تنها ولی. شود دگارمان بتواند  بود ممکن داشت، سوسیالیسم

 و فرو ریخت کلّی طور به شوروی جماهیر اتحاد میالدی 1990 سال در گذشت، ایران در چپ

 که ایرانی چپ خوردة شکستهای  گروه. شد سپرده خاک به آن با نیز انقالبی سوسیالیسم تفکر

 تدریج به نداشتند، سوسیالیسم از مستقلی و درست درک که آنجا از نیز بودند "چین" خط پیرو

 اقتصاد از نوعی یا بازار سوسیالیسم سوی به "چین" و باخت رنگ معبدشان که چرا شدند؛ پراکنده

 سوی به و داد ازدست را قدرتش داخلی، انقالب با شوروی اگر. نهاد داری گام سرمایه

 علیه بر تبلیغات با که توده حزب. رفتند سو بدان خودشان ارادة باها   چینی داری رفت، سرمایه

 تأثیر تبلیغات. دمان  کاله بی نیز خودش سر نامید، می پلید و لکة سیاه یک داری آن را سرمایه

 حضور اکنون نیز بدون که آورد وجود به را داری، ذهنیتی سرمایه علیه بر سایرین و توده حزب

 جمهوری نمایندگان. شود ضد مردمی شناخته می مقولة یک عنوان داری به سرمایه مبلغین،

 دارتر سرمایه دیگر هر کس از خودشان گرچه شود یی  داری مطرح سرمایه نام که زمان هر اسالمی 

 بخش درای  توده حزب تفکر نفوذ که چرا زنند؛ می داری حرف سرمایه نظام ضدبر  یی  هستند

 . داشت ادامهها   مدت برای جامعة ایران فوقانی روشنفکران

 نه گراها چیست؟ ملّی مسئلة اصلی. شود می ملیّون شامل که دیگر بخش به برگردیم حال

 مسائل با رابطه در جدّی بحث برای فرصتی بلکه ،اند نبوده دمکراسی سوسیال خواهان اینکه

طور  بهاند.  نداشته و وسیع متمرکز صورت به دمکراسی را سوسیال با رابطة آن و اجتماعی عدالت

 و کرد تصویب و برد مجلس به الیحه یک کشاورزیهای  زمین به راجع مصدق دکتر مثال،

 الیحه آن. گرفت قرار روستاییان استقبال مورد اما نبود، گسترده خیلی منتها بود، جالب هم بسیار

 در مصدق قضیة دکتر اصل حال، درعین. تصویب رسید به روستاییان وضع بهبود با ارتباط در

 ایران استقالل به مربوط و المللی بین جریان یک که بود نفت صنعت کردن ملی و نفت با ارتباط

 خود کنترل زیر را جامعة ما اساسی منابع از یکی آنها آنکه لحاظ به انگلیسی ضد افکار. قلمداد شد

 که چرا داشت؛ فراوانی شیوع درآورد،ها   انگلیسی دست از را منابع آن بایست می و بودند داده قرار

عمومی  افکار کنندة هدایت زمانی، مقطع آن در رو، از این .بود شده تبدیل مسئلة ملّی یک به نفت

 بر تسلط خواهان که شوروی سیاست از پیروی در توده حزب البته. بودند ملیّون ایران، جامعة در 

 ملی که آنجا از ملّی مبارزة جریان در. دندکر می همراهی مصدق با نیز بود ایران شمال نفت

 که گرفت می قرار آن الشعاع تحت دیگر مسائل بنابراین بود، اساسی شعار نفت صنعت کردن

 و بودند شده متشکل ایران ملّی جبهة در که ملّی نیروهای زمان آن در. بود طبیعی امری البته



18      سوسیال دمکراسی در ایران 

 تفکر اشاعه برای فرصتی هذا مع شد، می محسوب ملّی جبهة قوی ارکان از نیز ایران حزب

 ویژگی یک به موضوع این گمان بی. نداشت وجود ایران، شرایط قالب در دمکراسی سوسیال

خود  اهمیت مسائل سایر و بپردازد موضوع یک به تنها تواند می زمان هر در که ددگر برمی ایرانی

نظامی  کودتای با را او نهایت در؟ شد موفق مصدق دکتر مگر وانگهی. دهند را از دست می

. شد ضعیف و متفرق نیز ملّی جبهة ترتیب بدان و نمودند ساقط کار از انگلیس و آمریکا مشترک 

 و غرب منافع خدمت در حاکم نظام. نداشت وجود نیز آزادیها   مدت و شدند حاکم دیکتاتورها

 خودشان بتوانند که نبود زمانی جامعه، روشنفکران برای من نظر به  حال، هر به. بود آمریکا ویژه به

 وها   ای توده حزب بین مشترکی مخرج اینکه مضافاً. سازند رها اساسی موضوع دو این طیف از را

 مفهوم کهها   خارجی یوغ زیر از خروج برای و نفت صنایع گرفتن با مسئلة مبارزه سر بر ملّیون

 صورت به حقیقت در که شد باعث مسئله این. داشت وجود بود، امپریالیستی ضد اش نهایی

 رسوبات وها   الیه هم اکنون. بشوند هم تقویت و کرده نفوذ یکدیگر بر و همدیگر با مشترک

 الاقل انقالب، از قبل تا کنم می فکر من. شود می دیده ما روشنفکران بین تفکر طرز همان

 که آمد وجود به دوران آن در نیز دیگری جدید عامل یک اگرچه. است بوده تفکر دو همین

. داشتیم قرار انقالبگرایان صف در زمان آن نیز عالی جناب و من. بود گری انقالبی مرض موضوع

 آقای گفت می و آمد می به شیوة دیگری بود، کسی تفکر ما که زمانی مقطع آن در اگر

آن توجه  به اساساً است، خوب این و داند می مثبتی مظاهر را با دمکراسی ، سوسیال"برستین"

است، زیرا  تغییر کرده موضوع اآلن که درحالی نمودیم. می محکوم را نظریه آن و کردیم نمی

 شما. وضع خوبی نداشت نبود، انقالبی مبارزی اگر زمانی، یک. است مرده ایران در گری انقالبی

 مختلفة چپ های گروه بین که تضادهایی کشور چه از خارج دانشجویی جنبش در دارید یاد به

بازماندة  طور همین وها   انقالبی سازمان و احیاء خط ،ها  پیکاری ،ها  چریک از اعم داشت، وجود

 راه و "کوبا" راه راستای در ذهنی مختلف مسائل در مورد مشاجرات آنها تمام جبهة ملی.

 تفکر کدام که نبود است، در رابطه با این تر انقالبی یا انقالبی گروه بود و اینکه کدام "چین"

. برد می پیش را دمکراسی و عالیة آزادی مبانی دارد گروه کدام و است کارآمدتر و تر عمیق

 و داشت وجود مسائل نوع این صورتهر به ولی. نبود درست راهشان جناح دو هر بگذریم که

 مواضع همان کماکان واند  نداده عقیده تغییر هنوز که هستند چپ بازماندة نیروهای نیز کماکان

 طرز این با آگاهانه باید. کرد گذر آن از و اختانددور  راها   ایده این باید. کنند می تبلیغ را  قدیمی

 حزب یا شود، حاکم پرولتاریا دیکتاتوری یا کمونیسم خواهد می که تفکری زیرا کرد، مبارزه تفکر

 خورده شکست و رفته راه خواهند برد. آنها می نمی جایی به راه بداند، حاکمیت وارث تنها را کارگر
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 در را اش نتیجه که است مرده تفکر یک انقالبی سوسیالیسم من به نظر. نمایند امتحان دوباره را

 کمونیسم بینیم، می چین در که چیزی آن. رفت بین از جهانِ کمونیسم تمام و دیدیم روسیه

 "چین" سابق داری امپراطورهای سرمایه خاص نوع از "چین" در کنونی سیستم بلکه نیست

 حزب دست در سیاسی حاکمیت ظاهر در گرچه. سوسیالیستی واقعاً نظام یک نه و است

. است آن قبلیهای  امپراطور حاکمیت امروزی شکل ،"چین" کمونیست حزب. است کمونیست

 کنند می انفعاالتی و فعل و کارها سری یک البته. است پذیر امکان "چین" در فقط کهای  پدیده

 روش دارایها   چینی. باشد مناسبی الگوی کشورها سایر برای تواند نمی ولی خوب است، که

  نخواهد بود. ایران ویژه به و مکان هیچ به انتقال قابل بنابراین هستند، خودشان خاص

 باز پرانتز یک البته. دارد وجود است، طلبانه اصالح صورت  به که ییها  راه ایران جامعة برای

 از آنها زیرا. نیست  اسالمی جمهوری کنونی طلبی اصالح این طلبانه، اصالح از منظورم که کنم

 که هستند  اسالمی جمهوری نظام دنبال حفظ به دارند، نظر در که طلبی اصالحهای  روش طریق

 قیاس در آنها راهاند.  بوده کار نیز این انجام پی در و است محترم پیروانش، برای عقیدة آنان البته

 از صورت هر به ولی. است ایران ملّی جنبش نفع به  و تر صحیح اسالمی،  دیکتاتوری حاکمیت با

 جمهور، ریاست انتخاب برای واقعی آزادی زمینة سیاسی، در جهانی جامعه مترّقی افکار نظر

 و مجلس نمایندگان انتخاب. دارد ارجحیت باشد، نشده تعیین قبل از که شخصی یعنی

 وجود که ادیانی اقسام و انواع نمایندگان انتخاب ایران، جامعه مختلف اقوام برای ملی نمایندگان

 کنند. اعالم را خودشان نظر مجلس در و نموده شرکت انتخابات امر در آزادانه بتوانند تا دارند

 آزاد انتخابات باید با ،ها  فرمانداری وها   شهرداری سطح در محلی از مناصب خیلی همچنین

 برای کنم می فکر من. شوند  انتخاب اشخاصی چه که کنند تعیین مردم خود و صورت گیرد

 شما که گونه همان. کنند مطرح را آن که باشند کسانی باید مهم، مسائل این آوردن دست به

 خشونت اعمال و کردن انقالب به کمتر زمان، از برهه این در ایران مردم، هستید آگاه کامالً

 ندارد؛ عمومی  جنبة ولی باشند، جریان این خواهانای  عده شاید. دارند اعتقاد دولت تصرف برای

 در عراق و سوریه در یا افتاد، اتفاق "مصر" یا "لیبی" در که روشی خواهان ایران، مردم یعنی

 و ازیاند بمب و کشتار و نظرانة کشت کوته تفکرات وها   روش این. نیستند است، جریان

 گری انقالبی مرض. شود می شناخته مردود کنونی متمدن و متفکر انسان نظر از ،ها  کاری خراب

 سوسیال طرف به ایرانی روشنفکر جناح دید و مردم افکار که شد موجب 57 انقالب از قبل

 دکتر من، نظر به. آورد بار به را دیگری نتیجة دلیل همین به و باشد نداشته حرکت دمکراسی

 که دانست می و داشت زمینه این در امکاناتی بختیار. بود کرده حرکت جهت این در کیاند  بختیار
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 نخست و کرد مخالفت آمد می پیش داشت که چیزی با شدیداً دلیل همین به و شد خواهد چه

 حرکت آن دنبال به همة مردم که نبود عمومی  جریان یک و بود نفر یک ایشان ولی شد. وزیر

 ملّی جبهة از جناح آن ولی نمود می هدایت را ملّی جبهه تشکل بختیار گرچه. شود فراگیر و کنند

 گذاشتند تنها را بختیار بودند، شده گری انقالبی مسحور و بودند سنجابی شادروان با ارتباط در که

 . بیاورد دوام ایران انقالبی اوضاع برابر در نتوانست تنهایی به او و
 نژاد پاک شکراهلل فلسطین، گروه در یا شعائیان، مانند دیگری افراد و ملکی خلیل زمان، آن در :ذ

 ایران سیاسی جریانات در افکار آنها جایی ولی کردند، می مطرح را دمکراسی سوسیال که بودند
که مانع پیشبرد  بودند دیگری موارد آیا، کردید اشاره گری انقالبی به شما آن، دالیل از. نکرد پیدا
 ؟ شدند تفکر و شیوه این

 از. بودند زمان آن در مختلفی اشخاص که هستم موافق کامالً شماهای  صحبت با من. بله :ا

داشتند نیز وجود  سوسیالیستی تفکرات ولی بوده ستا اسالمی که افرادی حتی دیگر،ای  زاویه

 ذهنم در اکنون ایشان، مالقات با چندین خاطرات که نخشب محمد مرحوم همانند داشت.

 دمکراسی سوسیال به بیشتر او بود، نظر مد که یهای برنامه نوع و های حرف کند. خطور می

. نمود می منتشر و ساخت می مطرح اسالمی  سوسیالیسم قالب در را افکارش. داشت عنایت

 در که وجودی با. داد خواهند را خودشان نظر و نقش و هستند ما جامعة در مسلمانان حالهر به

 به تفکر یک وقتی اما داشتند، وجود خوب نظریات باها   گروه و افراد اقسام و انواع جامعة ایران،

. رسید نخواهد جایی به تالش شود، که هم چقدر هر نشود، تبدیل فراگیر و عمده جریان یک

 نویسندگان، شعراء، روشنفکران، بین در توده حزب توسط که ایران، در کمونیسم تفکر همانند

 جریان یک به و یافت گسترش کارگران، از تعدادی و اجتماعی - سیاسی کُنشگران

 انقالب یا "چین" فرهنگی انقالب تأثیر تحت گری انقالبی تفکر که زمانی. شد تبدیل عمومی

 کار. آمد وجود به جامعه در انقالبی حرکت یک که بود وقت آن گرفت، قرار "چگوارا" یا و "کوبا"

 اسلحة بیشتری کسی چه یا است انقالبی کسی چه که شد می این از صحبت که رسید جایی به

 بایستیم، ظلم دربرابر خواهیم می ما بگویند که ندارندای  مسئله انقالبیون اگرچه. دارد اختیار در

. ختم خواهد شد چیزی چه به و هست چه که کرد نگاهها   حرکت این نتیجة نهایی به باید ولی

 در شدند، یا تباه روشنفکران یعنی ما جامعة فکریهای  سرمایه از خیلی ،57 بهمن انقالب از قبل

 آنها اگرچه. کشته شدندها   خورد و زد در یا شدند، اعدام یا رفتند بین از   شکنجه تحتها   زندان

 جامعه نجات راه که کردند می فکر تر عمیق اگر ولی بدهند، جامعه برای را جانشان بودند حاضر

  آمد. می بار به بهتری نتایج وقت آن چیست؟
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های  کنگره جریانات به را   صحبت دامنة که دانم می الزم مبحث، تر شدن این روشن برای

 بین دولت وجود عدم یا دولت وجود سر بر بحث 1860 اول الملل بین در. بکشانم الملل بین

 وجود دولت، خواستند می اساساً و بودند آنارشیستها   باکونین. بودها   باکونین وها   مارکسیست

 حداقل به باید دولت معتقدند که آمریکا در "ها  لیبرتاریان" طرفداران همانند. باشد نداشته خارجی

 مسائل زمینة در فقطباشد و  نداشته دخالتی و برنامه اقتصادی، و عمومی  کارهای و در برسد

 که بود این سر بر بحث حقیقت در. است نیاز دولت به خارجیهای  جنگ و المللی بین

بر این باور  "مارکس". باشد موقت صورت به باید اما الزم است، وجود دولت گفت می "مارکس"

 آن در و بجنگد دشمنان با است مجبور نماید، اعمال را پرولتاریا دیکتاتوری پرولتاریا، که بود زمانی

 به منوط نیز بودن دولت موقتی. موقت صورت به اما باشد، دولت یک بایست جنگی می شرایط

 "باکونین میخائیل" نظریه، این برابر در. بود کمونیسم جهان یعنی موعود آرمان به جامعه ارتقاء

 تفریط دیگری و افراط مبنای بر یکی نظریه دو این. ندارد لزومی اصوالً وجود دولت گفت که می

 ببرد، پیش به را جامعه نموده و حل را اجتماعی مسائل خواهد می سیاسی تفکر یک  وقتی لذا. بود

 با. گردد نمی حاصلای  نتیجه و شود می خراب اوضاع بیفتد، تفریط یا افراط به که زمان هر

 از نیز بودند آن مبلّغ که افرادی بلکه رود می بین از تفکر آن تنها نه سیاسی، تفکر یک شکست

 بین مبارزه. گذارند می کنار را سیاسی روند آن و شوند می محتاط یا مأیوس آن پیروان و رفته بین

 نهایت در. نرسیدای  نتیحه به اول الملل بین درها   باکونین و انقالبی سوسیالیسم یعنی نظر دو این

 تبدیل جوامع در عمده غیر و جنبی جریان یک به ولی نرفت، بین از گرچهها   آنارشیست نظریة

 با و ادامه داشت 1914 سال در اول جهانی جنگ آغاز تا 1889های  سال بین دوم الملل بین. شد

 بین مبارزه دوم، الملل بینهای فعالیت  در سال. رفت بین نیز از دوم الملل بین جنگ، شروع

 انقالبها   مارکسیست. بود انقالبی سوسیالیسم و دمکراسی سوسیال یا گرایانه اصالح سوسیالیسم

 اصالحات طریق از خواهیم می ما گفتند که می سایرین و "برنستین" طرفداران اما خواستند، می

 حقیقت در انقالب،. بود شده عمومی جریان یک تفریط و افراط مسئله. برسیم سوسیالیسم به

 جهانی، جنگ شروع با نهایت در انقالبیهای  سوسیالیست و است گرایانه افراط نظریة یک

 نتیجه به طلب اصالحهای  سوسیالیست همکاری با را روسیه انقالب و شمرده غنیمت را فرصت

 حزب حاکمیت و برداشتند راه سر از راها   دمکرات سوسیال مختلف، مانورهای با آنگاه. رساندند

  سوسیال تمامی  "استالین" زمان، گذشت با سپس. نمودند اعالم را روسیه کشور بر کمونیست

 تفکر درای  وقفه جریان این. نمود خارج شوروی سیاسی صحنه از و کشت راها   دمکرات

 خود نیز تفریط جریان. شد رایج سازشکارانه روندهای نتیجه در و آورد وجود به دمکراسی سوسیال
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 عمده طور به و نمودند سازش وقتهای  دولت باها   دمکرات سوسیال که صورت بدین داد بروز را

 و ساختند "بیسمارک" با آلمان نیز سیاسیهای  گروه از بخشی. گرفتند قرارها   دولت خدمت در

 "دونالد مک" با زمانی مقطع یک درها   "فابیان" مثل انگلیس سیاسیهای  گروه از قسمتی

 را خود هویت ها گروه این که بود آنها   سازش این پیامد .کردند سازش انگلیس وزیر نخست

 دمکرات سوسیال ما گفتند می آنها. زدند صدمه دمکراسی سوسیال جنبش به و کردند فراموش

 وقت دولت. گذاشتند می دولتهای  برنامه در اختیار را خودشان کامالً دیگر طرف از ولی هستیم،

 تفکر دوم، جهانی جنگ از بعد. نداشت ها گروه آن به کاری و برد می پیش را شهای برنامه نیز

 و ایتالیا فرانسه، آلمان، منجملهها   کشور از تعدادی در و گرفت اوج دوباره دمکراسی سوسیال

 .گردیدند مسلط کارها بر آن، سیاسی نهادهای و موازین "نوردیک" کشورهای

 بین اختالف چه. است جامعه مسائل تمام با برخورد در شیوه بهترین متعادل، نظریة داشتن

 بین مواضع اختالف چه و کارفرمایان کارگران و بین چه ،ها  خانواده درون در چه شوهر، و زن

 اساسی اختیارات داشتن و با متعادل حرکت یک براساس دولت و جامعه. سیاسیهای  گروه

 از قدرت مردم نیز در مورد. بردارند قدم سعادت و پیشرفت سوی به درست، همکاری با توانند می

 نمایان کنند، می عمل گروه یا و انجمن یا حزب صورت به که صالح نمایندگان انتخاب طریق

 داشتن مورد این در. کنند مبارزه و تبلیغ مردم، مشخص اهداف برای باید نمایندگان. شود می

 سوسیال از بخشی مردم، این اروپا در. است الزامی  امر یک نمایندگان، برای  پشتوانة مردمی

 سوسیال جریان طرفدار بودند، سابقهای  مارکسیت و کارگران عمدتاً که قدیمهای  دمکرات

 پاریس، "کمون" در کننده شرکت افراد اکثریت این است که توجه مطلب قابل. شدند دمکراسی

مسائل را در  اینگونه پیشبرد که بودند اصناف و بازاریان داران، مغازه شامل میانة جامعه بورژواهای

 اقشار. است نیازمند پشتوانة مردمی  به نهایت در اجتماعی، اهداف کسب برای مبارزه نظر داشتند.

 و اهداف از پشتیبانی در بایست می کارگران و داران مغازه کارمندان، مانندِ جامعه، میانی

 نداشته وجود شرایط اینکه  زمانی تا. دهند نشان همّت خود سوسیال دمکراسی از های برنامه

 فکر من. نخواهد بود پذیر امکان دمکراسی سوسیال آل ایده سوی به جامعه تغییر خواست باشد،

این  رهبران توسط دمکراسی سوسیال مفاهیم از درست درک راستا، این در قدم اولین کنم می

مشخص  را اهداف آن نمود و تعریف باید را دمکراسی سوسیال مفاهیم. باشد ایران در جنبش

 دمکراسی سوسیال. است ایران جامعة ویژة شرایط با اهداف و مواضع آن انطباق بعدی، قدم. کرد

 ولی شده است، شناخته بهترین نمونه هفتگانة اسکاندیناوی، کشورهای بین در بر دانمارک حاکم

 به توجه بدون را آنها استفادة موردهای  سیاست تمامی  دانمارک، دستاوردهای از آموزش در نباید
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 داری اروپاست سرمایه از نمونة دیگری که همچنین از آلمان داد، قرار کار دستور در ایران، شرایط

 بر این اساس، و شناخت را جامعه بایست می ابتدا. کرد کورکورانه اقتباس آمریکا نباید از یا و

 دمکراسی سوسیال قالب در که مواردی بشر و حقوق آزادی، اجتماعی، عدالت به مربوط موازین

 درک برای قابل که فارسی کلمات با را آن موازین سپس. کرد انتخاب را شود عمَلی تواند می

 که دمکراسی کلمة سوسیال از که نباشد الزم است ممکن حتی. نمود تبلیغ را باشد عادی مردم

 . کار برد را به ساالری مردمجای آن  به توان می کرد، استفاده است خارجی عنوان یک

. استفاده کرد نیز رفاه دولت یا رفاه جامعة توان از میدمکراسی،  جای کلمة سوسیال  به طور همین :ذ
 صحبت جامعه در آموزش و همچنین منفی و مثبت نکات و تفریط و افراط در خصوص شما

 دارد وجود جامعة ما در دمکراسی سوسیال پیشبرد برای دیگری موانع و مشکالت آیا اما. کردید
 ؟ دهید توضیح عزیز شنوندگان برای که

 پذیرفت باید هرحال به. حاکم بر ایران است کنونی نظام همین اساسی، مشکالت از یکی :ا

 کار سر بر نظام این خواهیم می آیا که سؤال این جواب در است. قدرت مسند بر نظام این که

 تدریجی صورت به بلکه انقالب، طریق از نه ما اما. شود عوض خواهیم می نه، گفت: باید؟ باشد

 نداریم، اما اشخاصی هستند که باید کاری افراد با ما. نماییم عوض را آن ماهیت بایست می

 و سیاست حاکمیت از دین جدایی معنای به دمکراسی سکوالر تفکر. داد را تغییرها آن ماهیت

 ادغام هم در دولت و دین اکنون زیرا. نماید باز جامعه در را خود جای باید موضوع این. است

 در "آتاتورک" کنم که آوری یاد را قضیه این است جالب. است دولت بر حاکم دین و  شده

 اروپا همانند دمکرات جامعة آزاد یک داشت دوست و آورد وجود به را سکوالر سیستم ترکیه،

 بخواهد خوان روضه یا مؤذن یک اگر اکنون که افتادند تفریط به چنانها آن اما. باشد داشته

 و مذهب کنترل یعنی این. کسب تکلیف کند و برود ترکیه ادارة امنیت به باید کند، ادا را مطلبی

. نیست صحیح دیدگاهی در دست دارد و چنین را مذهب کنترل دولت، که سکوالریسم از نوعی

 آزاد دو هر دولت هم و مذهب کند و هم نمی عمل نحو بدین دارد که سکوالر دولت نیز آمریکا

 وقت هیچ نیز دولت و باشد نداشته دخالت دولت کار در مذهب که است این سر بر بحث هستند.

مفهوم  ترکیه در. انجام ندهد را موردی چه یا کند تبلیغ را چیزی چه گوید که کلیساها نمی به

 ایران برگردیم، داخل بحث به اگر درک نشده است. ادیان و مسئلة آزادی سکوالریسم درست

نباشد و  ترکیه مثل که خواهیم برقرار شود می سیستمی  که نمود روشن باید کنونی دولت برای

 خواهند می دیگری نام هر را با دمکراسی سوسیال راه که کسانی. دخالت نکند مذهب در دولت

 دیدگاه این. ندارد بر در خطری دولت برای کار شیوة این که بدانند باید نمایند تبلیغ ایران در
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 سوسیال روش و راه این یعنی؟ چه یعنی که گیرد بسیاری قرار افراد انتقاد مورد است ممکن

 یکی راها   مقام آزاد انتخابات طریق از و کرد حرکت تدریجی باید گوید می که است دمکراسی

 نه و دارد جنگی حالت نه روشی چنین. رفت پیش این طریق از و آورد دست به دیگری از پس

 شده و برقرار کشور در آزاد انتخابات که کرد کاری باید لذا. افراد با ضدیت نه و قهری حالت

نقش آنان در  گردد، زیادتر نمایندگان تعداد هرچه شوند. بیشتر مجلس در آزاد نمایندگان تعداد

مسیر  تواند می این نمایندگان پشتیبانان تقاضاهای ترتیب بدین و شود جامعه نیز آشکار می

 نتیجة نهایی به وقت هیچ نگیرد، انجام را کار این وقتی تا طی کند. ها را دستیابی به خواسته

 و است شده انقالب تحقق آن برای سال یاند و  صد که ایران در آزادی همانند. رسید نخواهیم

 و نیست شدنی آوریم، دست به راها   خواسته این یکباره به ما اینکهایم.  نیاورده دست به را آن هنوز

 جمهوری که شود چنین گمان اگر. زمان طوالنی الزم است نخواهد شد بلکهمحقق  سادگی به

. است غیرمعقول را بگیرد، فرضی آن جای جدید، سیستم این و کنار رفته قدرت مسند از اسالمی 

گیری  کناره خودش اگر؟ شود اسالمی از قدرت ساقط می جمهوری چگونه که اینجاست سؤال

 آنگاه. نمود برکنار را آن باید است، پس تصوّر غیرقابل امکانی چنین است که حرفی یک کند

 عملی توان می را تفکر این روش و راه کدام و قدرت کدام با که شود مطرح می جدیدی سؤال

 سر بر ببینید. برود راه آن به بخواهد اگر ما ملت حال به وای؟ سوریه روش و راه همانند؟ نمود

ای  نتیجه چه کار ایناند!  شده آواره و رفته بین از مردم آن چقدر و آمده چه سوریه زیبای کشور

 بطن از چیزی؟ چه آوردن دست به برای آمد بار به خرابی و کشتار و کُشت همه این دربرداشت؟

 نهادهای و آزادی به آن میان از بتوان که ماند باقی نمی چیزی خرابی و خشونت همه این

 کاری اختند،اند اریکة قدرت  از لیبی را در "قذافی "است، لیبی در اش نمونه. رسید دمکراتیک

 مسائل با بینیم می؟ دربرداشتای  نتیجه چه ولی بود، کار سر بر آنجا در سیستمی  چه که ندارم

 همکاری جمهور با رئیس یا شود، نمی برگزار پارلمان جلسات آمد، وجود به آنجا در که مختلفی

های  سنت با قدیمی  کشور یک ایران زیرا. خواهیم نمی را وضعی چنین ما. گیرد صورت نمی

 همانند است، داشته که زیادی کمبودهای رغم علی و است گوناگون افتخارات با همراه و خاص

 کبیر کوروش از زمینه این در است بهتر و دید آموزش قدری باید. نیست دیگر کشورهای از خیلی

 اکنون را با زمان آن در عدالت مفهوم اگرچه. بیاموزیم بود عادل و طلب اصالح فرد یک که

 نیست. دیگری کس هیچ و است کوروش جامعة ما ملّی تفکر پدر اما. کرد توان مقایسه نمی

 از باید ما ،بنابراین. دیگری شخص نه است کبیر داریوش هم جامعة ما سازندگی پدر که همچنان

 و کردند؟ رفتار مردم با چگونه و انجام دادند کارهایی چه بودند، ییها  انسان چه که بیاموزیم آنها
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 که است این منظور کنیم، کار قبل سال 2500قالب  شود در نمی البته. برداریم گام جلو سمت به

 گری انقالبیهای  روش با توانیم نمی ما زیرا. بندیم کار به راها   روش آن و بگیریم الهام آنها از باید

تغییر  را نظام این مان، سرزمین خاک در خارجی سربازان آوردن وها  خارجی از گرفتن کمک و

 داشته رفتاری بایست می ما. هست اآلن بود که خواهد چیزی هر از بدتر   کار این دهیم، نتیجة

 خطری ما، اهداف و نیستیم فوری برای آنها و بالقوه خطر که ما کند درک نظام این تا باشیم

در  برکنیم، جا از راها ریشة آن خواهیم می ما که باشند را داشته احساس این نباید. کند نمی ایجاد

 که امری داشت، نخواهد دربر ما برایای  نتیجه و ندازندا می زندان و به دستگیر را ما صورت این

ها   دمکرات سوسیال که هایی روش با همان و تدریج به  باید ما بنابراین،. است جریان در اکنون هم

 مختلف نیروهای سازماندهی براساس را مانهای قدم و برویم ، پیشاند کرده مطرح همیشه

اتحادیة  در "اسانلو" تفکر همانند برداریم. جلو سمت به  عمومی تقاضای مبنای بر جامعه،

 در. کشاند رادیکالیسم سمت به را حرکات این نباید بود. مؤثری و جالب حرکت که اتوبوسرانی

های  موفقیت پی در نمود و مطرح متحد و خوب آبرومندانه، صورت به را تقاضاها بایست می ابتدا

 که  قدمی هر بردارند. جلو به را دیگری قدم و بدهد انرژی و قلب قوّت مبارزین به تا بود کوچک

 نباید البته. وردآ می ارمغان به دمکراسی سوسیال برای را بزرگی موفقیت خود شود، برداشته

 ولی داشت، خواهد دربر مثبتای  نتیجه ما مبارزاتیهای  گام تمام که کنیم فکر رؤیایی قدر این

 دمکراسی سوسیال آل ایده به کنیم، حرکت جلو به بیشتر هر چه و شود چنین که داریم آرزو

 . نزدیک خواهیم شد
 مورد، دمکراسی سوسیال جریان سمت به حرکت برای فراگیر حزب یک ساختن امروزه :ذ

 کشور از خارج که امکاناتی با است. کشور از خارج و داخل سیاسی کوشندگان از خیلی صحبت

 که هستندای  عده کشور نیز داخل در اینکه رغم علی، نیست کشور داخل با قیاس قابل داریم،

که  طور همان بردارند و ییها  قدم زمینه این در کنند می سعی و بوده نظرشان مورد پدیده این

 آیا است این سؤالم حال،. است ایران داخل از بیشتر مراتب به خارج در ما امکانات دانید می

؟ گردد می محقق تشکل این کارهایی یا ابزار کدامین با آورد، وجود به را جریانی چنین شود می

 لذا. است نظر مد روش آن و راه و تفکر این و محتوا بلکه نیست، آن اسم سر بر بحث اگرچه

 ؟ خیر یا داد انجام را کار این توانیم می اساساً آیا

 که دستاوردهایی از یکی انقالب، از بعد کنم می فکر من. پذیرد صورت کار این دارم آرزو :ا

 جنبش قدیمی روش و راه کهاند  فهمیده روشنفکران ازای  عده که است اینایم  آورده دست به

 در که کسانی دارم اعتقاد من. بپیمایند جدیدی رسم و راه باید و است بوده نادرست چپ
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 به نسبت افکارشان در نظرهایی تجدید ،اند بوده فعال چپ حتی و ناسیونالیستیهای  زمینه

 چه جامعة ایران در این موضوع که و نیز همدیگر با برخورد روش همچنین و یکدیگر با برخورد

 سوسیال از نوعی طلبی، اصالح و رفرمیستی نظریات به عقیدة من،اند.  داده انجام خواهند را می

یافته،  بیشتری رونق طلبی اصالح تفکر گسترش  اسالمی، جنبش در. است مدرن دمکراسی

 تاکنون هم شاید. است نشده فراگیر هنوز چپ نیروهای بین در طلبی اصالح روش که حالی در

 سوسیال لوای تحت خارج و داخل در اگرچهاند.  افتاده امری چنین انجام فکر بهای  عده

. سازند مطرح را موضوع این و شده جمع هم دور بایدای  عده. است نشده دیده نهادی دمکراسی،

 انتشار به دست ولی است، جالب خیلی که اید کرده ایجاد را رادیو خودتان فکری متدهای با شما

 تواند می البته. باشد داشته مردم بین در بیشتری پایداری بحث، مورد مطالب تا اید نزدهای  نشریه

 طور به. شود جایگزین آن بتواند نشریه یک که باشد آن از بیشتر خیلی رادیو شنوندگان تعداد

. یابد انتشار نبایدای  نشریه هیچ که نیست معنی بدین اما است، یافته پایان نشریات دوران  عمومی

های  شخصیت. داد ترویج مختلف،های  سایت یوتیوب و توئیتر،، در فیسبوک توان می راها   رساله

 مطرح را دمکراسی سوسیال مختلف موضوعات توانند می برجسته و خوب مباحث با سیاسی

 ارائه را جدید چیز یک و داده ماهیت تغییر توانند نمی قدیمی  تشکالت که کنم نشان خاطر. سازند

 مختلف،های  گروه دیگر و ملّیجبهة  مثال عنوان به. شوند نوسازی باید تشکالت آن بلکه بدهند،

 هیچ دیدگاه این با که بچسبند قدیمی های  فرمول همان به دستی دو باید نشوند، نوسازی اگر

 با نباید هستند جدید روند این به مند عالقه که افرادی نتیجه در. رسید نخواهند جا هیچ به وقت

 دارد وجود مَنِشی سرپرستها   ایرانی ما بین در متأسفانه چون. کنند نگاه روش این به نظری تنگ

 تبلیغ پی در افراد این حقیقت در. بپذیرند باید بقیه گویم می من هرچی گوییم می تحکم با و

 که زمانی تا و شود مبارزه مسئله این با باید لذا. جنبش یک پیشبرد تا هستند خود رهبری

 امید این باشد، این از غیر اما اگر. رسد نمی جایی به کار باشند،ها   شخصیت به وابستهها   سازمان

و  شود تبدیل جامعه در فراگیر موج یک به بتواند طلبانه اصالح جریان یک نو تفکری با که است

 . آید نایل توجهی قابل دستاوردهای به
 تانهای صحبت بر اضافهای  نکته شما اگر رسیدم، هایم سؤال انتهای به من اقتداری، دکتر جناب :ذ

 . بفرمایید دارید

 سه - دو م،های صحبت پایان در که نباشد بد شاید، هستم اقتصاددان من که آنجایی از :ا

 در زیرا است، کرده پیدا تحول دمکراسی سوسیال جریان. دهم قرار شنوندگان اختیار در آمار

 آن از "لنین" و "انگلس" ،"مارکس" تأثیر تحت که تعبیری باها   دمکرات همة سوسیال اوایل
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 آنچه از غیر دیگری مفهوم به بعدها اما بودند، سوسیالیسم به رسیدن خواهان داشتند،

 جریان از افراد سری یک. رسیدند بودند، داده سوسیالیسم به "لنین" و "انگلس"، "مارکس"

 و پرولتاریا دیکتاتوری حاکمیت تفکر آنها. پرداختند مخالفت به آن با و گرفتند کناره اولیه

 به دست جایش به گذاشتند و کنار کامالً را جامعه بر حاکمیت برای طبقة کارگر حقانیت

 بورژوازی خرده و دهقانان کارمندان، کارگران، بین از آنها. زدند مختلف اقشار در افراد گردآوری

 جریان یک و کردند همکاری هم با همگی. نمودند ایجاد را متحدی تشکیالت شهری،

 این بطن از آنگاه و شد انجام جریان این آلمان، در نمونه عنوان به. نمود پیدا رشد  عمومی

 آن به دمکراسی را سوسیال عنوان که آمد وجود به اروپا در (1)سوم راه یا سوم موج حرکت،

 طرفداران از آمریکا در "کلینتون بیل" و انگلیس در "بلر تونی" آنکه جالب. نمودند اطالق

 با دمکرات حزب تفکرات بین که اختالفاتی به موضوعات این. باشند می سوم راه این

 مسائل درها   دمکرات دانید می که طور همین. گردد برمی دارد، وجود آمریکا در خواهان جمهوری

 و استخدام ، شرایط(2)اجتماعی امنیت سالمتی، بیمة مثل جامعة آمریکا داخلی عمومی 

 مطرح دمکراسی سوسیال قالب درها اینهمة  که... و کارکران حقوق حداقل بازنشستگی،

 با افراد مالیات باید که است این نظرش "اوباما" حال عین در. دارند بیشتری توجه هستند،

 محل از اسکاندیناوی هفتگانة کشورهای تمام آنکه توجه شایان. داد افزایش را باال درآمد

 کشور هفت آن تمام البته. یابند دست اجتماعی خود رفاهی مسائل به توانند می مالیات دریافت

 شانهای روش برنامه یک گیرند، همچنین با نمی مالیات مساوی نرخ و فرم یک با "نوردیک"

 مثالً. دارد جداگانه فرمول یک خودش برای کشورها آن از کدام هر بلکه. کنند نمی اجرا را

 مصرف ارقام ترین بزرگ. است %49 فنالند در و% 52 دانمارک ،%51 سوئد کشور در مالیات

. نیست اینچنین کشورها در سایر که حالی در شود، می اجتماع کلّ مخارج صرف بودجة دولت،

 نروژ %،68 سوئد در. رسد می 70 به هستند فنالند کارگریهای  اتحادیه در که کارگرانی درصد

 نتیجه این به آمریکا در پایین درصد این با. باشد می %11 داری آمریکا سرمایه کشور در و 55%

 گذارند نمی یعنی باشد؛ کارگرانش از حمایت فکر به که نیست نظامی  آمریکا که رسید توان می

 در بزرگهای  شرکت ترین بزرگ از یکی االن. یاید رونق آمریکا در کارگریهای  اتحادیه که

 چون چرا؟. آید وجود به آن در اتحادیة کارگری گذارد نمی که باشد می Wal – Mart آمریکا

 . برسند خود حقوق و حق به کارگران که کنند می کمکها   اتحادیه

                                                           
1. The third way. 2. Social security  
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 جامعة خودمان شرایط باید ما اینکه باشم، داشته شماهای  صحبت از بندی جمع یک خواهم می :ذ
دریابیم.  را آن مشکالت و تضادها و نموده مطالعه را آن داخلی مسائل و بگیریم نظر در را

 به درستی به شما که گونه همان. دهیم ارائه برنامه سرزمین آن در رفاهجامعة  یک برای سپس
 آماری طبق و. باشیم اسکاندیناوی کشورهای رو دنباله توانیم نمی وجه هیچ به ما، نمودید اشاره آن
 . دارند فرق هم با کشور نیز هفت همة آن فرمودید شما که

. دارد قرار هندوستان نزدیک ایران که کنم یادآوری باید همچنین. است گونه همین دقیقاً :ا

سوسیال  موازین سری یک با را کنگره حزب او بود، دمکراسی سوسیال حرکت عضو "گاندی"

 که بینیم می اکنون. نمود حاکم آنجا را در موازین وها   روش همین و کرد عجین دمکراسی

قلمداد  ما برایای  آموزنده درس این. است جهانهای  دمکراسی ترین بزرگ از یکی هندوستان

 فرهنگ دارای که آمریکا و اروپایی کشورهای با و است شرقی کشور یک هند چون. شود می

 تری طوالنی مدت برای دمکراسی و قانون هندوستان در همچنین دارد. تفاوت هستند، دیگری

 شبیه کشورهای دستاوردهای و تجربیات از که دارد نیاز ما مملکت لحاظ این به. است بوده رایج

 . گردد مند بهره خودش

 

 



 

 

  ایجادی جالل -1-2

 .1393 مهر دوم ی برابر با 2014 سپتامبر سوم و بیست شنبه سه :گو و گفت تاریخ

 در را وقت این که سپاسگزارم و شما بر درود ایجادی دکتر جناب :مهدی ذوالفقاری ـ رادیو پویا

  .گذاشتید ما اختیار

 و خوش و خوب که امیدوارم. پویا رادیو محترم شنوندگان و شما بر درود :جالل ایجادی

 . باشید داشته امید رپُ های دل

 و موضوع این از را خودتان تعریف. است دمکراسی سوسیال با رابطه در ما امروز گفتمان :ذ

 . بفرمایید ارائه اختصار صورت به ایران و جهان در را آن از ای تاریخچه همچنین

است و نقش مهمی در تاریخ جهانی ایفا نموده  غنی تاریخ یک دارای دمکراسی سوسیال :ا

های گوناگون وجود  در شکل شد و تا امروز آغاز نوزدهم قرن اواسط از تاریخی جریان این است.

ة کلم بگوییم باید ،بدهیم ارائه جریان این از تعریفی ،اول گام در بخواهیم اگر ترتیب این به دارد.

وضعیت جامعه برای  به معنای توجه هب همچنین و اجتماعی معنای به فرانسه زبان در سوسیال

 و انتخابات آزادی، امر به توجه یعنی دمکراسی دیگر سوی از. است اجتماعی عدالت تقویت

 که پذیرد می خودش مرکزیة هست در دمکراسی سوسیال دیگر بیان به. است حقوق شهروندی

 ایجاد برای افراد آزادی و رقابت آزادی و بازار اقتصاد آزاد، بازار امر به دمکراسی نظر از ما

 بر بازار اقتصاد این باید که پذیرد می ،آن افزون بر. هستیم معتقد تولیدی و اجتماعی های فعالیت

 به منجر جامعه زحمتکش افراد و کارگران وضعیت به توجه  با و عمومیاجتماعی  منافع  ةپای
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های رادیکال  جناح ةالبته باید گفت که در ابتدا سوسیال دمکراسی دربرگیرند شود؛ بیشتر عدالت

کند. پرسش این بود که چه تحلیلی از  می خود جدارا از مارکس  ةنظری ،سرعت هنیز بود که ب

 عمومی است پرسش این ةپای نمود و چه سیاستی باید در پیش گرفت؟ برسرمایه داری باید ارائه 

 پی را سوسیالیسم و مارکسیسم شکل گرفت و سپس رادیکالی جنبش ،نوزدهم قرن اواسط از که

و مرکزی اقتصاد با عدالت اجتماعی  ةاید شد. منجر گوناگون های گرایش به آن دنبال به نهاد و

 خود باآن را  کماکان و داشته خود با ابتدا از است کههمراه  دمکراسی سوسیال عمومی تعریف

 ةحوز کشورهای یا فرانسه آلمان، مانند ییاروپا کشورهای به امروز اگر. کند می حمل

 ؛است آمده وجود به ابتدا از که است اعتدال ةاید همین مرکزی،ة اید ،کنیم نگاه اسکاندیناوی

اعتدال و اصل آشتی  دارای داری باید سرمایه اما ،دارد وجود داری سرمایه که اند پذیرفته یعنی

ولی با انشعاب ، ثیر پذیرفتأالبته سوسیال دمکراسی از مارکسیسم ت. باشد داری با عدالت سرمایه

دمکراسی، مارکسیسم با خصوصیت یک جریان انقالبی پدیدار شد و سوسیال  در جریان سوسیال

 "کارل مارکس"طلب خود را نشان داد.  الحدمکراسی همچون یک جریان رفرمیستی و اص

 1848که در  "مانیفست حزب کمونیست"داری است و این مطلب در  خواهان الغای سرمایه

این سوسیال  ،منتشر شد 1852که در  جدهم برومرهدر کتاب  "مارکس"آمده است.  ،منتشر شد

 "انگلس"و  "مارکس"کند. بینش  می بورژوایی معرفی عنوان یک جریان خرده هدمکراسی را ب

ها  جدایی میان رفرمیست ،قرن نوزدهم خراوادر  گیرد. می قرار "پیر ژوزف پرودون"در برابر بینش 

شوند.  می نامیده "سوسیالیست"و انقالبیون آشکار است و احزاب طرفدار سوسیال دمکراسی، 

انقالب قهرآمیز کند که خواهان سوسیالیسم دولتی است، مخالف  می اعالم "فردیناند السال"

 احزاب خاطر همین . بهشود محسوب میابزاری برای عدالت اجتماعی  ،دولت ،است و برای او

 داری ممکن است. این فکر مرکزی اعتدال در سرمایهة اید که پذیرند می دمکراسی سوسیال

بینش  "رنامه گوتاینقد"در  "مارکس"باشد.  می ،بود کرده مطرح "مارکس کارل" آنچه برخالف

گوید.  می سخن "دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا"و از ضرورت  مورد انتقاد قرار دادهرا  "السال"

 که ییآنجا از مراتب منتهای. رفت نخواهد بین از داری سرمایه ،برای سوسیال دمکراسی

ة عهد بر نه را بنابراین، جریان ایجاد اعتدال شود، می شدید آن در رقابت و ماند می داری سرمایه

 نهاد نهاد فراشخصی است و اقدام ،دولت. کند می موکول دولتی نهاد به بلکه خاصی، نهاد یا فرد

در  باید گری اقتصادی با مداخله کهاقتصادی است  و طبقاتی یها تصحیح شکافة پای بر دولتی

ة عرص در سیاسی نقش از نظر سوسیال دمکراسی دولت باید. آورد وجود به تعدیل جامعه

 رشد را رفاه دولت به مربوط های اقدام باید که است چنین ،آن دیگر معنای ؛کند ایفا اجتماعی
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ی بسیار متفاوتی مواجه ها دارد و ما با بینش وجود گوناگونی یها درک زمینه این در اینکه گو. داد

ة عرص در که منافع عمومی را در نظر دارد و دولتی یعنی رفاه دولت مییگو می وقتی. هستیم

 طور به دمکراسی سوسیال یها شاخص از یکی است. فعال ینقش دارای اقتصاد و اجتماع

 گوییم می Etate-providence آن به فرانسه در که باشد می رفاه دولت درک ازة مسئل مشخص

بیان منافع عمومی در جامعه است و  ،دولت. است "رفاه دولت"ة واژ فارسی زبان در آن معادل و

 بتواند جامعه یک دهد تا می اجازه ،مسلط موضعی از دولت کند. اقدام می فرای طبقات عمل

طبقاتی  تر گسترده یها شکاف و بیشتر تخریب و از کند تصحیح حدودی تا را موجود سیستم

 شکل به که انقالبی بخصوص ندارد، انقالب به تمایل دمکراسی سوسیال. نمایدجلوگیری 

 ،است داشته وجود ییابتدا دمکراسی سوسیال جنبش درو  مارکسیسم در بینش نرِ آبا خشونت

 احزاب عنوان به احزاب سوسیال دمکرات تمامی دارد. اعتقاد رفرمیسم به دمکراسی سوسیال بلکه

طلبی  اصالح البته این رفرم سوسیال دمکراتیک برابر ؛شوند می قلمداد طلب رفرمیست و اصالح

باید با تاریخ غرب و واکنشی در برابر اقتصاد سوسیال دمکراسی را  دینی در ایران نیست.

 سیستم درون در طلبی . اصالحدرک کردداری و جنبش کارگری و سندیکایی  سرمایه

توزیع ثروت را با  ،بار انقالب خشونت داشته و با ردِّ توجه تهیدست طبقاتة مسئل به داری سرمایه

  در غرب است. رتالطمداند. این تفکر دارای یک تاریخ پُ می ررفرم میسّ
 اصالحات راه در تالش دولت این در که بگذاریم رفاه دولت بودن موجود مبنای بر را اصل اگر :ذ

ة جامع در پس باشد، می جامعه زحمتکشان یا تهیدستان امورات به رسیدگی راستای در بیشتر
 برای را حاکمیت این خواهند می طلبان اصالح بینیم که می خودمان وضع چگونه است؟

  است؟ درست برداشت این آیا. کنند حفظ اصالحات

سوسیال  نسبت ولیکن. دارد وجود ها طلبان و رفرمیست میان اصالح ییها بله، شباهت :ا

 ایران در طلبی دینداران شیعه اصالح با باشد، می مورد بحث ما که دمکراسی در تاریخ غرب

 ةربطی به رفرم دینی ندارد، ربطی به اصالح شیو دمکراسییال وسس. دارد فاصله بسیار امروزی

ست و دولت رفرماتور ا داری برای رفرم در آن حکومتی ندارد. سوسیال دمکراسی نقد به سرمایه

 مبارزات و تجربهة ادام در را "رفاه دولت" یا providence -Etat معنای ما اگر نظام است. البته

 اگر. دارد خودش با ای پیچیده و سنگین بسیار تاریخ ،بگیریم نظر در اروپا در دمکراسی سوسیال

 از گفت این تفکر توان می ،کنیم مطرح تر دقیق شکل به را دمکراسی سوسیالة مسئل بخواهیم

 عنوان با خود کتاب در را این مطلب "مارکس کارل" و آمد وجود به فرانسه 1848 انقالب زمان

کند.  می مطرح 1852 سال در است، شده ترجمه هم فارسی به که بناپارت لوئی برومر جدهمه
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 سوسیال عنوان به ،"پرودون" ةجمله نظریزمان، از آن چپِ ادبیات در همچنین این موضوع

 را کار و کنند انقالب کارگران داشتیم انتظار ما» گوید: می "مارکس". شود می مطرح دمکراسی

 وجود به بورژوازی خرده و کارگران بین ائتالفی که شد این به منجر این ولی ،برسانند سرانجام به

 ةکید دارد و نیروی محرکه را طبقأبه حضور کارگران ت "سوسیال"اساس این برداشت، بر .«بیاید

 به این طبقات ائتالف و بورژواهاست ردهنِ خآ از دمکراسی، "مارکس"داند. در نگاه  می کارگران

ی مختلف ها گرایش دمکراسی سوسیال که ابتداستاز همان . شود می منجر دمکراسی سوسیال

 عدالت به که دمکراسی سوسیال جنبش درون در که دانیم می ما. دهد می در خود نشان را

 تزهای اختالفات، مخالفت با آن از یکی آمد و وجود به اختالفات شدیدی ،دارد توجه اجتماعی

ة جامع در باید ،تاریخی گفت براساس ماتریالیسم می "مارکس"زیرا  ،بود مارکسیستی

 و قهرآمیز انقالب یک طریق از را داری سرمایهة جامع بایست می و کنیم انقالب داری سرمایه

 و "مارکس"ة نظری. برسانیم پایان به پرولتاریا، یا جدید کارگرة طبق رهبری به بار خشونت

 داری رادیکال بود و آنها انقالب را درمان دردها در مدل سرمایه ،ها مارکسیست و "انگلس"

 آن داری سرمایه دنیای که بود این بر نظرشان و کردند می پیشنهاد گسست آنها. دانستند می

 انقالب ناگزیر به لذا شود، می اش داخلی شدید به تضادهای منجر و چرخد می و چرخد می زمان

 ةاما برخالف نظری آید. می وجود به انگلستان مانند اروپا ةپیشرفت کشورهای در بخصوص

  نداد. روی انقالب این "کسرما"

"برنشتاین ادوارد"به  "انگلس"زمانی 
 ةماند باقی یها نوشته مجموعه باید تو» گوید: می (1)

 این فکری راهنمای تو بعد به این از که کنی دقت و کنی منتشر جریان سوسیال دمکراسی را

یی ها نظریه که دارد می ابراز کند و می جدا "مارکس"خود را از  "برنشتاین" اما. «یهست جریان

 یا اصالح دنبال به ما اگر بنابراین نیافته است، تحقق ،کردند مطرح "انگلس" و "مارکس" که

 ما بلکه کنیم، صحبت کارگر نبایدة طبق و کارگری احزاب از فقط ،هستیم جامعه درون ،تحول

 که متوسطیة طبق کند، ائتالف متوسطة طبق با کارگرة طبق که بیاوریم وجود به را شرایطی باید

 گفت می "مارکس". بود "مارکس" نظر خالف بر این امر و ،کشدب باال را خودش تالش دارد

 است لحاظ یندولی واقعیت برخالف این نظریه بود. ب. است رفتن بین از حال در متوسطة طبق

 . ماهستم قهرآمیز انقالب این مخالف من» گوید: می "کائوتسکی کارل"روند اختالفات،  در که

 .«باشیم سیستم درون اساسی تغییرات و رفرم طرفدار و هگذاشت کنار را انقالب نوع این باید
                                                           
1. Eduard Bernstein. 
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 همچنین و کارگرة طبق در رابطه با را تغییرات این ،های جنبش کارگری جهانی سوسیال دمکرات

سوسیال دمکراسی . دادند می قرار دارد، توجه تهیدستان به بخصوص که اجتماعی عدالت نوعی

 داری و تحوالت فکری چپ اروپا گره خورده است. با تاریخ کارگری و سرمایه

 چارچوب در حرکت یک ،ایران در اخیر یها سالطلبی  ماجرای اصالح که صورتی در

و تفسیرها در شیعه  ها اختالف روی برخی شیوهطلبی، بیان  است. این اصالح اسالمی ایدئولوژی

. شود محسوب نمیطلبی دینی پروتستانتیسم نیز  اصالح یطلبی دینی در ایران حت اصالح است.

نزدیکی  کنندة بیان ها هر پدیده را باید با دقت علمی و تاریخی مورد توجه قرار داد. شباهت

 یها شیوه با که هستند جامعه متوسط و مرفه اقشار از بخشی طلبان ایران یک اصالح نیست.

هستند.  فشارها دادن تخفیف خواهان نوعی به و ندارند توافق کامالً فقیه والیت جناح حکومتی

تی روحانیت روی اصل اسالم و حکومت دینی توافق دارند. البته اختالف وجود آنها با جناح سنّ

رفرم سوسیال دمکراسی با  بنابراین کاری اسالم است. ولی نزدیکی همه برای ادامه ،دارد

 نقد در دمکراسی سوسیال. هستند مجزا کامالًة مقول دو ،طلبی دینداران شیعه اصالح

 طبقات سپس به ائتالف با و کارگری و زحمتکش رسیده طبقات حکومت به داری، سرمایه

رفاه سیاسی سوسیال دمکراسی در خوشبختی جامعه توسط دولت ة فلسف. شود می منجر متوسط

 توجه سوسیالیسم امر به که ستا نظر مورد دولتی آن رفاه، دولت یا رفاه است. با طرح سیاست

اعتدال اجتماعی و خوشبختی و رفاه مردم از آسمان  گویند می آنها این معنا که به کند. می

 از رفتن باال برای جدیدی روش ییعن است. سوسیالیسم آید، بلکه محصول سوسیالیسم نمی

بازار و آزادی رقابت،  وجود ؛ به بیان دیگر،داری سرمایه اقتصاد پذیرفتن کنونی، با داری سرمایه

 دمکراسی و بازار داری، سرمایه خواهان دمکراسی سوسیال. شود تنظیم حدودی تا که بازاری ولی

م طلبان ایران مدافع طبقات زحمتکش نیستند و ادعایی در این زمینه ندارند، آنها رفر اصالح. است

 خواهند، آنها با والیت مطلقه و فقه شیعه در کلنجار خودمانی هستند. داری نمی در سرمایه
 روند تاریخی رشد سوسیال دمکراسی چیست؟ ذ:

لیبرالیسم اقتصادی متمایل به  یکی ،بود دنیا موجود در جریان فکری عمده دو گذشته قرن :ا

سوسیالیسم که خواهان براندازی سرمایه و  سپس، دیگری سوسیال دمکراسی و داری سرمایه

 قدرت رسید وه تزاریسم بة روسی در "لنین"تئوری  ةسوسیالیسم بر پای پیروزی پرولتاریا بود.

فکر سوسیالیسم از قرن نوزدهم آغاز  و رسد می داری به چند سده عمر سرمایه. آمد پدید شوروی

نوع مارکسیستی تحقق یافت و بلوک کشورهای سوسیالیستی  از اولین قدرت سوسیالیستی .شد

بلوک  ،سال 60خره پس از وجود آمد و باأل هاروپای شرقی و سپس چین سوسیالیستی ب



34      سوسیال دمکراسی در ایران 

ست؟ آیا این دو جریان در حل ا سوسیالیستی شوروی فروپاشید. ولی بیالن و نتیجه کدام

دالت اجتماعی در این دو نظام و ع دمکراسی و جهانی موفق بودند؟ آیا رفاه ةجامع معضالت

ها برای سوسیال دمکراسی  ؟ این پرسشبهبود یافتزحمتکشان فقر و نداری مین شد؟ آیا أت

داری کالسیک و کمونیستی، راه را برای  رفرمیست اساسی بوده و نقد هر دو نظام سرمایه

دولتی جریان  ةجربمیدان ت ،آلمان و فرانسه ی،کشورهای اسکاندیناو کند. آلترناتیو سوم باز می

را در دست  قدرت 1932سال   بهها در سوئد  گردد. سوسیال دمکرات می سوسیال دمکراسی

حزب  1959رسد. در سال  می قدرت  هدر نروژ ب 1935و همین گرایش در سال  گیرند می

نهد و  می کنارة طبقاتی را قطع مارکسیسم و مفهوم مبارز تصور هسوسیال دمکرات آلمان ب

 و اقتصاد ترکیبی دولتی و خصوصی را در دستور کار قرار "کنز"تئوری اقتصاددان معروف 

کند. حزب کارگر  می مرور توسعه پیدا هبنیز انگلستان و فرانسه  ،دهد. این جریان در اتریش می

 گیرند. در می های آمریکا در راستای فکر سوسیال دمکراسی قرار انگلستان و تا حدودی دمکرات

طی هشتاد  ،ها و تناقضات آنها ها و کمونیست ی فکری میان سوسیالیستها نزدیکی ،فرانسه

هشتاد میالدی با شخصیت  ةهای هفتاد میالدی و آغاز ده کند و در سال می سال ادامه پیدا

چیست؟  "میتران"شود. درک  می خط سوسیال دمکراسی رفرمیست برجسته "فرانسوا میتران"

، قوانین ها انسه با دولتی کردن بخشی از صنایع، تقویت سندیکا در کارخانهسوسیال دمکراسی فر

، افزایش رادیوهای آزاد و الغای ها ی عمومی در رسانهها مناسب برای کارکنان، گسترش آزادی

 شود می آغاز "لیبکنشت"و  "آبل" ،"السال"شود. سوسیال دمکراسی آلمان با  می اعدام، تعریف

های  در سال "ویلی برانت"یابد، با پیروزی  می در دوران جنگ اول ادامه "ها اسپارتاکوس"با  و

و از  یابد تداوم میمیالدی  2000های  در اوایل سال "شرویدر دارهرگ" ، همچنینمیالدی 1960

ی ها ولی ایده ،یکسان نیستند ها رسد. روشن است که سوسیال دمکراسی می بست به بن 2013

لت رفاه و دو ،افزایش تولید و مصرف ،ایجاد قدرت خرید برای مردم ،رفرم و عدالت اجتماعی

داری  های این جریان است. سوسیال دمکراسی علیه سرمایه جمله سیاستدولتی کردن اقتصاد، از

گیرند که این هدف  می ها به آن ایراد . کمونیستاستداری  سرمایهدر اعتدال خواهان  ، امانیست

ها را رد کرده و فکر خود را  کمونیست ةولی سوسیال دمکراسی نظری ،اتوپیک و نشدنی است

 داند. می مطابق روح زمانه
 کشورهایی اما است. مطرح جهان در سوم حل راه عنوان به دمکراسی سوسیال جریان امروزه ذ:

 آیا ،اروپایی را ندارند کشورهای تاریخی که خصوصیات افتاده  عقب جوامع دیگر یا ایران همانند
تواند برای این جوامع و جوامعی  می دمکراسی سوسیال توانند به این راه بروند؟ آیا سیستم می
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  دارید؟ جوامعی چنین برای پیشنهادی چه شما ما مطرح باشد و جا بیفتد؟ ةشبیه جامع

 و چیست دمکراسی سوسیال جایگاه تاریخی که هست الزم در ابتدا این اشاره ،برای پاسخ :ا

باشد  می ایرانة جامع با ارتباط در دیگر و آلترناتیوی مناسب راه دمکراسی سوسیال این آیا سپس

 اقتصاد مدار در جهانیة جامع ،نوزدهم ةکه در سد است این مسئله ،اول ةبرای نکت ؟خیریا 

 و ها بلشویک پیروزی و روسیه در 1917 اکتبر انقالب وقوع با. کند می حرکت داری سرمایه

 جنبش درون یها برداشت از یکیة پای بر روش این که آمد وجود به جدید الگوی یک ،"لنین"

 وجود به روسیه در قدرتی درنتیجه بود. "لنین" جریانبه  رادیکال تمایل یعنی دمکراتیک سوسیال

 بر متکی گردد. این اقتصاد می سوسیالیستی اقتصاد الگوی نوعی استقرار به منجر که آید می

 الگوبود. این  بلشویک حزب نهاد توسط دولت و کنترل دولتی متمرکز کامالً سیاست اقتصادی

 سوسیالیسم کشورهای" عنوان به شرقی اروپای بلوک کشورهای همجموع به در روسیه و سپس

بوروکراتیک  متمرکز کامالً روش کشورها این اقتصادی الگوی. گسترش یافت "موجود اًواقع

 یک ةکنند و قدرت کنترل حزبی تک سیستم تصاد باتمرکز در اق. بود ها دولتی و حذف آزادی

و  دیکتاتوری شدیداً یها دولت غلبه دارند، سیستم این بر که ییها دولت. شد انجام می حزب

مقر  ،معنای دستگاه حکومتی است و حزب کمونیست هروشن است که دولت ب .هستند توتالیتر

 نظریة در "مارکس کارل" نیست، بلکه "لنین"فقط نظر  روشاین  .رود شمار می بهفرماندهی 

 دیکتاتوری قدرت د و ایجادییأت با بود. بنابراین کرده را مطرح پرولتاریا دیکتاتوری ،اش سیاسی

بورژوازی است.  ةاست و مدافع طبق دبَ غربی دمکراسی که گفتند می ها کمونیست پرولتاریا،

های دو جناح  گرفت و ایدئولوگ قرار دوم بلوک مقابل در بلوک سوسیالیستی ترتیب یک ایندب

 هم ایدئولوژیک جنگ یک هرحال به بندی را سازماندهی نمودند. این بلوک یتبلیغاتی بزرگ نبرد

 جریان درون در آن از پس های سیاسی جدیدی را دامن زد. داشت و بحران همراه خود با

ایدئولوژیک  نبرد دیگر ،شد تبدیل بخش دو به وجود آمد و هعمومی انشعاب ب دمکراسی سوسیال

. ایجاد شده بودبلکه در درون سوسیال دمکراسی نیز  ،فقط میان لیبرالیسم و مارکسیسم نبود

زیرا هدف  ،جناح رفرمیستی را به خیانت متهم کرد ،جناحی مانند گرایش انقالبی لنینیستی

شد و بلوک شوروی  منجر لنینیسم به یکی نمود. داری قلمداد می طرفداران رفرم را حفظ سرمایه

بود که اعالم  آلمان در مانند رهبران سوسیال دمکراسی آن دیگر بخش و را پدید آورد و اقمار

 است و موافق پل زدن میان خشونت مخالفو رفرمیست  دمکراسی سوسیال طرفدار :کرد

 مالًکا "موجود واقعاً سوسیالیسم"لنینیسم با ایجاد . باشد می داری و سرمایه دمکراسی سوسیال

بوروکراتیک و متمرکز و  اقتصاد یک ،مورد نظر خودش الگوی اما ،کرد می نفی را داری سرمایه
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سوسیال دمکراسی  ة، مسئل"لنینی"داری و رد سوسیالیسم  انتقاد به سرمایه بود. بسته اقماری و

 آلترناتیوی باید مجبور بود از همان ابتدا دو الگو تهیه کند. دمکراسی . سوسیالشد قلمداد می

میان این دو  آلترناتیو و باشد، داشته وجود داری سرمایه برابر در بلکه ،کمونیسم مقابل در تنها نه

 معروف اقتصاددان ةنظریخودش  این برنامه در. است دمکراسی سوسیال ةویژ ةبرنام جریان،

"ژان مینارد کینز"
اجتماعی و نقش دولت در اقتصاد  ةزیرا این اقتصاددان بر جنب ،را گنجانید (1)

 ی تنظیمی از طرف دولت بوده وها طرفدار اقدام رفرمیستی اقتصادی کرد. این تئوری می کیدأت

گذاری عمومی و دولتی  سرمایه زیرا در این مشی ،اقتصاد را قبول دارد رشد روی بر کنترل دولت

اقتصادی، سوسیال دمکراسی  باشد. عالوه بر درک می و افزایش قدرت خرید مردم مورد حمایت

 پردازد. می کید نموده و به مخالفت با لنینیسم و استالینیسمأبر آزادی ت

 کردن توجه ،است مشترک و سوسیال دمکراسی "نزیک"تئوری  درکه  نکاتی هرحال به

 ةثروت بر پای تقسیم نوعیکه مهم دیگر  ةنکت ةعالو هب است، اجتماعی عدالت نوعی به بیشتر

داران نیست. مالکیت  معنای نابودی سرمایه به ثروت تقسیم نظام مالیاتی و دستمزدهاست.

 وجود به مملکت در که ثروتی و تولیدی ارزش ولی میزان ،باشند می خصوصی و بازار جزو اصول

ی با ها امتیازات اجتماعی مانند دستمزد حداقل و مرخصی یا دستمزدها سیستم طریق از آید می

ایجاد  اندوزی ثروت در تعدیل نوعی طریق این از بگیرد. تعلق نی نیزییپا طبقات به باید پرداخت،

 باید میزان چه به ها حقوق باالترین و ترین نییسیاست اجتماعی پا ،عنوان نمونه هب. گردد می

میان کمترین دستمزد و  ةفاصل ،دارد وجود شمالی اروپای در که هایی سیاست از یکی ؟باشد

 یا باشد باید 20 تا 1 بین دستمزدها تفاوت که هستید این خواهان شما باالترین دستمزد است. آیا

 بروند ییها الگو سمت به که است این ها سوسیال دمکرات ةشد اعالم هدف ،بنابراین ؟1000 تا 1

تفاوت دستمزدها همراه با  ،در کشورهای اروپای شمالی است. 20 تا 1 بین تفاوت دستمزد که

هایی است که در  تاریخ غرب و تاریخ سیاست ةاعتدال است. تاریخ سوسیال دمکراسی، نتیج

اند و نقش بازیگران اجتماعی مانند سندیکاها و فرهنگ  اقتصادی و اجتماعی نقش بسته روش

 ررنگ است.اجتماعی مذاکره، بسیار پُ

غرب چگونه  تاریخ موجود در دمکراسی سوسیال ،ایران مانند کشورهایی با ارتباط در حال

 همچنین و فرهنگ موجود با داری سرمایه کشورهای درون در بستر تاریخی در کند؟ می معنا پیدا

اجتماعی وجود دارد.  مناسبات در ردباریبُ نوعی قانونی بودن سندیکاها، و قوای اجتماعی تناسب

                                                           
1. John Maynard Keynes.  
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 نظام ،ولی پراتیک دمکراتیک ،کایی خالی نیستاین تمدن از تناقض و مبارزات اجتماعی و سندی

ما با  ،دولتی ةو در شیو ها مناسبات کاری کارخانهدر  ،کند. در غرب دیکتاتوری را ناممکن می

ولی از استبداد شرقی و استبداد سیاسی مذهبی خبری  ،گرایی مواجه هستیم تمایالت اتوریته

بوده و حقوق اجتماعی در مناسبات کاری و دارای دمکراسی  هستیم که ییکشورها در ما نیست.

 سیستم ،در ایران. است نگردیده پدیدار امری چنین ایران در آنکه شود. حال می شغلی رعایت

کند و سندیکاها فاقد قدرت در  می خودش منکوب را چیز همه شدیداً مذهبی استبداد متمرکز

دارد و در این بازی  وجود مختلف یها جناح بین قدرت بازی عالوه های هستند. ب مناسبات حرفه

ولی بازیگر اجتماعی مانند  ،هست حکومتداریة شیو یا قدرت تقسیم برای و دعواهایی اختالف

 ةنقشی ندارد. مبحث بازیگران اجتماعی و سندیکاها و پلورالیسم مطرح نیست. همهیچ سندیکا 

 جمهوری الگوی ،فعلی ایران در. هستند اسالم پرچم و اسالمی دلمُ همان خواهان ها جناح

 فیلسوفان نظریات براساس. است اسالمی فقیه والیت و اسالمی حکومت بلکه ،ندارد وجود

 و است باز نظام یک بر متکی (1)جمهوری :اند گفته یی که ارسطو و افالطونیی  یونانی بزرگ

امت اسالمی و اطاعت  ،اصل ،در مدل اسالمی .است دمکراسی و شهروندی حقوق بر متکی

 دیکتاتوری متمرکز حکومت بلکه ،نامید جمهوری توان نمی را نظام این درنتیجه منان است.ؤم

 باشد.  داشته ییآکار تواند سیاست اصالح نمی شرایط این در ست.ا یانمالّ

ناپذیر بودن  ایران و اصالح در سراسر متمرکز و خشن واقعیت این وجود رغم علی اکنون

دارد و  وجود تغییر به تمایل ،میانی طبقات و نخبگان از بخشی در فقیه، والیتنظام 

شوند. حال در میان روشنفکران و نخبگان  می طلبان بسیج حول شعار اصالح هخاطر ب همین به

 برای گیرند. می سوی سوسیال دمکراسی در نظر همعنای تمایل ب هجامعه، گروهی این تغییر را ب

بازتر را مورد نظر دارند،  یها الگو به و تمایل هستند تغییر خواهان نخبگان که از بخشی

، همچنین ی استالینی و مائوئیستیها بخشی از چپ. سوسیال دمکراسی جذابیت دارد الگوی

گرایان و دینداران از ایدئولوژی پیشین دست کشیده و به سوسیال دمکراسی روی  ملی

داری و دمکراسی ناگزیر است. افرادی که از  ش سرمایهترتیب پذیر این اند. برای آنها به آورده

 اغلب دارای صراحت نیستند و سوسیال دمکراسی و رفرم را بدون سرمایه ،آیند می چپ

داری است.  آشتی آشکار با سرمایهاز مانع  ،خواهند. در نزد آنان، نگرش کهن مارکسیستی می

کنند سوسیال  می فکر ،آیند می طلب الحنگاران اص افرادی که از جناح نخبگان دینی و روزنامه

                                                           
1. republic. 
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دمکراسی به آنها نزدیک است. این افراد باید درک روشنی از سوسیال دمکراسی پیدا کنند و 

دسترسی به  ،کشورها مورد بررسی قرار دهند. با دین و دگماتیسم مارکسیستی ةرا در تجرب آن

سوسیال دمکراسی ناممکن است. البته آنها این شناخت را با توجه به شرایط اجتماعی و 

  فرهنگی و سیاسی، باید به یک برنامه ارتقا دهند.

طلب است و در تاریخ برخی کشورها نقش بسیار  نظر من سوسیال دمکراسی اعتدالاز 

سوسیال دمکراسی دستخوش بحران  ،سدهیک گذشتِ مثبتی ایفا نموده است. ولی امروز پس از 

 ها جدیدی از سیر اندیشه ةمتعلق به دور ،. دیدگاه من اکولوژی است و این درکگردیده است

داری  شوروی و چینی و کوبایی هستم. من منقد سرمایه الگویمن منقد مارکسیسم و  باشد. می

نظارت همراه باشد. مکتب با تنظیم و  باشم و معتقدم سرمایه و بازار باید می لیبرالی و نئولیبرالیسم

در فرانسه متولد شد، مکتب فکری من است. من از میالدی  70های  که در سال "رگوالسیون"

فرانسه هستم و در آزمایشگاه دانشگاهی آن  ةشناسان همراهان این مکتب اقتصادی و جامعه

فوردیستی انتقاد داشته و های  روشام. این مکتب به اقتصاد لیبرالی و  فعالیت و پژوهش کرده

داری، من منقد  کند. عالوه بر نقد اقتصاد سرمایه می اعتدال و نظارت بر الگوی کالن را مطرح

تولید انبوه بوده و مصرف را از  ةزیرا بینش این مکتب بر پای ،هستم نیز سوسیال دمکراسی

کند. اکولوژی در بنیاد تفکر سوسیال دمکراسی جایی ندارد.  می مدیریت منابع طبیعی جدا

 به و نگاهشقرار گرفته  ها بحران سلسله یک دستخوش ،دمکراسی سوسیال امروزه که درحالی

 یا اکولوژی امر ،من نظر از. است انبوه فوردیستی تولید به متمایل تولید، و اقتصاد امر

 ،اکولوژیکی روشمطلوب جهان آشفته و نابسامان ماست.  ،پایدارة توسع و بومگرایی زیست

که پس از یک  شود مشاهده میدو کشور فرانسه و آلمان  ةتجربو در  ندارد تولید انبوه با ییخوانا

و به همین  است مثبت و کارساز، سوسیال دمکراسی توان و ظرفیت خود را از دست داده ةدور

های آغاز  تماعی و بیکاری در این دو کشور در سالاج - بست اقتصادی زند. بن می خاطر درجا

داری صورت پذیرفت. رهبران سوسیال  یکم، با رجوع مجدد به الگوی سرمایه و قرن بیست

دمکرات نتوانستند منابع و پویایی اکولوژی را به برنامه منجر سازند. جریانات اکولوژیکی گرمایش 

انتقال به نظام سوختی و صنعتی جدیدی را مطرح طرح کرده و مهای تولید انبوه را  زمین و زیان

توانست  سرآغاز الگوی جدیدی در جهان است. سوسیال دمکراسی نمی ها ساختند. این سیاست

که میان سوسیال  به این نوآوری برسد و از نظر تاریخی دستخوش کهنگی بود. در آنجایی

ک بیشتری در جامعه ایجاد شد و تحر ،وجود آمد هنزدیکی ب ،ها و نیروی اکولوژیکی سبز دمکرات

 های پاک توسعه یافتند. انرژی طور مثال به
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 که دانم می را رشد فرهنگ و بینش سوسیال دمکراتیک هنوز ضعیف است. این ،در ایران

زیرا  ،دارند تمایل دمکراسی سوسیال به کشور از خارج و داخل در ماة جامع از نخبگان بخشی

 و تجربه یک ،نگاه یک ، تاریخ یک دارای سیستم این همچنین است. گذار بودهثیرأاین جریان ت

 اند شنیده اش درباره یا دیده این پراتیک را ها اروپایی است و ایرانی مختلف کشورهای در پراتیک

 اسالمی جمهوری از بعد که آلترناتیوی بسا چه دارد. وجود آنها بین در تمایل این ،پایه این بر و

 ییها شکست از دنبال شکست اسالم سیاسی و بعد هب. باشد دمکراسی سوسیال آید وجود به بتواند

 سیستم و داری سرمایه به نسبت که انتقاداتی آمد و با توجه به وجود به ها مارکسیست جناح در که

تواند مطلوب  می اسالمی جمهوری مقابل آلترناتیو سوسیال دمکراسی در دارد، وجود جهانی مالی

عالوه باید درس گرفت تا  هسازی و تجربه اندوختن است. ب لزم فرهنگتاین امر مسلی و باشد،

بست چیز  جز بننیز فقط درک کهن سوسیال دمکراسی مد نظر نباشد. ندیدن اهمیت اکولوژی 

 .همراه ندارد بهدیگری 
 فرانسه و آلمان منجمله ییاروپا کشورهای از بعضی در انبوه تولید خصوص در درستی به شما :ذ

 کشورهای دیگر با مقایسه در که ی شمال اروپاها کشور الگوی با رابطه در. دادید توضیح
 توان می آیا است، برخوردار اجتماعی رفاه ةزمین در بیشتری اعتدال از ییاروپا دمکرات سوسیال

 هستند دمکرات سوسیال کنند می ادعا که جوامعی یا دمکرات سوسیال کشورهای این بین
  هایی مشاهده نمود؟ تفاوت یا تغییرات سری یک

 سوسیال که است چنین امر واقعیت. است صحیح کامالً ،نمودید مطرح که آنچه. بله :ا

 یها رژیم به منجر ها دمکراسی سوسیال این. دارد وجود نوع چند در و نیست یکی دمکراسی

 فرض به. شود می و شده مختلف اجتماعی الگوهای گیری و تصمیم گوناگون یها روش مختلف،

 کنار در و قرار دهیم را آلمانة مسئل ،کشور این کنار در توانیم می نروژة مسئل کردن مطرح با

 و هستیم مواجه الگو سه با ما اینجا در. مدر نظر بگیری را فرانسهة مسئل توانیم می هم آلمان

برابر و  دارد وجود که هایی گرایش ولی ،هستند دمکرات سوسیال سه هر که هست این واقعیت

 عدالت زیست، محیط یها مقوله به بیشتری توجه سوئد یا نروژ ،نمونه عنوان به. نیست همانند

 در موارد این ولی دارد و اختالف دستمزدها کم است، ثروت تقسیم در اعتدال نوعی و اجتماعی

 شکاف یک با فرانسه در ما. ندارد کشور دو این با مقایسه در نمودی چندان متأسفانه فرانسه

 آقای دولت همانند ییها دولت از جدا یی فرانسه سیستم البته. هستیم مواجه طبقاتی شدید بسیار

متکی بر قدرتمندی دولت رفاه  یی آیند می کار سر بر که "اوالند" آقای دولت یا "سارکوزی"

 ، برقرار است."نزیک تئوری" و "گلیسم"و  "کلبرتیسم"ت سنّة پای بر الگویی فرانسه در. است



40      سوسیال دمکراسی در ایران 

 و احزاب چپ در سندیکاها مبارزات و دمکراتیک سوسیال تاریخ محصول دمکراسی سوسیال

 حتی مییبگو توانیم می نگاه عمومی یک در فرانسه کشور همین در حال با این ست.ا کشور این

 متکی بر مختلط اقتصادی الگوی نوعی نیست، کار سر بر دمکرات سوسیال دولت که وقتی

های  شرکت هم که است روشی ،دیگر زبان به وجود دارد؛ دولتی اقتصاد و داری خصوصی سرمایه

 را آزاد بازار هم همزیستی دارند، آن در دولتی های اقتصاد هم شرکت و داری سرمایه اقتصاد

مالکیت خصوصی  ،فرانسه اساسی قانون پذیرد. در می دولتی را ةهم مداخل و است پذیرفته

. کند می تأکید نیز دولت نقش حال قانون اساسی بر عین در دارد، وجود اصل عنوان یک هب

مدیریت بنگاهای تولید و . دارد وجود کشور آلمان و فرانسه بین شکل دیگر به ها تفاوت گونه این

از  ما در بررسی مدل آلمان فرانسه سندیکاها با صاحبان سرمایه متفاوت است. در ةرابط

 وقتی کنیم. می اقتصادی صحبت یها بنگاه و ها شرکت در "کوژستیون"یا  "مشترک مدیریت"

 اقتصادی یها بنگاه در که بینیم می را تمایز و تفاوت این بالفاصله ،اقتصادی یها بنگاه مییگو می

 وعین گیذاری و سرمایه زانی، میییسندیکا نمایندگان و ایکارفرم بین رینظ اشتراک با انیآلم

گیری مشترک  تصمیم موضوع ،تولید سیستم کردن مدرنیزه نوعهمچنین  و ها گذاری سرمایه

ة نتیج به مذاکرات این از بخشی و گیرد می صورت مذاکره و دیالوگ ،مسائل اینو در مورد  است

 صاحبان فرانسه در زیرا ،ندارد وجود حالتی چنین فرانسه در که حالی در. رسد می مطلوب مشترک

 تصمیمات این در را ییسندیکا بخش بخواهند اینکه بدون و دارند قرار قضیه طرف یک صنایع

طبقاتی در  ةت مبارزسنّ. کنند می گیری تصمیم که هستند خودشان فقط ،دهند دخالت اساسی

 ةمسئل اروپا شمال کشورهای در آنکه اندازد. حال می فرانسه میان کارفرما و کارگر همیشه فاصله

 که کسانی زندگی. دشو دیده می تر ضعیف طبقاتی اختالف و ستا ررنگپُ تصمیم مشترک خیلی

 بسیار بسیار تقریباً وزیر نخست یا وزرا مانند ،هستند برجسته نقش دارای ،قدرت سیاسی ةعرص در

 کشور دو در که حالتی در. خورد چشم نمی به فاحش و گسترده آنچنان ها تفاوت و ستا عادی

 بسیار دولت سیاسی گیرندگان تصمیم مالی و اقتصادی موقعیت ،بخصوص فرانسه و آلمان

 توجه کرد. نیز پس باید به تاریخ و ویژگی هر جامعه. ستا ثروتمندانه و ررنگپُ
 سردرگمی باعث ،وارداتة روی بی رشد و فقر تورم، بیکاری، تولید، بحرانة مسئل ایرانة جامع در :ذ

 فرمایش من ییسو از است. شده زیادتر خیلی فقر ،سال اندی و سی این طی و شده آشفتگی و
 همانند کشورمان ببینیم شدیم بیدار که صبح و بخوابیم شب توانیم نمی که دارم قبول را شما

 بردیم نام آن از که ییکشورها این بلکه ،است شده فرانسه و آلمان و اسکاندیناوی کشورهای
 و تغییر این اصلی محور ،دمکراسی که نیست یشکّ و دارند مبارزاتی و تاریخیة پیشین یک
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 یها زمان در ولی نداشتیم، مان سرزمین تاریخ در ما اساساً که است، بوده جامعه در تحوالت
 حتی یا مصدق محمد یاد زنده دوران یا دوم جهانی جنگ از بعد دوران مانند ایران، در کوتاهی

 تحوالت و تغییر این خاطر هب ،اسالمی جمهوری ایجاد و شاه محمدرضا حکومت اواخر در
 جهتِ حرکتی هیچ ،کوتاه یها دوران این در اما بود، آمده وجود به ماة جامع در ییها گشایش
 آن لیدال شما نظر به. نیامد وجود به اجتماعی عدالت و دمکراسی خواست برای جامعه پیشبرد

  باشد؟ می تواند می چه

 خدمتتان ،اطالع جهتِ م،ده ارائه زمینه این در پاسخی من اینکه از قبل بدهید اجازه :ا

 یها دگرگونی و ها آسیب شناسی جامعه عنوان تحت فارسی زبان به کتابی من که کنم عرض
 و است نموده منتشر را آن انگلستان در H&S Media انتشارات اخیراً که ام نوشته ایرانة جامع

 جوو جست (Jalal idjadi) من نام انگلیسی به اگر دارد و وجودهم  آمازون سایت شرکت در

 کتاب در قابل دسترسی است. در این چاپی صورت به هم و الکترونیک صورت به هم ،شود

 و ها گرفتاری همجموع و رانتی اقتصاد فساد، سیستم ایران، در موجود یها بحران خصوص

 در مختلف یها حوزه در که ضرباتی تمام ام. داده توضیح ،دارد وجود ایران در که ییها آسیب

 و کرده بررسی شناسی جامعه منظر از را شده وارد مملکت این پیکر بر اسالمی جمهوری دوران

 آن در دیگر جوامع تمام مانند نیست، ییایستاة جامع جامعه، این هرحال به. ام نموده شناسی آسیب

 در جامعه، در فرهنگ از نوعی با ارتباط در زنان، در نقش دگرگونی. است آمده وجود به دگرگونی

 شده ایجاد گوناگون یها زمینه در دگرگونی روانشناسانه همچنین و مصرفی سیستم با رابطه

 خوب بتوانیم تا بشناسیم را جامعه پژوهشی و تحقیقی یها نگاه با پیوسته باید ما بنابراین. است

 کار سر بر حاکمیت دینی این که سال اندی و سی این در. است گذشته ما بر چه که بفهمیم

وجود آمده  هب زیستی محیط یها زمینه در فراوانی یها آسیب بخصوص و مختلف تغییرات ،است

 شدت به ای اداریه ست. حکومت و دستگاها ایرانة جامع سیاه دوران این حوادث بیانگر. است

 ایرانة جامع نیز مدنی حقوق و فرهنگی مسائلة زمین در اند. کرده تخریب را ایران زیست محیط

 شدیداًة جامع یک ،کردید مطرح شما که طور همان و است ای زده و آشفته دینة جامع یک

 ولی جامعه نتوانست ،داشت وجود ییها فرصت جامعه در اینکه رغم علی بنابراین. است پریشان

 جنبش با یک و عمیق شکل به کند، استفاده ها شکاف این درون از ها و فرصت این دل در

و ترقی و سکوالریسم را بنیادی کند.  نمایدعمل  اجتماعی عدالت و بیشتر رفاه حول به ،گسترده

هایی را در  ی شاه تکانها سازی کرد، مصدق استقالل نفتی را طلب نمود، رفرم شاه مدرن رضا

 از یکی ،داشت وجود گوناگون موانع البته عمَلی نشد،ی ساختاری ها ولی پروژه ،جامعه تولید کرد
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 گرا خرافه شدیداً یها ذهنیتة مسئل دیگر مانع ؛است دینی متمرکز استبداد یک وجود ،موانع این

 در سندیکا و تشکیالت مدرن و سازمان ضعف بعدی مانع ؛ واسالم است ةکنند و سنگینی تباه

 وجود لحاظ به وجود ندارد وکافی  ةانداز هب برنخبگان آزادیخواه و مدّ بعدی،مانع  باشد؛ می ایران

 بخش درهمچنین و نقد پویا نیست.  اندیشه ستی و تنبلی روانی،ایران و سُ در دیکتاتوری

 تلویزیون، رادیو، با که شهری یها بندی گروه بخش و ماة جامع تحصیلکردگان نخبگان و

 و اندیشه میزان استقالل متأسفانه ،روند می مسافرت به هستند و ارتباط در فیسبوک و روزنامه

اسالمی  مدل در رفرمی جویو در جست کماکان ما نخبگان از بخشی. ستا نییپا آگاهی میزان

که ر ماندگی و تحجّ خواهند تحقق بخشند. عقب می را کرده مطرح اسالم پیغمبر آنچه و هستند

 و گذشته سوی به همیشگی بازگشت در شناسی جامعه نظر از ها خواست م ندارد. اینشاخ و دُ

 آقای که آنچه. نیست کرد مطرح شریعتی علی که چیزی آن از فراتر و کند می روی معنا پیداپَس

 بنابراین. است آمده وجود به امروز که بود اسالمی جمهوری گذار پایه ،کرد مطرح شریعتی

 ای بسته یها ذهنیت حاالت بیانگر این. ندارند نو حرفِ گونه هیچ واقع در طلب اصالح نخبگان

آنها . کنند تحمیل جامعه به مجدداً را ورشکستهو  گذشته یها مدل خواهند می کماکان که ستا

 دیگر سوی کنند. از می توجهعربستان  ةجزیر به محمد شبه ،جای اینکه به تاریخ نگاه کنند هب

 و باید که آنچنان ،گذشته نقد به آنها هنوز که هستند ها مارکسیست ،روشنفکری ةجامع از بخشی

فعالیت اجتماعی را کنار گذاشته و برخی دیگر در همان  ،این افراد از برخی. اند نپرداخته شاید

نها را فلج نموده است. آاند و تب کاستریستی و انقالبیگری و ضدغربی،  تی باقی ماندهدیدگاه سنّ

و همه  شتهو به اسالم انتقادی ندا  مانده بر جایبخشی از روشنفکران هم با فکر جهان سومی 

د. درک آنها دانن میمظهر مبارزه را  ها و فلسطینی بینند می محروم و قابل دفاع را جا مسلمانان

 م است. أخو و با نوستالژی تو کهنه و دین

 حق. یما مواجه مصرفی شدیداً ای جامعه با ما م کهییبگو است الزم ،ایرانة جامع خصوص در

 ازولی حق آنها نیز هست که  ،گیرد قرار اختیارشان در کافی و الزم سالم، غذای که است مردم

 ،و گوشت حساسیت وجود داردروزمره باشند. در مورد مرگ برخوردار هوای سالم و آب سالم 

 4500 حداقل ساالنه ،پایتخت در ولی در مورد مرگ ناشی از آلودگی حساسیتی موجود نیست.

 اعتراضی ةبرجست اقدام گونه هیچ ما ،خصوص این در ولی. میرند می هوا آلودگی خاطر هب فقط نفر

 شدن منکوب نوع یک هست، فکری گرفتگی نوع یک هم این. بینیم نمی تهران یها خیابان در

 از. کند می عمل کورکورانه که ستا بپاش و بریز مصرفی شدیداً سیستم با ارتباط در ذهنیت

 و کشیدن نفس برای منفذی ترین کوچک و کوبد میرا  چیز همه مرتب هم استبداد ،دیگر سوی
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بنابراین در این فضای پریشانی و کهنگی و . گذارد باقی نمی اندیشی و نقد تابوهای دینی آزاد

تا افکار  نداشت وجود فرصت این فکری نظر از روند. می از بین تاریخی یها موقعیت استبداد،

 و پهلوی حکومت پایان که انقالب زمان. شود تبدیل تری گسترده تنومند های گرایش جدید به

 جامعه این و آمد مذهبی بنیادگرایی و مذهبی فاناتیزم عظیم سیل اسالمی است، جمهوری آغاز

 و روشنفکران از مهمی بخش و ستا خمینی و افکار ارتجاعی او ،پرچمدار جامعه برد. خود با را

باشند، و زمانی  خالّق نیروهای باید نیروها این که زمانی. شدند روان او پی در ماة جامع سیاسیون

 آیند، میدر حرکت استبدادگرا به و سیاه و خرافی مانده، عقب شدیداً بینش یک پشت آنها در که

آید و همه  می گنداب باال. باشید داشته توانید نمی را الزم ترقی و تغییر گونه هیچ انتظار دیگر شما

 بفهمند توانند نمی ولی ،کردند  ییها صحبت اجتماعی عدالت گیرند. آنها از می در تعفن آن جشن

. گردد نمی محقق جامعه در اجتماعی عدالت حریص، فقیه و آخوندِ والیت مدیریت با که

دینی و ایدئولوژیکی  های در بندِ تعصبسواد بودند و بسیاری  بی ومانده  عقب ،روشنفکران

 و گوناگون دالیل به ،ماة جامع آگاه طبقات و روشنفکران سیاسی، بخش .زدند پا می و دست

  .کنند استفاده موقعیت این از نتوانستند زیاد یها ضعف

 کم جامعه در تأثیرگذار افراد معاصر تاریخ در متأسفانه. نمودید اشاره خمینیسم رشد به درستی به :ذ
 به حزب این زیرا ،باشیم غافل روشنفکران بر توده حزب مدت طوالنی نفوذ از نباید ولی ،بودند

محسوب  دمکراسی سرکوب نوع یک واقع در که بود وابسته سابق شوروی سیاسی سیستم
 افرادی است، بوده با آن مواجه ماة جامع ،دوران این تمام در که فشار این رغم علی. شود می

 و شعائیان نژاد، پاک شکراهلل یاد زنده حتی یا ملیة جبه از و عناصری ملکی خلیل جمله از 

 ما چرا ،بگیریم نظر در را 57 سال مشخص طور به اگر حال. بودند دوران آن در دیگران
 ما روشنفکران و جوانان تا باشند ما یها الگو افراد این یا و کنیم استفاده ها الگو این از نتوانستیم

  نروند؟ خمینی دنبال به

 آسان و راحت آن به گفتن پاسخ و است سنگین بسیار پرسش، این که است این واقعیت :ا

 روشنگر و شجاع که وجود داشتند ییها شخصیت ،ما تاریخ در که معتقدم کامالً هم من. نیست

 من و گفتیم مصدق به راجع مان قبلی صحبت در و نمودید اشاره ملکی خلیل به شما. بودند

 جامعه بر مذهبی ایدئولوژی که برد می سر هب ای دوره در او. ببرم نام هدایت صادق از خواهم می

 را خودش نقد و نپوشاند را حرفش که داشت را این صداقت و شجاعت قدرت، او و بودمستولی 

به  پایبند که ای جامعهبود و جامعه مستقر  درون در که گندابی همچنین و بگوید جامعه به

 ادبیاتة زمین در دیگر ةنمون یا. کند نقد را شتدا قرار پوسیدگی در و خردانه اعتقادت بی و خرافات
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 سمبل ،شعر و هنرة حوز در و بودمدرن و شجاع  ،او زن آزاد فکر. برد نام فرخزاد فروغاز  توان می

 کماکان گذشته یها الگو با خواهد نمی و نماید دگرگون را خودش خواهد می که ستا ای جامعه

 آگاهی سوی به رو و تمایلی بودند ماة جامع در ای برجسته بسیار سوهای این افراد تک. بگیرد خو

"باردو بریژیت " خصوص در ،کنم می امشب که با شما صحبت. دارند آزادی و
 تلویزیون در (1)

سمبل آزاد شدن زن و باز شدن  ،د. این هنرپیشه در زمان خودشپخش  ای برنامه فرانسه

، مشاهده کنیم نگاه 60 سال یعنی ،او خاص تاریخی موقعیت به اگر مناسبات اجتماعی است.

 تو» :گفت می جامعه آن زنان به خود منش با که بودند جامعه این یها جرقه هااین باز کنیم که می

 تو روی مردساالر سیستم یک جانب از که فشارهایی مجموعه و کنی عمل آزادتر و بهتر باید

  .«و سکوت کنی کرده خم تو نباید کمر .تو باید بشکنیرا شود  می اجرا

گیرد.  می جسارت نیاز دارد و از آن سرمشقمثبت و بای خوب و ها جامعه همیشه به نمونه

 منتهای. هستند پیشرو و کنند می فکر خوب سیاسی و شناسی جامعه ،فرهنگی نظر از ،این افراد

 سیاسی نیروهای از مهمی بخش ،انقالب دوران در بینیم می بودند. نادر این افراد متأسفانه مراتب

 دولت و کردند حمایت خمینی آقای از و رفتند گوناگون های از گرایش و گرا ملی چپ، از اعم

 آنها از بخشی حتی. کردند تلقی ستایش قابل امپریالیست ضد دولت عنوان به را خمینی آقای

 تبدیل امام سربازان به را خودشان که بودند جریاناتی ،ها و رنجبری ها و اکثریتی ها ای توده مانند

 ،ذهنیت در پی آزادی نبود. دادند می لو حتی و کردهیی شناسا را عناصری از آنها افراد و نمودند

 ایدئولوژی که بحرانی شدیداً دوران . در اینداشت قدم برمیاری استبداد جدید ذخدمتگ برایبلکه 

 "نه"که به دولت جدید بودند کند. کسانی  گری نمی ای جلوه شخصیت برجسته ،کرد می عمل

نداریم. چرا؟ اکثر نخبگان در حرارت در میان آنان  ای ولی شخصیت اجتماعی برجسته ،گفتند

زیرا روند تربیتی و آموزشی آزادمنش و سکوالرمنش وجود نداشت.  ،انقالب اسالمی ذوب شدند

 نیز پرداز ی خودفریب و دروغها و ایدئولوژی نمود می کرد، دین اسالم تخریب می استبداد ویران

 همانا. کرد عمل جامعه ذهنیت روی بر که بود موجی خمینیسم .ساخت  می هوش جامعه را تباه

 است، از استبداد فردی شاه به استبداد فردی خمینی گذر مانده عقب جامعه ساختار ذهنیت

 دل در که زمانی بنابراین. نداشت وجود استبداد و مذهب نقد با ارتباط در باز کنیم. فضای می

 آدم توانید نمی شما نشود، تجربه خودش ةروزمر یها گام در دمکراسی و نباشد بحث جامعه

 ،اندیشة آزاد درون از است که انتقادی روح و تفکر با. اندیشه با ذهنیت یعنی ساختن آدم. بسازید

                                                           
1. Brigitte Bardot. 
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 تجربی علوم و انسانی علوم یها رشته تمامی درون از و پرورش، و آموزش درون از نقد، درون از

. آید می بیرون ندارد وجود ممنوعیت که بستری یک در و المللی بین مدار یک در همچنین و

که  ییکورسو ایناز  و نداشتند را قدرت این ماة جامع نخبگان از مهمی بخش متأسفانه بنابراین

 وجود ما تاریخ در که ای برجسته و نادر افراد. کنند عمل خوب نتوانستند ،داشت وجود ذهنشان در

رضا شاه و مصدق  ،امیرکبیر ،یعقوب لیث ،ابوعلی سینا ،داریوش ،کورش همانند ندداشت

در  ولی باید از آنها بیاموزیم. ،دهنده هستند. روشن است که همیشه نگاه ما باید انتقادی باشد امید

 "الیت"امروز نیز باید نخبه و . دارد وجود ای برجسته بسیار یها پتانسیل ها گونه انسان این

 نویس، شناس، نمایشنامه نویسندگان، جامعه فیلسوفان، پزشکان، بلندپرواز داشت. مهندسان،

نها را شناخت و معرفی آباید  ،دارند وجود هنری مختلف یها حوزه در استعداد با افراد و شاعران

جدا  آن ذهنیت از ماة جامع تاریخ هرحال به خارج شد. بایست میتفاوتی  نمود. از حسادت و بی

بنابراین . رود می آن از فراتر ما تاریخ ،اسالم به آن تحمیل شدآید.  نمی اسالم از ما تاریخ. یستن

 یها هستی تمایالت مثبت وجود داشته و ،جامعه این ناخودآگاه ضمیر در در وجدان تاریخ ما و

د و کشوری که آی شمار می بهپتاسیل ما  ةکنند تباه ،اند. استبداد و فناتیسم ر ساختهجدید را میسّ

 ملکی، خلیلی مانند افرادی محکم باشد در سقوط است. بنابراینفاقد نخبگان برجسته و 

. بودندو دارای ابتکار  داشته مصدق افرادی هستند که شخصیت مستقل و هدایت و فروغ

خود قرار دهد.  و پیشرفت توسعه ةآنها را پای یاتباید از انها آگاهی داشته باشد و تجرب جامعه

 جریان یک شرایط رشد توان شده نمی نقادی ةجسارت و تجرب ،آموزش ،بدون روشنگری

 وجود آورد.  هب بزرگ مثبت را
 در گذشته از که سیاسی فعالین کند. ولی چرا می فرق ایران با کشور از خارج در فعالیت شرایط :ذ

 اند نتوانسته سال 35 این طی دارند، چپ دمکراتیک و رادیکال افکار که افرادی و هستند خارج
 سوسیال حرکت این چرا و بگیرند خودشان به متمرکزتری شکل ،کشور از خارج آزاد شرایط در

  شکل بگیرد؟ در خارج نتوانست دمکراسی

 از خارج جنبش درون در که معضالتی از یکی. کردید مطرح را دیگری سخت سؤال شما :ا

گرایی  اسالمیسم و فرقه ،گری شیعه ،کاستریسم ،یسمئمائو ،بود، وجود و تسلط مارکسیسم کشور

اش  پذیری انعطاف ،در ذهن فعالین سیاسی و روشنفکری است. ذهنی که با ایدئولوژی قفل شود

منفی است. در این دنیای غرب باید آموخت و تجربه کرد و دیدگاه خود را با نقد و آموزش 

ام.  تازه کرد. من پس از خروج از کشور با هیچ تشکل سیاسی ایرانی همکاری نکرده بایست می

 .مهست مسئولیت دارای نیز و در این تشکل است فرانسه یها اکولوژیست حزب پیوند من با تنها
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ای به ساختار تشکیالتی ندارم.  پیوند فکری است و چندان عالقه ،چیز البته این پیوند قبل از هر

مهم و با  ةمن است. این پیوند مرا با یک تجرب اولویتِ ،آزادی فکری و قدرت نقد شخصی

دارای رابطه و  ،در محیط روشنفکری و سیاسی ایرانیان و افکار نو آشنا کرد. ها یی از پروژهدنیا

 کنشگران با فعالی بسیار روابط نیستم. ایرانی های گروه و احزاب درون در ولی ،ام تماس گسترده

 بخش شناسم. جریانات می خوب نزدیک از را روانشناسی آنها و دارم ها جنبش این گوناگون

 ةولی به گذشت ،آیند می . بسیاری از آنها از چپقرار دارند من توجه مورد سکوالر چپ، ،دمکرات

گری را با خود  ند و همان فرهنگ مخفیکن ی میکار پنهان ها خود انتقاد آشکاری ندارند. خیلی

شمار زیادی کتاب  .اند نگرفته و ضوابط غرب را یاد ها اند. برخی محیط غرب و نورم حفظ کرده

اغلب آنها از پیوند با احزاب متنوع  ،دهند خوانند و پول برای خرید کتاب و روزنامه نمی نمی

اند. بنابراین همه  عاطفی را با ایدئولوژی کمونیستی نگه داشته ةمحروم هستند. خیلی از آنها رابط

دینامیسم روشنفکری آنها توجه است، ولی  رتالش در میان آنها قابلهای پُ آدم .یکسان نیستند

دانند و از احترام  می باال نیست. اغلب آنها از انتقاد به دین اسالم وحشت دارند و نقد دین را نابجا

پردازم و این امر را یک  می زنند. از آنجا که من با صراحت به نقد اسالم می حرف ها به دین توده

 کنند و می ارزیابی "قاعده"ا خارج از ر مندانم، تعداد زیادی از آنها  روشنفکری می ةوظیف

روشنفکری  ةدر عرص ،از نظر من. گرفت نظر در را کار مصلحت باید گویند ها می بعضی

بنابراین ما باید با صراحت به نقد علمی ادامه دهیم. نقد  .اندیشه و نقد گرایی یعنی مرگِ مصلحت

هرمنوتیک قرآن و بررسی انتقادی دین اسالم که عامل از خودبیگانگی ماست، یک ضرورت 

 را خودش ،اندیشه آزادی با باید من ذهنیت بلکه ،باشم گرا مصلحت خواهم نمی امروز من است.

 . کند تنظیم را خودش حرکت و دهد پرورش

ست که جریانات سیاسی با ا این واقعیت ،کردید مطرح که یسؤال به توجه با براینبنا

آنها رفتار  توانند راحت جمع شوند. و ناروشنی فکری نمی ها اعتمادی های قدیمی و بی عادت

به قصد  ،ی احتمالیها در زمان همکاری رو از این .کارند شفاف و راستگویانه ندارند و پنهان

 ،گری دیگری و نگفتن حقیقت گیرد. ترس از سلطه می دیگری آگاه شده و دوری و جدایی شکل

 عنوان به گوناگونی جریانات اخیرة سال  چندة دور دارد. در می نگه آنها را همیشه در موضع شکّ

 آمدند وجود به سکوالر جمهوریخواهان یا الئیک جمهوریخواهان شکل به جمهوریخواهان اتحاد

 ها این گرایش عمالً مراتب منتهای پذیرفت، صورت شدن جمع و اتحاد برای ییها تالش و

رغم شور و  این جریانات علی درون افراد در از سلسله یک اینکه خاطر هب کرد. فروکش کارشان

 معتقدم که عالوه من هگویند. ب گوناگون دارند و به یکدیگر حقیقت را نمی صداقت، تمایالت
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اسی افراد در دوران نشناسی و روانش کاری و رفتار بوروکراتیک دچار هستند و جامعه ندانم عینو به

بنابراین باید به  ،اند تشکیالت قدیمی از اعتبار افتاده یها . مکانیسماند درک نکردهجدید را 

 آزاد گذاشت. های افقی پرداخت و بخصوص آزادی فکری را تشویق کرد و بیان را کامالً تشکل

 را تشکیالت خواست باید بنابراین. ستا زیاد ما درون ل شخصیتی درشخصیتی و تحوّ گوناگونی

 تقویت ها ایده و ها پروژه حول را است مهمدر مورد خواست اشخاص  آنچه و کنیم کم شدیداً

 بگیرید نظر در شما. دارد ادامه هنوز نخبگان این درون در فکری تحوالت ،دیگر طرف از. نماییم

 مذهبی که کسانی و نیستند، مارکسیست دیگر آنها از بخشی یک بودند، مارکسیست که کسانی

 پیدا ادامه بیشتر حتماً و دارد ادامه فکری های تکان این هنوز. نیستند مذهبی دیگر امروز بودند

 . کرد خواهد

 و حال با توجه به کنم، تعریف سیاسی عنصر یک عنوان به را خودم اینکه از قبل من امروز

 ،گریزد می روشنفکر از تشکل جمعی. کنم می تعریف روشنفکر عنوان به را خودم ام، فکری هوای

ة جنب واقع در که کسانی ولی است، شاندیشه و آزادی فکری و استقالل خود زیرا نگران

 افراد نزدیک بدهند تا اجازه بسازند قلیاحد یها پالتفرم باید است، تر قوی شان ییگرا سیاسی

 و حضور به دادن قدرت معنای به اپوزیسیون ضعف که است این واقعیت. کنند پیدا تجمع

یعنی  ،طرف آن ،باشد ضعیف اپوزیسیون چقدر هر ضمن در است. اسالمی جمهوری اقدامات

زیرا محتوای سیاست باید  ،راحت نیست حالت ساختن اپوزیسیون در این است و تر قوی رژیم

 مشخص باشد. این محتوا چیست؟ محتوایی سوسیال دمکراتیک؟ محتوایی ایدئولوژیک؟

 که است یسؤال این هستیم؟ پراکنده ما چرا پس گویند ها می گروهة محتوایی با فقه شیعه؟ هم

 را جریان تا سه من را خود آنها باید جواب دهند. سؤال این هرحال به .است مطرح سال 30

. شوند متحد هم با که دارند سعی و کنند می صحبت هم بااست که  سال 8 حدود که شناسم می

 ها ذهنیت در اینکه خاطر هب ؛این نزدیکی است از مانع ،مشترک ةولی عدم صراحت و عدم اراد

 یا ،ها شخصیت به مربوط منافع گوناگون، این گاه دارد، وجود منافع مختلف و مسائل سلسله یک

 شناسی جامعه ی فردی است. بنابراینها طلبی افراد، عدم فروتنی و متانت و جاه کیش شخصیت

سبک  هعالوه سازماندهی ب هب ،ستا پیچیده بسیار شناسی جامعه یک ها اپوزیسیون و ها گروه

کدام  ةکنند جای بحث خسته هافراد سازگاری ندارد. ب ةبیهوده است و با روحینیز قدیمی 

اهمیت فلسفه  ،یسسوسیال دمکرا، باید از محتوای سیاست شروع کرد و از اکولوژی ؟تشکیالت

اسالمی و تاریخ ایران و غیره  استعمار ،های پاک انرژی ،شناسانه تحقیقات جامعه ،و سکوالریسم

وجود آورد و آموزش  هبرا افراد  بین آزاد مذاکرات و بحث برای آزاد . باید کانونیسخن گفت
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شناسی مردم در ایران و شناخت از  . جامعهبه تجربة غرب نزدیک شدت نمود و فکری را تقوی

 کند.  می کمکبسیار ما   هگری و دین ب بوم و فرهنگ و ادبیات ایران و نقد شیعه زیست
 سوسیال به رسیدن و توسعه رشد، مبانی با رابطه در شما فرمایشات که است این من تصور :ذ

ة جامع که باشد می صنعتی - اقتصادی رشد و توسعه تولید، ،دمکراسی مسائل اساساً و دمکراسی

 تعریف قابل کوچکِ و مختلف اجزاء به شود می را مبانی این از خیلی. کند طی آن را باید ما

 رسد می ذهنتان به چیزی شما اینکه یا و نکردم ذکر را موردی من اگر خصوص این در. درآورد

  .دهید توضیح مخاطبان برای کنید لطف را

 ،ملتهب ایرانة جامع. است آن فاقد که آرامشی دارد، احتیاج آرامش یک به ماة جامع :ا

 است تا نیاز رو از این. برد می رنج عدالتی و فساد بی ،استبداد فشار زیر و است پریشان و زخمی

 کار هب دیگر یها آفرینش و خالقیت ایجاد برای اینکه همدیگر را خنثی کنند، جای هب نیروها این

ست که از فرسایش ا جامعه عمومی تمایل این وجامعه از والیت فقیه خسته شده . شوند گرفته

 عمل عریان شکل به که بود باری خشونت و خشن شدیداً دوران ،نژاد احمدی دوران دوری کند.

 پیروز شد.روحانی دروغ گفت و  شد. روحانی منجر به پیروزی او "ةدهند پیام آرامش" و کرد می

نگرانی جوانان و نارضایتی زنان و اعتراض مردم زحمتکش نیز ، دارد ادامه ها اعدام که درصورتی

هم  خواهد، آخوند آرامش است، انقالب نمی پی در ایرانة جامع امروز ادامه دارد.همچنان 

خواهان است. را  بیشتر عدالت و رفاه به یمتکّ طلبد و نظامی میرا  باز ةخواهد. جامعه، جامع نمی

را نشان آزادی  خوشی و لذت وتمایل به آرزو دارند و  خواه را دمکراسی مردمانی هستند که جامعة

عدالت و  با توأم بیشتر رفاه سوی به رفتن ،جامعه این برای بعدی پیشرفت امر ،بنابراین دهند. می

 ولی. باشد می استبداد دینیپایان دادن به نظام همچنین  و ییشکوفا سوی به گام نهادن و آزادی

. در نظر گرفتمحتوای قدرت را  بایست می ،کافی نیست ،بگیریم که تغییر قدرت نظر در باید

 ،اقتصادی نوین داریماحتیاج به باشد. ما  می قدرت سیاسی سکوالر و اکولوژیک ،آل ایده

باید به  ،دارم توجه محیطی زیست امر به که من نگاه از صنعت و اقتصاد این کردن ریزی پایه

گیری اکولوژیک داشته باشد. باید دوران  ی بوده و سمتجهانی و همکاری جهانی متکّ ةتجرب

کسانی که به سوسیال دمکراسی  پایان بخشیدن به انرژی فسیلی نفتی را مورد بحث قرار دهیم.

 باشد یادمان اینکه یلدل  همعتقدند باید آلترناتیو اقتصاد پایدار را به محور برنامه تبدیل کنند. ب

 یک میهن ما. دارد نابسامانی بسیار وضعیت هوایی، و آب و اقلیمی نظر ازی ایران ی  ما سرزمین

آب و  ،ها جنگل ،ها مانند دریاچه آن زیست محیط وضعیت و ستا خشک نیمه یا خشک کشور

 .کنیم دقت صنعتی و اقتصادی رونق سیاستِ در باید پس .است وخیم هوا و شهرها شدیداً
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 فکر من. باشد داشته پی در را زیستی محیط تخریب بیشتر که برویم صنعتی دنبال بهست نبای

 یها گذاری سرمایه به نفت صنعت ست،ا ایران در که فسادی و رانتی سیستم لحاظ به کنم می

لیاقتی مدیران کنونی، بخش  رغم این کمبود و بی بنابراین علی .است نپرداخته خودشة سال 40

بگیرد. این نوع  صورت انرژی پاکة زمین در بایست میگذاری انرژی مورد نیاز  مهمی از سرمایه

همراه خواهد  هتکنولوژی جدید و هم تولید شغل و کارآموزی جدید را ب ةگذاری هم توسع سرمایه

ی طور جدّ هم و خود را بییبگو بله اجتماعی عدالت و رونق ،دمکراسی به باید داشت. بنابراین

 زیرا ،تا ایران از جهنم کنونی نجات یابد نمودهزیست اقدام  محیط برای همچنین. آماده کنیم

 و گیاهان ،ها انسان منهدم کنید، را زیست محیط اگر. ستها انسان زندگی قلب زیست محیط

 یک در ها انسان شادی و نشاط زیست منبع محیط بنابراین. میرند می و شوند می بیمار حیوانات،

سمت مدرن و  به را ایرانة جامع بخواهد که ای پروژه کنم می فکر من. شود تلقی می جامعه

 از خارج یا ایران در که کسانی و شود می خطوطة هم و ها داده اینة هم مشمول ،بکشاند مثبت

 پیوسته خودشان سیاسی یها پروژه در بایست می ،دارند اعتقاد دمکراسی سوسیال امر به کشور

 شکوفایی شما اگر رونق مطلوب نیست. ،اقتصادی پیشرفتهر  .بپردازند زیست  محیطة مسئل به

 نابودکننده و طلب جنگ که بسازید را اقتصادی توانید می خواهید، میبه هر قیمت  رااقتصادی 

. ها را بکشد کند و آدم تولید ای و بمب اتم خوشه یها بمب که ساخت را اقتصادی توان می .باشد

 در دانش و علم بر کیمتّ که داریم الزم را اقتصادی ما. باشیم اقتصاد این پی در ستینبای ما

باشد، اقتصادی که موقعیت علمی ما  جامعه یک در انسانی یها ارزش گسترش و صلح راستای

 . کندنرساند و اقتصادی که جامعه و انسان را نابود ب دهد، به محیط زیست مدد  را توسعه

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  باقرزاده حسین -1-3

 .1393 اسفند ششم و ستیب با برابری  2015 مارس هفدهم شنبه سه :وگو گفت خیتار
 قرار ما اریاخت در را خود وقت که شما از ،زیعز ةباقرزاد دکتر یآقا :یذوالفقار یمهد ـ  رادیو پویا

 . میسپاسگزار، دیداد

 کیتبر را دیجد سال شیشاپیپ. یگرام شنوندگان و شما به درود با :باقرزاده نیحس

 ما کشور مردم رایز، دآی شیپ انیرانیهمة ا کار در یشیگشا ،نو سالدر  که دوارمیام و میگو می

 و یمدن، یاسیس منجمله ها یآزاد یاریبس از ،رانیا  اسالمی یسلطة جمهور تحت سال 36

 . ونددیبپ یجهان جامعة دمکراتیک صف به هم ما کشور دوارمیام و اند بوده محروم یاجتماع

 نیا از یخچة کوتاهیتار دارد امکان اگر. ستا دمکراسی الیسوس ةباردر ما یوگو گفتموضوع  :ذ
 . دییبفرما ارائه محترم شنوندگان یبرا رانیا و جهان در انیجر

 بخش. است شده لیتشک قسمت دو از ،دیآ برمی دمکراسی الیسوس نام از که طور همان :ب

 آرمان شتریب و است یاجتماع برنامة رفاه کی که سمیالیسوس یمعنا به "الیسوس" آن اول

 آن دوم بخش و است بوده گذشته قرن دو - یکی طی ایدن مختلف جوامعدر  چپ یروهاین

 شکل دمکراتیک صورت به و است یکشور هر یاسیس ستمیس به ناظر که است "دمکراسی"

 هم ،نظام آن در که کند می اداره را  نظامی دمکراسی الیسوس ستمیس. شود می اداره و ردیگ می

 یاجتماع رفاه و یزندگ طیشرا حداقل از مردم هم و شود اداره دمکراتیک صورت هب جامعه

 . باشند برخوردار
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، اند گرفته شکل مختلف یکشورها در گذشته سال صد طی که دمکرات الیسوسهای  نظام

 هم که یناویحوزة اسکاند یکشورها هماننداند.  بوده گرید یجاها از تر موفق جاها یبعضدر 

 اگرچه. باشند می برخوردار یاجتماع رفاه حداقل از مردم نکهیا هم و هستند دمکراتیکهای  نظام

 ای دمکراسی، متعدد لیدال  به بنا اما است، گرفته شکل زین یگرید یکشورها در جنبش نیا

 فکر من. است عمل نکرده موفق چندان و رفته نیب از مختلف عوامل ریز آن سمیالیسوس

 در جهان یکشورها سطح در را خواسته نیشتریب و تیحما نیشتریب دمکراسی الیسوس کنم می

 . است بوده مردم مطلوب شتریب و داشته گذشته سال صد کی طول

 ونیاجتماع" ای "ونیعام ونیاشتراک" عنوان با رانیا در مشروطه زمان از دهیپد نیا

 دمکراسی یمعنا به "ونیاجتماع" و الیسوس یمعنا به "ونیاشتراک". گرفت شکل "ونیعام

 هم اکنون ،میدان می که طور همان. شد مطرح شتریب دمکراسی الیسوس عبارت با بعدها که است

 دمکراسی الیسوس نظام، رانیا یروشنفکر و جامعة مدرن مطلوبهای  ستمیس وها   نظام از یکی

 ستمییس نیچن یایمزا از بتوانند مردم و گردد مستقر بتواند هم ما کشور در است دیام که است

 . شوند برخوردار 
. دارد اههمر به خود با را سمیالیسوس یگرید داری و سرمایه تجربة بزرگ دو امروز جهان :ذ

داری  سرمایه همراه به ،بود مطرح جهان در گذشته سال صد در که  سمییالیسوس کهای  گونه به
 به شما یسوی از. بدهند معقول جواب مردم یاجتماع و یرفاههای  خواسته به نتوانستند
 نظام نیا واند  بوده موفق دمکراسی الیسوس ستمیس با که دینمود اشاره یناویاسکاند یکشورها

 یکشورها از کهای  تجربه با که است نیا من سؤال. باشد می مطرح سوم راه عنوان به
 ستمیس از میتوان می ایآ، دارد وجود جهان در که یمشکالت رغم یعل و میدار یناویاسکاند
 ؟ کنیم صحبت یعمل و معقول حل راه عنوان به دمکراسی الیسوس

 مطلوب بیترک کی نکهیا نیدرع دمکراسی الیسوس. است درست کامالً اشارة شما. بله :ب

 ممکن بیترک نیااما ، شود قلمداد می ما قرن مدرن انسان و روشنفکران از یاریبس توجه مورد و

 تیاکثر حکومت ،دمکراسی لوازم از یکی که صورت دینب. ردینگ شکل یراحت به جا همه در است

 جادیا امکان جوامع نیا در آزاد اقتصاد ،ستمیس نیا یریگ شکل با که است آزاد اقتصاد و مردم

 مردم تیاکثر و شد جادیا یاقتصاد ینابرابر یوقت و دورآ یم شیپ ی رااقتصاد ینابرابر کی

 به عمالً، کند یاجتماع رفاه صرف دولت که بپردازند دولت به را شان اتیمال سهم نباشند حاضر

 ینابرابر کی در مردم و شد خواهد منجر جامعه آن در حصر و حد یداری ب سرمایه گسترش

 نیا به، کند دایپ ادامه ستمیس نیا و بگذرد زمان چه هر وخواهند گرفت  قرار یاقتصاد
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 اما باشد، برخوردار دمکراتیک ستمیس کی از هرچند جامعه نیا و شود می افزودهها   ینابرابر

 آمریکا داری از سرمایه یکشورها در امروز ما که یتیوضع. است نگرفته شکل آن در سمیالیسوس

 نیا به که ستین دهه دو از شیب، یشورو ریجماه اتحادانحالل  از بعد که یی هیروس تا ایتانیبر و

 بتوانند نکهیا یبرااند  بوده یکشورهای، دیگر طرف از. میهست آن شاهد یی است وستهیپ ستمیس

 انجام را کار نیا شود نمی دمکراتیک یها راه از کردند احساس، کنند اعمال را الیسوس بخش

 که بودند یهای نظام. دهند انجام را مسئله نیا خواستند دمکراسی کردن نهیهز با لذا، داد

 با گفتند می و است بودن دمکراتیک از تر مهم یاجتماع رفاه ما یبرا که بوده نیا شان استدالل

 یکشورها در که یدولت سمیالیسوسهای  نمونه به نجایا در. کرد تأمین را رفاه شود نمی دمکراسی

 امکانات از کوبا در مردم مثالً. میرس می ،شد مستقر... و کوبا ،نیچ، یشورو ریجماه اتحاد

 آنجا در دمکراسی از یول برخوردارند ،کرده شرفتیپ خوب که  عمومی طب ای  عمومی بهداشت

 دو نیا بیترک لذااند.  کرده یقربان یاجتماع رفاه یپا را دمکراسی نیبنابرا. شود نمی دهید یاثر

 قیدق و شده حساب صورت هب دیبا باشد، متناقض جاها یبعض در ممکن است ظاهراً که بخش

 دو نیا ی،ناویاسکاند یکشورها در. نباشد انیجر نیا گرید وجه یقربان کدام چیه که گیرد انجام

همة  بودن دمکراتیک ثیح از که ییکشورها یعنی ؛اند داده قرار هم کنار یخوب هب را بخش

 نندیگز برمی را شان حکومت آزاد انتخابات قیطر از مردم و دارد وجود آنجا در یاسیسهای  یآزاد

 کمال با مردم، مقابل در. برد می شیپ را شهای استیس و برنامه ،مردم یرأ به اتکا با حکومت و

 تا است باالتر گرید یکشورها از آن درصد که بدهند تن یهای اتیمال پرداخت به حاضرند لیم

 نصیبِ بهرة آن که است یعیطب و دینما برقرار جامعه سطح در را یاجتماع رفاه بتواند حکومت

 و وجود دارد کمتر شهای ینابرابر آن در و است سالم و تر یانسان کهای  جامعه خواهد شد، جامعه

 الیسوس هنرکه  توان گفت می رو نیا از. دیآ می شیپ کمتر آن در خشونت و یریدرگ، تضاد

 که ندینما بیترک هم با چنان یلعمَ صورت هب را مقوله دو نیا بتوانند که است نیاها   دمکرات

 در کشورها از یلیخ ،کردم عرض که طور همان. نشود یگرید یقربان بخش دو نیا از کدام چیه

 لیقب از یمعدود یکشورها .کنند یگرید یقربان را یکی شدند مجبور و ماندند عاجز آن تحقق

ای  جامعه شود می که دادند نشان و کنند قیتلف هم با را دو نیا توانستند یناویاسکاند یکشورها

هم  و گردند برخوردار یاسیسهای  یآزاد از مردم و باشد برقرار دمکراسی هم آن در که داشت

 و میتنظ یطور جامعه و حکومت حال نیع در و است دة مردمیبرگز که باشد داشته یحکومت

 یکشورها در که یحدّ در یاقتصادهای  ینابرابر و باشد برخوردار یاجتماع رفاه از که شود اداره

 . ردینگ شکل آنجا در خورد می چشم داری به شرفتة سرمایهیپ
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 و مشکالت از رفت برون راه کشور داخل یاسیس نیفعال از یبخش ،دارم اطالع من که یآنجای تا :ذ

، آورند انیم به آن از یصحبت آنکه بدون البته ،دانند می دمکراسی الیسوس را جامعه معضالت

؟ است درست مسئله نیا ایآ. است دمکراسی الیسوس نظرشان مد که دهند ارائه می یهای حل راه

 عنوان به و کند انیب است رانیا در که را یمشکالت از یهای رگه تواند می یبند جمع نیا ایآ و

 ؟ شود مطرح جامعة ما در ویآلترنات کی

دة یپد دو نیا از یاثر گونه چیه متأسفانه که است حاکم ما کشور در  نظامی حاضر حال در :ب

 یستیالیجنبة سوس که یشعارهای با  اسالمی یجمهور البته .شود نمی دهید آن در سمیالیسوس و دمکراسی

 ،شد نمی مطرح ادیز مقولة دمکراسی شعارها نیا در که میبود شاهد و آمد سرکار بر بود یقوّ آن در

  اسالمی یجمهور رایز. شد می گفته ادیز دست نیا از یمقوالت و یاجتماع رفاه و سمیالیسوس از اما

 جامعه در که یکسان :کرد فیتعر نیچن را نیمستضعف و است نیمستضعف حکومت که بود یمدع

 دادن قیطر از خواست می حکومت اند. م بودهمحرو یزندگ امکانات از ینحو به ای بوده ستم تحت

. کرد می ،بود بانهیفر عوام شتریب که یمجان اتوبوس و گاز ،برق از صحبت و کند تأمین را آنها ،امکانات

 برخوردار یاجتماع رفاه از که بود یستیالیجامعة سوس از حکومت یدهندة تلق نشان امر نیا یول

 اولهای  سال در لیدل نیهم به درست هم چپ یروهاین از یبرخ که میکن توجه است جالب. باشد

 تنها نه  اسالمی یجمهور حکومت که یوقت میبود شاهد ما. کردند  تیحما آن از یآخوند حکومت

 افتاده مخالفان جان به یجمع دستههای  اعدام راه از خشونت با بلکه، کرد می لگدمال را دمکراسی

 کردند می استدالل ،توده حزب ای تیاکثر انیفدای همانند یهای گروه، کرد می سرکوب را آنان و بود

 تیحما آن باید از و دارد یستیالیسوس شیگرا و است یستیالیامپر ضد نظام کی حکومت نیا که

 یستیالیسوس یول ستین دمکراتیک تیحاکم نیا اگر که دادند  نشانای  گونه به بهانه نیا با. میکن

 اول از  اسالمی یجمهور در رایز. رفت نیب از خیلی زود توهم نیا میبود شاهد یهمگو  ستا

 یکتاتورید نیسنگ ضربات ریز دمکراسی، نظام نیا استقرار یفردا از و نبود مطرح دمکراسی

 و ختیر هم به چنان ،زمان طول در هم یاجتماع مسئلة رفاه. گرفت قرار سرکوب مورد یآخوند

 لیتبد جهان یکشورهادر  یاجتماعهای  ینابرابر نیتر بزرگبا  یکشور به رانیا که شد نابسامان

 خط ریز در که یکسان تعداد که است یحدّ به رانیا در یاقتصادهای  ینابرابر و فقر سطح. گردید

ها   ده که معناست این بدین و زنند می نیتخم را تیجمع کلّ درصد 40 تا کنند می یزندگ فقر

های  بست و بند با یمعدود تیاقل کی مقابل در. کنند می یزندگ فقر خط ریز انیرانیا از نفر ونیلیم

 از یحکومت مقامات خود نکهیا ایاند.  دهیرس سامان و سر به موجودهای  رانت از استفاده و یحکومت

 دارد قرار یطیشرا در ما کشور نیبنابرا. است شده غیدر یعاد مردم از که برخوردارند عیوس امکانات
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 چپ یروهاین که  سمییالیسوس از نه و بود یخبر نظام نیا در اول روز از دمکراسی از نه که

 الیسوس حل راه که است یعیطب رو از این. دارد وجود حکومت نیا در ییها  رگه کردند می استدالل

 اسالمی یجمهور ونیسیاپوز یروهاین ای دمکرات یروهاین نیب در یادیزهای  جاذبه ،دمکراسی

 ،است کرده دایپ یشتریب تیعموم، خواست نیا که میهست نیا شاهد ما. باشد کرده دایپ 

 تیحما  اسالمی یجمهور از انقالب لیاوا در که چپ یاسیس یروهاین نیب در که ای گونه به

 که یستیالیسوسهای  ارزش از یاثر چیه تمیحاک نیادر  که دندید زمان مرور  بهو  کردند می

 با اکنون .گذشتند آن از وه کرد ینینش عقب تیحما موضع از جیتدر به ،ندارد وجود ،بودآن  یمدع

 هم طرف آن از. اند شده کینزد دمکراسی الیسوس مواضع به ،شان یقبل مواضع و گذشته به نگرش

 نیدربارة ا شتریب، بودند حکومت رییتغ خواستار و کردند می یاسیمبارزة س فقط که یگرید یروهاین

 حل راه نیا است که دالیل نیا به کنم می فکر من لذا، رسند می آن به دارند و کردند یبررس دهیپد

 یاسیس یآزاد رانیا در فردا اگر. گردید برخوردار تیحما نیشتریب از رانیا یاسیس یروهاین نیب در

 الیسوس احزاب ای حزب مسلماً، شوند متشکل بتوانند مردم که باشد یطور امکانات و بدهد رخ

حضور آنها در  نیهمچن و خودشان طرف به مردم جذب در یشتریب تیموفق شانس دمکرات

 . داشت حکومت خواهند به ورود ای حکومت لیتشک یبرا مردم از تیحما و یرأهای  صندوق
 شدن مطرح از اساساً و دمکراسی الیسوس از ینوع به که است موجود یموانع جامعة ما در امروز :ذ

 را مشکالت نیا شود می چگونه و چیست موانع نیا شما نظر به. ندینما می یریجلوگ دهیپد نیا
  شود؟ تیتقو ایجاد و جامعه در رفاه دولت کی تا برداشت راه سر از

 تیفعال مانع فقط نه که است  اسالمی یجمهور نظام، انیجر نیا راه سر بر یاصل مانع :ب

 رانیا داخل در فرهنگ و مفهوم نیا ای دهیپد نیا که شود می مانع بلکه ،ستها  دمکرات الیسوس

 برخوردار یقوّ یاسیس فرهنگ کی از رانیجامعة ا، یسوی از. شود غیتبل و مطرح مردم نیب در و

 برخوردار یتجربة دمکراتیک چیه از ،است کرده رشد جامعه در انقالب از بعد که ینسل و ستین

 مردم نیب در الزم آموزش و یآگاه آن، باشد تجربهاین  فاقدجامعه  یوقت ،نیبنابرا. نبوده است

 یکی کنم می فکر من کهدارند  وجود زین یگرید موانع، حکومت وجود از ریغ به. شود نمی مطرح

 یحزب کار و تحزب به مردم متأسفانه و جامعة ماست در شرفتهیپ یاسیس فرهنگ نبودنها، آن از

 در ، ما اسالمی یجمهور از قبل البته. است فتادهین جا رانیجامعة ا در فرهنگ نیا و نکرده عادت

 یحدّ تاو  1320دهة های  سال در بلکه ی،شمس 50 ای 40دهة  در نه هم آن، میداشت حزب رانیا

 توانست که توده حزب همانند. کردند رشد هم یلیخ طیشرا آن در احزاب نیا و 1330 در

 مرداد 28 از که یاسیسهای  یآزاد سرکوب از بعد یول. کند جلب خودش به را  مییعظ تیجمع
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 دتریشدها   سرکوب گونه نیانیز  اسالمی یجمهور در سپس و شد شروع شاه میرژ دوران در

. نگذاشت یباق فرهنگ نیا جیترو و دمکراسی الیدربارة سوس گوو گفت یبرا یجای، دیگرد

 الزمهای  آموزش و یآگاه از است ممکن مقوله نیا در ما مردم متأسفانه گفت دیبا نیبنابرا

. باشند کار نیا در کیشر ینحو به ای روشاین  مبلّغ توانند نمی لیدل همین به و نباشند برخوردار

 در نیادیبن رییتغ با ای حکومت نیا ینف با تنها ،میبدان  اسالمی یجمهور اگر را اول مانع لذا

. ردبب شیپ را دهیپد نیا و شود مستقر رانیا در تواند می یاسیسهای  یآزاد، یاسالم یجمهور

 است ازین جامعة باز به تینها دربرای ایجاد این روش،  کنم می فکر من این است که مسئلة دوم

 اطالعات و ارتباطات انقالب به توجه باو  یفعل طیشرا در. کرد مطرح را آن بتوان مردم نیب درتا 

 همچنین و سخنان و نظرات از یاریبس پخش و غیتبل امکان، شده حاصل نترنتیا قیطر از که

 به جیتدر به روند نیا دارد امکان و نداشت وجود قبالً که پدید آمده جامعة ما در گرانید با ارتباط

مرور  به، شد غیتبل فرهنگ نیا یوقت. کند کمک رانیا در دمکراسی الیسوس فرهنگ جیترو

 است وقت آن ،گردند می تر آگاه مردم و شود می شتریب جامعه در خواست نیا یاسیس وزن زمان،

 میسه ینینچنیا یعملکردها در ،دمکراسی الیسوس و تحزب فرهنگ از یآگاه با ما مردم که

 رییتغ ای نظام رییتغ همان که یاسیس کردیرو با یاصل مانع نیبنابرا. کنند می تیفعال و شوند می

 از که دوم مانع خصوص درخواهد بود.  فصل و حل قابل ،است  اسالمی یجمهور حکومت رفتار

 با را دمکراسی الیسوس فرهنگ گسترش لذا، کرد حل را آن ارتباط قیطر از دیبا ،کردم ادی آن

 نترنتیا قیطر از ،هستندها   شهیاند  نیا طالب که یکسان به کمک و یرسان اطالع، غاتیوة تبلیش

 . داد قرار برنامه دستور توان در می ماهواره و
 جامعة ما در یهای فرصت یحدود تا ،رانیا در کتاتورهاید یجای هجاب خالل در یکوتاه دوران در :ذ

 دوم یجهان جنگ از بعد یعنی میبنگر 57 دوران از تر عقب به یزمان لحاظ از اگر که آمد وجود هب
 و بود رانیا در یآزاد یمقدار ،مصدق محمد دکتر ادی زنده دمکراتیک حکومت خالل در یحت و
 در آگاه عناصر گرید و نژاد پاک، انیشعائ ،یملک لیخل ادی زنده لیقب از یاسیس فعال یروهاین

 بودن باز وجود با لذا ،کردند می غیتبل را آن، بودند دمکراسی الیدة سوسیپد حامل که جامعه
 ما چرا 57 انقالب از قبل عمدتاً، کشور یاسیس یفضا در ینسبهای  یآزاد داشتن و جامعه
 ؟ میکن نیگزیجا جامعه آن در را دمکراسی الیسوس مینتوانست

 از مسئله نیا دیبا، نگرفت شکل جامعة ما در دهیا ای دهیپد نیا چرا میبدان نکهیا یبرا :ب

 کنم می فکر من یول. بدهند ارائه شناسانه جامعه لیتحل کی بتوانند که شود دهیپرس شناسان جامعه

 نکهیا یبرا .است بوده یکوتاههای  دوره، دیکرد اشاره شما که یهای دوره یط آن لیدال از یکی
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 زمان مدت لحاظ از، فتدیب جا مردم ذهن در و کند دایپ شهیر جامعة ما در یاسیسشة یاند  ای فکر کی

 دوازده - ده باًیتقر رانیا 1320 وریشهرپس از  دوران در اگرچه. است نبوده یکاف آن یتأثیرگذار

 چند کشور نکهیا لیدل به حکومت و جامعه البته و بود برخوردار ینسبهای  یآزاد یسر کی از سال

 هگرفت قرار یاقتصادهای  یسخت فشار ریز مردم و بود گرفته قرار یجهان جنگ طیشرا تحت سال

 ای دمکراسی مثل یسازتر سرنوشت ای یخیتار مسائلکه به نیا یبرا الزم یآمادگ آن دیشا، ندبود

 وقت، زمان یکوتاه لیدل به است ممکن رو از این. نداشت وجود، بپردازند دمکراسی الیسوس

 کی در کشور ،57 انقالب انیجر از بعد ی،سوی از. است نبودهموجود  مباحث گونه نیا یبرا یکاف

 مردم نیب در کماکان یانقالب ة فرهنگیروح کی بخصوص ،برد می سر هب یمتحول اریبس طیشرا

 عنوان به تر یاساس و نیسنگ مقوالت وها   دهیپد که شد می آن از مانع موارد نیا و بود حاکم

 آن استقبال به یمعدود افراد، شد می مطرح اگر و شود مطرح جامعه در دمکراسی الیسوس

 یریگروگانگ مانند یرخداد نیهمچن ،بودند انقالب یهوا و حال در مردم هنوزدر واقع . رفتند می

 جیبس یبراای  لهیوس ،داشت نگه یبحران تیوضع در را کشور مین و سال کی که آمریکا سفارت

. ندینما تیحما  اسالمی یجمهور تیحاکم از که بود راست و چپ احزاب و مردم  عمومی

 کمتر و حکمفرما شود جامعه در یانقالب حالت و هیروح کی شد  باعثها   دهیپد نیا حال هر به

 جامعة ما دالیل نیا به کنم می فکر من. گذاشت می یباق یاسیس نیسنگ های بحث یبرا یجای

 . است نداشتهها   شهیاند  نیا پرورش و آموزش یبرا الزم امکانات و یکاف فرصت
 و یاسیس نیفعال از یاریدغدغة بس کشورمان در یرفاه حکومت کی و دمکراسی جادیا: ذ

 را مردم شود می چگونه ،موارد نیهمة ا وجود با .باشد می رانیا از خارج و داخلدر  خواه یآزاد
، یاسیس نیفعال ،راه نیکدام با شما نظر به ای ؟ندینما مطالعه را دهیپد نیا که کرد جیبس

  ؟کنند مطرح جامعه در را دهیپد نیا توانند می جوانان و انیدانشجو

، باشد غیتبل یا گوو گفت و بحث یبرا یامکانات رانیا در اگر که بود مورد نیا به من ةاشار :ب

 و طرح آزاد امکانات متأسفانه یول. دیکش شیپ را آن شود می آزادانه صورت هب و مختلف طرق از

 که گردد می نیا از مانع، حاکم یتیامن - یاسیس نظام و است محدود رانیا در دهیا نیا از دفاع

 و نندیبب آموزش و کنند گوو گفت هم با یاسیس مقوالت ةدربار و شوند جمع هم دور مردم

 اشاره که موارد نیا فقدان در اما. دهند وفق روزهای  شهیاند  و امکانات و طیشرا با را خودشان

 از لذا. است نبوده قبالً که وجود دارد ماهواره و نترنتیا از اعم یجمع ارتباط لیوسا امروزه، کردم

 شدن مطرح از مانع رانیا بر حاکم استبداد وجود که را ینقص و بیع آن توان میها   کانال نیا

های  بحث قیطر از را استفاده توان حداکثر می ،آن بر عالوه. دکر برطرف را است مسئله نیا
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 . کرد تیهدا جلو به را متد نیا و دیکش شیپ راها   بحث نیا و نمود یونیزیتلو و یوییراد

 به، دارند سمیالیسوس داری و دة سرمایهیپد دو روند و اوضاع از که یشناخت با یاسیس نیفعال از یلیخ: ذ
 رانیا یجامعة فعل یبرا یمعقول حل راه دمکراسی الیسوس کهاند  دهیرس جهینت و یبند جمع نیا

 نیهم ازای  عده یول ورند،آ وجود هب رانیا در یمحتوای نیچن با یتشکل هستند صدد در و است
 مخالف بلکه ،باشند داشته دهیپد نیا با یمخالفت نکهیا نه ؛انندیجر نیا مخالف ی،اسیس کنشگران

 به شما. هستند نام نیهم به یاسیس حزب ای سازمان صورت هب آن شبردیپ ای مسئله نیا انیب نوع
 امکان نیا کشور از خارج در ایآ، دینمود اشاره رانیا در دهیپد نیا جادیا راه سر بر موجود موانع
 یةبق یبرا شود می چگونه و؟ نمود جادیا راستا نیا در یاسیس حزب ای تشکل کی که دارد وجود

 ؟ کرد تیفعال نهیزم نیا در و داد یپاسخ هستند مسئله نیا مخالف که یاسیس نیفعال

 توان انجام می را سازمان و حزب لیتشک بر یمبن یتیفعال هرگونه کشور از خارج در :ب

. باشد یاجتماع گاهیپا یدارا که است ثرؤم یوقت التیتشک و حزب در یاسیس تیفعال یول. داد

 کهآن بدون ردیبگ شکل روشنفکر چند حضور با تواند نمی یحزب چیه دیدان میکه  طور همان

 در نکهیا لیدل به متأسفانه. نماید جلب خودش به راها آن و کند یندگینما را جامعه از بخش کی

 اگر نیبنابرا، ندارد وجوددست  از اینی یها سازمان و حزب لیتشک یبرا مناسب طیشرا رانیا

 که یکسان ای روشنفکران از یکوچک جمع به است ممکن، شود انجام کشور از خارج در

 و کرده جمع هم دور را یافراد توانند . آنها میشود محدود هستند مسئله نیا به مند عالقه

 چون ،دهند انجام یاسیس تیفعال توانند نمی یول ،کنند غیتبل آن برای و  جادیا ی راسازمان

 ،آن یاسیس یمعنا به حزب لیتشک که توان گفت می نظر نیا از .است رانیا در تیفعال دانیم

 کیای  عده است ممکن. کند جادیا را الزم یاسیس سازمان آن کشور از خارج در تواند نمی

 در توانند نمی چون یول ،ندینما گوو گفت و بحث مختلف مباحث حول و کنند جادیا را سازمان

انجام دهند،  مردم نمودن متشکل، یاسیس غیتبل، انتخابات در شرکت از اعم یهای تیفعال رانیا

 ی،مدت از بعد لذا .باشند داشته جامعه در یاجتماع - یاسیس یاثرگذار توانند نمی درنتیجه

 نیبنابرا. افتد می کار از عمالً و خواهد گذارد یسرد به رو سازمان ای روابط نیا جیتدر به

 نفس اگرچه. کنم می درک را آنان من، است دهیفا یبها   تیفعال گونه نیا ندیگو می که یکسان

 فهم بهها   دهیا و مسائل از یسر کی در بتوانند روشنفکران از کاند ی ا عده کهها   تیفعال نیا

محسوب  ثرؤم و مثبت اقدام کی تواند می، کنند غیتبل را مشترک فهم نیا و برسند مشترک

 کی موارد گونه نیا بلکه کرد، ادی یحزب کار عنوان توان به نمی عمل نیااز  منتها. گردد می

 بحث با کنند می یسع و شوند می جمع هم دور عده کی یعنی شود؛ قلمداد می یمحفل تیفعال
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 را مشترک فهم نیا و برسند مشترک تفاهم به و کنند باز را آن دهیا کی یرو گوو گفت و

 ،دینام یاسیس تیفعال آن را توان نام نمی یول. دهند قرار خودشانهای  تیفعال یمبنا بتوانند

 و یآشنای و گسترش در و باشد دیمف هم یلیخ تواند می که است یمحفل تیفعال کاین ی بلکه

. شد لئقا تفاوت تیفعال دو نیا نیب دیبا ،من نظر به رو از این. نیز مؤثر است دهیا کی غیتبل

 در تواند می و دارد یاجتماع گاهیپااست که  یاسیس التیتشک یمعنا به حزب کی زیرا

 و گوو گفت و بحث به محفل کی که . درحالیباشد ثرؤم یاجتماع - یاسیسهای  حرکت

 آن از مشترک فهمفرض منجر به  به و پردازد می مقولة خاص ای دهیپد کی مورد در نظر تبادل

 قرار کشور از خارج انیرانیا نیب در جمع نیاهای  تیفعال یمبنا مشترک فهم نیا و شود مقوله

. کرد ادی یحزب لیتشک عنوان به آن از شود نمی یولنمایند،  غیتبل شتریب را دهیا نیا تا ردیگ

دة یفا لیکن ،ستین دهیفا یب حرکت نیااما . دانند می فایده افرادی هستند که این حرکت را بی

 درک میتوان می شتریب، میبشناس را دهیفا دو نیا تفاوت ما اگر کنم می فکر من. ندارد یحزب

 است موافق که یکس آن! آن موافق یگرید و است حرکت نیا مخالف یکی چرا که میکن

 جینتا به و برد شیپ را مسئله و بحث شود می راه نیا از دیگو می و دارد یمحفل دید شتریب

 راه نیا از کند می احساس و دارد یحزب دید ،است مخالف که یشخص آن اما. دیرس یمشخص

 که کند می روشن هیقض نیا من نظر به لذا. دیگو می هم درست و داد لیتشک حزب شود نمی

 به راجع که نکنند درک را گریهمد است ممکن نیطرف و دارد وجود طرفه دو بحث کی نجایا

 چه حول موضوع نیا که کنند مطرح قاًیدق اگر که ، درصورتیکنند می صحبت یموضوع چه

 . یمحفل کار ای است یحزب کار واقعاً که شد خواهد معلوم، چرخد میهدفی 
 آن دگاهید و حزب که یآنجای از دارند اعتقاد اما ،هستند یاسیس تیفعال به مند عالقهها   یلیخ :ذ

 ،ردیبگ دست در را یاسیس قدرت تواند نمی کشور از خارج در و دارد یاسیس قدرت به لیتما
 ،دینمود اشاره یدرست به هم شما که گونه همان و آید وجود هبای  دهیپد نیچن تواند نمی اساساً
 مسئله نیا یرو جا هر در افراد نیا لذا .باشد داشته یاجتماع عیوس گاهیپا کی دیبا حزب

 یبرا یگاهیپا تواند می ،دیایب وجود هبای  دهیپد نیچن رانیا در اگر که کنند می دیتأک
 مجبور یاسیس حزب ای تشکل الزاماً من نظر به اما. باشد داشته تیحاکم و قدرت گرفتن

 هم یمحفل ایجاد شده و، دهیپد کی عنوان به تواند می و باشد قدرت به معطوف ستین
 . دیده ارائه شنوندگان یبرا دگاهید نیا به نسبت را نظرتان شما. نباشد

، یاسیس التیتشک ای حزب کی هدف ،مختلف لیدال به است ممکناست.  درست :ب

 تواند نمی که است یتیاقل ،حزب که باشد نیا تواند می آن لیدل کی. نباشد یاسیسقدرت  کسب
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 گرید یجاها ای انتخابات در میببر کار هب که یریگ ازهاند  و اریمع هر با و دینما تصاحب را قدرت

 شود نمی لذا. ردیبگ دست در را حکومت ،حزب کی عنوان بهو  شود میسه قدرت در تواند نمی

 اگر. باشد قدرت فتصرّ فکر در فقط مییبگو ،میکن می یاسیس حزب کی از که یفیتعر تنها

 تواند می انتظار نیا البته، کند یندگینما را جامعه از یبزرگ بخش بتواند که برسد آنجا به چنانچه

 در. ماند خواهد یباق انتظار حد در نیا، باشد دهینرس آنجاکه به  هنگامی تا منتها ،باشد داشته وجود

 در را یاجتماع گاهیپا کی ی،تأثیرگذار یبرا این حرب است الزم، کردم کهای  اشاره با حال نیع

 سطح ،دهند می لیتشکرا  حزب کی که یروشنفکر جمع کی معموالً چون باشد داشته جامعه

 وها   نوشته ،مطبوعات قیطر از توانند می. آنها ستین گسترده و عیوس یلیخ جامعه با شان ارتباط

 کی غیتبل نیا یول ،کنند غیتبل یحت یاجتماعهای  شبکه و نترنتیا همچون یجمع ارتباط وسایل

 را دهیا کی که است نیا یبرا شتریب و است یفرهنگ تیفعال کی بلکه ،ستین یاسیس تیفعال

 التیتشک با مسئلة مخالفت من نظر به لذا. کنند آشنابا آن  را مردم و بدهند گسترش جامعه در

 یاسیس کار تواند نمی کشور از خارج در حزب که شود مطرح دید نیا از دیبا، کشور از خارج در

 که گرید افراد با ای مستقلهای  ونیآکس در شرکت قیطر از اگرچه. دهد انجام یحزب یمعنا به

 در یاسیس گروه کی میکن فرض برای مثال،. داینم یاسیس تیفعال تواند می هستند میرژ مخالف

 یرو یاسیس عمل نام و بگذارد  اسالمی یجمهور سفارت مقابل یاعتراض فراخوان کی ،خارج

 نیا نفوذ گسترش در یتأثیر یول ،است یاسیس عمل کی که است درست نیا. میبگذار آن

 یاجتماع تحوالت در و کند جادیا یاجتماع رییتغ کی بتواند تا ندارد کشورمان داخل در انیجر

 و درآورد حرکت به را گاهیپا آن تواند نمی و است رانیا در اش یاجتماع گاهیپا زیرا. باشد گذارتأثیر

 رو نیا از. داشت نخواهد جامعه تحوالت در یتأثیر که است یعیطب . پس،بزند وندیپ آن با

 نکهیا یمعنا به یاسیس تیفعال یول ،ستین یاسیس قدرت فقط مسئلة حزب که توان گفت می

 یعمل کشور داخل در شتریب دهیپد نیا است و ،بگذارد جامعه و یاجتماع تحوالت یرو تأثیر

 به و اندخواهد م یباق دهیا کی گسترش و غیتبل حد در کشور از خارج در یحرکت نیچن. است

 . شد خواهد دهید کمتر یاجتماع عمل کی شکل
  .هستم شما خدمت در من، دیبفرمای دیدار یکنون مبحث حولای  ناگفته مطلب شما اگر :ذ

 در یاسیس یآزاد جادیا با دوارمیام یول. ندارم یگرید مطلب من ،نه. کنم می خواهش :ب

 که بود میخواه شاهد وقت آن .ردیبگ شکل جامعه آن در دمکراسی الیسوس التیتشک، رانیا

 ،مهم نیا و کنند می کار هم موازات به ،حزب چند ای کی درون در دمکرات الیسوس یروهاین

 .افتی خواهد تحقق اسالمی یسالة جمهور یاند  و یس استبداد انیپا از پستنها 



 

 

  یدستمالچ زیپرو -1-4

 1395 نهم مردادبرابر با ی  2016اوت  19 سه شنبه گو: و گفت خیتار
 یدمکراسی با نگاه الیو برداشت خودتان را از سوس فیتعر فاًلط :یذوالفقار یمهد ،ایپو ویراد

 .دیکن انیب رانیدمکراسی در جهان و ا الیسوس خچهیکوتاه به تار

و  یاست که از درون جنبش کارگر یهای  انیاز جر یکیدمکراسی  الیسوس :یدستمالچ زیپرو

شد  می دهینام یستیالیتنها سوس ،که ابتدا یجنبش از درون کلّ یعنی ؛جنبش چپ شکل گرفته است

پس از تحوالت  به بیان دیگر، .شد میمتفاوت تقس کامالً کیاسترتژ یها با راه انیبه چند جر و بعداً

جز  یزیچ» "مارکس"قول   که به یزحمتکشان ایکارگر ة وجود آمدن طبق و به پادر ارو یصنعت

 "مارکس"توجه شود که  دی. البته با، شکل گرفت«دست دادن نداشتند از یبرا شان دست یرهایزنج

در رابطه  یعنی ؛کند زمان صحبت می در آن ختهیافسارگسداری  در رابطه با روابط و مناسبات سرمایه

کردند، بدون  ساعت کار می 16 یروز دیکار وحشتناک بود. کارگران با یرویکه استثمار ن یبا دوران

چپ  یها انیرابطه جر نیا مند باشند. در بهره یحقوق اساس ایحقوق بشر  ای یاسیآنکه از حقوق س

 الی. سوسهریغ و یستیکالیسند یها جنبش ای ،سمیتا آنارش سمیشکل گرفتند، از کمون یمتفاوت

را برطرف کرد و  یاجتماع توان فقر مسئله بود که چگونه می نیبه ا ها اسخاز پ یکیدمکراسی تنها 

شد که منظور و هدف  می فیابتدا تعر ستیبا عدالت می ةوجود آورد. البته خود واژ هعدالت را ب

شکل گرفتند، مثل  ینظرات گوناگون ،رابطه با تحقق عدالت که اشاره شد، در همچنان ست؟یچ

 ایی ی،ستینیلن -ستیمارکس داًیبع ای ی،ستیمارکس ای ،به چپ هیوابست یستیهای آنارش انیجر
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عادالنه  ای هبه جامع و بودند که به عدالت برسند نیدنبال ا همه و  ،ییکایسند -یکارگر یها جنبش

نظم حکومت،  یاساس رییحکومت، با تغ ینابود از راه خواستند می ها ستیآنارش مثال، برای. ابندیدست 

 .شد یستینیلن -ستیمارکس ای یستیمعروف به جنبش کمون بعداً هآنچه ک ،ابندیبه عدالت دست 

 ستمیس رییتغ یعنی ی ییستیالیبا انقالب سوس خواستند ند و میدید می ستمیرا در س یربنابرا آنها

 د. نعدالت را در جامعه برقرار کن یی بردن استثمار انیداری و از م روابط و مناسبات سرمایه

که با  را داشتند دهیو عق دهیا نیا ،ها بودند دمکرات الیچپ که سوس انیاز جر گرید یبخش

و نه  یفرد ةتوان عدالت را در محدود می داری واقعاً روابط و مناسبات موجود سرمایه نیهم رشیپذ

 فیمختلف و ضع یها نفع بخش به یاصالحاتنیز و  هیبا محدود کردن و کنترل سرما ستم،یس

روابط و  یادیبن رییدمکراسی در واقع از انقالب و تغ الیو محقق کرد. جنبش سوس یعمل ی،اجتماع

و  یرا از حالت جمع یو عدالت اجتماع دیچشم پوش یاسیس -یاجتماع -یمناسبات اقتصاد

 شیدمکراسی پ رشیگام و همراه با پذ به گام کرد تا از راه اصالحاتِ یرا فردآورد و آن رد  ستمییس

ن آای که در  راه به جامعه نیاز ا گذاشته و استیس جامعه قدم در نیاقشار و طبقات پای فعرود و به ن

 یکه دارا مینیب می  های رفاه عمومی با دولت یرا در جوامع نیا .ابدیعدالت برقرار است دست 

 حزب کارگر انگلستان. ، یاسوئد تا آلمان یدمکراس الیمتفاوت در اروپا است، از سوس یهای نمونه

مطرح نبود، هم به  رانیدر ا ،که در آلمان و اروپا وجود دارد یمعنای دمکراسی به الیسوس انیجر

 هنوز پا رانیداری که در ا مربوط به رشد روابط و مناسبات سرمایه مسائلیو هم  یخیدالیل تار

شکل گرفت.  رانیآمد و در ا رانیبه ا هیدمکراسی از اروپا و روس الیسوس ایچپ  ةدینگرفته بود. ا

خواست به روابط و مناسبات  می یستینیلن -ستیجنبش مارکس یعنی ایران، چپِ کالیبخش راد

ایران،  در زمان آن. جایی نداشت ما هنوز اصوالً ةکه در جامع یدهد، مناسبات انیداری پا سرمایه

 فیضع اریبس یدمکراس الیسوس ةدیا و بود یفئودالصورت  به ،حاکم یروابط و مناسبات اقتصاد

همان  ،روح حاکم .که موفق نبودند گر،یو احزاب کوچک د یملک لیخل ةشیاند ، مثلوجود داشت

 ةشیمطرح بود، اند رهیو غ یمذهب ایبود. آنچه در جنبش چپ  هیمدل روس یستیهای کمون شهیاند

 ةجامع ایطبقه  یب یستیالیسوس مثالً ةداری به جامع سرمایه ةگذار از جامع یبرا یو انقالب زیقهرآم

 یها همگ  دهینوع افکار و ا نیا ،که در عمل میدیا دهو...( بود و بعد نی)مجاهدی دیتوح ةطبق یب

به  شیگرا ران،یدر ا میسال بعد از انقالب اسال 10)تامگرا( رفتند. حدود تریجوامع توتال یسو به

 .افتی شیکه گفتم، افزا یفیتعر یمعنا رب ،دمکراتیک الیهای سوس شهیسمت اند
 یکیدمکراسی وجود داشت.  الیسوس انیدر جر یمش و خط شیکه دو گرا دیدان شما بهتر می ذ:

 ؟فعال بود ،دهیو ا انیما کدام جر ةدر جامع .در آلمان و اروپا یگریو د ینوع روس
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 انیهمان جر ی،ستیجنبش کمون شتریزمان ب دو در جامعه ما روشن نبود، آن نیتفاوت ا د:

با  ،یخیتار سمیالیماتر یعنی ؛خیتار تیجبر ةدر رابط یانقالب یدگاهیبود، با د یستینلی - ستیمارکس

 بود تیتنها مرکز باًیکه تقر کیدمکرات تیبا مرکز یستیکمون یانقالب یدرک از حزب واحد کادرها

 یدر حال فروپاش ایداری که گو رشد سرمایه ةمرحل نیعنوان آخر به سمیالیاز امپر یستینیبا درک لن

ترین  فیبه ضع دیانقالب با ،داری سرمایه به زدن ی ضربهبرا ،"لنین" نظر بر ها. بنا  مقوله ریاست و سا

 نزما در آن هیشد، که شد. توجه شود که روس ترین کشورها منتقل می عقب افتاده یعنیآن،  ةحلق

ای و  لهیقب -یلیمانده، روابط ا عقب یافغانستان امروز بود، با روابط و مناسبات فئودال شبیه یزیچ

 ةشیهم اند رانی. در اداشت اندک اریبس یشد و رشد صنعت د هم نمیصدو در ،کارگر آن ةطبق

 هیعل "مارکس"ها دنبال آن رفتند.   دمکرات الیکه سوس "مارکس" ةشیغالب بود نه اند "ینیلن"

تأمین عدالت را پس از گذار از  ،باور داشت خیتار تیکند. او چون به جبر داری صحبت نمی سرمایه

انگاشت  می گونه نیبود و ا نی. نظر او ادید داری می انداختن نظام سرمایه از راه پوست ،داری سرمایه

 سم،یالیداری به سوس مایهاز سر یخیگذار تار نکهیپس از ا یعنی یدار هیکه از درون نظام سرما

نظام دمکراتیک و عادالنه  کیبه وقت ما  آن رد،یانجام گ خیخط تکامل تار تیجبر کیعنوان  به

 نیا یرو یدمکراس الیسوس ایها،  دمکرات الیپنداشت. سوس می گونه نیرا ا خی. او تاردیرس میخواه

و  دندو عدل را گسترش دا یدمکراس ،داری در چارچوب مناسبات سرمایه یعنیعمل کردند.  دهیا

که  ها ستینیلن -ستید. جنبش مارکسشاصالحات انجام ها  ینیبه سود پای ها یهمواره از باالی

این کار را ها راز کشو یدر برخ ،دهند انیداری را با انقالب پا خواستند روابط و مناسبات سرمایه می

 ةجامع یو عمل در جوامع مختلف به سو دهیا نی. ادندیمطلوب خود نرس ةجیدادند، اما به نتانجام 

که همه  یشرق یاروپا یکشورها ای د،یکه از هم پاش دینگاه کن یشورو ریباز نرفت، به اتحاد جماه

های گوناگون آن  به کوبا و... که نمونه ای یو کره شمال نیبه چ دینگاه کنهمچنین . دندیاز هم پاش

 ةدیا ،رانی. در اکرد پیروی می "نیاستال"از و بود  ستینیلن -ستیهستند. حزب توده هم که مارکس

را دنبال  دهیا نیا یملک لیچون خل یهای  تیبود. در آن زمان شخص فیدمکراسی ضع الیسوس

 یها انیجر شتریبه ب یهای  مورد هجوم چپ قرار گرفتند. البته در دوره طور وسیع بهکردند که 

 تر شدند. مشخص ها استیها و س  خط بعداًگفتند.  دمکراتیک هم می الیسوس ،یستیکمون
داری از خود  انسان، جهان سرمایه یو معنو یهای ماد به مجموعة خواست یدر پاسخگوی ذ:

تر از  ناتوان زیشد ن خوانده می "موجود واقعاً السمیسوس"نشان داده است و آنچه که  یناتوان
 ةرفت از مشکالت جامع برون یکه برا سومی یها راه انیداری عمل کرد. از م جهان سرمایه

عنوان  دمکراسی به الیتفکر و عملکرد سوس ،اند تجربه شده زیشده و در عمل ن طرحم یبشر
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انسان بوده است. به نظر  یمعنو و یماد یازهاین یپاسخگو گرید یها از راه شیب ویآلترنات کی
 الیتحقق سوس یبرا یتر انداز گسترده چشم ایآمده است؟ آ شیپ یروند نیشما چرا چن

ها و  بحران رغم ی)علی دار هیدمکراسی با توجه به قدرت سرما الیسوس ایآ د؟ینیب دمکراسی می
 غلبه کند؟  شیها و کمبودها  تواند بر ضعف مشکالتش( می

سال  300 ای 200سال،  100انداخت، به  ینگاه خیبه تار دیبا ،پرسش نیپاسخ به ا یبرا د:

های  سال گذشته گام 100در مدت  تینبود. بشر گونه نیها ا  که وضع جهان و حکومت ،شیپ

 "ملت"ای به نام  دهیپد ،از انقالب فرانسه شیسال قبل، پ 200برداشته است.  جلوبه  یبزرگ

به نام  ایوجود نداشت. حکومتگران و حاکمان  یملّ تیملت و حاکم یاسیس ةو مقول نبودمطرح 

کردند و  قائل بودند و بر مردم حکومت می ای ژهیخود حق و یبرا ،و سلطنت سایکل ایاهلل و شاه، 

زمان حقوق  نبودند. در آن یحقوق یصورت دارا هر در ،امت بودند ایآنها  تیرع ای عمالًنیز مردم 

رو  هروب یهای ت مطرح است و ما با حکومتن ملت و حقوق ملّ. اآلدمطرح نبو بشر و... اصوالً

عنوان مجموعه شهروندان  منتج از ملت است. ملت به ،حکومت یکه در آنها قوا میهست

ملت در  ةبا اراد ،کیدمکرات یها نظام نیا یها الحقوق در برابر قانون. دولت یذات و متساو به قائم

 ایهنوز حقوق بشر  شیسال پ 70روند.  و می ندیآ آزاد و سالم می -کیک انتخابات دمکراتی

 حکومت کردن باشند.  یراب یارهاییوجود نداشت که مع یحقوق اساس

 یملّ تیو حق حاکم تیفرد ی،حقوق یتساو ی،اسیرفت و حقوق س شیپ یبشر ةجامع

و  یجوامع بشر تیساله موجود هزار 10 خیاست که در طول تار نیا تیشناخته شد. واقع تیرسم به

 چینتوانسته بود در ه یحکومت چیمختلف، ه یها سال اشکال گوناگون حکومت هزار 5در طول 

که در آنها روابط و مناسبات  یکند. امروز در جوامع گوناگون جادیعموم رفاه ا یخ برایاز تار یدوران

 ی کهستیالیاصطالح سوس به یوجود آمده است. در کشورها هب یداری حاکم است، رفاه نسب سرمایه

، اما داشتند یخوب یها شرفتیپواقعاً  گریهای د حوزه یو برخ عیصنا ةعرص در ،با اعمال زور بعضاً

در زمان  یشورو ریشدن اتحاد جماه یبه صنعت دی. نگاه کنامدیوجود ن مورد نظر به یماعرفاه اجت

محصول روابط و  ،. رفاهدندیکه سرانجام فروپاش ییکشورها ریسا ای یشمال ةکر ای ،"نیاستال"

انبوه انجام  دیکه تول دیآ وجود می به  رفاه هنگامی "مارکس" ةگفت داری است و به مناسبات سرمایه

 ازشین ةانداز توان به هرکس به می طیشود که تحت آن شرا را سبب می یطیکاال شرا مازادو  ردیگ

بزند. در فقدان   مییتقس نیتواند دست به چن وجود خواهد داشت و دولت می دیمازاد تول رایداد، ز

 کسانیعکس، در زمان کمبود کاال،  بر مصرف، که بر دیتنها نبود مازاد تول نه یعنی ،یتیوضع نیچن

مصرف  ،ستین یکاف دیانجام داد. چون تول "نیاستال"که  یزیچ شود آن می یکردن و عدالت ماد
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و  دیاز آن نبا شتریو ب ردیگ شکر تعلق می لویک کیخانواده روزانه هر به  ،مثال یبرا .شود کنترل می

 الیکند. در جوامع سوس می نییشهروندان را تع ازیدولت توان و ن یعنی ؛تواند مصرف کند نمی

برد که در  را چنان باال دیتوان تول داری است که می روابط و مناسبات سرمایه یبر مبنا دمکراتیک،

 فیجمله وظا که از هیروابط و مناسبات و با کنترل سرما نی. با حفظ اشود جادیا یآن رفاه نسب یپ

داری  سرمایه ،"نیلن"شود. برخالف نظر  می عیو توز میتقسشده  دیاست، ثروت تول استیس یاصل

انقالب کرد.  یدیهای تول وهیبلکه همواره خود را گسترش داد و در ش د،یخود نرس انیتنها به پا نه

است که مناسبات  نیا تی. واقعشدانبوه کفش انجام  دیهمه توانستند کفش به پا کنند که تول یزمان

 ،تیو ظرف ین تواناییدمکراسی از ا الیرشد برخوردار است و سوس تیداری هنوز از ظرف سرمایه

 کند.  آن حرکت می یاستفاده و بر بنا

 یداری حاکم است، در جمهور روابط و مناسبات سرمایه ،ن در آلمانکه اآل دیرینظر بگ در

وت آنها از که تفا . دو نظامیدیکن سهیدو جامعه را مقا نیاحال روابط وجود دارد،  نیهم هم  اسالمی

 نظامی ،اند. آلمان داری بنا شده که هر دو براساس نظم سرمایه چند هر .تا آسمان است نیزم

از  یناش ،حکومت یقوا ،نظام نینظم است. در ا نیا یةدارد و حقوق بشر اساس و پا کیدمکرات 

و... در آلمان  یفرهنگ ،یبا تکثر حزب .الحقوق در برابر قانون یمتساو یملت است با شهروندان ةاراد

 ةمیبهداشت و درمان و ب ةمیاست. ب یدولت عبارتی به ای یاز کودکستان تا دانشگاه مجان لیتحص

 نهایا شود. که اجرا می یهای تأمین اجتماع از مؤلفه گرید یاریهمه وجود دارد و بس یبرا یکاریب

 الیداری است. سوس روابط و مناسبات سرمایه یدمکراسی بر مبنا الیسوس یجمله دستاوردها از

از راه قانون و  و جامعه فیهای ضع شده را به سود مردم، به سود حلقهدیثروت تول ،دمکراسی

 ،یحقوق انسان ست،یثروت ن میموضوع تنها بر سر تقس نجایکند. در ا می میتقس متحکو ینهادها

خواستند  از کشورها که می یاریرا دارند. در بس تیوضع نیهم هم یاسیو س یقضای ،یاجتماع

کوبا  ای یشورو ریآوردند، موفق نشدند. اتحاد جماه دیکه بر سر امر تول یعدالت را اجرا کنند با بالی

 دیتول به بیان دیگر،کنند.  و می هکرد یدر فقر زندگ راه را رفتند، عمالً نیکه ا یاریبس یکشورها ای

رفاه  جادیا یکه برا دینیرا بب "نیچ"کرد.  جادیرفاه ا ،انجام نگرفت که بتوان براساس آن یمازاد

البته  مد،داری آ گوناگون، به سراغ روابط و مناسبات سرمایه یها کردن راه یسرانجام پس از سپر

کارگران  ،نمونه ی. براکیداری دمکرات در جوامع سرمایه یو اجتماع یاسیهای س یبا حذف آزاد

دمکراسی در  الی. سوسهریو غ ستیاحزاب آزاد ن تیفعال ایمستقل ندارند،  یکایسند کی "چین"

 نیب واقع دیاست. با  افتهیدست  یعیوس یو جمع یبه عدالت فرد ،هیبا کنترل سرما ی،های غرب مدل

 ،گریهای د با نظام سهیدمکراسی در مقا الی. سوسستیای ن کار ساده یعدالت یب ةبود، حل مسئل
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 .دیشاهد هست یشمال یراه برداشته است که شما در اروپا و آمریکا نیدر ا یادیز یها گام
 الیکشور سوس از در داخل و خارج یعیوس فیط ، مخالفان حکومت اسالمی یدر اردو ذ:

 الیدانند. از سوس ما می ةرفت از مشکالت و معضالت موجود در جامع دمکراسی را راه برون
دمکراتیک  الیهای سوس و خواست دهیمفهوم و پدشود اما همان  برده نمی  دمکراسی نامی

طرح مطلب  و دمکراسی خواه یترق یروهایافراد و ن یاز سو یو عمل یهای نظر حل  عنوان راه به
  د؟یشیاند یرابطه چگونه م نیشوند، شما در ا می

 الیسوس ،رفت از مسائل و مشکالت ما حل برون  اند که راه دهینظر رس نیبه ا یاگر کسان د:

جامعه  ،رانیکه در ا می. اگر بخواهشوند مرتکب می یاشتباه بزرگ ،کنند دمکراسی است و مطرح نمی

داده شوند،  مبنا قرار ،های آن دمکراتیک برود و برنامه الیسوس یها استیس یبه سمت و سو

ملت  ةاز اراد یناش ،حکومت یکه در آن قوا میبرو یو حکومت تیبه سمت ساختار حاکم یستبا می

توجه شود که  دیباشد. با بندیکنند و حکومت به حقوق بشر پا یقانونگذار ،مردم ندگانیباشد و نما

ثروت و تأمین عدالت  ةعادالن عیو توز هیکنترل سرما ،ها دمکرات الیهای سوس دغدغه از یکی

 سالمیا یو جمهور هیفق تینظام وال رانیکه در ا یتا زمان ،نظر من است. به یو حقوق یاجتماع

در  . مثالًموجود نخواهد بوددمکراتیک  الیسوس یها استیس یبرا یشرط ضرور شیوجود دارد پ 

بودند  و حقوق خود می کیاصول دمکرات تیخواهان رعا ی،گروه ایها در آلمان، اگر فرد   یزمان ناز

شدند.  کشته می ای یو زندان ریدستگ ایند، ردک نظم دمکراتیک حرکت می کیتحقق  ریو در مس

 ،ما ةدمکراتیک در جامع الیهای سوس کردن برنامه ادهیحرکت دمکراتیک و پ یشرط مهم برا شیپ

و دمکراسی  یاست که به آزاد یحکومت ،هیفق تیاست. وال هیفق تیبرطرف کردن مانع نظام وال

امور مردم را به خود داده است.  ةاست و حق دخالت به هم یارزشحکومت  کی ست،ین بندیپا

و مجتهد است که خود را بر فراز همه  هیای به نام فق بر مردم توسط عده یقانون اله تیحاکم

 یدمکراسی تساو الیاز انقالب مشروطه. سوس شیایم به دوران پ ما برگشتهدر واقع، دانند.  می

مورد نظر خودش  یها ارزش ،در آن چارچوب خواستکس  وقت هر کند و آن را برقرار می یحقوق

 یحق هر کس خواهد بود، حاال اگر کس ،انتخاب پوشش یآزاد برای مثال،کند.  می یرا عمل

رات بر تصوّ نخواست، او هم آزاد است که بنا یخواست چادر بر سر کند، بکند، آزاد است و اگر کس

تواند به تعداد شهروندان باشد.  می ها زشاست، اما ار کسانیحقوق همه  یعنیکند.  یخودش زندگ

عدالت  یو نه برقراروجود دارد نه امکان دمکراسی  ،است یعیکه داعش ش یاسالم یدر جمهور

دمکراسی را  الی. آنان که سوسمیکن تجربه میداریم است که  یعدالت الهآنها، . عدالت یاجتماع

در غرب  دهیا نیکرد. ا واهنددمکراسی کمک خ الیسوس یامدهایبا طرح آن به پ ،دانند حل می  راه
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 یاسیعدالت س ،ینسب ی، مثل صلح اجتماعهمراه داشته است بهمثبت و خوب  یامدهایپشد و  ادهیپ

مشاهده را  یتیوضع نیچن هیپاکستان و ترک ،افغانستان ،هیروس ،نیشما در چ ای. آینسب یو اجتماع

 اتیتجرب دیبا یبه رفاه و آزاد یابیدست یشد. برا نیغرب چکار کرد که چن مینیبب دیبا ؟کنید می

 ،خوب و مثبت است اریدمکراسی بس الیبه سمت سوس شی. گرابهره گرفتو از آنها  دیرا د یجهان

 و هم در خارج از کشور.  رانیمهم است، هم در داخل ا دیبه عمل درآ لیو تما شیگرا نیا نکهیاما ا
به رفاه  یابیو دست یو اجتماع یاقتصاد ی،اسیرفت از مشکالت س برون یبه نظر شما راهکارها ذ:

 کدامند؟ یو آزاد

 دنیرس یمانع اصل دیبا م،یخواه میرا ملت  تیعرض کردم اگر دمکراسی و رفاه و حاکم د:

 یبا وجود جمهور م،یاز سر راه بردار ،ها را که صد در صد مخالف دمکراسی است  خواست نیبه ا

و رفاه و  یملّ تیحاکم ای یو آزاد یبه دمکراس یعنیهای فوق،  شود به خواست نمی  اسالمی

اهلل و خدا  تیمثل حاکم یای دارد و با اصول هیدمکراتیک اصول و پا الیسوس نظم. افتیدست 

به  یمتکّ ایطرف و مدرن،  یب یها . حکومتدیتوان به آن رس نمی کیدئولوژیا یها حکومت ای

توانند  دوم شکل گرفتند، می یکه بعد از جنگ جهان برالیل یپارلمان یها حکومت ایحقوق بشر، 

به شهروندان  یمتکّ یعنیملت،  تیبه حق حاکم یمتکّ یهای ومتراهگشا باشند، حک

 دیاست. ما با ریمنان صغؤبه امت که جمع م یو نه حکومت متکّ ؛الحقوق در برابر قانون یمتساو

از  یکی انیای م در مصاحبه شی. چند روز پمیهای رفته و موفق را الگو قرار ده راه

م در فرد معمّ نیا .دمید مایدر صدا و سرا  ناقتصاددا کی اب  اسالمی یاندرکاران جمهور دست

برجا هستند و  کشور پا یو اجتماع یسال هنوز مشکالت اقتصاد 38چرا پس از  نکهیپاسخ به ا

 نی. خوب امیو اکنون هم ندار مینداشت الگوکه ما  دیگو حکومت نتوانسته آنها را حل کند، می

است،   اسالمی الگوی مااز همان ابتدا گفتند که  یهمگ نهای. اندارد تیمعناست و واقع یحرف ب

ها  باشد و دانشگاه  اسالمی دیعلوم با م،یدار  بدون ربح اسالمی یبانکدار م،یدار  اقتصاد اسالمی

 الگو ندیگو کشاندند و حاال می یرا به نابود زیچ همه ،کردن اصطالح اسالمی براساس به... و و

تمام  ،که قرار بود بدون ربح کار کنند دیکن گاهها ن کردن بانک عنوان نمونه به اسالمی . بهمینداشت

 یسود بانک یعنیدر صد ربح،  30و  25گاه تا  شانیها را نابود کردند و حاال بانک یبانک ستمیس

و  طیو سراپا افراط و تفر هودهیب الگوییداشتند اما  الگوها نیاست. ا یشرعریغ یکه کار دهند یم

 های اسالمی شناسند، همه راه را نمی یو اجتماع یهای اقتصاد سمیها مکاننینادرست و ناکارآمد. ا

 ندیگو نشاندند، می اهیسال که جامعه را به خاک س 38اند. بعد از  را هم رفته و شکست خورده 

هم نشان  گریهای د حکومت عبورکرد. تجربه نیاز ا دیبا شرفتیپ یبرا درنتیجه. مینداشت الگو
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 . افتیتوان به دمکراسی دست  نمی کیهای ضد دمکرات حکومت اند که بدون عبور از داده

مطرح  شنهادیها راه و پ  کنم، ده انیرا ب ای هتوانم نسخ من نمی ؟کرد دیچه با نکهیمورد ا در

و رفاه و  یتوان به دمکراس نمی  اسالمی یکنم که بدون عبور از جمهور می دیکأشده است. من ت

جنبش "دانم.  ترین راه می کیترین و دمکرات نهیهز لهستان را کم ةگذار، من نمون ی. برادیرس یآزاد

و آنقدر فشار آوردند که حکومتگران مجبور شدند  شدشروع  ابانیدر لهستان از خ "یهمبستگ

جنبش " ندگانینما ،آن یرند و در پانتخابات را بردا بر ستیحزب کمون ینظارت استصواب

 یها یدرصد کرس 90و  ابندیمردم، توانستند به پارلمان راه  یواقع ندگانینما یعنی ،"یهمبستگ

قانون در مجلس،  بیتصو یعنی ،یآنها از راه قانون ت،یموفق نیخود اختصاص دهند. با ا را به سمجل

دمکراسی رفتند و نظم  یسو به یزیدادند و بدون خونر رییرا تغ یگام به گام قانون اساس

وجه تهمواره  دیمناسب باشد. البته با رانیا یمدل برا نیا دیرا عوض کردند. شا کیردمکراتیغ

 بود. ابانیخ یونیلیم یرویدر پارلمان، ن یهمبستگ ندگانیمصوبات نما ییضامن اجرا کهداشت 
 گذارِمتشکل و تأثیر انیجر کی میهنوز نتوانست ،استیمه طیچرا در خارج از کشور که شرا ذ:

 نیچن یِریگ شکل عیتسر یای برا یعمل یها و چه راه م؟یشکل ده را دمکراتیک الیسوس
 د؟یکن می شنهادیپ یانیجر

 لیتحل ،شیکم و ب ریسال اخ 25تا  20 ةسفانه در پروسأمت یاسیمختلف س یها انیجراکثر  د:

. در بروز باقی نمانده است تیزیکارت و کیجز نام و  یزیحزب آنها چ ایسازمان از اند و  رفته

قدرت است و  است،یکه ابزار س میاند. توجه داشته باش نقش داشته یوناگونگعوامل  ی،روند نیچننیا

 یهای اراک مثل دالک ی،طیشرا نیها ابزار قدرت را ندارند و تحت چن  احزاب و سازمان نیمجموع ا

هم  یساز شوند. حزب و سازمان بدل می ،کشند می سهیرا ک گریندارند همد یمشتر یکه وقت

تا  50نکه یخود عمل کند. ا ةدر جامع دی. حزب باردیگ و اساس و بدون برنامه شکل نمی هیپا یب

شان که حزب درست  ینفر جمع شوند، بحث کنند و بعد از چند روز بروند دنبال کار و زندگ 100

و  ینه منابع ها، استیکردن س ادهیپ یزم برانه قدرت ال ،یالزم و ضرور ینه ساختارها ؛شود نمی

که  ینخواهد داد. تا زمان جهیساختن حزب و سازمان نت ،بیترت نیا ا. بهریو غ رانیای با ا نه رابطه

 یمثل آب برا دیام نیتوان کار کرد و فعال بود. ا نباشد نمی رانیدر ا یاساس راتییبه تغ یدیام

 یساز ها و سازمان خواهد شد. حزب و سازمان  احزاب و گروه تیباعث فعال دیام نیاست. ا یماه

که را ها   تیفعال ،شوند. البته من بدل می یپراکن به مجامع سخن ،شده بدون توجه به موارد گفته

تأثیرگذار بر  تیفعال یاما براکنم.  انکار نمیداشته و دارد،  شینسبت به قبل از انقالب افزا

 شده وجود داشته باشند.  های گفته و مؤلفه طیشرا دیدرون جامعه، با یها استیس



 

 

 محمود راسخ  -1-5

 .1393 شهریور هجدهم با مطابق ی 2014 سپتامبر 9 شنبه سه :وگو گفت تاریخ

 را فرصت این اینکه از سپاسگزارم شما. بر درود راسخ آقای جناب مهدی ذولفقاری: ـ رادیو پویا

 دادید. ما به

 فرصتی که خوشوقتم خیلی هم من تان. گرامی شنوندگان و شما به سالم با :محمود راسخ

  باشیم داشته صحبتی هم با بتوانیم تا کردید فراهم من برای را
 موضوع ،"اجتماعی ساالری مردم" شده برگردانده فارسی به که گونه ن  آ یا دمکراسی سوسیال :ذ

 از را خودتان برداشت مایلم کنم، مطرح را سؤال نخستین اینکه از قبل. ماست وگوی گفت
  دمکراسی. سوسیال تاریخچة از اختصار به و کوتاه نگاهی با دمکراسی بیان کنید سوسیال

 های در فعالیت را مشی خط یک مجموع در سوسیالیست احزاب یا دمکراسی سوسیال ر:

 آلمان دمکراسی سوسیال. طوالنی دارند تاریخ البته. برند می کار شان به سیاسی و اجتماعی

 این کلّ امکان پرداختن به کوتاه فرصت این دارد و در سال پنجاه و یکصد از بیش تاریخی

 خدمت اطالع دارم که آنجایی تا را حرکت این از مهمی  مراحل کنم می نیست، اما سعی تاریخ

 . کنم عرض شنوندگان و شما

 دمکراسی سوسیال در نظر تجدید جریان ، یک"انگلس" زمان و در "مارکس" مرگ از پس

 آلمان زیرا کنم، می صحبت آلمان دمکراسی سوسیال مورد عمدتاً در من وجود آمد یی آلمان به

تغییرات  توان به می بهتر آن جهان است و در تاریخ دمکراسی سوسیال جریان ترین قدیمی
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عمدتاً  طلبانه تجدیدنظر برد یی جریان پی دیگرهای  حوزه وها  جریان سوسیال دمکراسی و سایر

 این "انگلس" و "مارکس" نظرات به او یکی از ایرادهای صورت گرفت. "برنشتاین"از سوی 

 طبقة به و کاسته متوسط طبقة از آلمان در روز به روز بودند، که کرده بینی پیش آنها آنچه که بود

 دارندها   توده یا مردم و نپیوست تحقق به کدام هیچ ،ها  بینی پیش دیگر و شد خواهد افزوده کارگر

 "مارکس" انقالبیهای  تئوری بنابراین پذیرند. می را آلمان در داری حاکم سرمایه نظام کم کم

 سوسیالیسم هدف حفظ با که کرد پیشنهاد و شود در آن تجدیدنظر باید و ندارد کاربرد دیگر

 طریق از رفرمیستی های با حرکت باید انقالبی های حرکت جای به جنبش، نهایی هدف عنوان به

 جامعة اصالح تا با کرد ایجاد رفرم آنقدر کم کم حکومتی،های  دستگاه و پارلمان در شرکت

 که جریاناتی زمان، همان در. بگذارد سوسیالیستی پا آفتابی جامعه زیبای روز داری به سرمایه

"رُزا لوکزامبورک" بودند، "مارکس" نظرات پایبند و گرفتند نام "ارتدوکس"
 و "کائوتسکی" ،(1)

 سخت "برنشتاین" نظریات با آلمان دمکرات سوسیال حزب پردازان نظریه و ها  تئوریسین سایر

 ها  این جریانیی  1895بود یی فکر کنم سال  زنده "انگلس" که زمانی تا نهایت در و شدند درگیر

 سوسیال شدن پیروز با "انگلس" مرگ از بعد. شود غالب دمکراسی سوسیال حزب نتوانست بر

 کهای  توده پایة شدن تر وسیع نمایندگان و تعداد ازدیاد و انتخابات در نوبتی طور به ها  دمکرات

 که هایی  سیاست و نظرات از بسیاری شد مجبور عمل در بود، کرده پیدا دمکرات سوسیال حزب

. شد غالب حزب در "برنشتاین" فرمالسیم نظرات کم کم را تغییر دهد و داشت های قبل  سال در

 سوسیال اصلی شعارهای از یکی زمان آن داشت. تا اول( ادامه جهانی )جنگ 1914 تا این جریان

آلمان  جامعه در تبلیغاتی و سیاسی نظر از که فضایی جوّ و با ولی بود، صلح مسئله دمکراسی

 که گفت شود می زمان این از و داد رأی جنگی اعتبار به دمکرات سوسیال حزب بود، ایجاد شده

 از و داشتند شرکت جنگ آنها در. آمد وجود به آلمان دمکراسی سوسیال در ماهوی تغییر یک

از  سلطنت خوردند،  شکست اش متفقین نیروهای و آلمان که 1917 کردند و تا می دفاع جنگ

 . شد اعالم آلمان در جمهوری بربست و سوسیال دمکراسی و رختآنجا 

 قانون که بود دمکرات سوسیال رهبر "ابرت فردریش" دولت جمهوری، از بعد دولت اولین

 نوشت. دمکرات است، سوسیال حزب اساسی قانون حقیقت که در را جنگ از بعد دوران اساسی

شمال،  در ملوانان قیام شدید ازجمله بسیار اجتماعی هیجانات آلمان دستخوش دوران، این در

را  دمکرات سوسیال کابینة داخله وزیر دولت،شود.  می بخش جنوبی آلمان "بایر" در شورش

                                                           
1. Rosa Luxemburg. 
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 داری آلمان سرمایه های ترین جناح راست با همکاری و همدستی باای  وحشیانه بسیار صورت به

  گمارد. می ها  جنبش این همة سرکوب آلمان به میلتاریزم ترین جناح راست با ویژه به

 همین دستور به یا موافقت با "رُزا لوکزامبورک" قتل حتی که آمده دست به اخیراً اسنادی

 بعد به 1933 دارد و از ادامه جریان. گرفته است صورت دمکرات، سوسیال کابینة داخله وزیر

 حزب سندیکاها، اعضای و شود می ممنوع دیگر احزاب مثل هم دمکرات سوسیال فعالیت حزب

 در. پاشد می هم از دمکرات سوسیال حزب صورت هر شوند، در می تبعید یا دستگیر همه احزاب و

 1945 سال از پس .آید درمی زیرزمینی و کوچکهای  گروه صورت به بیشتر مبارزات دوره، آن

 شود. از حالت زیرزمینی خارج می و کند می فعالیت تجدید دمکرات سوسیال حزب دوباره

 و جنگ از پس. بازند می آلمان صدراعظم تعیین برای 1949 انتخابات در دانید می طورکه همان

 حرکت راست طرف به بیشتر و بیشتر هرچه دمکرات سوسیال حزب آلمان، بازسازی دوران

 در تسلط شرق آن شد، قسمت قسمت دو به آلمان جنگ، از بعد که داشت نظر در باید. کند می

 را دمکرات سوسیال حزب آلمان، داخلی شرایط و ناسیونالیستی حزب نظر از درآمد که شوروی

 و دهند می تشکیلای  کنگره 1959 در باألخره تا دهد می سوق راستگرایی طرف به مرتب هم

 سوسیال حزب و کنند می عوض کلّی به را آلمان دمکرات سوسیال حزب اساسنامة و نامه مرام

  خلقی. حزب یک به شود می تبدیل کارگری حزب یک از آلمان دمکرات

داری است و  سرمایه جریانی کامالً مدافع یک دمکراسی سوسیال امروز، تا تاریخ آن از

 سیستم به هم نقدی دهد، حتی نمی داری ارائه سرمایه جامعة برابر در الترناتیوی گونه هیچ

 آن و دولت این سیاست است، از شده و آنجا اینجا نقدی هم اگر شود، نمی داری دیده سرمایه

 داری خدمت سرمایه به تواند می دیگر احزاب از بهتر دمکراسی سوسیال اینکه و دولت بوده

 جریانی 1960 های سال کند. در حل داران سرمایههای  شیوه با داری را سرمایه مشکالت و کند

 اروپا، مانندِ شمال کشورهای در ویژه به دمکراسی پدید آمد. سوسیال، "رفاه دولت" نام به

 مردم برای زیادی بسیار تسهیالت اجتماعی نظر از که گرفت پیش را هایی  سوئد، سیاست

 مزایایی یاگرفت،  نیز به آنها تعلق  حقوقی و بیکاری بیمة سالمندان، بیمة جمله فراهم آورد؛ از

 مسئلة شدند، همچنین قائل درمان برای مردم بیماری و بیمة اجتماعی،های  مثل بیمه

بخش غربی  راستا، پرورش مورد توجه قرار گرفت. در این و آموزش مسئله سالخوردگان و

در بخش  شوروی که بود زمانی این گرفت. پیش در را ای گرایانه اصالح های آلمان نیز سیاست

 و اجتماعی شرایط بر اینکه شد مبنی جناح آنها حس می  از خطری داشت و شرقی آلمان وجود

  خودش جامعة از شوروی که آنچه با حدودی تا بتواند که باشد طور آن اجتماعی مزایای
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 داشت وجود شوروی که زمانی تا بود ترتیبی هر به ها  سیاست کند و این برابری کرد، تبلیغ می

 . کرد پیدا ادامه

 شدنای  از یک طرف، و شبکه شوروی خطر رفتن بین از و برلین دیوار فروپاشیدن از پس

 اینکه داری یی و سرمایه شدن جهانی ملّی و های دولت تضعیف داری از طرف دیگر؛ یعنی سرمایه

 ملّی کشور و بازار به وابسته گذشته داری مثل سرمایه کاالهای های تولیدکننده یا مؤسسات امروز

 از بخشی در کاالهایشان از قسمت و هر دارند شبکه جهان سراسر در بلکه نیستند خودشان

 حتی مواقع  یا بعضی کنند، می مونتاژ خودشان کشور آن را در پس از تولید شود، می تولید جهان

 این در سندیکایی و کارگری جنبش کنند یی می نتاژکنند و همانجا مو خود حمل نمی کشور به

 از آن سوسیال و چپ از آنچه دمکراسی سوسیال امروز نتیجه در شد.تر  ضعیف روز روزبه کشورها

 گذاری سرمایه طرفدار احزاب یا بورژوایی احزاب با تفاوتی هیچ عمل در و اسم است فقط مانده

 آن گاهی گیرد، می دست در را قدرت حزب این گاهی انتخاباتی دورة در دلیل همین ندارد. به

 کارگری جنبش سالة صد دستآوردهای آنچه شاید و امتیازات تغییرات در بیشترین آلمان در حزب.

را  ضربه اتفاق افتاد و این جنبش بیشترین "شرویدر" دمکراتِ سوسیال دولت دورة در، بود

 پس کارگران را از بسیاری امتیازات و کاهش دادند را اجتماعیهای  بیمه زمان تجربه کرد. در آن

 داری بتواند چرخ سرمایه اینکه قبیل. برای این از مسائلی و آمد پایین بسیار دستمزدها گرفتند،

 .بچرخد دردسرتر بدون تر و راحت
 که "برانت ویلی" آقای نقش شد. شروع زمان آن از تغییرات که کردید 1949 سال به اشاره شما ذ:

چه  شود، آلمان محسوب می کشور در ها  دمکرات سوسیال گذاری سیاست درها   شاخصه از یکی
 سری یک خیر؟ چون یا بودند دخیل کنید، می اشاره به آن شما که راستگرایی و ایشان آیا بود؟

 یا جامعه شدن رادیکالیستی طرف به اینکه وجود داشت و دمکراسی سوسیال حزب در اختالفات
  کنید؟ می فکر چگونه شما برود امکان داشت. راستگرایی طرف به برعکس،

شروع  1949از سال  راست، طرف به دمکراسی سوسیال حرکت یعنی تغییرات، البته این :ر

 جنگی اعتبارات به دمکرات سوسیال حزب که زمانی بود، نشد، بلکه نقطة عطف آن در این سال

ترین  اساسی از یکی دهد، در واقع می رأی بود، کرده تقاضا آلمان پادشاه "دوم ویلیامز" که

 ویلی". شود می جنگ طرفدار و گذارد می پا زیر است را صلح که سوسیالیستی سیاستهای  پایه

 داشت، تعلق دمکراسی سوسیال چپ جناح به ولی بود، بقیه مثل دمکرات سوسیال یک "برانت

 چپ فراکسیون یا چپ جناح دمکراسی سوسیال حزبی مجموعه گفت توان می حقیقت در

سر  با کنند می فکر که هستند  شهری بورژواهای خرده دهندگانش رأی عمدتاً بورژوازی است و
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 را بیشتری سهم اجتماعی ممکن است تولیدی منابع توزیع در دمکراسی سوسیال آوردن کار

 طور به است یی نه کارگری صنفِ ترین مهم که کارگری سندیکای حال عین در البته. کنند دریافت

 حال به تا دمکراسی سوسیال مهمهای  ضمیمه از یکی غیررسمی یی صورت بلکه به رسمی 

داری  سرمایه سیستم به "برانت ویلی" از نقدی هیچ، گاه هیچ شما رو از این. است قلمداد شده

نقدی بخوانید،  برند می کار داری به سرمایه های دولت که هایی  سیاست به است ممکنیابید.  نمی

 سیستم به نقدی هیچ دمکراسی، سوسیال پردازان نظریه یا رهبران سایر مثل هم اما او

 از کدام هیچ داری، در سرمایه مقابل در آلترناتیوی طرح و شا اصلی تضادهای داری و سرمایه

 سوسیال راست جناح از بخشی با ایشان اختالف بنابراین. نیست شهای سخنرانی یاها   نوشته

 سر بر مسیحی سوسیال با حزب آلمان مسیحی دمکرات حزب البته آلمان بود. دمکراسی

 داشتند. ولی ییها اختالف شرقی و نیز آلمان شرقی اروپای و شوروی با رابطه در سیاست

 در و آلمان ترین احزاب راست از یکی که "اف.دی.پی" با ائتالف در را سیاست این که دانید می

  رفتن است. بین از حال اخیراً در که برد بانکی بود، پیش و مالی سرمایة حزب حقیقت
 متأسفانه. است گذاشته سر پشت گوناگونی را و فراوانهای  تجربه کشورداری و سیاست جهان ذ:

 و اقتصادی اجتماعی،های  خواست تأمین زمینة در فراوانی مشکالت با هنوز بشریت امروز

جهان  انسان، معنوی و مادیهای  مجموعة خواست به پاسخگویی در است. مواجه فرهنگی

 نیز شد می خوانده "موجود واقعاً سوسیالسم" که آنچه و داده نشانها   ناتوانی داری سرمایه

 از رفت برون برای که سومیهای  راه میان از. کرده است داری عمل سرمایه جهان ازتر  ناتوان

 عملکرد و تفکر ،اند شده تجربه نیز عمل در و شده مطرح بشری جامعة معضالت و مشکالت

 و مادی نیازهای پاسخگوی دیگرهای  راه از بیش آلترناتیو، یک عنوان به دمکراسی سوسیال

انداز  چشم آیا است؟ آمده پیش روندی چنین چرا شما نظر به، است بوده انسان معنوی

 قدرت به توجه  با دمکراسی سوسیال آیا بینید؟ می دمکراسی سوسیال تحقق برای تری گسترده

کند؟  غلبه کمبودهای خود وها   ضعف بر تواند می( مشکالتش و ها  بحران رغم علی)داری  سرمایه

 بینید؟ می چگونه مختلف اجتماعی اقشار و ها گروه میان و جامعه سطح در را روند این ایران در

 یا تکاملی روند در و تاریخ م، درا پاسخ برخی از مواردی که مطرح کردید را قبالً داده ر:

مربوط  دوره یککنیم.  را مشاهده می دوره دو ما 1914 تا سال حداقل دمکراسی، سوسیال حیات

 یی بله، نظری وسیع اعتبار خاطر به "انگلس" و "مارکس". است "مارکس" حیات به زمان

 از توانستند  زیادی مقدار به داشتند، زمان آن سوسیالیستی و کارگری جنبش بر که نظری یی عمدتاً

 حزب زمان این در. کنند جلوگیری آلمان دمکراسی سوسیال در انحرافی نظریات و افکار رخنة
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 دنبالة همین حقیقت در بود، حزب این از عضوی هم "لنین" که روسیه دمکرات سوسیال

مختلف های  دوران این ما شود که باعث نباید اسمی  تشابهرو،  از این. دادند می ادامه را سیاست

 "اجتماعیون عامیون" حزب ایران در زمان بگیریم. آن اشتباه یکدیگر با را دمکراسی سوسیال

در  داشت، نفوذی هم شرکت اش نامه مرام کمیسیون در هم من پدربزرگ که کرد می فعالیت

همچنین  و روسیه کنونی(، )آذربایجان قفقاز با که روابطی تأثیر تحت ایران پیدا کرده بود و

نام  در جریانی به گرفت، می انجام روسی و ایرانی روشنفکران و کارگران بین که ییها  آمدو رفت

 وجود به که بود است ای دمکراسی سوسیال جریان، آن ولی .سوسیال دمکراسی قرار گرفت

 برای باید اینکه داری و سرمایه جامعة برابر در تعدیل و آلترناتیو وجود به، طبقاتی تضاد طبقات، به

 این با تناسبی و سنخیت گونه هیچ دمکراتیک سوسیال آن بود. پایبند کرد مبارزه جامعه آن

 نداشت، مانده، در آن دمکراسی سوسیال از نامی  فقط امروز کهای  گندیده دمکراسی سوسیال

 این و دمکراسی سوسیال آن از ماهیت نادرست دریافت موجب نباید اسمی تشابه بنابراین

 . شود امروزی دمکراسی سوسیال

 با بتوانم تا بدهم آنجا انقالب داستان و شوروی به راجع کوتاهی توضیح یک که بدهید اجازه

 تاکتیک یش، دوها  نوشته ترینمهم از یکی در "لنین". بپردازم ایران مسئله به آن، از گیری نتیجه

 قرار است که کند می یی قبل از اینکه اتفاق بیفتد یی را مطرح روسیه انقالب در دمکراسی سوسیال

 مطرح است و دمکراتیک بورژوا یا بورژوایست انقالب یک گوید میوقوع بپیوندد. او  به 1905در 

 در را قدرت ما که خواهند می ما از خلق حزب های  نارودنیک و آنارشیستی جریانات که کند می

 ارتجاعی را این بگیرد و دست در را سیاسی قدرت دمکرات، سوسیال حزب یعنی بگیریم؛ دست

 "اوبژکتیو" شرایط نه روسیه در و است سوسیالیستی انقالب معنی به این گوید: می و کند می قلمداد

 در سال این .ندارد وجود سوسیالیستی انقالب برای ذهنی و  علمی شرایط نه و "سوبژکتیو" نه و

 است برسیم این سوسیالیستی انقالب به توانیم می ما که راهی تنهادهد:  و ادامه می. است 1905

 ولی بخوانم یی را شهای قول نقل همة من که نیست وقت یی اآلن. کنیم داری گذر سرمایه از که

 کنیم، طی باید را دوران این کرد، ما جهش شود داری نمی سرمایه روی از که گوید می صریح خیلی

 این کنند، می اشتباه یمانداز می تأخیر به را سوسیالیسم ما طریق این از گویند می که آنهایی

 . شود طی روسیه جامعة تاریخی مرحلة که سوسیالیسم است به برای رسیدن راهترین  سریع

 یک ایجاد ضرورت به کرد، خواهم مطرح سایتم در زودی به که مقاالتی سلسله یک در من

 دوستانی پرداخت. خواهم تفصیلی طور به "لنین" نظرات به طبیعتاً و ایران در سوسیالیستی حزب

 صحبت ایران جامعة به راجع اینکه ما طورکلّی به. کنند مطالعه آن را توانند می دارند عالقه که
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 در. صنعتی، تفاوت خواهد داشت پیشرفته و دیگرجوامع انگلستان آمریکا، آلمان، جامعة یا کنیم

 ندارد؛ وجود دیگری آلترناتیو هیچ و است، سوسیالیسم آلترناتیو تنها داری سرمایه پیشرفته، جوامع

 برقراری و کاالیی تولید مناسبات برانداختن داری؛ یعنی سرمایه مناسبات برانداختن یعنی

 که غیربازاری جامعة یک یعنی مردم؛ برای بلکه بازار برای کند، نه تولید را نیازها که مناسباتی

 است. مفصل مبحث آن

 طبقة نه یم، ماا نکرده طی را دوران این هنوز ما است،ی دیگر موضوع ما، جامعة مسئله

داریم.  بورژوازی نه کند و تولید را کارگر طبقة بتواند که صنایعی نه داریم، منسجمی  کارگر

 قروقاطی تولید یک ما نداریم، داری هم سرمایه تولید حتی امروز جامعة اصالً در ما شود گفت می

ترین  پیشرفته تا تولید شکلترین  مانده عقب در آن وجود دارد، از چی همه که داریم هردمبیلی و

 فرانسه و آلمان سوئیس، آمریکا، جامعة نوع از مشکالت و معضالت ما جامعة در تولید. شکل

 نتیجة در داریم بیکاری اگر ما دارند، صنایع تکامل و رشد نتیجة در دارند بیکاری اگر آنها نیست.

 تا زمین از اما علل آنشود،  محسوب می دو بیکاری درست است که هر ماندگی است. عقب

 ازای  گوشه در دارد، داری وجود سرمایه جهان، در که زمانی تا. است متفاوت یکدیگر با آسمان

 امروزه که ایران ماندة عقب جامعة طبیعتاً در کرد. برقرار سوسیالیستی مناسبات شود نمی جهان

 اشکالترین  ارتجاعی از یکی یعنی است؛ فقیه والیت و فقیه ولی حکومت گریبان به دست

 حتی یا گیرد، قرار کار دستور در تواند نمی ما برای سوسیالیستی انقالب مسئلة تاریخ، در حکومت

 کنیم، طی داری را سرمایه راه اول بایست می ما انقالب. چه باشد رفرم چه سوسیالستی، تعقیب

 کسی مثل ضرورت. دلیل به بلکه داری هستیم، سرمایه و مشوق مروّج مبلّغ و اینکه خاطر به نه

دانشگاه  به تا را بعد دبیرستان کند، طی را مدرسه باید ضرورتاً شود، دکتر خواهد می که ماند می

 را اولیههای  دوره ما اینکه بدون شود نمی. دست یابد عالی مدارج به که شود موفق شاید برسد.

 خواهد برقرار نظام، این از بعد آنچه ایران در بنابراین، باال برسیم. مدارج و آخر دورة به کنیم، طی

 توزیع جدید، مناسبات این در شود که سعی باید منتها. داری است سرمایه مناسبت یک شد،

 مانع پیشرفت عدالت نهصورتی انجام گیرد که  به اجتماعی نیازهای اصطالح به توزیع ثروت و

نخواهد  آسان چندان عمل در بسیار راحت است و حرف در البته مانع عدالت. پیشرفت نه و شود

 وجود به ایران را شرایط این بتوانیم تا کرد خواهد تأمین مبارزه فقط را تعادلی چنین یک بود. ایجاد

  نگه داریم. تعادل در حدودی تا را ترازو کفة آوریم و دو
 تولید عدم فعلی ازجمله مشکالت حل بگیرد، پیش باید ما جامعة که روندی واقع در پس، ذ:

که  هستند ییها  پدیده اینها دیگراست، کشورهای از واردات آور سرسام رشد و تورم فقر، بیکاری،
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 بگذاریم و قدم رفاه و دمکراتیک جامعة یک در بتوانیم ما تا شود حل الاقل یا بروند بین از باید
  درست است؟. کنیم طی را جامعه تکامل مراحل

 چنانچه. آمد وجود به شوروی در سوسیالیسم نوع بهترین مانده، عقب کشورهای در بله، ر:

 بود کاال تولید شوروی، در رشد نتیجة. رفت بین از و بیاورد دوام نتوانست آنجا هم در دانید می

 در آن داری که بازار سرمایه کشورهای با کاال تولید نظر از نتوانستای  برنامه اقتصاد با چون ولی

 اقمار بازار و داخلی بازار رشد، ازای  دوره یک از بعد کند، رقابت کند می بازی را اساسی نقش

 دهد. درنتیجه رشد بیشتر را تولیدش تا بتواند داد نمی امکان غیره، دیگر به آن و شرقی اروپای

 خودش سطح هم کشورهای با رقابت به قادر نیز جهانی بازار جهانی بیاید. در بازار به شد مجبور

 کاالهایش. التین نبود آمریکای کشورهای و صنعتی کشورهای دیگر و "چین" ،"کره" مثل

 روسی تقریباً کاالی جهان کشورهای سطح در شما امروزه نداشت. سرویس دوام بود و بی

 که بود فضایی و تسلیحاتی صنایع داشت، که روسیه در آن پیشرفت قسمتی تنها. بینید نمی

خوبی  های و پیشرفت کنند رقابت جهانی بازار بتوانند در به آن اختصاص دادند تا هنگفتی هزینة

 کجا به شوروی مثل کشوری عاقبتِ که دانیم می ما بنابراین. داشتند که در سطح باالیی بود هم

 آنچه. شود حدودی از آن الگوبرداری می تا امروز که است "چین"دیگر  کشور. شود می کشیده

 شوروی برای 1921سال  در "لنین نپ" برنامة از غیر چیز هیچ گیرد، می انجام دارد "چین" در

 اینکه به شود، می اجرا دارد چین در امروز دقیقاً جدید؛ و اقتصاد برنامة یعنی "نپ" برنامه. نیست

 حزب در دست دولت که باشد به این خوش دلشان و بدهند آزاد حرکت اجازة داری سرمایه

 ما سوسیالیست است و این باور را داشته باشند که و کارگری دولت کمونیست قرار دارد و

 برنامة دقیقاً دارد "چین" امروزه. انجام دهند هایی فعالیت خرده اینها که دهیم می اجازه خودمان

 دولت یکگویند،  می کمونیست حزب دولت به آن که دارند دولتی .کند می اجرا را "لنین نپ"

 از جایی جابه حال در مرتب کارگر،ها   میلیون کند، می بیداد استثمار جامعه، درون اما حزبی. تک

 و باالست بسیار استثمار سطح کنند. می زندگی شرایط بدترین در دیگرند و منطقة به منطقه یک

 داری خصوصی سرمایه سوی عمدتاً به بلکه نیست، شوروی مثل دیگر هم داری دولتی سرمایه

 حکومت از دست شود مجبور آن که دولت شد خواهد طوری تناقضات رفته رفته و درو می

 در شراکت ادعای کم کمگیرند و  دارند شکل می دار سرمایه قشرهای زیرا بردارد، حزبی تک

 برویم. را اشتباه های راه این نباید ما. کرد را خواهند جامعه سیاسی حرکت و سرنوشت

جهان و  کنونی تجربیات از آموختن با کنیم سعی باید آینده، نظام در کردم، عرض طورکه همان

 نسبت هایش، بدی همة داری که با سرمایه گزینة جزای  چاره متأسفانه اینکه پذیرفتن با
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 توانیم نمی قروقاطی و هردمبیل سیستم یک تر است، نداریم. با پیشرفته داریم اآلن که سیستمی

 دست را در پول که طبیعی و نفت منابع ببریم. با پیش کتاب و حساب با و برنامه روی را جامعه

داری  سرمایه تولید که ییها  سختی و مصائب بشود که دارد وجود این امکان گذارد، می دولت

 بین تعادلی کرد و کم حد مقدور را تا کند می ایجاد محرومان و جامعه عظیمهای  توده برای

 .نمود اجتماعی ایجاد عدالت و پیشرفت نیازهای
 ؟کنیم صحبت نروژ کشور نمونه از برای توانیم می نروژ. آیا کشور مثال عنوان به ذ:

 اصالً درست نیست. نروژ با ایران مقایسة ولی توانستیم، می کاش ر:
  کنم. نمی اصالً مقایسه من ذ:

 و است کوچکی کشور نروژ دانیم می که جایی تا. است هندوانه و سیب مقایسه مانندِ این ر:

 در آنجا که زمانی از. نداشت چندانی درآمد زیرا برخوردار نبود، اقتصاد خوبی از پیش وقت چند تا

 را روابطی و کرده گذاری سرمایه مختلفی های قسمت در توانستند آن درآمد با شد، پیدا نفت

 هشتاد کشور یک ایران نمایند. کم داری را ناشی از سرمایه مسائل حدودی کنند و تا برقرار

 ندارد. در ایران اقوام را سوئد کشور شرایط جوّی، و طبیعی شرایط نظر از که میلیونی است

 منطقة ایران نیز داریم، همچنین را ملّی و  قومی کنند، درنتیجه مسائل می زندگی مختلفی

 اسپانیا یا کرة مانندِ کنیم پیدا خوبی نمونة بتوانیم اگر کنم می فکر من خاص خود را دارد. وضعیت

برسیم.  آنجا به بتوانیم بعدی های حرکت در کهی یها نمونه کار، بلکه شروع در نه جنوبی. البته

 امروزه سوسیال من، نظر به قابل اجرا باشند ایران در بتوانند داری که سرمایههای  نمونه

 واقعاً هیچ یعنی ؛مسمی بی اسم یک است، اسم یک نیست، سوسیالیستی حرکت دمکراسی

 در گذاشت، دیگری اسم یک را احزاب اینشد اسم  راحتی می به ندارد. اجتماعی محتوای

 و سوسیالیسم سوسیال، کلمةمطرح شدن  به در ایران، نسبت داد. سیاست آنها تغییری رخ نمی

 خودش و مرحلة را در جامعه هر اجتماعی - تاریخی مسئلةبایست  می دمکراسی، سوسیال

 ماهای  خوانده درس 1357 انقالب در. کرد پیدا حلی  راه برای آن دید و واقعاً هست، که طوری آن

 بزرگ انجام دهیم، خیلی انقالب یک خودمان خواستیم می وقتی افتادند، راه فقیه ولی دنبال

 یا نفوذ تحت سال 35 کهای  جامعه یک از توانید نمی شما درآمد. میان آن از اسالمی انقالب

 بین از شده کمتر دارد روز هر بخشی از جامعه، در حداقل یی که فقیه است والیت حکومت تحت

 جامعه اصالً یک که نروژ، جامعه به بپرید جامعه این ازباره  یک هنوز غالب است یی به رود، اما می

 بود خوب که چه کند آرزو آدم است دیگر. خوب تاریخی تکاملی از سطح یک دیگری است در

مان  آخر زندگی دیگر که من نسل خواهد ماند. آرزو باقی همان سطح در ولی شد  چنین می اگر
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 جهان سطح داری در سرمایه که زمانی تا ایران، در تر جوان های نسل و شما نسل ولی است،

 اش. مثبتهای  جنبه و ها بدی تمام با دید، داری نخواهند سرمایه جز  نظامی متأسفانه است حاکم

 کلّ دارد. هم هنوز داشته و تاریخ در هم مثبتهای  رویکرد ندارد، جنبة منفی داری فقط سرمایه

دلیل  بی بنابراین است. بوده سیستم این چارچوب در کرده پیشرفت که علمی  و تکنولوژی

 کنیم، درک درست را مارکسیسم و سوسیالیسم اگر قرار گرفت. نبایدها   عنوان وها   نام تأثیر تحت

 ییها  نظام استقرار چنین در شرایط کنونی امکان ما جامعة در که شد خواهیم متوجه وقت آن

 . دنندار وجود هنوز
 چرا و نشد؟ چرا برسیم رشد و پیشرفت دمکراتیک، کانال یک به داشتیم امکان ما 57 سال در ذ:

 را انجام دهیم؟. کار این نتوانستیم

 ولیتوان آن را توضیح داد.  نمی مانده باقی وقت این در و نسبتاً مفصل است بحث این ر:

 نوع از جوامع تحوالت و حرکات بخواهد کسی هر عرض کنم که تیتروار مختصر و صورت به

 را گذشته سال چهارصد در اروپا تکامل تاریخبایست  کند، میدرک  و بشناسد را ایران جامعة

داری  سرمایه جامعة طرف داری به سرمایه از پیش جامعة یک از کند. ما مطالعه خوب خیلی

 که آنچه. کرد شروع پیش سال صد ی چهار پنجاه سیصد و سیصد ی اروپا که حرکتی. رویم می

 که آخر آن است مقطع یعنی است، پدیده یک آخر بینیم، مرحلة می نروژ یا اروپا در ما امروز

 را پدیده آخر یک مقطع دارد. این آخر آن نیست، بلکه ادامه زمان منظور من کنیم. می مشاهده

 اواخر تا اروپاییهای  جنبش گرفته است، تمام مراحل انجام اروپا گذاشت. در آغازش جای به نباید

 و ها  پولیتن اولیه مهاجرین تمام. بودند مذهبیهای  جنبش بیستم قرن اوایل و نوزده قرن

 یا رفتند، آمریکا می به کردند می فرار اروپا از کلیسا کنترل فشار از که کسانی تمام و کویکرها

 سال سی و جنگیدند بر سر آن که ها  کاتولیک با های دیگر دعوای جریان یا پروتستانتیسم، جریان

 سر پشت را اینها همة ها شد. اروپایی ویرانه به تبدیل و رفت بین از اروپا نصف و کشید طول

 . گذاشتند

تنباکو  جنبش شروع آن که کنیم می طی داریم ما که است ییها  حلقه از یکی 57 انقالب

 بهها   فکولی. گیرد می آخوندها انجام وها   فکولی اصطالح به بین ائتالفی تنباکو، جنبش از. بود

 ایده داشتند، اینها مردم نفوذ توده بین آخوندها بودند و شده آشنا اروپایی جدید نظریات وها   ایده

 با بایست می دهند، انجام حرکتی جامعه در خواستند می اگر بنابراین. نداشتند توده آنها نداشتند،

 توده بسیج امکان طرف دیگر از و جدید نظرات و ایده طرف یک از که کردند می ائتالف هم

 جریان همین عین مشروطه نیز جنبش در رسید، پیروزی به که دانیم می را تنباکو جنبش. باشد
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 در شاه رضا از بعد بودند. مذهبی علمای و بهبهانی، طباطبایی جنبش، رهبران شد و تکرار

 که در بازار شد. تکرار دوباره قضیه همین کاشانی هم تقریباً و دورة مصدق، 1320 های سال

شمار  به نفت صنعت کردن ملّی مبارزة برای مصدق نیروی اساسی های ستون از یکی حقیقت

 مقام در خمینی که وقتی 1357 در. آخوندها بود قدرت زمینة و مذهبی ظاهر، به حتیرفت،  می

را داشتند، خیلی  مشروطه جنبش شان تاریخی مردم که در حافظه برای گرفت، قرار رهبری

 و هست تقلید مرجع که آخوندی یک حاال هم اینجا بود رهبر آخوند یک طبیعی بود که آنجا

 و رهبر آمده دزد، نمی را مردم مال مکد و نمی را مردم خون است، صالحی آدم گوید، نمی دروغ

هست،  ملّی جبهه هستند، هم غیرمذهبی سکوالر اصطالح به نیروهای حال عین است. در شده

 در جمعیتی جایی جابه یک سفید، انقالب نتیجة در دیگر طرف غیره. از و هستند چپ جریانات

 حاال که هایی  دهقان شدن سرازیر و ارضی رفرم جریان رفتن بین از گرفت. با صورت ایران

 ترکیب آمدند، کار می کردن پیدا برای تهران ویژه به شهرها به و بودند فروخته را شانهای زمین

تأثیرگذار  دیگر رشت، و اصفهان تبریز، تهران، مثل شهرها های جمعیت. خورد هم به جمعیت

 شده آزاد روستاها از که میلیونی تودة این کننده بود. سیاسی و اجتماعی تعیین جریان نبودند، بلکه

 روستا در آنها کردند. مذهبی پیدا رهبران و ایدئولوژی رهبران با را اش رابطه مسائل، بهبود با بود،

های  فکولی وها   تحصیلکرده دیگر طرف شناختند. از نمی دیگری چیز آخوند و از مسجد غیر

 دوران مثل جریانی کردند می فکر شود. حاکم آخوند ایران در که دیدند نمی را این امکان شهری،

 کند. می اداره را مملکت دیگری و کرده بسیج را نیروها تقسیم که یکی کاشانی، با این و مصدق

 نفوذ و توطئه منابع صورت به ارتش دربار و هنوز بود، کاره نیمه پیروزی همیشه 1357 از قبل تا

 این ولی. ائتالف این دست به افتاد قدرت و شد برعکس قضیه بار این. داشتند حضور خارجی

 سرپوش شان واقعی تضادهای روی سال صد به نزدیک زیرا کند، حکومت توانست نمی ائتالف

 از و بودند امپریالیسم ظاهراً مخالف هر دو دلیلی، هر به حاال بود و نشده مطرح یا بودند گذاشته

 و برگرداند عقب به را جامعه خواست می یکی ولی کردند، می بهبود صحبت و رستگاری آزادی و

 بازرگان نبود، دولتی رو امکان تشکیل چنین از این. را داشت جلو به جامعه هدفِ پیشبرد دیگری

 پیروز دیگری به بایست یک جناح می کند. حفظ عمل در را ائتالف این نتوانست ولی کرد سعی

 دنبال به که نبودای  توده بود، شده بسیج جا همه و روستاها ،ها  خیابان در که میلیونی تودة .شود

 آن در که ییها  تحصیلکرده تعداد رفت. داشتند، می را ها ایده بهترین اگر ها، حتی تحصیلکرده

 عدد یک نباشد، شمار انگشت اگر شود، می چنان و چنین بروید اینهادنبال   اگر دادند هشدار دوران

 منی روح» گفت می که نیروهایی برابر در توانست نمی تعداد این صورت هر در رقمی است. دو
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نداشت،  هم مذهبی حکومت تجربة هیچ و دید می ماه در را خمینی عکس و «منی جون خمینی،

 شب که است علی حضرت حکومت مانندِ حکومت این گفتند می حاال تا اینهایی که بایستد.

 کردند. می تعریف قبیل را بود و مسائلی از این رفته حبشی کنیز پای خار در چون، برد نمی خوابش

شود  نمی من، نظر به سنجید. دوران وجود داشت باید آن که فضایی و آگاهی با را اوضاع بنابراین

 اشتباه تحصیلکردها و خوانده یی درس کنم عرض چه روشنفکر که روشنفکرها یی کهگفت 

 جای به و دارد وجود امکان دو برابرتان در که دهد زمانی روی می اشتباه عقیدة من، به .کردند

 اشتباه که شود معلوم عمل در و کنید می انتخاب را یکی آن کنید انتخاب را درست امکان اینکه

 انقالب همه اوایل آن باشد یادتان اگر نبودند، آگاه رفتند می خمینی دنبال که کسانی. کردید

 این ما. بروند دیگر ماه دو اینها که بودند این انتظار در و، دیگه ماه دو دیگه ی ماه دو گفتند می

داد.  زیادی هزینة البته بلندی برداشت، بسیار گام ما جامعة تجربه این با زیرا داشتیم، نیاز را تجربه

 . داری سرمایه جامعة داری به سرمایه از پیش جامعة از گذار برای بلند گام یک
 تقویت را ایده این الاقل یا. رسید رفاهی و دمکراتیک جامعة یک توان به می به نظر شما چگونه ذ:

 . دهیم؟ انجام باید کارهایی را چه برسیم؟ جامعه این به تا کرد

 تعیین مشخصه جامعه را چندکه این  کنم عرض رفاهی جامعه به راجع دهید اجازه ر:

 سالمتی، بیکاری، بیمة اجتماعی ازجملههای  بیمه شبکة حقیقت یکی از آنها در. کند می

 سوسیال دستآوردها کدام از این هیچ. غیره است و سالمندان از نگهداری مسئله بازنشستگی،

 سال در کنم می فکر سوسیالیست بود، که ضد "بیسمارک" را قوانین این نیست. دمکراسی

او . کرد وضع آلمان در بار اولین برای بکشد، سوسیالیسم را پای زیر فرش اینکه خاطر به 1888

ها، این قوانین یا جامعه رفاهی را  سال آن در سوسیالیسم خطر و کارگری جنبش از مبارزاتِ بعد

 ما که جهانی اینو درک کنیم  بدانیم، خوب را اروپا جامعة تاریخ واقعاً باید ما کرد. گذاری پایه

. داریم قرار خم آن و پیچ کدام در ما و رسید اینجا چگونه به هستیم رو روبه با آن امروز

 بین مناسباتی دمکراسی نیست، اینها و دادگستری پارلمان، انتخابات، داشتن برگزاری دمکراسی،

 این بتوانند که باشند داشته قرار تولیدی و تاریخی رشد از سطحی یک در باید مردم است. مردم

 کاالست. در مبادله کاالیی و تولید مناسبات، این زمینة. کنند برقرار خودشان بین را مناسبات

قرار  هم مقابل در مستقل و برابر آزاد، های انسان صورت به کاال فروشندة و خریدار کاالیی، تولید

 زنان و کرده رشد زنان مثالً جنبش که شود مشاهده می امروزه اروپایی، جوامع در. گیرند می

 ولی بوده، سهیم تحقق آن در مبارزه و درست است که جنبش شوند، می اجتماعی حقوق دارای

. فروشند در بازار می کاال صورت به را کارشان نیروی مردان عین زنان که است اصلی این زمینة
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ستد قلمداد  و داد از طرفی عنوان به زن بنابراین. دارد احتیاج کار نیروی این داری به سرمایه بازار

اش با  همچنین رابطه مساوی، و برابر و حقوق فروختن، و خریدن ستاندن، و دادن .شود می

. کند می کسب بیشتری اجتماعی حقوق شود تا مرد، سبب می کارمند یا کارگر فالن کارفرما، با

 نتیجة بچه، تولّد ولی کند می متولد را بچه که است ییماما اما شبیه دارد، نقش مبارزه هم طبیعتاً

 و طبیعی تکامل این آخر مرحلة انجام برای استای  وسیله نیست، او فقط ماما وجود و حضور

 شود، برقرار چنین مناسباتی ما جامعه در داریم که زیادی فاصلة هنوز ایران در من، نظر به. واقعی

 بایست است، می حاکم قانون و آمریکاست در که مناسباتی مثل کنیم، الگوبرداری بخواهیم اگر

نیست  طور این هم آمریکا در بکنند یی اگرچه کنترل را همدیگر باشند، مجزا کامالً همدیگر قوا از

 وجود با سازند یی ولی می را افکار آنها و ارتباطاتی است وسایل پولدارها و دست اساسی قدرت و

 ما برقرار است.ها   انسان بین معینی مناسبات دیگر، جوامع به نسبت شده داده چارچوب در این

توان انجام آن را  اگر که کاری فعالً اولین برسیم. آنجا به تا داریم درازی و نسبتاً دور راه هنوز

 و گام برداشتن برای زمینه تا شویم خالص کنونی نظام این شرّ از که است داشته باشیم، این

  مهیا شود. است، ایرانیان همة و شما من و آرزوی که جهتی در حرکت
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 نژاد  ناصر رحمانی -6 -1

 .1394پنجم خرداد ماه  ی برابر با 2015ماه می  26 شنبه سه وگو: تاریخ گفت

ما نژاد گرامی. از اینکه این وقت را به  درود بر شما آقای رحمانی والفقاری:ذمهدی  -رادیو پویا

 .سپاسگزاریماز شما  ،ددیدا اختصاص

تان هستم.  تان. بسیار خوشحالم که در خدمت درود بر شما و شنوندگان محترم نژاد: رحمانی

دعوت شما برای من بسیار مهم و باارزش است. البته باید در ابتدا بگویم بحث سیاسی امروز با 

م ا هو من ماند همخوانی ندارد تئاتر است، ظاهراً ةمن که هنر است، یعنی مشخصاً در عرصة حرف

خواهم بشوم.  می ام و وارد یک بحث سیاسی م اینجا در برابر شما نشستها تی آمدهأجرکه با چه 

 گذاریم.  می بماند و قضاوت آن را برای بعداین حاال 
شما در انتخاب یا ی ها و فعالیت ها اینکه تبلور دیدگاه ید، کمادهمیشه شما یک فعال سیاسی بو ذ:

ن ورود به د، گویای این ویژگی شماست. قصد می متعدها نوشتن و همچنین اجرای نمایشنامه
عنوان یک کنشگر سیاسی  به عالیجنابه ای شما نیست. با توجه به اینک تخصصی و حرفه ةحوز

ت آزادی و عدالة برنام"فعال بوده و هستید، از شما خواهش کردیم در راستای بحث امروز 
 داشته باشیم. ییوگو گفت "اجتماعی

فعالیت من یا ة شما به اینکه در حوزة بسیار از شما آقای ذوالفقاری عزیز سپاسگزارم. اشار ر:

من هم  یکاشخواهید وارد شوید، باید بگویم ا شود، نمی می به آن چیزی که تخصص من گفته

بینم که من نه این  می ولی شدم. تخصصی شما نمیة تی داشتم و وارد سیاست و حوزأجر چنین
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دوراندیشی را داشتم نه این جسارت را که حدود خودم را مرزبندی کنم. ولی بهرحال چون من 

ام  دلیل سرشت و ماهیت کار تناتری هم به ام، آن در حاشیه به مسائل سیاسی نظر و توجه داشته

ام کار روی صحنه  خودم کوشش کردهة که همیشه با توجه به مسانل سیاسی و اجتماعی جامع

ة ای، حوز کردم و براساس موضوع هر نمایشنامه می ن زمینه مطالعهیناچار باید در ا ببرم، به

 ناگزیرم. لذا شناخت میاجتماعی آن کار و موضوع و روابطی که در آن نمایشنامه مطرح بود را 

کید کنم که آنچه أخواهم ت می جا م. بنابراین من همینا روی مسائل سیاسی در حاشیه کار کرده

پرداز  سیاست و نه همانند یک نظریهة عنوان یک فرد متخصص در عرص گویم نه به می من

این حوزه هستم. مثل خیلی به د نم عنوان یک آماتور، یعنی مانند یک فرد عالقه سیاسی، بلکه به

، دقتصااز افراد دیگر که در جوامع مختلف نظر سیاسی دارند، چون زندگی، جامعه، فرهنگ و ا

گیرد، من هم در این  می سیاستمداران شکلة وسیل ای، عمدتاً به امور معمول هر جامعهة مثل هم

بشناسم، به مسائل سیاسی  را خودمة جامعهمچنین که وضع خودم را در این جهان آشفته و  حدّ

 مند هستم و توجه دارم. عالقه
خواهم از  می است و دمکراسیبحث امروز ما در خصوص سوسیال  ،گونه که اطالع دارید همان ذ:

 برای شنوندگان عزیزصورت خالصه  هبرا  دمکراسیای از سوسیال  شما خواهش کنم تاریخچه
 بفرمایید. ائهار

 مسئلةید، ندا می طورکه شما بهتر از من ، هماندمکراسی سوسیالة کنم. مسئل می خواهش ر:

باید گفت که  ،بخواهیم یک نگاه سریع تاریخی به این پدیده بیندازیمای است. اگر  بسیار پیچیده

طور که از اسمش پیداست،  شود و هدف آن همان می از اواسط قرن نوزدهم مطرح موضوعن یا

طور  هرا ب دمکراسیی سوسیال ها است. ریشه دمکراسیاستقرار عدالت و رفاه اجتماعی و 

کارگر در ة طبقة رد که با پیدایش اولین حزب عمددنبال ک 1860ی ها توان از سال می مشخص

طورکلی  بهگذاری شد.  پایه "لافردیناند الس"اروپا به نام انجمن سراسری کارگران آلمان توسط 

الت سوسیالیستی در جهان شکل دلیل تحو به ،سال حیات خود 150طی این  دمکراسیسوسیال 

از نیز یی را ها داشت، فراز و نشیب ییاروپا، و بر اثر تحوالتی که این جنبش در کشورهای گرفت

دچار دگرگونی  ،های مختلف گروه  اهیم و برداشتفکه از لحاظ نظری، شکل، م سر گذراند

بوده است. از جمله تغییر و تحوالتی که این  دمکراسیهمیشه  آن، یی. اما هدف نهاگردید

خر قرن بیستم، متحمل شده ی از اواسط قرن نوزدهم تا اوایعنجنبش طی این یک قرن و نیم، 

و همچنین در ترکیب  ییتغییر در شرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپاة است، در نتیج

داری امریکا و اروپا در قرن  ویژه تغییر و تحوالتی که در جوامع سرمایه طبقاتی این جوامع، به
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م دچار تغییراتی ن جنبش سیاسی هیدوم قرن بیستم صورت گرفته، اة یمندر  بیستم و عمدتاً

کار شدن آن است. به زبان دیگر یعنی  محافظه ،آنة دمعة که به نظر من مشخص ،است گردیده

 رفرمیستی آن است. طلبی یا ی انقالبی آن و برجسته شدن وجوه اصالحها گ شدن جنبهنکمر

در قرن نوزدهم که توسط یکی از  فرضاً یی در آلمان دمکراسیتوان گفت که سوسیال  می

و سوسیالیسم انقالبی  یی شکل گرفت "فردیناند السال"پردازن این جنبش به نام  نظریه

گیرد.  می ریشه شد، از آنجا می رهبری "انگلس"و  "مارکس"توسط  الملل اول که عمدتاً بین

با سوسیالیسم انقالبی که از همان آغاز تا به امروز  دمکراسیی سوسیال ها تفاوت و اختالف

عکس  بر دمکراسیمعنا که سوسیال  این هبو بیش ادامه دارد.  روی آن بحث است، کم

معتقد است که  یی به آن اعتقاد دارند ها که مارکسیست یی سوسیالیسم یا سوسیالیسم انقالبی

در درون سیستم  ،تدریجیصورت  بهمیز و آ ی صلحها تغییرات اجتماعی و سیاسی را باید از راه

معتقد  "السال"و  "ادوارد برنشتاین" یعنی ،این جنبشة داری انجام داد. رهبران برجست هیسرما

طور که اشاره  داری به سوسیالیسم هستند. و همان آمیز از سرمایه به گذار تدریجی و مسالمت

دانیم  می که حالی گیرد. درتواند انجام  می داری این تحوالت در درون سیستم سرمایهة هم ،کردم

ا ب رو از ایندهد،  این تغییرات را نمیة وجه اجاز هیچ داری به معتقدند که سرمایه ها مارکسیست

ة ناگزیر طبق و دشو میتعارضات طبقاتی  منجر به ،کند می یش و فشاری که ایجادها تسسیا

معتقد بود  ،شبن یکی از رهبران این جنعنوا به "برنشتاین"دهد.  می کارگر را به انقالب سوق

ی خودش مثل بیکاری، مازاد ها ه بسیاری از ضعفبداری ظرفیت این را دارد که  که سرمایه

او تولید، نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر ثروت یا مالکیت ابزار تولید و از این قبیل، فائق آید. 

شود ای تقسیم  ی پراکندهها تدریج در گروه تواند به می یمالکیت ابزار تولید و ثروت ملّ» :گفت می

. البته او این نظر را در «داری محدودتری تمرکز پیدا نکند ی سرمایهها ا گروهیافراد  تا در دستِ

داری در جهت  هیبینیم که رشد و گرایش سرما میامروز آشکارا قرن نوزدهم اظهار کرد، ولی ما 

ی اخیر ها . در همین سالقرار داردی محدودتری ها ر دستهرچه بیشتر تمرکز ثروت و سرمایه د

"جنبش اشغال"شی به نام بناظر جن ما
یک درصد در برابر نود و نه درصد را ة بودیم که مسئل (1)

با  "برنشتاین"دهد نظرات  می ای است که نشان ی برجستهها کند. این یکی از نشانه می مطرح

ه نمعتقد بود که شرایط اقتصادی و اجتماعی  "برنشتاین"حال  کند. در عین واقعیت تطبیق نمی

رود. همچنین او اعتقاد داشت که از  می کارگر، بلکه به محو آن پیشة به تشدید و تداوم فقر طبق

                                                           
1. Occupy Wal – Street. 
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تدریج نظام  تواند با انتخاب نمایندگان سوسیالیستی خود، به می کارگرة طریق انتخابات آزاد، طبق

وجه به این مسئله اعتقاد  هیچ به "انگلس"و  "مارکس"که  حالی سوسیالیستی را مستقر کند. در

داری، ناگزیر به یک انقالب  کارگر توسط سرمایهة انقیاد طبق بر این باور بودند که نداشتند. آنها

خشونت نظام  دمکراسی، رهبران جنبش سوسیال خالصه طور شود. به می سوسیالیستی منجر

 داری ادعای سرمایه ،دمکراسیکنند که تحت لوای  می رو تصوّ گرفته داری را نادیده سرمایه

م، اصالحات اجتماعی را انجام قدا انتخاب نمایندگان خود، قدم به بتوانند در صلح و آرامش  می

در  "انگلس"و  "مارکس"که نظام سوسیالیستی است برسند.  شان به هدف نظری دهند و نهایتاً

اند و سوسیال  ت کردهبصح دمکراسیسوسیال ة دربار یی ندهصورت پراک منتها به یی خیلی جاها

بیش رنگ سوسیالیسم  و بینند که کم می ای از حزب جمهوریخواه عنوان شعبه به»را  دمکراسی

تیز با  دمکراتی ها ی سوسیالیسم را ندارد. آنها به سوسیالیستها . اما در حقیقت ویژگی«دارد

جدهم برومر لوئی ه"در  "مارکس"ه کنم که فاضاکنند. این را هم  می همین تعبیر اشاره

دهد  می پردازد، توضیح می فرانسه 1848که به ارزیابی و تحلیل دقیق شکست انقالب  "بناپارت

میان  یائتالف»، در مخالفت با ائتالف بورژوازی فرانسه، 1848که چگونه پس از انقالب 

 .«گیرد می شکل دمکراتیکاصطالح حزب سوسیال  هعنوان ب بورژوازی و کارگران به خرده

را از  دمکراسیسوسیال ة دربار "مارکس"ة تر شدن موضوع، جوهر اصلی اید برای روشن
 :خوانم می برایتان "ی بناپارتئجدهم برومرلوه"کتاب 

 ،توان چنین خالصه کرد که در این نظام فکری می را دمکراسیسوسیال ة خصلت ویژ

سرمایه و نظام مزدوری  یینها ی برای نابودی دو حدّوسایلجمهوری  دمکراتیکنهادهای 
داری  سرمایه امی طبقاتی نظها مصی هستند تا تخاوسایلبلکه  ،شوند مالزم با آن تلقی نمی

 تخقیف پیدا کند و جای خود را به هماهنگی بدهد. 

 ها دمکراتی آن روز سوسیال ها ا سیاستبی دیگر آن را در رابطه ها در ادامه، ویژگی

 "مارکس"نظریة ن معتقدم که ، می امروزها دهد. بنابراین با توجه به واقعیت می توضیح

 دچار تحوالتی ،هرحال این جنبش از اواسط قرن نوزدهم تا پایان همان قرن است. به  هنبینا واقع

و  در آلمان ایجاد احزاب کارگری مارکسیستی است که عمدتاً ،این تحوالت هجمل از ،شود می

نامند و منطقی هم که  می سوسیالیستی دمکراتیکآیند که خود را احزاب  می وجود هاتریش ب

بود. همچنین  1848ی ها کید بر تداوم انقالبأخاطر ت هب برای انتخاب این نام وجود داشت، بعضاً

 دمکراسیامان برای  بیة درگیر یک مبارز ،یشانها خاطر ایده که آنها معتقد بودند به دلیل این به

ی عمومی و انتخاب نمایندگان پارلمان که أدست آوردن حق ر یعنی برای به ؛سیاسی هستند
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به  شوندتا قادر  باشندلی هم قدرت عمَدارای ، بلکه نبودهعنوان اعضای مشورتی دولت  فقط به

ویژه  هی زندگی اجتماعی است، بها در تمام عرصه دمکراسیشان که همان گسترش  هدف نهایی

 طبقاتی قرارة معنا، البته، در تعارض با سلط این در دمکراسیل شوند. سوسیال ئید، نالان توسازم

 .کارگر استة به معنی رهایی طبق ،گیرد، چون وقتی حزبی با این برنامه جلو بیاید می
خصوص در ب ای، به احزاب توده دمکراسیل احزاب سوسیال از طرف دیگر همراه با تحوّ

خواهند  می اینکه آیاة اربتصمیم در :گیرند می آنها در برابر چند مسئله، قرارآلمان و اتریش، 
شان نهادهای  هدف برای دستیابی به سوسیالیسم متمرکز کنند و اختصاصاً شان را عمدتاً ارزهبم

خواهند همزمان  می ی پارلمان است؛ یاها دست آوردن اکثریت صندلی هسیاسی موجود، یعنی ب
اعتصاب " راجع بهیی ها ویژه در کشمکش هب مسئلهپارلمانی شوند. این  فراة درگیر یک مبارز
همچنین بحث دربارة نقش زور یا خشونت در  و اول قرن بیستمة در طول ده "عمومی سیاسی

، "ورگیلوگزامب"، "وتسکیئکا"رار گرفت که در آن یمورد بحث ق ،ة کارگریمبارزة طبق
 ها پس از قدرت گرفتن بلشویک ،خشونت یا زورة سئلن شرکت داشتند. ماو دیگر "هیلفردینگ"

به خود گرفت. ولی سرانجام، اکثر  حادیبرآمدن فاشیسم، صورت ة ویژه در دور ه، ب1917در 
 ةدر کنگر ی  رهبر حزب سوسیال دمکرات اتریش ی"رئاوب" ةاروپا نظری دمکراترهبران سوسیال 

ظریه به نپذیرفتند. این  را خالصه شده بود "خشونت دفاعی"ر عبارت دکه  (1926) (1)لینتس
 برای بورژوازی، خشونت به پاسخ در افراطی تدبیر یک عنوان به تنهاعنوان آخرین چاره و 

 .شد پذیرفته مسلحانه، قیام و عمومی اعتصاب
دست آوردن اکثریت در  به برای، دمکراتیم که سیاست احزاب سوسیال نبی می تدریج اما به

 ،کارگرة سوای طبق ،ی اجتماعی دیگرها یعنی جذب هر چه بیشتر گروه ؛اتیکدمکریک سیستم 
ة آید و نیز همراه با رشد طبق می نظره ب یتالف با احزاب دیگر ضرورئکه ا بخصوص زمانی

کنند. موضوع دیگر اینکه احزاب  می ک گرایش رفرمیستی سوق پیدایبه سمت  ،متوسط
 داری هیرون سیستم سرمادبیشترین تالش خود را برای اصالحاتی محدود در  دمکراتسوسیال 

کید مستمر بر اصالحات عاجل در سیاست روزمره و بر أیعنی ت یی ن سیاستی. اگیرند کار می به
وقفه  ی اتریشی و دیگران بیها تسو مارکسی "وتسکیتکا"طورکه  همان یی مبارزات انتخاباتی

شود که هدف این احزاب، دستیابی به سوسیالیسم را در  می کردند، سبب می باره بحث در این
 خود را احزاب انقالبی  1914تا  دمکراتسایه قرار دهد. با وجود این، احزاب سوسیال 

 ند.دکر می معرفی
                                                           
1. Linz. 
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از  دمکراسیبه بعد، معنی سوسیال  1945ویژه از  هب دمکراسیبا تحوالت بعدی سوسیال 
دانستند و بر  می شود. برخی از احزاب که خود را مارکسیست می رگونیی معینی دچار دگها جنبه
ة کنند و از حزب طبق می پشت ها ی انقالبی خود تصریح داشتند، آشکارا به این هدفها هدف

خورد. حزب  می چشم ویژه در آلمان به دهند. این تغییرات به می تغییر نام "حزب خلق"کارگر به 
یی پیش گرفت که ها سیاست، "سبرگدپالتفرم گو"با تصویب  1959کمونیست آلمان در سال 

در موضوع   نبود. همین "اقتصاد مختلط"و یک  "شده داری اصالح سرمایه"چیزی بیش از  اساساً
 ابینیم هنوز سوسیالیسم به معنایی که ما آن ر می تا به امروز که هم اتفاق افتاد و انگلستان

یک از کشورهای اروپای مرکزی و شمالی برقرار نشده و همچنان ساختار  در هیچ ،اسیمنش می
 داری است. هیاساسی این جوامع، ساختار سرما

 .به کجا ختم شد که شوروی سابق را دیدیم سوسیالیسم تبلور ،گونه که شما اشاره کردید همان ذ:
ای اهدافی را که ترسیم نموده بود، برآورده  عهمنتوانسته است در هیچ جا سوسیالیسم حال  تا به
ی اقتصادی در ها یمانابسانباعث  ،داری با تمام توان و قدرتی که داشت ایهمسر ییاز سو و نماید

معضالت جوامع مختلف را  ندداری نتوانست سوسیالیسم و سرمایه رو گردید. از اینجوامع مختلف 
اشاره کردید که آنها بیشتر بر سر ایجاد یک  "برنشتاین"و  "السال"ه نظریات ب کنند. شماحل 
امروزه در  ،طور نسبی کردند که به می صحبت دمکراسیمعقول رفاهی و آزادی و ة جامع

در حد معقول  و شود می دیده نلور این جریابت ... کشورهای اروپای شمالی همانند سوئد، نروژ، و
 گذارند. من می شهروندان خوددر اختیار  رایی ها رفاه اجتماعی و سرویس ،ها این دولت

 ةما از نظر توسعة خودمان در ایران بکشانم، جامعة این بحث را به داخل جامعة خواهم دامن می
ابل قیاس نیست. لذا ق اروپاة ا جوامع پیشرفتب دمکراسیافتاده است و از نظر  صنعتی بسیار عقب

در کشورهای اروپای شمالی و همچنین با در  دمکراسیسوسیال  ةبا در نظر گرفتن کارکرد پدپد
ما ة تواند در جامع می دمکراسیبه نظر شما سوسیال  آیانظر گرفتن وضعیت فعلی در ایران، 

 ؟کارساز باشد

 وجه ادعا ندارم هیچ هشما بسیار کلیدی، حساس و مهم است. البته بگویم که من ب سؤال ر:

خودم را خدمت شما درک خصوص برداشت و  ینر اددقیقی به آن بدهم. ولی  پاسختوانم  می

مانده  عقبة سفانه، یک جامعأایران، متة ورکه شما اشاره کردید جامعط کنم، همان می عرض

شناختی و یک درک درست و علمی  تحلیل جامعهة بنو از جنانه بی یعنی اگر بخواهیم واقع ؛است

ت به تحوالت نسبای هستند که  مانده ی عقبها آن را ارزیابی کنیم، اکثریت مردم ایران، توده

سانی که در ناز فعالیت و دستاوردهای ا ،دیگریة فلسفی، معرفتی، اجتماعی، سیاسی و هر عرص

تر  و اگر بخواهم کمی دقیق ها است، فرسنگ وقوعامروز اتفاق افتاده و در حال ة جهان پیشرفت
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تردید رژیم حاکم  هم بی ماندگی . عامل اصلی این عقباستبگویم، در حدود سه قرن عقب 

ی ها کنند تا اندیشه می جامعه وجود دارند که تالشدر ی روشنفکری ها حال گروه است. در عین

ال روشنفکران  هدف و ایدهی طورکلّ هبپیشرو را در ایران مطرح کرده و گسترش دهند.  ی وامروز

ة جامعدر و الگوهایی که در اروپا تحقق پیدا کرده،   طبق اندیشهدمکراسی را این است که  ما

یعنی اگر ما  ؛تواند عملی باشد رسد که نمی می نظر به اجرا بگذارند. این استراتژی به نیز ایران

بینیم نزدیک به  می کنیم،ل بارا در ایران دن دمکراسیجنبش سوسیال  ،بخواهیم از لحاظ تاریخی

ید آن ندا می ایرانی وارد ایران شد. شما قطعاً های هلکردیک قرن پیش این اندیشه توسط تحصی

، مرتضی علوی شکل گرفت، با ارانیجمهوریخواه انقالبی ایرانی که توسط تقی ة فرق

آل  ا کنند و ایدهنآش ها کردند مردم را با این اندیشه کوشش شد. آنهای مترقی روز آغاز ها شهیاند

و به سمت نظام اروپا تغییر جهت  دهشاقتصادی ایران عوض  - م سیاسینظااین بود که  آنان

بینانه و عملی نیست. برای اینکه وقتی یک جامعه  ای واقع برنامهاین رسد که  می نظر هدهد. ب

یروی اصلی که در واقع اهرم الزم یک تغییر و تحول نی آن نمردم، یعة ی، یعنی تودکلّ طور به

تاریخی و درک و توان آن را ندارد که مصلحت خود را  ای است، ظرفیت عهمبنیادی در هر جا

پا پیش هم اگر  ،د، طبیعی است که حاضر نباشد برای یک چنین جهشی پا پیش بگذاردناسبش

داکاری، از خودگذشتگی و دادن قربانی فشود. بخصوص که با  می بگذارد با شکست مواجه

بسیار  ،ین سادگی که اشاره کردم نیستهم هباال. البته این بحث بة یعنی با هزین ؛همراه باشد

یم. مردم نایران را مثال بز 1357همین انقالب  :ست. بگذارید یک مثال بزنما تر از این پیچیده

نبود که یک حکومت اسالمی و  نال و قصدشان ای وجه ایده هیچ به ،وقتی علیه شاه بلند شدند

خواستند از ستم یک  می بیاورند. آنهاروی کار را ای که خمینی رهبرش باشد  مانده عقب

 انسانیة شوند و یک زندگی مناسب و شایستو از ظلم و ستم اقتصادی آن خالص دیکتاتوری 

حال هیچ  داشته باشند. اما در عین یی هم از لحاظ اقتصادی، هم از نظر فرهنگی و اجتماعی یی

ای رخ داد که  دلیل فاجعه همین هماندگی. ب علت همان عقب هشناختند. ب الگوی معینی را هم نمی

ایران، هم رذالت و ة ماندگی جامع هم عقب عبارت دیگر، بهعوامل آن پیشاپیش وجود داشت. 

وجه  هیچ هاش با شوروی، ب دلیل منافع خود در منطقه و رویارویی هب و هم غرب گری مالها حیله

ایران روی کار بیابد و کشور  مترقی در ی، معقول، معتدل و نسبتاًیک نیروی ملّ یخواست حت ینم

ل دادند دلیل با مالها معامله کردند و مالها را هُ همین در بستر رشد طبیعی خودش قرار بگیرد. به

اچار نو قدرت را تحویل آنها دادند. بنابراین برای هرگونه تغییری ما  هو آنها را روی کار آورد

ة بشناسیم. برای پیاده کردن اندیش قیقاًدهستیم که ظرفیت تاریخی و فرهنگی جامعه را 
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با توجه به میزان رشد  بایست میامروز ایران ة در جامع دمکراسیسوسیال  سوسیالیسم یا

پیدا شود. آن ای متناسب با جامعه برای تغییر و تحول آتی  برنامهتا فرهنگی ما، کوشش شود 

یک ة ایم. بر پای ا کردهرمول آن را هم پیدفخواهیم شروع کنیم و  می ن مافرض کنیم که اآل

ی ها اوت اجتماعی، باید بدانیم از لحاظ آزادیفتحلیل دقیق علمی و شناخت نیروهای مت

از است. ب، آوردوجود  هاجتماعی چقدر دست این گروه، یا هر کسی که بخواهد این تحوالت را ب

مرز خشونت را از رحمی قرار داریم که  و بی ، دزدد دینی، جانیبدر برابر یک رژیم مست ما زیرا

اش  و حفظ منافع  رش گذرانده و حاضر است برای ماندگاریابعاد عادی و طبیعی و قابل تصوّ

ت که پیش اس  موانع اولیه هاکند. اینحاضر است با هر شیطانی معامله  ،دست به هر جنایتی بزند

 یم.ناز اینکه ما بلند پروازی داشته باشیم، الزم است که راجع به آن فکر ک

من با نظر شما کامالً موافقم که جمهوری اسالمی ایران یک حاکمیت فاشیست دینی است.  ذ:

تمام معضالت آن جامعه از قبیل عدم تولید، فقر، بیکاری، تورم و رشد واردات از کشورهای 

ی غلط دولتمردان کشور است که جامعه را به چنین وضعی سوق داده ها سیاستة نتیج ،خارجی

علمی درازمدت در دستور ة باید یک پروس ،رفاه و آزاد داشته باشیمة که یک جامعاست. برای این

تک افراد  تک بتوانموجود باشد تا هم امکانات مکفی  بایست میگنجانده شود و  ة ماجامعة برنام

 هدونم برد و تمام عناصر آن را پویا سازندگی به سمت جلو روندِة را به یک رشد نسبی در پروس

کتر ارانی و گروهش صحبت کردید داه و آزادی کشاند. اما شما در مورد فبه جایگاه ر و جامعه را

در تغییر و تحوالتی که بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد، تا  یی از زمان، مثالًها و در برهه

ضا ف 57وجود آمد و حتی تا حدودی قبل از انقالب  هحدودی فضای باز سیاسی در کشور ما ب

ی داشتیم. یا امثال آقایان ما در آن زمان نیروهای ملّ ،موجود بود ها این اندیشهبرای ترویج 

یی که ها بودند. چرا در آن برهه دمکراتسوسیال  هااین ،انیاد ملکی و دیگر زنده و شعاعیان

 این افراد نتوانستند کاری بکنند؟ وجود داشتاز سیاسی در جامعه ب ضایف

دانیم که در منگنه یا در قید  می ه است. از این نظر که مااز یک نظر ساد سؤال نپاسخ ای ر:

طور  ست. همانا تر از این نظر من بسیار پیچیده  هیک دیکتاتوری قرار داشتیم. اما داستان بة بست

وجود آمد، بعد از  هاز و آزاد ببای که یک فضای  ترین دوره درستی اشاره کردید، مهم که شما به

کنند و پسرش  می را تبعید ه، پس از اینکه رضا شا1320های  یعنی سال ؛جنگ جهانی دوم بود

 یکند و مملکت، اعضاکه تجربه پیدا  نشانند، تا زمانی می محمدرضاشاه را بر مسند سلطنت

شود گفت فضای باز و آزاد در کشور وجود  می ای بود که دوره ،دولت و وظایف خودش را بشناسد

مملکتی که ناگهان در  به بیان دیگر، ناپذیر بود. ظ تاریخی اجتنابشاید بشود گفت از لحا وداشت 
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شود، بعد یک  می و تبعید شده دار کنار گذاشتهتقاشاهی مثل رضاشاه با آن قدرت، تبختر و 

دچار آشوب است، نیروهای  ی کهمملکت .شناسد مینآورند که الفبای سیاست را  می جوانی را

 جا حضور دارند و جهان هنوز آشفته است و اصالً هیچ رهبرخارجی اعم از انگلیس و روس در آن

ان مملکت را در دست نع ،اجتماعی و اقتصادی - امور سیاسیة کنند عنوان تنظیم هیچ دولتی بهو 

انقالب  متأثر ازثیر انقالب اکتبر و قبل از آن أت تحت نیز ی مترقیها حال اندیشه ندارد. در عین

برای پیشرفت مملکت  ،اند روشنفکرانی که از اروپا برگشته است و فرانسه به ایران راه یافته

، اما شکننده. به همین اند آوردهوجود  هتا حدودی برا شد و ترقی ری ها زمینه ویی کرده ها تالش

جا  دیکتاتوری رضاشاه آنها را به زندان انداختند یا کشتند و تالش آنها به هیچة دلیل در دور

گروهی که در ایران کردند.  می نابرا  ییو چیزها کرده اره از ابتدا شروعبودد باینرسید. حاال 

کشورهای دیگر در سراسر جهان در آن زمان، ة سوسیالیسم را بنا نهاد، همانند همة اندیش

مارکسیسم و احزاب سوسیالیستی و کمونیستی، پیرو ة یعنی اندیش ؛گاهشان شوروی بود قبله

تبلور آن در حزب کمونیسم شوروی در حکومت شوراها مستقر بود مارکسیسمی بود که ة اندیش

کردند.  می و از سیاست آن پیروی آمد شمار می بهاحزاب کمونیست جهان ة گاه هم نوعی قبله و به

را به جای دیگری  خود چنین حزبی که گوش و هوش گونه بود. یک در مورد ایران هم همین

و  ها به نیازها، ضرورت رو ، از اینگیردبجع دیگری سپرده و باید رهنمودهایش را از یک مر

ای  بینانه ی واقعها هتواند برنام نمی مسلماً و طلبد کمتر توجه دارد می خودشة الزاماتی که جامع

 وتوانستند نماینده در مجلس داشته آنها که  . با وجودیارائه دهدبرای تغییر و تحوالت آن جامعه 

، اما نه آنها و نه رژیم، نتوانستند برای دست آورند بهملی أت قابل بتاًنقوذ نسنیز در میان کارگران 

 که ، هنگامیی الزم دیکتاتوری را دیدها تدریج که شاه آموزش ثر باشند. بهؤبهبود مملکت م

و  ها و سازمان ها جلو گروه، قدرت آن را داشتو  لت سامان گرفت و آمادگی پیدا کرددو

کردند را سد کرد و حزب توده منحله اعالم شد و  می مبارزه ییر شرایطغاشخاصی که برای ت

کشف سازمان نظامی حزب توده و  و مرداد 28کودتای  سپس هماعضای آن دستگیر شدند. 

ی دکتر مصدق را برنتافت. این را اشاره کنم که پس از به تبعید ا. شاه حتی حکومت ملّیاضقة بقی

توان گفت که نقش قدرت استعماری  می جنگ شاه، بخصوص با تحوالت پس از ن رضادرستاف

ا ب ویژه به، هشا انگلیس در منطقه و همچنین در ایران تا حدودی پایان یافت و با آمدن محمدرضا

حضور و نفوذ آمریکا در سیاست و سرنوشت آتی ایران یک امر  ،1332مرداد  28کودتای 

ی و مترقی، که برای فت و نیروهای ملّطور روزافزونی قدرت گر ر شد و دیکتاتوری بهکاان قابل غیر

شما را تکرار کنم که  سؤالسرکوب شدند. اگر من  ناما طور بی هتغییر و اصالحات فعال بودند، ب
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که ابتدا  طور همان ؟و کاری از پیش ببرند آورندوجود  هچرا روشنفکران ما نتوانستند تغییراتی را ب

د یا دیکتاتوری و یا مثل امروز، یک بیک نظام مستاشاره کردم، برای اینکه ما همواره در برابر 

ی نتدبیری و نادا کنند. بی گونه تغییری را تحمل نمی ایم که هیچ رار داشتهقنظام فاشیستی مذهبی 

برای خودش فراهم نیاورد. همه را سرکوب کرد جز را شاه در این بود که هیچ نیروی متحدی 

دشمن او بودند. ولی بخش دیگر این  در طول تاریخ،یا در واقع  تصادفاً که ها آخوند و مذهبی

ة صما در عر رتضادِپُ و النظر وسیع، پراکنده، مختلفة د به همین جامعدگر انگیز برمی داستان غم

ساز بر سر  توانند حتی در یک موقعیت تاریخی سرنوشت عمومی و روشنفکری و سیاسی که نمی

را ته باشند تا شرایطی فراهم آید که بتوان تغییری نظر داش ی واحد، تفاهم و اتفاقک موضوع ملّی

در واقع باید بگویم که این بخش یکی از  ،ستنیتنها این بخش هم  ،وجود آورد. مشکل ما به

 روی آن بحث کرد. توان می داستان است کهة ی پنهان و پیچیدها جنبه
درستی پرداختید، اما امروزه چه  ، عدم شناخت و دیگر مسائل بهها کاری ، کمها به تمام نابساماتی ذ:

ن مبارزه کرد و این مشکالت را از سر راه برداشت؟ آست که باید با اموجود  ة ماموانعی در جامع

شویم  می متوجه ،اخبار و ارتباطات با ایران توسط در ایران فعلی، ها توده در خصوص خواستِ

و  یآزاد، در آن تولید و کار که هستندرفاه ة خواهان یک جامع ،مردم تمامقشر فعال سیاسی و 

 برند، ولی من نام این خواستِ نمی دمکراسیچند که نامی از سوسیال  هر .باشد دمکراسی

ا وجود تمام معضالتی که در جامعه موجود است، بگذارم. حال  می دمکراسیعمومی را سوسیال 

 برسیم؟ دمکراسیرفاه و ة توانیم به جامع می به نظر شما چگوئه

ای، ابتدا باید از خود آن پدیده شروع کرد.  پدیده و گونه تغییر در هر عنصر برای هر ر:

 که طبیعی استکنیم، چون ما ایرانی هستیم و  می تصحبایران ة بخصوص وقتی راجع به جامع

امیدمان به ایجاد تغییر در آن ة مان به آنجاست. بنابراین هم همچنین نگاهو  وگو گفت هدفِ

سبی و در نطور  کنیم که به می ای صحبت یک جامعهة فرض کنید زمانی دربارسرزمین است. 

 ای است و ساده وجود آید. این مورد نسبتاً هدهد که تغییراتی در آن ب می معقول و طبیعی اجازه حدّ

سال تاریخ و عملکرد یک دولت  36زمانی در برابر ما  کیشروع کرد. اما  ییجا توان از یک می

ة ایم، یک دور طلب آن را داشته اصالحة سال هم نمون 8فاشیستی قرار دارد و  مذهبی سرکوبگر

ایم و روز به  دیدهنیز و تقابل و سرکوب جمهوری اسالمی را  هم گذراندهتظاهرات و حالت قیام 

شوند. اما  می ت این جریانات باال گرفته است و مردم هم روز به روز از این رژیم جداروز هم شدّ

حل این  ،شود. باید بگویم در چنین وضعیتی یمتر منسجمهر روز اظ عناصر خودش رژیم از لح

چه  بیکارند. جوانان بیکار ها ایران جوانة ن در جامعشود اآل می ا بسیار پیچیده است. گفتهمعمّ
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یک از کسب   شان و نه هیچ پشت ه هفتن ،یشانها ه خانوادهنیی هستند که هاکسانی هستند؟ آن

ه ندارد. این فخوان و این دستگاه خلی د و فالگیر و نوحهجماعت و سیّ ه آخوندبو کارشان ربطی 

، اوباش، ها محله بیکاری ها ی محلی را بر پا کرد، بچهها رژیم از همان ابتدای انقالب که کمیته

و طی چند سال  ادد "3-ژ" آنها و به دست کار گرفت ی خودشان را بهها عارها و آدم ، بیها الت

. بعد به نمودندحساب  مردم جدا کردند و با هر غیرخودی تسویه ازشان را  تدریج حساب بهآنها 

لم دادند و پاسدار شدند و پدی ،هیچ محلی از اعراب نداشتند ،افرادی که تا دیروز در جامعه نهمی

ة ای طی شده که هم پروسهنهاد سپاه پاسداران و نهادهای دیگر را تشکیل دادند، تا امروز یک 

یر از غنیروهای آنها اند.  و در تمام نهادهای دولتی جا انداخته هی خودشان را تربیت کردها آدم

گیرند. طی  به کار نمی دارند را کنند و حتی کسانی که به آنها انتقاد خودشان را استخدام نمی

مثل کروبی و میرحسین  ل خودشان هستند،بدَ و طلبانی که لنگه اصالححتی سالیان اخیر 

کنند متر عدول  به هیچ قیمتی حاضر نیستند از حکومت اسالمی یک میلی که موسوی و امثالهم

در  هادانند. این می "گر فتنه"کنار گذاشته و آنها را  یا چنین حکومتی را کنار بگذارند را هم کامالً

 کنند، یاا و کمی آنجا را بزک و دستکاری خواهند کمی اینج میحداکثر مورد حکومت اسالمی 

کمتر به پای جوانان  ها در خیابان یشان کمتر باشد و یا احتماالًها و اعدام ها ایتن، جها زدید نهایتاً

اصالحات در خصوص  اآلن نمایند،قبیل کارها که یک مقدار رژیم را قابل تحمل  بپیچند و از این

شود این  می ای از کجا ر کنم که برای چنین جامعهانم تصوّتو موارد است. بنابراین من نمی همین

ی ها مدام گروه ،ها تمام این سالدر در بیرون از ایران شاهد هستیم که  تغییر را شروع کرد. ما

از ایران فرار  60 ةل دهیی قبلی که در اواها اند. گروه تدریج از بین رفته وجود آمده و به زیادی به

خاموش  ی و احزاب مارکسیستی، تحلیل رفتند و تقریباًد، امثال احزاب ملّکردند و به خارج آمدن

وجود  محفلی بین خودشان ای دارند و روابط محدودِ هیی کوچکی که نشرها جز حلقه شدند، به

یی در ایران ها گروهکه ایم  ناظر بوده ها طی این سالما باقی نمانده است.  یدیگر، چیز دارد

قهرآمیز را کنار ة عینی به این نتیجه رسیدند که باید شیوة براساس تجرب ظاهراً ووجود آمده  به

رسیدند. ن ییسفانه به جاأهم مت ها کار گرفت. این جریان آمیز را به سالمتمی ها گذاشت و شیوه

 جلسات متعدد و کنفرانسو شوند  می ره جمعفن 200 تا 150ة د، یک عاز گاهیاگرچه هر 

 روند. می تحلیلتدریج  گذارند، اما به می

آید یا  می وجود جنبشی یا یک اعتراض کارگری یا حرکتی به ،هر زمان که در ایران

 و ایجاد شدهجوش و خروشی بین ایرانیان  در خارج از ایران همشود،  می پا ی برنتظاهرات میلیو

در ت که این قبیل جریانا کنند. ولی همین می حمایت ها شوند و از این اعتراض می ور هم جمعد
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روند. برای امثال ما  می این افراد هم به دنبال زندگی و کارشاندر اینجا  ،شود می خاموشایران 

را مردمی که آنجا هستند  تبارزخم  ،دستی بر آتش داریم ،که در خارج از کشور هستیم و از دور

و به فعالیت  آیدای قوام  برای اینکه چیزی شکل بگیرد، اندیشه .کنیم طور روزمره احساس نمی به

وی وجود داشته باشد. قو اعتقادی   گیزهنرد، باید اآوو امثال ما را به حرکت در مثمرثمری بینجامد

تان را برای تغییر  زندگی ،بینم که با پیگیری و اعتقادی راستین می و شناسم می من شما را

ة زده و ستمدید کفلة واقع برای هدف قابل ستایشی که این جامع ید. درا وضعیت موجود گذاشته

ق مثل شما وجود دارد؟ خود شما ادیر کند. اما چه تعداد آدم معتقد، ازخودگذشته و صغیایران ت

 اند داشتهی فکری گوناگون ها ی که نحلهیها ی مختلف و با آدمها چقدر با گروه ها طی این سال

آن فقط ة د، اما نتیجیا تان را گذاشته وقت و انرژی و زندگی و ، پول داده د، بحث کردهیا نشسته

کنیم احساس  دانم ما باید چه وقت به آن نقطه برسیم که عمیقاً سرخوردگی بوده است. من نمی

از  بایست میدر این راستا  ایجاد نماییم.اساسی را  ریبتوانیم با هم یک تغی تا "ا مرگ یا زندگیی"

با قلب و  ،آوریم می ه به زبانچیزی را ک آن م و واقعاًییفردی دست بشوی ها جنمو  ها خودخواهی

معنا دارد و فقط  هاآن ملت، این یا م مردم آن مملکتییگو می کنیم. اینکهتمام وجودمان احساس 

 "وطن"همیم و بدانیم فرا ب "مردم"ة کلمه نیستند. ما اگر بتوانیم معنای واقعی و عمیق کلم

درستی  کند را به می وصل ه آن سرزمینبیی که ما را ها و ریشه ؟کشور یعنی چه ؟یعنی چه

یمان دست ها نظری تنگ و خواهیدخو، وقت شاید بتوانیم از چیزهای ظاهری اسیم، آننبش

  شویم.اتحاد دادن به هم نزدیک  کشیم و برای دستِب

وجود بیاید نیست،  ل مشخصی بهگفتید امکان اینکه در داخل کشور یک حرکت منظم و تشکّ ذ:

خارج از کشور  در فعالیت کنشگران سیاسیة نسبت به فضا و نحوی که شما ندبیبم غر ولی علی

تر و  ت وسیعاناامکما در خارج از کشور  اما ی برم می کار بدبینی را بهة خشید که واژبب ی دارید

هیچ نوع  ،ن باور هستیم که بدون داشتن احزاب سیاسییما بر اة هم وفضای باز سیاسی داریم 

که در خارج هستیم باید از این  زمانی ،. در نتیجهباشد دار ند ادامهتوا نمیتغییر و تحول اساسی 

 امکانات و فضای باز استفاده نماییم و اگر تفکرات پلورال نتوانند با هم جمع شوند، حداقل

 لی رامتوانند یک جریان متشکل را ایجاد نمایند. شما در این زمینه چه راهکارهای ع می

 جا شروع کنیم؟ اسید که بتوانیم از همینشن می

دهم بدبینانه، تیره یا  می نکه پاسخی کهیدانم آیا باید در ابتدا عذرخواهی کنم از ا من نمی ر:

با توجه به تجریه و درکی که از  من طبعاً ،صورت هر ؟ بهخیرخورد یا  میبست  سیاه است، یا به بن

ول نسبت به خودم و نسبت اة م و مسلماً باید در وهلنز می هفتاد و اندی سال زندگی دارم حرف
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صادق باشم و بنا به مصلحت حرف نزنم.  مخاطبانطور  کنید و همین می سؤالبه شما که از من 

وجود آمده  ی در ایران بهیها معنا که انجمن این به ؛کنند می یریهکه کارهای خ طور مثال، کسانی هب

ای  سروسامان بدهند یا حتی عده ی تحصیلی و کارها و ولگرد را در زمینه بیکارکه کودکان فقیر، 

در نقاطی از ایران که مدرسه وجود ندارد و  ،آوری پول کنند تا با جمع می هستند که کوشش

در طویله یا در فضای باز و نامناسب است،  آنان نشینند و کالس درس می روی زمین ها بچه

مثبت و درستی است. اما برای چنین مناطقی مدرسه بسازند. این کارهای بسیار بسیار انسانی و 

 ها ورد. من مخالف این نوع کمکآوجود  تنهایی در جامعه تغییر به تواند به نمی هااین ،به نظر من

ام، اما در عین حال آگاهم  ی خیریه کردهها گونه کمک که دستم رسیده از این تا آنجاییو  یستمن

چنین چیزی  آورم. اصالً می وجود بهدهد که دارم تغییر  که با این کار، این توهم به من دست نمی

امور خیریه درست برای تثبیت و حفظ همین نظام نابرابر است.  ها عضیاز نگاه ب نیست. اتفاقاً

، به بیکاری فقیر و ها یی که به بچهها و انجمن ها شود و آن گروه می جا ساختهای که آن مدرسه

ل ستایش باقکارها انسانی و این رسند، ضمن اینکه  می قبیل افراد و از این ها بیماران و سرطانی

در نهایت تغییری در آن جامعه  هااست و باید انجام شود، اما نباید دچار این توهم شد که این

 هانیاة گاه و واقف است که همآد، مکار، انه! جمهوری اسالمی آنقدر زیرک، شی .آورد می وجود به

اگر فکر کنید  ،کند. به زبان دیگر می برداری از آن بهره دهد و می را در کانال سیاست خودش قرار

 ،ر ساخته شدهی خیّها ا آدمیتوسط انجمن که برهوت ة اسالمی دو تا مدرسه در دو نقط جمهوری

ممکن است. بلکه این رژیم چنین اقداماتی را به نفع خودش غیر ،کند می شیستا آید آنان را می

کند. من به این موضوع به این  می ناحیه تمام آخوند ستاد فرهنگی آن یا فع مالی محلهنا به ی

عال فها در جناح چپ  یی وجود دارند که سالها مدچون در خارج از ایران آ ،دلیل اشاره کردم

زند،  می حال چیزی در درون به آنها نهیب اند، اما در عین عل شدهنفهر دلیلی م  هبودند و حاال ب

نوعی احساس  هکنند، یا ب می در خودشان احساسرا ای ناتمام  وظیفه و دده می شانچیزی آزار

ای  ارهفدهند، یا در واقع کشان کار ملیتی انجام  خواهند برای آرامش وجدان می و هدکر گناه

ییر و تحول و پیشرفت یک مملکت غاند که راه درست ت یا اساساً به این نتیجه رسیده ،بپردازند

یی ها مدرسه، کمک به کودکان کار، کمک به آدم نساختی خیریه، مثل ها کمک که ستا این

ة هم !درست را انجام دهند. رژیم هستندرانه این رحمانه و جنایتکا ی بیها که قربانیان سیاست

یست، نمعنی تغییر در نظام یک کشور  اما اینها به ،قبیل کارها بسیار انسانی، مثبت و عالی این

دهد. تغییر در یک نظام  ی اجتماعی نجات نمیها اقتصادی و نابرابریاینها ملتی را از ستم 

ی است. نسانهمواره در طول تاریخ نشان داده شده که چیزی جز این امور خیریه و ا ،اجتماعی
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کنم  می البته فکر ؛ها و نهادهای خیریه ندارد احتیاج به آدم ،ک جامعه با یک نظام عادالنهی

قبیل کارها نیست، اما منظور این است که  اشاره به این کردید مشخصاًی که سؤالمنظور شما از 

ا یک کار اساسی یدر خارج از کشور هستیم و با توجه به امکاناتی که داریم، باید یک فکر و  ما

م بدهم پاسخی تردیدآمیز باشد. نتوا می . شاید جوابی که منانجام دهیممان  در خصوص جامعه

وجود، پاسخ این این  ایم. با ای سال گذشته ما به جایی نرسیده دهرخ دلیل که طی سی و این به

 باعناصر  و یا افراد ،کننداز کشور بتوانند همدیگر را پیدا اول نیروهای خارج ة است که در وهل

د و یک نبه داشته باشانج کنند، یک ارتباط متقابل و دو می ی اولیه را برقرارها یی که ارتباطها گروه

 . سپساملی است که ما به آن نیاز داریمترین ع وجود آورند. اعتماد مهم ان خودشان بهاعتماد می

 وجود کنند، ببینند چه چیزی به می رد و بدلدر جریان کار و در عمل نظرات و اطالعاتی را که 

توان رواج داد یا رایج کرد تا  می ای را ای یا ایده تدریج ارزیابی کنند که چه اندیشه آورد و به می

ت أجر ا جنبش تبدیل شود. من واقعاًیشاید به یک جریان  ی کنم بگویم ینمت أجری شاید 

کنم اولین کار این باشد که شاید بتوان یک نقبی به ایران  می کنم تا آن حد پیش بروم. فکر نمی

 و در چه سطحی و تا چه حدّ زد و با عناصری که وجود دارند، ارتباط برقرار کرد. البته اینکه

برداشت. ولی برای آن توان   می یی است کهها مادانیم. اینها اولین گ ما نمیرا رود  می عمقی پیش

 ه کجا داریمبو بدانیم  ؛درازمدتة برنامداشت، یک و یک استراتژی معین برنامه  بایست می

. سازد می آنها را دچار خطر ،داخلیده شده که ارتباط افراد با د ها چون طی این سال .مروی می

 فردی که چنین ارتباطی را برقرار تای اخالقی باشد ها ولیتئسری مس ا یکبی باید همراه نیع

اندازد و رژیم  می بدتر به خطردیگران را رسد، یا  می ای آگاه باشد که آیا اقدام او به نتیجه ،کند می

 کند. می را هوشیار

باید هوشیار بود و جایی قدم گذاشت که مثمرثمر باشد، نه اینکه درگیری یا مشکالتی را برای  ذ:
ویژه سوسیال  یی که اکنون ارتباط دارند، بهها هرحال گروه هن در جامعه ایجاد کند. بادیگر

عنوان یک  ل سیاسی در خارج از کشور بهکه در روند سازندگی و ایجاد یک تشکّ ها دمکرات
نظرات مختلقی که  به دهند و می کنند، حتماً به این برنامه گوش می اسی فعالیتحزب سی

 دهند. می ترتیب اثر شود، میمطرح 

خصوص در برابر شنوندگان عزیز رادیو پویا شرمنده نشده شما، بة من امیدوارم که در برنام ر:

سعی کردم بیان را ام بود  زندگیة رسید و درکم از تجرب می لمقچیزی که به ع باشم. من واقعاً

مند به مسائل سیاسی با آن برخورد شود، نه  عنوان یک شخص عالقه کنم و امیدوارم تنها به

 بینم. نمی در آن حدّ اصالًپرداز سیاسی که من خودم را  ا نظریهیعنوان یک متخصص  به



 

 

  مجید زربخش -7 -1

 .1394پنجم خرداد  ی برابر با 2015   می ماه 26شنبه  سه :وگو گفت خیتار
ـ  ه برگردانده شد یگونه که به فارس آن یادمکراسی  یالسوس :مهدی ذوالفقاری رادیو پویا

 مختصر بهکوتاه و  ینگاه یلمماست. ما یوگو موضوع گفت، "یاجتماع یساالر مردم"

 .یمداشته باش یرانو ا هانج دمکراسی در یالسوس یخچةتار

ن بپردازیم. طور گذرا به آ توان به مورد سوسیال دمکراسی می از نگاه تاریخی در :زربخش

 ،خصوص آثار متعددی وجود دارد این در ،و سیاسی  بحث از لحاظ نظری، علمی توجه به اهمیتِ با

ت دوست عزیز همّ هتدوین و انتشار اسنادی است که ب ،که در این ارتباط شدههایی  جمله کوشش از

 موجود هرحال اسناد کافی از انقالب صورت پذیرفته است. به و بعد آقای خسرو شاکری در قبل

ما ضروری باشد یک بازنگری کوتاه و فشرده در خصوص  یوگ و است. اما شاید برای گفت

. سوسیال دمکراسی محصول رشد داشته باشیم ،ز خارج به ایران آمدتاریخچة این مقوله که ابتدا ا

وجود آمدند.  داری و نیروهایی بود که در این جوامع به داری و تکامل جوامع سرمایه سرمایه

که  جایی رو هستیم. تا ما با این مقوله و فعالیت در این زمینه روبه ،سط قرن نوزدهمااز او ،عبارتی به

که  ییبورژوازی  با ائتالفی که میان خرده ،فرانسه 1848گیری بعد از انقالب  شکل ، آغاز ایندانم می

وجود  بندی در برابر بورژوازی به صورت صف به ،کارگران و یی شد توسط حزب مونتانی نمایندگی می

وجود  هچگونگی ب ،برومر لوئی بناپارتجدهم هکتاب به این مسئله و این ائتالف در  "مارکس"آمد. 

نوع تیپیک  ،. در آلماندهد را شرح میسوسیالیسم و دمکراسی  مثابة ائتالفی از پدیده به این آمدن
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)چهار سال  1875در سال  کهگذاری شد  این سوسیال دمکراسی یا حزب سوسیال دمکرات پایه

سوسیالیسم  جریان کارگری و نظری طرفدار طریق وحدت دو ازپس از شکست کمون پاریس( و 

که زیر نفوذ و افکار بود  "کارگران آلمان انجمن عمومی"از این دو جریان . یکی وجود آمد به

 "مارکس"های آلمان که متأثر از نظریات  و دیگری حزب مارکسیست قرار داشت فردیناند السال

  در راستای از میانشد که صراحت گفته  بهسوسیال دمکرات برنامة این حزب  دربود.  "انگلس"و 

سال بعد )اواخر  پانزده کند. مبارزه میداری و ایجاد جامعة سوسیالیستی  ات سرمایهبرداشتن مناسب

آید و دو  وجود می اولین اختالفات در این جنبش سوسیال دمکراسی به ،دهة پایانی قرن نوزدهم(

هواداران  و "برنشتاین"سو،  کنند. در این تقابل نظری از یک بندی می نظر بزرگ در برابر هم صف

زا رُ"و  "کائوتسکی"، "لنین"از سوی دیگر داری، و  تحوّل آرام در چارچوب جامعة سرمایه

معتقد بود که تغییرات  داده و رفرم را در مقابل انقالب قرار  "برنشتاین ".گیرند قرار می "لوکزامبورگ

 "رُزا لوکزامبورگ"یرد. انجام گ  عمومی یداری باید از طریق رفرم و به اتکاء آرا در جامعة سرمایه

توان و  میداری  جامعة سرمایهجهتِ رد این نظریه با بررسی مسئلة رفرم و انقالب، بر آن بود که در 

زمینه را برای انقالب اجتماعی و گذار مبارزه  اینباید برای رفرم، مطالبات و اصالحات مبارزه کرد، 

وجود  ههایی در آنجا ب بندی سبب شد که گروه حال این تقابل هر کند. به داری مساعد می از سرمایه

 ،گیری این مباحث سال بعد از شکل 20یا  15 یکدیگر سازگار شوند.مشکل بود با  دیگر بیاید که

د که گرد اضافه میاختالفات پیشین اهمیت جدیدی به  نکات باو شود  جنگ جهانی اول آغاز می

حزب سوسیال دمکرات منتهی در اسی طور ناگزیر به انشقاق میان جنبش سوسیال دمکر هب

. از جمله نکات جدیدِ مورد اختالف نیز چگونگی برخورد با جنگ جهانی اول بود. شود می

هایی از حزب سوسیال دمکرات آن را جنگ میهنی   ها آن را جنگ امپریالیستی و جناح  مارکسیست

ی را قطعی نمود. بخشی از های پیشین، جدای اضافة اختالف دانستند. این اختالفات جدید به می

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

گستردة ایرانیان به قفقاز، ، اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، مهاجرت ایرانمورد  در

های حزب سوسیال دمکرات روسیه  بخش بزرگی از آنان را در مبارزات انقالبی روسیه و فعالیت

تأثیر جنبش انقالبی و حزب سوسیال دمکرات روسیه، چند  تحت 1904درگیر ساخت. از سال 

سیال دمکرات )که برگردان سو "عامیون –اجتماعیون "فرقة  1905سازمان انقالبی و در سال 

های این فرقه )حزب( در  سه سال پس از آن، سازمان ی وجود آوردند. دو است( را در قفقاز به

)از جمله حیدر عمواُغلی( از  "اجتماعیون عامیون"های شمالی ایران تأسیس شدند. رهبران  شهر
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فعاالن حزب سوسیال دمکرات روسیه بودند؛ البته باید اضافه کنم گرچه بخش اصلی 

تأثیر حزب سوسیال دمکرات روسیه بود و فعالیت آنها نیز در قفقاز  تحت "جتماعیون عامیونا"

آغاز شد و سپس به ایران انتقال یافت، ولی بخشی از جنبش سوسیال دمکراسی ایران نیز 

 1905همزمان با گسترش افکار سوسیال دمکراسی در میان مهاجران ایرانی در قفقاز، در سال 

وجود آوردند که اعضای آن اکثراً ارمنی و  ر تبریز سازمان سوسیال دمکرات بهمستقل ازآنها د

تعدادی از آنان در روسیه تحصیل کرده بودند. آنها بیشتر متأثر از احزاب سوسیال دمکرات اروپا 

"گئورکی پلخانف"و  "کائوتسکی"بودند و مکاتباتی با 
 داشتند.  (1)

این گیری جنبش سوسیال دمکراسی در ایران و اروپا وجود دارد.  یک تفاوت اساسی در شکل
داری و مسائل و طبقات جدید ناشی  محصول رشد و گسترش مناسبات سرمایه ،پدیده در غرب

داری  داری و رشد سرمایه سال پیش در ایران با مقولة سرمایه 100که  حالی در ،رشد بوداین  از
 نظری بود که از -گرایش و تمایل فکری و حاصل اتی درین یک چیز واارو نبودیم. بنابر روبه

  .طرف غرب و روسیه وارد ایران شد

 یجریانخواندید، را جریان وارداتی  گرفتن شکل اسال گذشته در ایر 100شما جریانی که در  ذ:
ن ایرا داری در اساساً سرمایه هنگام آناز مناطق قفقاز و آذربایجان شمالی به ایران آورده شد. که 

را آنان  یکی ازلذا دو جریان در این جنبش در داخل ایران مطرح بود که شما  ،شکل نگرفته بود
 وزمان بود  زاده است که یکی از رهبران آن اما نفر دوم سلطان ،عمواوغلی بود نام بردید حیدر که

. از شما بودرابطه در های اصلی در کشورهای اروپایی بخصوص آلمان  با سوسیال دمکرات
 صورت کوتاه در این زمینه اطالعاتی را به شنوندگان ارائه دهید. هخواهم ب می

زاده قبالً در قفقاز و سایر مناطق  و هم سلطانحیدر عمواوغلی هم ! است کامالً درست ز:
از محل تمرکز بزرگی  وجذب نیروی کار  محلکه اشاره کردید، قفقاز  طور همان روسیه بودند.

با حزب زاده پیش از فعالیت در ایران،  بود. حیدر عمواوغلی و سلطان کارگران مهاجر ایرانی
  در جنبش کمونیستی روسیه شرکت داشتند.سوسیال دمکرات روسیه آشنا شدند و 

به حزب  1912. در سال رفتسالگی برای تحصیل به روسیه )پترزبورگ(  12زاده از  سلطان

و تا زمان انقالب اکتبر نیز در آن حزب فعال بود. او از بنیانگذاران  پیوستسوسیال دمکرات روسیه 

. شدحزب کمونیست ایران است و در نخستین کنگرة حزب )کنگرة انزلی( به رهبری حزب انتخاب 

المللی کمونیست بود و در  های جنبش کمونیستی و عضو هیئت اجرایی بین زاده از تئوریسین سلطان

 و... ارتباط و همکاری داشت. "رادک"، "بوخارین"، "زنیویف"، "لنین"این مسئولیت با 
                                                           
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 

شود، این است که  در ایران است. آنچه به فعالیت جنبش سوسیال دمکراسی در ایران مربوط می

های  خاطر خواست ، مساوات، عدالت و مبارزه بهمنشأ خدمات بزرگی بود. شعار آزادی

خواهانه و دفاع از حقوق زحمتکشان و تهیدستان، از کارهای بزرگ این جنبش است.  ترقی

 "اجتماعیون عامیون"توجه اینکه موضوع جدایی دین و دولت، یکی از بندهای برنامة فرقة  جالب

ویژه در  بود. افزون بر اینها، جنبش سوسیال دمکراسی ایران، نقشی مهم در انقالب مشروطه به

 شاه داشته است.  علی پیروزی آن پس از به توپ بستن مجلس توسط محمد

؟ نرفتطرف یک سوسیال دمکراسی در حال رشد   به ة ماجامع ،چرا در این صد و اندی سال ذ:
یا دیگر کادرهای سیاسی حزب  "لنین"است که این نظریات توسط  این دلیلآیا به نظر شما به 

گردد  برمی "لنین"به نقش  یا این امر ،بلشویک یا حزب کمونیست از روسیه به اروپا برده شد
که دارای فاکتورهای یک روشنفکر انقالبی و سازمانده و رهبر بود؟ آیا چنین عناصری در بین 

حزب سوسیال دمکرات ایران نبوده است؟ و اگر با معیارهای فعالین سیاسی یا در  روشنفکران و
 ؟زاده یک تئوریسین و حیدرخان عمواوغلی یک فعال سیاسی بودند سلطان ،امروزی نگاه کنیم

 نداشتیم؟، آیا واقعاً یک رهبر سیاسی که بتواند در ایران سازماندهی کند

غالباً در تحلیل گذشته،  ها  ایرانیغیر برخیها و  ما ایرانیهای  بسیاری ارزیابیی در طورکلّ هب ز:

صادق در مورد انقالب مشروطه هم  موضوع اینشود.  به زمینه و شرایط مادی کمتر توجه می

توجه موضوع اما به این . انتظار داشتیم دمکراسی در ایران مستقر شودیت . بعد از مشروطاست

مقولة که  حالی در کردند زندگی می درصد مردم در روستاها 85نداشتیم که در آن زمان قریب 

تاریخی دارد.  یتکامل ،دمکراسیبود. داری  د مناسبات سرمایهومحصول و مول ،دمکراسی

پردازان در استقرار دمکراسی در این جوامع نقش مهمی داشتند،  متفکران، روشنفکران و نظریه

 ولی زمینة اصلی استقرار آن، شرایط مادی بود که آن را ممکن ساخت.

دنبال انقالب مشروطه، با تصویب متمم قانون اساسی، بخشی از دستاوردها  اینکه در ایران به

شود که بازتاب شرایط مادی است.  مانده محقق می شود، به اتکاء ذهنیت عقب بازپس گرفته می

مانده نقشی مهم و اساسی داشته  ناگفته نماند که روحانیت همواره در ترویج این ذهنیت عقب

توانیم انتظار داشته باشیم که به  نمی ،ای که این زمینة مادی وجود ندارد در جامعهنابراین است. ب

سوسیال  ،پردازان یا جمع کوچکی ازکارگران رف خواست و ارادة فعالین سیاسی و نظریهصِ

و روسیه و حزب کمونیست که اشاره کردید، اینها  "لنین"البته در مورد  ؛دمکراسی محقق شود

با روسیه تفاوت  ایران ولی ،چیزهایی را ایجاد کنندگرایی کوشش کردند  هبا اراددر برخی از موارد 
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تمایل کنیم که شوروی  مشاهده می 1320پس از شهریور را اینکه عکس این قضیه کماداشت. 

وجود بیاید که همان  هب  وجود آمده بود یک حزب فراگیر مردمی داشت با شرایط مساعدی که به

که شرایط ایجاد و گسترش چنین حزبی وجود داشت، این حزب )حزب  . از آنجاب توده بودزح

 توده( توانست به سرعت گسترش یابد و رشد کند. 

عالوه بر فاکتور فقدان شرایط مادی و ذهنیت جامعه، در مسئلة عدم استقرار دمکراسی، 

جز در  هبش داشته است. نق کشور درو نفوذ بیگانگان مسئلة خیلی مهم حاکمیت استبدادی 

و نیز در جریان ملّی شدن صنعت از جنبش مشروطه  ، ازجمله پسهای کوتاه تاریخی دوران

شرط اشاعة افکار گیری دمکراسی در ایران وجود نداشته است. یک  شکلنفت، آزادی و امکان 

شخص  "ارانی"عنوان نمونه،  است. بهوجود آزادی و فضای آزاد  ،سوسیال دمکراسی

. دانست که ایشان فردی مستقل است کس می هر شاه بیش از ای بود و دستگاه رضا شده شناخته

ولی همین انسان مستقل سوسیالیست و دمکرات و آزادیخواه به آن سرنوشت دچار شد. لذا در پا 

به مسئلة حاکمیت سیاسی  بایست می ،نگرفتن این قضایا عالوه بر زمینة مادی و ذهنیت جامعه

 .نماییمتوجه نیز طی این تاریخ و همچنین نفوذ و دخالت بیگانگان کشور  در

حل   یک راهخوانده شده،  "سوسیالیستی"داری و آنچه  سرمایهرفت از دو جریان  برای برون ذ:
ای که در کشورهای اسکاندیناوی و  گونه به است،نام سوسیال دمکراسی نیز مطرح  هب  سومی

حل سوم یعنی سوسیال دمکراسی بیشتر تمرکز دارند و   ین راهبر هم ،برخی کشورهای دیگر
هایی که ما داشتیم و از آن استفاده  د. با توجه به فرصتناند رضایت جامعه را جلب نمای توانسته

تواند باشد؟ و اگر  می ة ماحل سوم قادر به تغییر و تحول در جامع  نکردیم، آیا به نظر شما این راه

 کنید؟ حلی را پیشنهاد می  نیست شما چه راه

شمار برود.  توانست به حل سوم می  راه عنوان بهشاید  ،عرض کنم در یک دورانی از تاریخ ز:

تأکید داشت  یستیسوسیالهای  مؤلفههم بر  ،معنا که سوسیال دمکراسی تا جنگ جهانی اول این به

ها و یا مسئلة چگونگی   استراتژیها،  تاکتیک ،هم بر دمکراسی. و در مورد چگونه محقق شدن آن

داری در آن دوران  با اختالفات خیلی زیادی مواجه بود ولی در قضیة گذار از سرمایه ،رفرم یا انقالب

توانستند تا زمان معینی  می معتقد بودند یتاریخی اختالف نبود. بنابراین آنهایی هم که به گذار انقالب

حل سوم باشد که شما آن را مطرح   توانست راه نوعی می بهاین جریان  همراهی داشته باشند. لذا

که  داری تا آنجایی کنیم در چارچوب همین نظام سرمایه کوشش  باید حال ما هر . بهنمودید

در راستای بهبود زندگی زحمتکشان و را شرایط بهتری  ،دهد های این نظام اجازه می ظرفیت

وجود بیاوریم.  هتی است بسانقالب سوسیالی بسترسازی شرایط مساعد مادی و ذهنی که به سود
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 کرد. این مسئله را نفی نمی "برنشتاین" ،داری مطرح بود زمان که مسئلة گذار از سرمایه حتی در آن

روی دوم سکة  ،وجود آمد واقع سوسیال دمکراسی که بعد از جنگ جهانی دوم به  در

باری دچار  به وضع اسف را داری سرمایهآنها سرنوشت گذار از کشورها، بلشویسم بود. در همة 

سوسیال  .داری ایجاد نمود کردند. شوروی یک سیستم توتالیتر در راستای گذار از سرمایه

 راداری  در چارچوب مناسبات سرمایه جهت ایجاد عدالت اجتماعی مورد نظرها نیز   دمکرات

کند. اصالً  ری را تولید و بازتولید مینابراب ،داری در ذات خود زیرا سرمایه ،نتوانستند مستقر نمایند

گونه این سوسیال دمکراسی  داری جدا کرد. بدین توان از ماهیت سرمایه نابرابری و استثمار را نمی

های اساسی  تدریج این مؤلفه را که از مؤلفه به ،ویژه در جنگ جهانی دوم ایجاد شد بهو که بعدها 

کردند و  در حرف به این مسئله اشاره می ،دتیالبته تا م ؛هویتش بود کامالً کنار گذاشت

 تی که احزاب سوسیال دمکرات و سوسیالیستدانید این انترناسیونال سوسیالیس که میطورهمان

خواهان  1951یعنی در سال  ،وجود آوردند، تا شش سال بعد از جنگ بعد از جنگ دوم جهانی به

بر نفع خصوصی   بودند که نفع عمومیداری  به جای سیستم سرمایه  جایگزینی یک سیستمی

همچنین موارد دیگری که  بود.شان مطرح  های اولیه عنوان هدف و حتی به شته باشدتقدم دا

 .شد شامل میرا نیز  های اشتغال و امنیت و غیره توزیع عادالنة ثروت و سیاست

، خواهم کردها  تدانیم در سوسیال دمکراسی امروز که من اشارة کوتاهی به تفاو که می حالی در

. شما به شود مشاهده نمیدیگر بین احزاب سوسیال دمکرات و غیرسوسیال دمکرات تفاوت اساسی 

حتی فنالند، سوئد، فرانسه، هلند،  ،کشورهای مختلف اروپایی توجه کنید. من در آلمان هستم

حاکم باشد  تدر این کشورها چه حزب سوسیال دمکرات و حزب سوسیالیس ،بلژیک، ایتالیا و غیره

دهد و اساس  کار در انتخابات آن حاکم شود، تغییر اساسی در جامعه رخ نمی هو چه حزب محافظ

البته در چارچوب نظام  است؛داری  نفی گذار از سرمایه ،دننظر دار کارشان که بر آن اتفاق

نمایند که بیشتر به سود مردم  هایی را مطرح می  غالباً خواستاحزاب سوسیال دمکرات  ،داری سرمایه

های انتخاباتی را  ها یا وعده  که زورشان برسد مقداری از این خواست تا آنجاییو و زحمتکشان است 

ولی آنچه مربوط به اصل قضیه  ،بهبودی بخشند ،و اشتغال  کنند تا به وضعیت عمومی حقق میم

در کشور با هم تفاوت ندارند. ریزی اساسی  داری و برنامه حفظ مناسبات سرمایهیعنی  ؛است

دهندة  بیش ادامه و آید و کم جای حزب دمکرات مسیحی می هاینکه حزب سوسیال دمکرات ب کما

گونه است  وضعیت همینهم  در فرانسه .یا بالعکس استهای اساسی در کشور  همان سیاست

 .را پیش ببرنددیگری  توانند کار نمیو داری هستند  دلیل اینکه جزئی از سیستم جهانی سرمایه به

جامه عمل ها را  کدام از آن وعده اما هیچ ،هایی بر سر کار آمد در فرانسه با وعده "اوالند"آقای 
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کشی  عمال سیاست ریاضترو هستند و باید سروقت اِ به روو مشکالت و با همان بحران  نپوشاند

به اش  است و سود اصلی کار آلمان پرچمدار اصلی آن بوده بروند که در حقیقت دولت محافظه

. احزاب سوسیال دمکرات در حقیقت، عمالً کارگزار نظام رسد میداری بزرگ  سرمایه

 "زیمنس" و "بنز"گونه که حزب سوسیال دمکرات در آلمان نمایندة  همان ،داری هستند سرمایه

 شکل بزرگِو در راستای منافع آنها حرکت نماید. م کردهباید از آنها حمایت  وباشد  و غیره می

داری نیست و  این است که خارج از سرمایه ،حل سوم بود  روزگاری راه کهاین سوسیال دمکراسی 

در . با اینکه کند عمل میداری  بهتر یا بدتر در چارچوب نظام سرمایه  های کمی با اجرای سیاست

اما  ،داشتنددر تغییرات این کشورها ثری ؤاحزاب سوسیال دمکرات در اروپا نقش مگذشته 

و احزاب کمونیست در این  انهای کارگری، سندیکای کارگر اتحادیه عمل نکردند، تنهایی به

در برخی  مهمی را ایفا کردند.وردهای اجتماعی و تغییرات به سود مردم نقش ادستدر  کشورها

برای مثال، حاصل تالش آنها نیست. ها هم بود که   تغییرات ایجادشده به سوسیال دمکراتموارد 

که وزیر اقتصاد  زمانی، (1)لودویگ ارهارد، بیش از همه در آلمان "دولت رفاه"گیری  در شکل

 .سهم داشتبیش از همه  ،شدآلمان م ظعاَآلمان بود و بعد هم صدر 

 بین کشورهایی که شما نام بردید با کشورهای اسکاندیناوی مثل نروژ، سوئد و تفاوتیحال  هر به ذ:
ها یا اصالحاتی   سری سرویس یک سوسیال دمکراسی،الند وجود دارد که در ارتباط با همین نف

 وجود آمده است، آیا چنین نیست؟ هب آنها در درون

در  ای جور حاشیه واقع این کشورها یک  در اما ،ها نیستم بله. من منکر این تفاوت :ز

داری  در چارچوب نظام سرمایهها را   رفرمسری  اند یک داری هستند که توانسته کشورهای سرمایه

بلکه کشورهای غیراروپایی هم خارج از  ،فقط کشورهای اروپایی پیش ببرند. در جهان امروز نه

زیر هر کشوری لذا  .حرکت کننداز این مناسبات  داری نیستند که بخواهند مستقل سرمایهجهان 

و عکس است تابع نیازهای سرمایة جهانی و سرمایه و بازار جهانی های  سلطة قوانین و مکانیسم

 که یک کشور کوچک، بازار جهانی را تابع نیاز داخلی خودش کند.است گاه نبوده  این قضیه هیچ

هایی را انجام دهند و این امری   توانند رفرم در کشورهای اروپایی احزاب سوسیال دمکرات می

ها در ماهیت امر، فقط   داشت که اوالً این رفرم فتد. اما باید توجها است که اتفاق افتاده و اتفاق می

ها مدتی بعد با   بسا همین رفرم داری؛ دوماً چه تعدیل کوچکی است در ستم و اجحاف سرمایه

راستی یا حتی توسط خود احزاب سوسیال دمکرات، به زیان  روی کار آمدن یک دولت دست
                                                           
1. Ludwing Erhard. 
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رخ داد.  (1)سوسیال دمکرات شرودر زحمتکشان تغییر کند. امری که در آلمان و در زمان دولت

کردند، اما این سوسیالیسم عملی  نگاه می "سوسیالیسم عملی"عنوان الگوی  زمانی به سوئد به

ها در این   های بعد نیز بخشی از رفرم هم از دایرة سلطة سرمایة جهانی خارح نبود و در سال

که احزاب سوسیال دمکرات اروپا به سود مردم و   کشور باز پس گرفته شد. البته هر اقدامی

عنوان  حل تلقی کرد و به  عنوان راه توان به اما اینها را نمی زحمتکشان انجام دهند امر مثبتی است.

داری و  الگو تعمیم داد. همة اینها در چارچوب حفظ مناسبات استثمارگرانه و غیرعادالنة سرمایه

 داری است. ی سرمایهتحکیم سلطة سرمایه و بازار جهان

رشد دمکراسی و رشد مجموعة فرهنگی  ،تواند برای رشد روابط تولید حل سوم می  آیا این راه ذ:
 مطرح شود؟ما هم مردم 

نظرم باید به  برای بهتر فهمیدن نکته ،حل سوسیال دمکراسی  خصوص مسئلة ایران و راه در :ز

و  آوردوجود  هبیشتر، بهبود شرایط و رشد نسبی باین امر اشاره کنم که من با هر کوششی که رفاه 

که باید به آن توجه  داردفقط یک اشکال  .موافقم انجام شود،ها از طرف هر سازمان   شتالاین 

چند که  طلبی امروز در ایران هم صادق است. هر کنیم و این اشکال در مورد وضعیت اصالح

حاتی را انجام بدهند که نفس این اصالحات خواهند اصال طلبان در چارچوب این نظام می اصالح

گونه گمراهی در ذهنیت و حرکت مردم ایجاد  اما بحث بر سر این است که یک ،امر بدی نیست

توان با بودن این نظام، تغییرات اساسی در ایران  و آن القاء این توهم است که گویا می کند می

یک مسئلة چارچوب این نظام ناممکن است. اساسی در که ایجاد تغییرات  حالی وجود آورد. در به

خواهد برای رفرم تالش کند  داری می حزب سوسیال دمکراتی که در چارچوب یک نظام سرمایه

های  برای بهبود زندگی مردم در زمینهچنین حزبی کند که اقدام  بیش همین مصداق را پیدا می و کم

در مورد نشان دادن ضرورت گذار از سیستم ها   همراه با این رفرم اما است،امر بسیار خوبی  ،مختلف

داری که ذاتاً نافی عدالت و برابری واقعی مردم است چه در ایران و چه در هر جای دیگر  سرمایه

مبارزه کرد. بنابراین صحبت من تنها در مورد یک حزب سوسیال دمکرات در باید همچنان جهان، 

 جه هستیم که به آن اشاره خواهم کرد.با مشکالت دیگری مواما در ایران  .ایران نیست

 نیست.  من در رابطه با چارچوب حاکمیت جمهوری اسالمی سؤالببخشید آقای زربخش،  ذ:

گرایی و  معتقد به کثرتنه است.   جمهوری اسالمیحکومتِ بله. نظر من هم بعد از  :ز

باور به  .جهان آوردمردم شوروی و  سر بر "موجود مسوسیالیس"آنچه که و نه  هستملیسم پلورا
                                                           
1. Schröder.  



     105: مجید زربخش   1فصل 

ناپذیر حضور جریانات مختلف  اجتنابطور  که بهامری است  ،گرایی و چندگانگی این کثرت

 ،نماید. اینکه وجود یک حزب سوسیال دمکرات در ایران فردا اجتماعی و سیاسی را فراهم می

وجود  به ار های روزانة آنان شرایطی های مردم حتی خواسته خواستهاز بتواند برای تحقق بخشی 

اجتماعی و  - شرایط اقتصادی ازتوأم با تأمین حقوق بشر ویژه زحمتکشان  بیاورد که مردم و به

دنبال ایجاد یک حزب سوسیال  با همة اینها من شخصاً به سیاسی بهتری برخوردار شوند،

تالش » :آمده است "مارکس"گونه که در نقلی از  و معتقدم وظیفة من هماندمکرات نیستم 

. تالش برای منافع «باشد زحمتکشان میبالواسطه، منافع و مصالح آتی و درازمدت برای منافع 

هایی که یک حزب سوسیال دمکرات در ایران دارد  آنی همان چیزی است که با برنامه و فعالیت

. شود کنند در آنجا متوقف نمی تالش من و کسانی که مانند من فکر می ولی ،کند تالقی پیدا می

مبارزه و تالش باید در جهت همان منافع آتی  اندیشند، به باور من و کسانی که چون من می

داری ناممکن است.  ی است که تحقق آن در چارچوب سرمایههمان منافعاین  ادامه یابد.

گرفته داری کارهای زیادی به سود مردم انجام  دنیای سرمایهدر توانیم منکر این شویم که  نمی

شود و  داری یک پدیدة جهانی است که هر روز ابعاد آن بیشتر گسترده می سرمایهاست. ولی 

داری مختص آمریکا و  دنیای سرمایه .کند چیز جهان اعم از اقتصاد و سیاست را تعیین می همه

 3سازمان ملل و بانک جهانی،   جهان را زیر سلطة خودش دارد. طبق آمار رسمی کلّ ،اروپا نیست

محروم بودن  است.کنند که محصول این نظام  زمین در فقر زندگی می ةجمعیت کر میلیارد نفر از

محصول ذاتی چنین ها   و ویرانیها  ایجاد جنگو  ،بهداشت و آموزشمیلیاردی از  3این جمعیت 

های  نسبت به مسئلة دمکراسی و ارزشدر اروپا و آمریکا آزادی وجود دارد و است. اگرچه   نظامی

این نظام، در واقع ارزش   در .نیستچنین  ولی در مقیاس جهانی ،زنند ایی میه دمکراتیک حرف

این ی است که یها اینها ارزش .رقابت برای تولید هرچه بیشتر و رسیدن به سود کالن است

کنند در  همین جهت کسانی که مثل من فکر می دارد. بهبرتر از انسان و هستی انسان سیستم، 

سیاسی، اقتصادی های  عیت روزمرة مردم و جامعه و پیشرفت در عرصهعین مبارزه جهت بهبود وض

و  بین مناساسی تفاوت ند. این دان نظام را وظیفة خود میاین برای فرا رفتن از مبارزه  ،و فرهنگی

کنند.  کسانی است که خود را به فعالیت در چارچوب برنامة یک حزب سوسیال دمکرات محدود می

 برخوردار باشد. تواند از پایگاه اجتماعی گسترده نیز ای که طبعاً می برنامه

رفت  حل برون  اند که راه ویژه در داخل به این نظر رسیده به و ای از فعالین سیاسی در خارج عده ذ:
نروژ و اروپای  ،از این مشکالت و معضالت یک راه و رسم سوسیال دمکراسی همانند سوئد

که جامعة ما احتیاج به یک شان این است ور نظرای هم در خارج از کش و عده استشمالی 
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خواه ناخواه باید به این روند سازنده در جامعه برای رسیدن به یک  .لیبرال دمکراسی دارد
 .ست کمک شودادمکراسی که زمنیة الزم و اساس کار برای رسیدن به یک جامعة واالتر 

ها و  برند ولی شیوه سیاسی هستند که از سوسیال دمکراسی نام نمی (1)الیتای از  عده
که  استهایی که برای جامعة ما بر روی آن تأکید دارند همین مسئله سوسیال دمکراسی  برنامه

 شود به این روند کمک کرد؟ حل پیشرفته و پیشرو است. به نظر شما چگونه می  یک راه

کنم  گاه اجتماعی کاری را انجام دهد. من فکر میالیت سیاسی باید به اتکاء یک پای :ز

دنبال  مردم بهدر حال حاضر کنم  باشد و تصور نمی ترین مسئله برای مردم، مسئلة بالواسطه  مهم

طور  ه. بدهند میهایی باشند که به مردم ارائه  های مختلف و وعده زمینهدر دار  برنامة سیاسی کش

پایان داده شود و بدانند چه چیزی جایگزین آن   اسالمیبه جمهوری خواهند  مشخص مردم می

دنبال تحقق آن بروند. یکی از  های این نظام جایگزین چیست؟ تا همراه آنها به ویژگی شود و می

دالیل عدم توفیق نیروهای سیاسی، یا الیت و فعالین اپوزیسیون، ضعف روشنگری در این زمینه 

و در تحقق آن ارائه های آن را  و ویژگیی نظام ی یا بدیل کلّکلّاین نیروها باید یک آلترناتیو  است.

طور خالصه و در  های آن به این بدیل و ویژگی طور پیگیر و مستمر بکوشند. ای جامع به با برنامه

سرنوشت سرنوشت زنان، است؟ چگونه در این بدیل  دمکراسینکاتی مشخص و روشن بیان شود. 

چگونه خواهد بود؟ مسائل اقتصادی و معیشت، مسائل اجتماعی،  های مختلف در آن اقوام و ملیت

نظام در این جایگزینی در امر که است ای  اینها مسائل بالواسطهآموزش و... چگونه خواهد بود؟ 

 .که به این مسائل پاسخ دهند خواهند میاپوزیسیون ذهن مردم است و از نیروهای سیاسی 

کنند و در پی جایگزینی دولتی غیردینی و  تالش می طبیعی است نیروهایی که در این راستا

دنبال اصالح این نظام و استقرار نوع  توانند با نیروهایی که به جدایی دین و دولت هستند، نمی

 دیگری از دولت دینی هستند، همکاری و همراهی داشته باشند.

ر سازمان دمکراتیک با توجه به اینکه در داخل کشور اعالم تشکل حزب سوسیال دمکرات یا ه ذ:
آیا  ،است زندان به رفتن کنند و حداقل هزینة آن را سرکوب می وجود ندارد و آن دیگری

 توان یک سازمان یا حزب سوسیال دمکرات را خارج از کشور ایجاد کرد؟ می

سوسیال دمکرات، حزب سوسیالیست یا نام دیگری تواند حزب  عرض کنم که این نام می ز:

 درست است که میدان اصلیتوان در شرایطی، خارج از کشور ایجاد کرد.  باشد. این حزب را می

ل توجه به اختناقی که در آنجا حاکم است، ایجاد یک تشکّ اما بامبارزه و تغییر در داخل کشور است، 
                                                           

در ها  ای از یک جامعه است که از نظر قابلیت یا توانایی معنای بخش برگزیده . الیت: نُخبه؛ الیت سیاسی: به1
 .شود شناسی و فلسفة سیاسی، برتر از بقیة جامعه دانسته می جامعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در اشاعة افکار و مبارزه علیه نظام از مؤثر باشد و ممکن و ند توا سیاسی در خارج از کشور می

تواند حزب سوسیال دمکرات باشد و در قلمرو برنامه و  ل میاهمیت الزم برخوردار گردد. این تشکّ

برنامة سیاسی جامع خود را از مسائل مربوط به آزادی و عدالت تا حقوق  و نظراتش فعالیت کند

مطرح نماید و با توجه به آن از یک  ...های ایران، محیط زیست و و ملیتمردم، حقوق زنان و اقوام 

 شک این فعالیت هم مخاطب و هم پژواک خواهد داشت. پایگاه اجتماعی نیز برخوردارگردد. بی

جمله من و شما، سالیان درازی  این را هم نباید نادیده گرفت که بسیاری از فعاالن سیاسی، از

ایم، ولی موفقیت  بودهدر تالش است که برای ایجاد یک تشکل بزرگ سیاسی چپ و غیر چپ 

چندانی نداشتیم. شاید حزب سوسیال دمکرات مورد نظر شما بتواند با روشن ساختن بدیل جایگزین 

حال الزمة هر ه باشد. بهو ارائه برنامة سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خودش، موفقیت بیشتری داشت

 .های نظام جایگزین است گیری و موفقیت یک جریان، روشن کردن مبانی و ویژگی شکل
فعالیت کلیة  .حائز اهمیت است  ایجاد یک جایگزین یا آلترناتیو در مقابل جمهوری اسالمی ذ:

حول ی مقاومت که از فعالیت شورای ملّ ،فعالین سیاسی در خارج از کشور را نگاه کنیم
حال این  که اپوزیسیون خارج از کشور تا به ندنشان داد ها،  است تا فعالیت سایر جریانمجاهدین 

. ایجاد چند سازمان اعم از شکل دهندآلترناتیوی در خارج از کشور  که اند قابلیت را نداشته
که عمالً تجربة تاریخی  استسوسیال دمکرات و لیبرال دمکرات الزمة رشد و جهش سیاسی 

تواند یک جریان  ها با یک آلترناتیو سیاسی می نشان داده است که سازماندهی افراد و شخصیت
 شکل دهد، آیا این تجربه برای شما ثابت نشده است؟  را در مقابل جمهوری اسالمی

ی مقاومت بالفاصله بعد از انقالب و جریان آلترناتیو شورای ملّ به دورةچقدر خوب شد که  ز:

معنای دربرگیرندة خیلی از نیروها پایدار نماند. چون اگر  اشاره کردید که گسترش پیدا نکرد و به

آن،  داشته باشیم که البته از نام و پرچم  بایست جمهوری دمکراتیک اسالمی شد می موفق می

ها انجام  الآید و از لحاظ محتوا هم با آنچه سازمان مجاهدین طی این س می بربودن  اسالمی 

نظر از این نکته، من با آنچه  صرف توانست باشد. نمی چیزی بهتر از نظام جمهوری اسالمی ،داد

هایی که طی این سی سال اخیر در خارج از  که شما عدم موفقیت نامیدید در راستای تالش

لکه در ب ،فقط در این ارتباط نبودعدم موفقیت ما کشور انجام دادیم با شما موافق هستم. ولی 

انواع و اقسام  ،که طی این سی سال با وجودیبود. ارائه یک آلترناتیو جایگزین این نظام با ارتباط 

ها و احزاب  ها و احزاب مختلف، جریاناتی با مشارکت شخصیت  ، سازمان تالش برای ایجاد گروه

ی سازمان جمهوریخواهان ملّ ازهای بزرگی  موفق نشدیم. با آنکه سازمان اما صورت پذیرفت

تا سازمان اتحاد جمهوریخواهان تا  ،نده بودهم جمع شد گردزیادی نسبتاً  ةگرفته که در آغاز عد
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توجهی مشارکت  که در زمان تشکیل آنها نیز جمع قابل جمهوریخواهان دمکراتیک و الئیک

یجاد شد، امّا همه آنها های چپ ا وجود آمدند و همچنین اتحادهایی میان برخی گروه داشتند، به

ها به نتایج   تر و برخی هم متالشی شدند. این تالش تر و کوچک جای رشد و گسترش، ضعیف به

 جانبه مورد بررسی قرار گیرد. طور همه مورد نظر منتهی نشد و دالیل آن باید به

شد. با یروهای اصلی عامل تغییر مینجدا بودن ما فعالین سیاسی از  ،علت اصلی آنطبعاً 

های اجتماعی در ایران که برانگیزانندة شور و  جدا بودن ما از مردم و فقدان جنبش ،زبان دیگر به

های  که جنبش داریم زمانی را تجربهاین خارج از کشور است. ما در جامعه و ک شوق و تحرّ

 ها به گرفت، اینجا هم بسیاری از اختالفات و جدایی اجتماعی بزرگ در داخل کشور باال می

رفت، با فروکش کردن  همین سرعتی که اختالفات از بین می ولی به .رفت باره از بین می یک

 در باتوجه به این امر،شدند.  ها، آن اختالفات با همان سرعت سر جای خودشان سبز می  جنبش

رو هستیم. لذا پرسش این است که باید چکار کنیم؟  هروباین مشکل مان نیز با  های آینده فعالیت

ادامه  خودهای  به تالشجز اینکه با وجود این مشکالت کنم ما هیچ راهی نداریم  ن فکر میم

را در برنامه و الزم بندی کنیم و تغییرات  نقد و جمع طور مستمر مان را بههای فعالیت ،دهیم

کنم این حزب با یک  من فکر می ،هایمان بگنجانیم. در مورد حزب سوسیال دمکرات هم فعالیت

ها و  بردن این ایده گیرو خواهد بود و آن چگون هزرگ برای رشد و گسترش روبمشکل ب

 و ت، انرژی و نیرو بگیردقوّاز آن تواند  که می آنهاستنظرها میان مردم و فعالیت در بین  نکته

  خواهد کرد. های سست شدن را با خود حمل همة زمینهموفق نشود، این عرصه در  اگر

اجتماعی ایران است نه فضای  - حزب و برنامه، شرایط سیاسی زمینة مؤثر واقع شدن یک

های سیاسی  کنم احزاب و سازمان خارج از کشور. بدون شرایط مناسب در این عرصه، فکر نمی

 اکنون موجودند داشته باشند.  هایی هم خارج، دستاوردهایی خیلی بیشتر از وضعیت گروه

کنم که هر گونه تالش و حرکت در راستای مبارزه  با وجود همة اینها، یک بار دیگر تأکید می

و ارائه آلترناتیو و فعالیت برای سازمان دادن گستردة نیروهای اپوزیسیون در  علیه جمهوری اسالمی 

بارة  در "مارکس"های  کنم به نظریه هر حال مفید است و چون در انتهای بحث هستیم، اشاره می

داند که شامل انتقاد از خود و  پراتیک )عمل(، انتقاد و تغییر میکه فعالیت انسانی را در  (1)فویر باخ

به  بایست باشد. لذا می اینکه تغییر جامعه و جهان نیز شامل تغییر خود می . کماشود کار خود نیز می

 جهت یی در جهت پراتیک، انتقاد و تغییر یی خوشآمد گفت.  هر کوششی در این

                                                           
1. Feuerbach. 
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 .1393ماه  آبانی برابر با ششم  2014اکتبر 28شنبه  سه وگو: گفت تاریخ
وگو  گفت ی ایندعوت ما را برا نکهیاز ا  گرامی یشالگون :یذوالفقار یمهد ـ ایپو ورادی
 .میسپاسگزار د،یرفتیپذ

 .دیممنون از دعوت شما، زنده باش :یرضا شالگونمحمد
 .میبدان رانیدمکراسی در جهان و ا الیسوس ةنظر شما را دربار میخواه می زیهر چ قبل از :ذ

ست. احزاب اداری  و اقتصاد سرمایه استیدمکراسی جناح چپ س الیامروز سوس :ش

دمکرات  الیخود را سوس یاند. برخ کشورها شده از یاریبس  های رسمی انیدمکرات جر الیسوس

 خوانند.  می ستیالیسوس یحت و

وجود داشت.  انیجر نیا یکیدارد. قبل از انقالب بلشو یطوالن ةخچیدمکراسی تار الیسوس

. بعد از جنگ طور نیها هم هم  ستیدانستند و مارکس دمکرات می الیها هم خود را سوس  کیبلشو

دمکراسی  الیهای مختلف در سوس شیرخ داد و گرا انیجر نیمهم در ا راتییتغ ،دوم یجهان

 آمد.  پدید

دمکراسی شناخته شده  الیسوس رانیا در ،فتدیاتفاق بدر روسیه انقالب اکتبر  نکهیقبل از ا

شد.  و معنا می فیتعر یعدالت اجتماع ،هم الیمردم و از سوس تیحاکم ،بود که از دمکراسی

 الیتأثیر سوس تحت شتریب وکردند  یدمکرات معرف الیخود را سوس "ونیعام ونیاجتماع"جنبش 

 یاریبس .نقش داشت تیشد و در انقالب مشروط رانیای که وارد ا دهیا ،دبودن هیدمکراسی روس
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 میسه نیز جنبش نیکردن ا زهیکالیو در راد هشرکت فعال داشت تیدر جنبش مشروط آنهااز 

 یکسان .بود ریچشمگ زیدر تبر ،بعد از به توپ بستن مجلس "زیتبر یبیانجمن غ"نقش  .بودند

 الیاز رهبران سوس یبود. بعض رهیاسلحه و غشامل گرفتند که  فقاز کمک میق ازبودند که 

 دریحزب شدند، مثل حآن از رهبران  ،ستیحزب کمون لیانقالب اکتبر و تشک ها بعد از  دمکرات

که به ستارخان و باقرخان کمک  بود زیهم مغز متفکر انجمن تبر "ویمس یعل". یعمواوغل

، دار زدند زیدر تبر یریگ انتقام یها برا  و روس یرا دولت تزار ویمس یکرد. دو فرزند عل می یفکر

 یشد. جناح لیان تشکریا ستیحزب کمون ،. بعد از انقالب اکتبرویمس یالبته بعد از مرگ عل

 ،بودندمستقر  یشورو جانیو در آذرباداشته دمکرات  الیسوس نگرش شدند که "حزب مساوات"

حزب " از "تیآدم دونیفر"های  . در نوشتهدمهم بو اریداشتند که بس رانیا درهم  ینفوذ

 به آنها داشت.  یتیو عنا لیهم تمااو است و خود سخن گفته  "مساوات

شکل  ندارد و به سمیالیو سوس یاجتماع یدمکراسی معنا الیسوس امروز رانیا در

از عدالت را هم  یحدّ ،به دمکراسی باور دارند ندیگو آنها که می ةمطرح است. هم یگشاد و گَل

 الیهم خود را سوس اریشاپور بختت دمکرات هستند. مثالً الیسوس ندیگو کنند و می لحاظ می

 کیندارند.  یپالتفورم مشخص ،انی. مدعدیایاما حاضر بود با شاه هم کنار ب ،ندخوا دمکرات می

 یما که نابرابر شود. در کشور بها داده نمی نیبه مبارزه از پای کهست ا یتوخال سمینوع پوپول

رخ داده است.   مهمی راتییکه تغ میندارند. البته توجه داشته باش  پالتفورمی کند یم دادیب یطبقات

 "مارکس"که  ستین چیزی آن امروز، سمیکمون یو حت سمیالیسوس ،دمکراسی الیسوس

 .نبود سمیآنچه تجربه شده است مارکس گفت. می

دمکراسی وجود دارد  الیو سوس سمیالیسوس نیب یمرزبند کی ایدر دن یجاها از یاریبس در

 ها و  ستیکمون نیب یمرزبند نیا ایتالیهم وجود ندارد. در ا یمرزبند نیاز کشورها ا یو در برخ

از استقرار  انگلیسحزب کارگر  .در فرانسه هم بود .ها بود  دمکرات الیها و سوس  ستیالیسوس

فرو  "سمیتاچر"برداشته شد و مرزشان با  "بلر یتون" ةهم در دور  گفت که آن می سمیالیسوس

کنار گذاشته شد،  سمیالیسوس "ترانیم"دوران  افتاد. در شیپ "تاچر"از  "بلر یتون"و  ختیر

بحث کنترل  یعنیبود،  یستیالیاش سوس ها ائتالف کرد برنامه  ستیاش که با کمون نهیکاب نیاول

ها   ستیالیسوس جیتدر هحوزه بود که شکست خورد و ب نیدر هم یهای تیو محدود هیانتقال سرما

ها در مجموع   دمکرات الیسوس ،لمانآ. در گرفتند یشیها هم پ  "ستیگل" کردن از یدر خصوص

نقش  "دولت رفاه" جادیها در ا  دمکرات الیسوس ،دوم یجنگ جهانتر بودند. البته بعد از  کالیراد

ی، ناویاسکاند یکشورهای یی شمال یدر اروپا ژهیو به یهای اجتماع و تأمین مهیب ،داشتند
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ه شده بود. تبرداش یبهداشت که از مُدل شورو ةمیب ،سیدر انگل ای یی در کشور سوئدخصوصاً 

حق  ،مهم بود "یجنبش کارگر"ها و   دمکراسی نقش چپ جادیکه در ا میتوجه داشته باش باید

شد. در  یزنان مطرح و عمل أیحق ر هاو بعد  عمومی أیرحق  سپس ،مطرح کردند نهایرا ا أیر

شهروند محسوب  عنوان به اهانیس تا دیسال طول کش 120 ی،قانون اساس نیآمریکا بعد از تدو

وجود نداشت، از زمان  یستیالیسنت سوس همچنین در آنجاداشته باشند.  أیشوند و حق ر

، 1932تا  1929های  شد. در بحران سال ریدولت چشمگ ةمسئله مداخل "روزولت نیفرانکل"

خواهد  جادیاختالل ا رها کرد زیراحال خود  توان بازار را به نمی نکهیدولت و ا ةضرورت مداخل

طرح  ی،کنون طی. در شراشکل گرفتکنترل اقتصاد بازار آزاد  رامونیو بحث پ گردید، مطرح شد

"ینزیک"دمکراسی طرح  الیاقتصاد سوس
داری بماند اما تالش شود  سرمایه یعنیست، ا (1)

 . ابدیها کاهش   ینابرابر

از  یبرخ 1919های  ، در ساله استبه جنبش چپ ضربه زد سیدمکرا الیسوس مسلماً

نقش داشتند.  "بکنختیل"و  "لوکزامبورگرُزا "مثل  یدر قتل کسان یها حت  دمکرات الیسوس

و  هیشدن سرما یجهان یشده و تا حدود یخال ااز محتوهم حاضر دمکراسی  حال درهرصورت،  به

عصر اکنون  شود میهم معنا ندارد. گفته  أیاست. حق ر هکار را کرد نیا ونیزاسیگلوبال

 یمعنا ،ها  ینابرابرترش سگ .شود گرفته می گرید یجا ماتیتصم ،هاست  بانک یکتاتورید

 بین برده است.  را هم از یریگ أیر
سفانه أپشت سر گذاشته است. مت ی راهای فراوان و گوناگون تجربه ی،و کشوردار استیجهان س :ذ

و  یاقتصاد ی،های اجتماع تأمین خواست ةنیدر زم یالت فراوانکهنوز با مش تیامروز بشر
جهان  ،انسان یو معنو یهای ماد به مجموعة خواست یدر پاسخگوی .اش مواجه است یفرهنگ
 زیشد ن خوانده می "واقعاً موجود السمیسوس"ها نشان داده است و آنچه که   یناتوانداری  سرمایه
 یباشد برا یویتواند آلترنات دمکراسی می الیسوس ایداری عمل کرد. آ تر از جهان سرمایه ناتوان

 حل مشکالت؟

سو  نیبه ا 70 ةدمکراسی دچار بحران بوده و هست. از ده الی. سوسرینظر من خ  به :ش

که  یهای مهلک در آلمان ضربه "شرودر"دست برداشتند،  السمیدمکرات از سوس الیاحزاب سوس

دمکراسی  الینزد. در واقع سوس یحیزحمتکشان زد، حزب دمکرات مس یمبارزات یبه دستاوردها

شود.  نمی دهیدو د نیا انیم یچندان تفاوتکه  یشد تا جای دهیداری کش به طرف راست و سرمایه

                                                           
 .وجود آورد هرا ب "تئوری اشتغال" وانگلیسی بود اقتصاددان جان ادوارد کینز، . 1
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 یهای  ها خواست  دمکرات برالیتر است، ل ها عقب  دمکرات برالیاز حزب ل سیلگان "حزب کارگر"

اقتصاد آن  ،ایهای اسپان دمکرات الیکنند. سوس راسی مطرح میدمک ةتر و بهتر در حوز روشن

از  ،ایتالیا ستیحزب کمونیختن است. ر در حال فرو نیز رانسهاقتصاد ف کردند. نابودکشور را 

خود انتخاب  یهم برا یگریرا عَلم کرد و اسم د "تونیدرخت ز"دمکرات و الیکه سوس یزمان

 یها کار  دمکرات الیسوس ،داری سرمایه یمرکز یکشورها. در دتیسقوط غل بیبه سراش ،کرد

 الیسوس یرامونیپ ی وا هیحاش یورهابرعکس کش ،ندا همردم زحمتکش انجام نداد یبرا

. در از آنها عمل کردندمؤثرتر  دندیکش نمی دکیرا هم  نیعناو نیکه ا یاحزاب یحت .ها  دمکرات

 هایی ها نقش  یدر کاهش نابرابر ،داشت وندیپ یکارگرهای  هیکه حزب با اتحادنیا لیدل به ،لیبرز

 الیسوس یوقت ،کرده بود یهای خوب که تالش ستیحزب کمون ،کرد. در هندوستان فایا

دادن  أیو ر أیای فراتر از ر دمکراسی الیفاصله گرفت و به سوس نیپای ةاز طبق ،شد زهیدمکرات

 انیجر"در آغاز  شود که مشاهده میهم  یجنوب یقایمثل افر یرامونیپ ینرفت. در کشورها

A.N.C" با اتکا به اقتصاد  جیتدر هاما ب ،های شد یداشت و باعث کاهش نابرابر یکارگر بانیپشت

 باال گرفت. یواقع دیآپارتا یعنیها،   یداری نابرابر سرمایه

مردم  ةهم یبرا یکه به احزاب ها از هنگامی  دمکرات الیاست که سوس نیا بحثدر واقع 

 یفاصله گرفتند. در آلمان غرب سمیالیاز سوس دست،یو مردم ته نیپای ةشدند، نه حزب طبق لیتبد

طبقه را کنار گذاشت و  ةواژ "برانت یلیو" یرهبر دمکرات به الیحزب سوس 1959در سال 

حزب مردم است.  ،ستین یمشخص ةحزب طبق "دمکرات آلمان الیحزب سوس"کرد  اعالم

 میداری ائتالف کن های سرمایه انیکسب قدرت با جر یبرا نکهیمسئله انتخابات و بحث ا گرید

گرفت و  قرار تیدر اولو یهای اجتماع طبقات و گروه ةاز هم یریگ أیو ر أیر ةمسئل نبود. ،نه ای

در » :دیرس جهینت نیبه ا تیکه در نها "نیبرنشتا"شد. همان بحث  شتریب سمیالیفاصله با سوس

 . «میها را کاهش ده  ینابرابر یهای  رفرم جادیو با ا میداری بمان سرمایه ةمحدود

 یشتریها شدت و شتاب ب  یها قدرت داشتند نابرابر  دمکرات الیهر جا که سوس ،نیبنابرا

طبقات و  ة. اگر در دستور کار مسئلستیطبقات مطرح نبود و ن موضوعکه  لیدل نیا گرفت. به

هم بر  یعرب رو بها انهیتلخ خاورم یخواهند ماند. رخدادها یجا ها بر  ینابرابر ،نباشد سمیالیسوس

آدمخواران و  نیبا ا شتریب ،ها برطرف نشوند  یاگر نابرابر شکل گرفت.ها   ینابرابر نیا یةپا

 نیخوب است اما اگر ا یریگ أیو ر أیر ،داشتن دمکراسی یبود. برا میفروشان مواجه خواه برده

جامعه نداشته  رومانزحمتکشان و مح یبرا ژهیو به ،و رفاه یتأمین اجتماع ةها پشتوان  یریگ أیر

را  نیا .شاهد بودیم یناویاسکاند یتجربه را در کشورها نیباشد، دمکراسی برقرار نخواهد شد، ا
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ها   دمکرات الیاز سوس شتریب یهم کار ستیکه احزاب کمون میبگو ستیکمون کیعنوان  هم به

 شدند. زهیدمکرات الیسوس جیتدر هکه ب یندادند، احزابانجام 
 یالگوها برا نیا آیا به نظر شما ؟بهره گرفت یشمال یمثبت اروپا یتوان از الگوها چرا نمی :ذ

 دارند؟  یجامعه ما کارآی هیشب یجوامع

بدون وجود  سمیالیه سوسکاست  نیباور من ا ،نکته را مطرح کنم نیابتدا ا دیاجازه بده :ش

 واقعاً سمیالیسوس " ةواهد شد. ما فاجعخن یجانبه موفق نخواهد بود و عمل های همه یآزاد

و  زیچ همه یهمه و برا یبرا ،حزب کیاما  ،بود یستیاسمش مدل کمون ،میدیرا د "موجود

 نیشدند. ا گرفت. دمکراسی هم وجود نداشت و مخالفان سرکوب می می میممردم تص یجا به

بدون است و  خاتم امبریهم پ "مارکس"که  ستین نینبود. منظور من ا سمیو کمون سمیمارکس

در  نداشت. یهای و ها و آموزش  دهیبه ا یربط ،کردند یعمل اونام نطرات  اما آنچه به !بود، نه رادیا 

 یوضع تا حدود ،دمکراسی کردند الیدمکراسی و سوس یهم که ادعا گرید یکشورها

که پول و قدرت دارند  یو کسان یریگ أیو ر أیاست. دمکراسی فقط شده رگونه بوده  نیهم

 . در آلماندیآ حساب نمی کند و به زنند. قدرت مردم و زحمتکشان عمل نمی حرف آخر را می

 . درردیگ می میتصم "لکرمِ"دهند اما خانم  می أینوشت که مردم ر "گلیاشپ" نامة هفته

 اریاخت ی،غاتیهای تبل خاطر داشتن پول و امکانات و بمباران به یدرصدیککوچک  تیآمریکا اقل

 . رندیگ مملکت را در دست می

ها   کشور نیکند. در ا فرق می رد،که سنت دمکراتیک وجود ندا یرامونیپ یکشورها در

 ،دستانیهای ته مطرح باشد. بدون تأمین خواست "الیسوس" ةحداقل برنام یستبا می

 یتا مدت لیدمکراسی در سوئد به دو دل الیداشت. سوس میدمکراسی پا برجا و محکم نخواه

 ادهیپ یبرالیرا در کنار دمکراسی ل سمیالیسوس و دادند خدماتی دمکه به مرنیا یکیموفق بود، 

 نکهیا ،دوم لی. دلة آن استنمون گریو موارد د  و بهداشت عمومی یهای اجتماع کردند، مسکن

 یگرفت و برا تأثیر انقالب اکتبر در آنجا پا می تحت یهای  بود و حرکت یاتحاد شورو کینزد

 ه،یشدن سرما یو جهان سمیبعد از شکست فاش ژهیو انقالب اکتبر، به شرفتیاز پ یریجلوگ

 سمیمقابله با کمون یبرا "دولت رفاه" .سمیمقابله با کمون یبود برا یدمکراسی راه الیسوس

 شکل گرفت.

استقرار  یبرا دیاست که با نیدمکرات ا الیدوستان سوس همن ب شنهادیپ ،رانیا مورد در

 ةتودبایست  میپالتفورم  نی. در ایپالتفورم اقتصاد ژهیو پالتفورم داشته باشند، به ی،دمکراس

نخواهد  یزیر هیدمکراسی پا ،. بدون حضور و خواست آنهاقرار بگیرند یخاص گاهیجادر  دستیته
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آنها توجه کرد. دمکراسی خوب است اما بدون باال بردن  یبه مسائل اقتصاد دیبا رو، ایناز شد. 

داشته باشند از آن دفاع  یزیچ نیپایطبقة . اگر مردم شدشکننده خواهد  الیسوس "دوز"

محمد  که نمونه عرض کنم یشود. برا می تیو تقو ردیگ خواهند کرد و دمکراسی هم پا می

به آن  یپهلو میرژ ،شد داده می نیکرد و به آنان زم دهقانان توجه می ةمسئلمصدق اگر به 

صاحب  ،که به حق مردمی یعنی ؛گذاشتند توانست او را کنار بزند. دهقانان نمی شکل نمی

مورد توجه قرار  دیبا یمسائل در پالتفورم اقتصاد نیشدند از آن دفاع خواهند کرد. ا یزیچ

 دیبا .کرد ادهیپ را دمکراسی الیتوان سوس نمی یباز و بانک یباز ورسو ب یباز . با سفتهردیبگ

های زحمتکشان و  بدون تأمین خواست نیکرد، و ا تیرا ساخت و تقو یهای اجتماع هیپا

 نخواهد شد. یعمل دستانیته

 نیداده شده و هم خدماتیبه مردم  یلیش و لیبرز ،اکوادور ،ونزوئال ،یجنوب یآمریکا در

کردند و به  تیرا تقو الیبه تحقق دمکراسی کمک کرده است. بخش سوس یتا حدود موضوع

حس  شیدادند، آنها خود را صاحب و مالک خانه و کشور خو ییزهایچ دستانیزحمتکشان و ته

و بهداشت  یرفاه اجتماع جادیمسکن و ا ةحل مسئل ،مشابه یکشورها ایکنند. در سوئد  می

 . یجتماعمسکن ا ژهیو بود، به یگام بزرگ  عمومی

 و دمکراسی هستند، یآزاد ،ای در داخل کشور خواستار دولت رفاه عده ی،کنون طیدر شرا :ذ
حد  نیبه ا دنیرس یدانند، برا می ویدمکراسی هستند و آن را آلترنات الیخواهان سوس عبارتی به

 د؟یدار یشنهادیها چه پ  از خواست

مقاومت  یو دو بازو یاروییرو ةما دو جبه نکهیا رفتنیداشت و پذ یروشن یاستراتژ دیبا ش:

 دی. بایآزاد یبرا کاریپ ةجبه یگریو د .نان یبرا کاریپ ةجبه یعنی ی؛اقتصاد ةجبه یکی ،میدار

 دیاما نخست با ،خواهد مین یآزاد نکهینه ا دستیته ةبرقرار کرد. تود وندیدو جبهه پ نیا نیب

کار ناقص خواهد ماند.  نگردد،بخش وارد کارزار  نیاش حل شود. اگر ا یبماند و مسائل رفاه زنده

و  لکردهیمتوسط و تحص ةجبهه جوانان و طبق کیشود.  برقرار وندیپ دیخانه باددو رو نیا نیب

هستند که  یهای  توده ،دو جبهه نیهستند. فاعل گره زدن ا دستانیزحمتکشان و ته گرید ةجبه

سفانه به أمت و شدند دانیوارد م بودند که ها  ودهت نیا 57دارند. در انقالب  هیجبهه پا ودر هر د

ناقص این حرکت،  88کردند. در سال  یبردار بهرهاز آن  ینیآخوندها و خم دیدان که می یدالیل

که به  رندیگ می جهینت  ینشد. کسان یوارد مبارزه نشدند. تالش شد اما عمل دستانیماند چون ته

تأمین نان، مسکن،  ةکنند. مسئل توجه دارند و در جهت تأمین آن حرکت می دستانیمسائل ته

 یامر ی،دمکراسی بَدَل خواهد کرد. آزاد یروهایاعماق مردم را به ن ی،و تأمین اجتماع مهیب
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 دیبا ها داشته باشد تا محقق شود. خواسته یو اجتماع یاقتصاد یست پایةبا می ،ستین یانتزاع

 مشخص مطرح شود. 
 یامکان نیچن در خارج از کشوراما  ست،یو حزب ن یاسیتشکل س یامکان برپای ،رانیدر داخل ا: ذ

 کاریپ ةجبه دو وندیو پ تیند به تقونتوا ها در خارج از کشور می  تشکل یریگ شکل ایوجود دارد، آ
 کمک کند؟ ینان و آزاد یبرا

استفاده  یدرست که اگر به میدار یو امکانات طیتوانند. ما در خارج از کشور شرا می کامالً :ش

ای که عرض کردم، خواهند داشت. ما  دو جبهه وندیو پ تیدر داخل و تقو  شود، نقش مهمی

 رانیو دمکراسی در ا یآزاد کاریپ یبرا مانهای ای و تشکل از امکانات رسانهیست با می

 نترنتیها و ا  ونیزیتلو و،یراد قیاز مردم صدا و نظرات ما را از طر ی. بخش بزرگمیکن یبردار بهره

آزموده و  یملت ،منطقه یکشورها گریبا د سهیت ما در مقافهمند. ملّ هم می یخوب شنوند و به می

های مختلف در داخل  شبکه یریگ به شکل میتوان است. ما می یتجارب گرانقدر مبارزات یدارا

نبش زنان که امروز جمثل  یجنبش .میکن تیها را تقو  جنبش ای جادیرا ا یم و جنبشیکمک کن

های مختلف را شکل خواهند داد  نان و شبکه ةجبه شانرا به زانو درآورده است. مردم خود میرژ

موضوع را  نیا دیخواهد کرد. فقط با تیها آنها را تقو  نهیزم ةما در هم یو عمل یو کمک فکر

 ،قدرتمند  و مردمی یهای اجتماع هیزحمتکش و داشتن پا ةفکر قرار داد که بدون تود ةملک

 دمکراسی و عدالت متحقق نخواهد شد.

 

 



 

 

 



 

 

  عبقری سیاوش -9 -1

 .1393ماه  یام د یبرابر با سی  2015 هیژانو ستمیشنبه ب سه :وگو گفت خیتار
 .یمارزاز شما سپاسگ ،دیما گذاشت اریتان را در اخت که وقتنیاز ا :یذوالفقار یمهد ـ ایپو ورادی

برنامه دعوت  نیکه مرا به ازارم . من هم از شما سپاسگیبا درود به همگ :یعبقر اوشیس

 .هستم زیو خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عز دیکرد

 انیجر نیاز ا یکوتاهخچة یتار خواهم یست. ما یدمکراس الیبحث امروز ما در رابطه با سوس :ذ
 .دیشنوندگان ارائه بفرمای یرا برا رانیالخصوص در ا یعل

 یاجتماع ییگرا بپردازم، به جامعه رانیدمکراسی در ا الیکه به سوسنیقبل از ا خواهم می :ع

داشته باشم.  ای اشاره ،در اروپا یعنی ،در مهد تولد آن یدمکراس الیل سوسو تحوّ شرفتیو پ

چراکه  مد؛آ وجود به یهای  کرد، چالش دایداری تحول پ به نظام سرمایه یدر اروپا نظام فئودال یوقت

 نیدر چرخة عرضه و تقاضا در بازار، ا به بیانی دیگر،است.  یداری به بازار آزاد مبتن اقتصاد سرمایه

جمله  فروش برسد. از به ییشود و به چه بها دیتول ییچه کاالها کند یم نییبازار آزاد است که تع

بفروشند تا از آن  را در بازار کار شانکار یروین دیشده و افراد با لیبه کاال تبد زیکار ن یرویآنکه ن

مشکالت و  ،داری در اروپا سرمایه شیدای. لذا پنمایندخود را تأمین  یهای زندگازیبتوانند ن قیطر

زمان اشاره  در آن یتوان به مشکل فقر و نبود آزاد همراه داشت. می با خود به زیرا ن یادیمسائل ز

افراد  ،انی، دربارسایباال دست کل ونیدست جامعه، خصوصاً مذهب اقشار فرا یرافقط ب یکرد. آزاد

به اقتصاد  یاز نظام فئودال یتحول اقتصاد نیوابسته به آنان فراهم بود. در ا یها و گروه
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خاطر  به همچنین کار و طیمح طیبا توجه به مسائل و مشکالت بازار کار و شرا ،یدار هیسرما

 یدفاع از منافع ماد یبرا یاسیس یها نگرش شد، یکه به اقشار فرودست جامعه م  میظلم و ست

 الینگرش سوس نیوجود آمد. از آنجا بود که ا مختلف به یها گروه نیمردم در ب یو معنو

و  "انگلس"همانند  یشمندانیزمان فالسفه و اند در آن .در اروپا شکل گرفت یدمکراس

کردند که چگونه  مشاهده می نیمتفکر نیمسائل جامعه پرداختند. ا نیبودند که به ا "مارکس"

 نیبه ا از کدام طریقمحروم هستند و در فکر بودند که  ییابتدا یامکانات رفاهة یمردم از کل

و  یدمکراس الیو اساس سوس هیفالسفه نظرات خود را که پا نیدهند. اجامعه پاسخ  یازهاین

 یها و احزاب برا گروهدرنتیجه  .ارائه دادند ،میبر یماز آن نام  یاجتماع یآنچه که دمکراس

 یبرا یطورکه اشاره کردم، در اروپا آزاد وجود آمدند. همان به یاجتماع یازهایبه ن ییگو پاسخ

دست جامعه، یافراد ته یازهایاحزاب کمک کردند تا با پرداختن به ن نیهمة افراد وجود نداشت، ا

و تحول، آن افراد را جلب و جذب  رییتغ یبرا کردند، یرا مطرح م هاآن یها ضمن آنکه خواسته

جامعه نده در زسا یتوانستند نقش که می ییکنند. به مرور زمان و در اواسط قرن نوزدهم نهادها

 الیو اساس سوس هیپا نیشکل گرفت. ا یشمال یدر اروپا یروند طوالن کی یط ،داشته باشند

جنبش  نیتر بودند و توانستند ا از کشورها فعال یدر بعض ییها روهشد. گ داریاز آنجا پد یدمکراس

است که  نیا کند، جلوه میببرند. لذا آنچه مهم  شیتر به پ عیداشت را سر یهای  بیکه فراز و نش

شان را  ، توجهدید یصورت کاال م هرا ب زیچ داری آزاد که همه اقتصاد سرمایه یجا هتوانستند ب

انسان  کیعنوان  به د،یآ می ایکه به دن یهر فرد رایبکشانند. ز هجامع یانسان یازهاین یسو هب

دارد، که  رهیای از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش و غ هیاول یازهاین

 تاها تالش کردند  افراد و گروه نیا درنتیجهآنها را تأمین کند.  توانست ینظام بازار آزاد نم

از آنجا بود که  .مطرح کنند یصورت گروه هو ب یجامعه را سازمانده ییابتدا یها خواسته

سوئد،  در نیابتدا در آلمان و همچن ژهیو بهریزی شد،  پایهها   در آن کشور یدمکراس الیسوس

 از یطورکل هرا در جامعه داشته باشند. ب یمثبت اریکه توانستند اثرات بس رهیو غ کیفنالند، بلژ

 خواهد یممعنا که  دینطلبانه است. ب جنبش اصالح کی یدمکراس الیسوس نبشمن، ج دگاهید

را اصالح افراد جامعه پاسخگو باشد ة یکل یها به خواسته تواند یداری که نم نظام اقتصاد سرمایه

 .میشناس می سمیداری و آنچه به اسم کمون سرمایه نیاست ب یحد فاصل کی نیکند و ا

قبل از  ی، افرادمیبگو دیبا رانیتفکر در ا نیا شیدایدر رابطه با سؤال شما نسبت به پ اما

 دایپ ییآشنا یدمکراس الیسوس یها دهیرفته و با افکار و ا ییاروپا یانقالب مشروطه به کشورها

های  زهاز آمو یریگ انقالب مشروطه بودند، خواستند با بهره انیافراد که از حام نیند. اه بودکرد
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  انجام دهند. در رانیجامعه در ا یازهایها و ن  در رابطه با خواست یمثبت یخود، کارها ییاروپا

 یها دهیدر گسترش ا ینقش اساس ی،ملک لیخل یآقا ژهیو بعد از انقالب مشروطه، به قتیحق

ة یکه در روس یبا انقالب مینیب یم ،بعد از انقالب مشروطه یداشت. ول رانیدر ا یدمکراس الیسوس

ببرند و همه  شیرا پ یدمکراس الیسوس یابتدای یها زمان اتفاق افتاد، نتوانستند آن خواسته آن

حزب  خصوصاًبود قرار گرفتند.  یشورو سمیتأثیر آن انقالب که تحت نفوذ حزب کمون تحت

های خودش را  توانست خواست ،بود یشورو سمیحزب کمون حامی ی،ریگ بعد از شکل که توده

  ،داری هم نشده بود که به نظر من هنوز وارد مرحلة اقتصاد سرمایه رانیا یجامعة فئودال در

 ببرد. شیپ

را پشت  یتجارب فراوان و گوناگون یو کشوردار استیاقتصاد، س یها نهیدر زم یجهان امروز :ذ
های  تأمین خواستنة یدر زم یبا مشکالت فراوان تیامروزه بشر ،حال نیسر گذاشته است. اما با ا

مشکالت، آنچه که به  نیبه ا یی. در پاسخگواستبا آن مواجه  یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع
 انیدو جر نیداری عمل کرد. اما در ب تر از جهان سرمایه ناتوان شد، یم دهینام سمیالینام سوس

شما هم به آن اشاره  واست  یدمکراس الیبه نام سوس  راه سومی سم،یالیداری و آن سوس سرمایه
 نیر بر ا. لذا تصوّکند یرفت از مشکالت و معضالت جامعه را مطرح م حل برون  و راهکه  دیکرد

جامعه باشد. حال مقابل معضالت  در یویآلترنات تواند یم وهیش نیا ات،یتجرب نیاست که بعد از ا
موجود است با  رانیا یکه در جامعة فعل یچون مشکالت ،ای است بحث جداگانه رانیدربارة ا

 زین دهمان در جوامع عقب تواند یحل م  راه نیا ،دارند. به گمان من ییها تفاوت یمشکالت جهان
عنوان  حل سوم به  راه نیا ای. آمیرا جز آن کشورها بدان رانیا میتوان یمطرح باشد. اگرچه نم

 مطرح باشد؟ یرامونیپ ای ینیماب یمجموعه کشورها یبرا تواند یم و،یآلترنات

طورکه اشاره  بود. همان "تیآدام اسم" ،داری آزاد جامعة نظام سرمایه یاصل نیسیتئور :ع

هر کس آزاد است در آنجا  .باشد یآزاد م زیچ به بازار کار است و همه یمتک ، این نظامکردم

 فقرو  یاز گرسنگ دینخواهد داشت و با ینقش چیه ،کار خودش را بفروشد و اگر نتوانست یروین

که با انقالب اکتبر  یانقالب سمیالیآن سوس د،یکه شما اشاره کرد سمییالی. در رابطه با سوسردیبم

 ،دگاهیدو د نیا رساند. انجامآن به  یگرینحو د به "نیچ" ،آن یشروع شد و در پ یدر شورو

اقتصاد  رایقرار گرفتند. ز گریدیکدر مقابل  یانقالب سمیالیسوس یگریداری و د سرمایه یکی

 سمیالیدارد و اقتصاد سوس دیتمام عوامل تول یخصوص تیبر مالک دیداری کامالً آزاد تأک سرمایه

 ،دولت ،یخصوص تیبا رد مالک شود، یمشناخته  سمینام کمون اکه ب سمیمارکس ای یانقالب

پاسخگو  قیطر نیا زجامعه را ا یازهاین بهو  ردیگ یم اریرا در اخت تیاز مردم مالک ابتین به
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آن را تجربه و مشاهده کرده است، نه  یجامعة جهان د،یطورکه اشاره کرد باشد. همان می

ای که از  تجربه ییعمل کند و از سو های بشر توانست به خواستداری کامالً آزاد  سرمایه

 یازهاینشان داد که آنها هم نتوانستند به ن نیز میدار اریدر اخت سمیو کمون سمیالیانقالبات سوس

 هرهای  ازیخوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش که ن :جامعه اعم از یابتدای

 اریرا در اخت زیچ از طبقة کارگر آمدند و همه ابتیکه به ن میدیو د دیناست را برآورده نما یانسان

اما شاهد  .میرا مستقر نمای تیو انسان میاوریب هرفا ،جامعه یبرا میخواه ید که مگرفتند و گفتن

که در  کسانیهم  اکنون .شد ستمیآن س یچه اتفاق افتاد و موجب فروپاش یکه در شورو بودیم

هستند که در حزب  یرا در دست دارند، همان افراد یاقتصاد یرأس کار هستند و نهادها

مشاهده  یبا فروپاش. کردند یرا اداره م کتطبقة کارگر ممل یسو از ابتیبه ن یشورو ستیکمون

 یاقمار شورو یجامعه پاسخگو باشند. در کشورها یازهایترین ن یشد که آنها نتوانستند به ابتدای

که آنها با  شود یمشاهده م ،از آن نظام جدا شدند ی،که بعد از فروپاش ،یمرکز یایسابق در آس

 "نیچ"ند. در نمایمردم را تأمین  یها ها و خواسته  ازیو نتوانستند ن بودندرو  به رو یچه فقر و فالکت

که  یدگاهید کردند، یمملکت را اداره م "مائو" دگاهیبر د هیبا تک 1973تا سال  که ستیکمون

را  ییبورژوا که طبقة دهقان و بخش خرده داشت. چرا یهای تفاوت یالبته با انقالب اکتبر شورو

ها   یباورمند نیا یهای حزب را بر مبنا برنامه و دانستند یم یکارگر انقالب ةو همراه طبق  حامی

دارد  نیاند. آنچه در آن سرزم داری برگشته هم به همان نظام سرمایه "نیچ"نهادند. در  ادیبن

اقشار  ندگانیعنوان نما به ستیاست که در حزب کمون یافراد اریعمدتاً در اخت افتد یاتفاق م

که اکنون از چه  شود ید، و مشاهده مرنرا در دست دا اراتی( اختایزحمتکش جامعه )پرولتار

به  ،یخیتار اتیتجرب نیرها کردند. با ا یکلّ هرا ب یانقالب سمیالیبرخوردارند، آن نظام سوس ییایمزا

 تیست که اعتقاد دارد مالکا یدمکراس الیگسترش سوس یفرصت برا نینظر من بهتر

جامعه اعم از  یابتدای یازهایتأمین ن یبرا دیبا دولت یتواند وجود داشته باشد ول می یوصخص

با توجه به  نکیپاسخگو باشد. ا رهیخوارک، مسکن، پوشاک، بهداشت، آموزش و پرورش و غ

فراهم شده است  یطی، شرادست آمده به یشمال یاروپا یدر کشورها ژهیو که به ییها تیموفق

دمکراسی از نظر  الیرا در تمام کشورها گسترش داد. سوس یدمکراس الیسوس توان یکه م

های آزاد را پاسخگو  نظام بازار یکمبودها تواند یطلبانه است که م اصالحنة یگز کی یخیتار

 باشد، بدون آنکه بخواهد آن را کامالً رد کند.
خارج  در  و چه در اردوگاه مخالفان حکومت اسالمی رانیها و اقشار مختلف، چه در داخل ا گروه :ذ

و از  دانند، میحل سوم   راه را رفت از مشکالت و معضالت موجود در جامعه از کشور، راه برون



     121: سیاوش عبقری   1فصل 

 استفاده ردیگ یرا دربرم یدمکراس الیهای سوس و خواست اتیکه نظر دهیهمان مفهوم و پد
 یها گروه نیرا در ب یروند فکر نیاساساً برداشت من درست است؟ در ضمن شما ا ای. آکنند یم

 د؟ینیب یداخل و خارج چگونه م

 ،قبالً اشاره کردمکه  "نیچ"و  یشورورخدادهای و با توجه به  دیطورکه فرمود همان :ع

 یشورو که تحت نفوذ  وابسته به آن یعمدتاً حزب توده و نهادها یی رانیدر ا یاسیس ینهادها

 الیسوس نکه آبودند   مییمانع عظ ،یانقالب سمیبه مارکس بندیهای پا گروه نیو همچن یی بودند

مطرح  ،غالب دگاهید کیعنوان  هب کند، یرد نم یکلّ طور را به یخصوص تیکه مالک یدمکراس

 هاآنبه  (1)نظر طلبدیتجد دگاهید کیعنوان  آوردند، به می ینگرش رو نیبه ا یگردد. اگر افراد

در  یدمکراس الیبود که خاستگاه سوس یلیدال زا یکی نیا .شدند یو محکوم م ستندینگر می

 یاستبداد طیکه شرا هم از آنجا یکند. از طرف دایپ جینتوانست ترو دیو شا دیطورکه با ، آنرانیا

 انیبه م آزادانهخواه نتوانستند نظرات خودشان را  های تحول دمکرات الیحاکم بود، سوس رانیبر ا

مشکل  نی. استیچ یواقع یدمکراس الیمردم بدانند سوس تاکنند  یاجتماعمردم ببرند و آن را 

از  شیکه ب میرا دار  اسالمی یبوده و هست و متأسفانه بعد از انقالب، باز هم استبداد جمهور

 توانند یگسترش داده است. مردم نمآن را و  دهیگذشته به استبداد ژرفا بخش ینظام پادشاه

مباحث را با عامه مردم  نیا توانند یهم نم نیو متفکر ندینما ازنظرات خودشان را آزادانه ابر

تر مطرح کنند و نشان بدهند که افراد و  مردم را هر چه منسجم یها بگذارند و خواسته انیم در

از  یحال، بخش نی. در عکنند یآنها را دنبال م یو انسان هیاول یها هستند که خواسته ییها گروه

و علناً  دهیبر دگاهیبودند، از آن د یانقالب سمیالیو سوس یاسیس یها روهافراد که وابسته به گ

و در  فعال شدهریغ هم  یبرخ .کنند یرا مطرح م یدمکراس الیسوس یها اند و خواسته اعالم کرده

رو  با آن روبه یفعل طیاست که در شرا یمشکالت نهایباشند. ا گر می اند و نظاره نشسته هیحاش

برد  شیپ حیطلبانة صح اصالح ریها را از مس خواسته نیا دیباکه دارند  دیتأکهم  یافراد .میهست

خود برسند، در درجة اول الزمة  یانسان یها بتوانند به خواست رانیکه جامعه و مردم انیا یو برا

مردم از کانال احزاب  یها خواسته قیتا از آن طر است رانیدر ا کیکراتنظام دم کیکار  نیا

حال بوده، افراد و  را مطرح کنند. آ چه که تا به ازهایبتوانند آن ن ،رندیگ یکه شکل م ینینو

مردم  یابتدای یها نتواستند به خواسته یاسیاند که از نظر س بوده یسنت یاسیهای س سازمان

 نیاست که ا نیایم ا مشاهده کردهحال آنچه  ای کنند. تا به و رسانه یآور برسند و آنها را جمع

                                                           
1. revisionist. 
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به نظر من  .اند مطرح کردن خودشان بوده یاند و عمدتاً در پ عمل کرده یواکنش شترینهادها ب

و  فتدیب رانیدر جامعة ا یاتفاقتا اند  لحاظ منتظر نشسته نیهم اند. به شده سینو هیانینهادها ب شتریب

که  یحاکم است و کنترل رانیکه در ا یاستبداد وّای صادر کنند. با توجه به ج هیانیبند آن ب پشت

 خوشبختانه یبا مردم در ارتباط بود، ول توان یکمتر م رد،یگ صورت می یهای جمع ارتباط یبر رو

 اطاتارتب گونه نیکه از ا یاز طرق مختلف با افراد شود یم ی،تکنولوژ یها شرفتیبا پ امروزه

 برد. شیدر ارتباط قرار گرفت و آنها را گسترش داد و به پ ،کنند یاستفاده م یجمع
 ایبرد شیپ یبر مبنا شان تیفعال و  دگاهیکه د دیاشاره کرد یملک لیمثل خل شرویشما به عناصر پ :ذ

بعدها  ای یدر جبهة مل ،دنهم بود یگریعناصر د ،بود یدمکراس الیسوسة یمطرح کردن نظر
 که ،ورانآن د کالیراد یجوان و حت یروهایاز ن یلیو خ یجزن ژنی، بانیمثل شعائ یاشخاص
هرگز بر  نهایخواست ا ،یملک لیخل ادی در دوران زنده یول ،بود یدمکراس الیشان سوس خواست

نة یاصالحات و زم یسر کی خواستند یم ،هم نبودند کالیحکومت نبود و راد رییتغ یمبنا
از   مییکه بخش عظنیا رغم یو عل دیایوجود ب رفاه در درون جامعه به یو نوع یدمکراس

 چرا نتوانستند موفق شوند؟ کردند یفکر م هیپا نیروشنفکران بر ا

که بخواهند نیداشتند، بدون ا دیدر آن مقطع تأک یدمکراس الیسوس شبردیکه بر پ یافراد :ع

با  یول ،دمکرات بود الیدر ابتدا حزب توده هم سوس یبودند. حت تیرا بر کنار کنند در اقل  نظامی

قرار گرفتند و متأسفانه  یشورو سمینفوذ حزب کمون ریهمه زیه رخ داد، که در روس یانقالب

حذف شدند و چندان صدا و  یکلّ طور گفت به توان یم ماندند و هیها در حاش  دمکرات الیسوس

ین همچنکه حزب توده در جلب و جذب افراد و  دلیل نینداشت. به ا یشان شنوای حرف

مسائل و  هتوجه ب اب ها سوسیال دمکرات جهیموفق بود. در نت اریخودش بس یگسترش ساختار

که  دیدان یکنند. م یسازمانده نهایبود، نتوانستند خودشان را در تقابل با ا رانیکه در ا یمشکالت

داری در  نظام سرمایه کیکه اگر  یصورت در ،بود تهینظام فئودال کی شتریب رانیزمان جامعة ا در آن

آنها را جلب  ورا مطرح کنند  عهدست جامیاقشار ته یها توانستند خواسته میآنها حاکم بود،  رانیا

بتوانند در دست آورده و  به یشتریب تیموفق یراه تا حدود نید و امکان داشت در انماینو جذب 

با  دگاهیببرند. متأسفانه آن د شیرا به پ شانهای چون حرب توده، برنامه ییتقابل با نهادها

 ، گرایش بهدیو افکار و عقا بودتحت نفوذ حزب توده  زیچ شکست مواجه شد. چون همه

رانده شدند و نتوانستند آنچه الزم بود را انجام  هیحاش هم به هیبق داشت، یانقالب سمیالیسوس

 آنها بود. یبرا یمشکل اساس هیقض نیکنم ا دهند. لذا من فکر می

 نکرد؟ یا مسئله اشاره نیبه ا ینداشت و کس یدمکراسی در دوران انقالب جای الیچرا سوس :ذ
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، تا است 1970 یها اوایل سال ام به ، اشارهرانیدر ا یحکومت پادشاه یانیدر دهة پا :ع

انجام  یاصالحات ارض زیکرده بود و قبل از آن ن دایگسترش پ رانیداری در ا سرمایه یحدود

 ،سال قبل از انقالب چهار -سه ،1973-4 یها سال یعنی ی،الدیم 1970. اوایل دورة شده بود

 ؛در جهان را داشت یرشد اقتصاد نیباالتر رانیو ا مبودی رانیدر ا یاقتصاد هشج کیشاهد 

کرد. با  دایجامعه گسترش پ یانی. اقشار مدیدرصد در سال برخوردار گرد 42حدود  یاز رشد یعنی

 یبرآورده شد، آنها به فکر آزاد یعیقشر وسة یاول یازهایکه ننیرفاه و پس از ا یسطح نسب توسعة

بود  یو استبداد یکتاتورید تیحاکم کی ،که نظام حاکم ییاز آنجا ی. ولدافتادن یو دمکراس

الملل  که در سطح بین یو تحوالت ها دگاهیباشد و با توجه به د ازهاین یموقع پاسخگو هنتوانست ب

 یاسیس یوارد صحنه شدند، نهادها یو دمکراس یآزاد یبرا رانیمردم ا یوقتوجود داشت، 

و  یزمان عمدتاً انقالب آن ینهادها .داشته باشند وجود نداشت وندیکه با عامه مردم پ  منسجمی

از  یبخش ،یانقالب یها گروه نیا انیداشتند. در م نیو چ یبه شورو شیبودند و گرا ینیزمریز

 انیو از حام ونیانقالب وجز تیو روحان یبورژواز را داشتند که در انقالب، خرده دگاهید نیآنها ا

با عامه  کیصورت ارگان به یاستبداد طیخاطر شرا هستند و در ضمن به های طبقه کارگر استهخو

ها   گروه نیکنند. ا ریمردم را مطرح و فراگ  عمومی یها نداشتد و نتوانستند خواسته وندیمردم پ

 ییایافجغر طیشرادلیل  به گری. از طرف دتأثیر بگذارندخواهانة مردم یجنبش آزاد ینتوانستند رو

بود  نیا رند،یقدرت بگ یبه شورو لیچپ متما یها گروه نیا مباداکه نیاز ا ،و ترس غرب رانیا

 7که حدود  دیدان یرا مطرح کردند. م ینیخم یرهبر به تیروحان ی،غرب یکه آمریکا و کشورها

 تیوحانبود، ر یجامعة مذهب کی رانیچون جامعة ا یول ،مطرح نبود ینیماه قبل از انقالب، خم

موارد باعث  نی. اافتیمرگ بر شاه تبلور  یبر مبنا یمطرح شد و شعار همگان ینیخم یرهبر به

 طیراش نیمردم مطرح شود و گفتند در ا یخواهانه و رفاهیآزاد یها شد که نگذاشتند خواسته

شاه  یگونسرن یتمرکز رو دیو فعالً با دیآ وجود می هنفاق ب زیرا ،ها عنوان گردد خواسته نیا دینبا

 چیهم ه تیو روحان میخواه یمردم را م یبرا شیما رفاه و آسا :هم آمد و گفت ینیباشد. خم

 ینهادها یو با همراه  عمومی یکاربیبا فر ونیاسالم ،نخواهد داشت. در ادامه استیدر س ینقش

 ما ضبط شده یخیتاروجود آوردند. در حافظة  را به  اسالمی ینظام جمهور ،و آمریکا یانقالب

را سرکوب کردند. متأسفانه  اندیشانو همه دگر .من خدعه کردم :گفت ینیکه خم است

قبل از انقالب توجه نکردند و  ینیخم یها ها و گفته  ما هم به نوشته نیروشنفکران و متفکر

 و انقالب مردم مالخور شد! میاتفاق افتاد که کماکان با آن مواجه هست یا فاجعه
محقق نخواهد شد و  رانیا یدر جامعة فعل ی، رفاه و دمکراسیاسالم یبدون گذار از جمهور :ذ
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 رمانیرا از جلو مس استکه در آن جامعه موجود  یموانع میتوان یچگونه م مینیبب دیاساساً با
 جادیشما ا .میبرس ،و رفاه در جامعه است یکه همان دمکراس  عمومی ، و به خواستمیبردار

 ؟دینیب یم یا را در چه پروسه رانیشدن جامعة رفاه در ا

عضو از جامعة  کیعنوان  به دیبا د،یآ یم ایبه دن یاست که هر کس نیمنظور من از رفاه ا :ع

او اعم از خوراک،  یانسان یةاول اجاتیاحت  تمامی ،از طرف جامعه دیبه او نگاه کرد، با یانسان

 ادکه نظام بازار آز ییجانتأمین شود. از آ رهیپوشاک، مسکن، آموزش و پرورش بهداشت و غ

از جامعه  ابتیدولت به ن جهیرفع و رجوع کند، در نت میرا مستق یاجاتیاحت نیچن تواند ینم

های  برنامه نیا یالزم برا ةبودجد. نمایافراد جامعه را تأمین  ییهای ابتدا ازین نیابایست  می

و  انهطلب نظام اصالح کیطة یروند در ح نی. اشود یتأمین م یاتینظام مال قیاز طر زین یاجتماع

صورت  همردم را ب یها مردم و احزاب فعال در جامعه، خواسته ندگانیاست که نما ریپذ اصالح

کنند و از  یاجرایآن را از طرف جامعه در دولت  ابتیتا بتوانند به ن دهند یبرنامه ارائه م کی

 الیاست که سوس یروند نیشود. ا یریبه بازار آزاد جلوگ ینظام متک یهای اجتماع ینابسامان

کامالً آزاد و  یا داری نتوانسته جامعه تاکنون جامعة سرمایه رای. زدیمایتالش دارد بپ یکراسدم

 نتوانست آن را  یانقالب سمیالینه که سوسگو همان د،ینما جادیبدون تنش و مرفه را ا

 .دیمحقق نما
 کرد؟ عیرا تسر یدمکراس الیسوس یریگ پروسة شکل شود یچگونه م :ذ

مردم را   عمومی یها خواسته نیا تر عیچه سر هر دیبا اجتماعی - یاسیکنشگران س :ع

آنها بپردازند و افراد را حول  جیو ترو عیبه تبل ،ارائه دهند  برنامه کیصورت  هو آنها را ب یبند رده

 ازوجود دارد.  رانیاست که در ا یاستبداد جوّ ،یکنند. مشکل اساس یها سازمانده  خواست نیا

 نیز اکثر کارمندان م،یخط فقر هستند و طبق آمار خود رژ ریدرصد مردم ز 70تا  60حدود  ییسو

 .باشد یدرصد م 30حدود  یعنی ،باالست اریبس یکاری. نرخ بکنند یم یخط فقر زندگ ریدر ز

کاالها و نرخ  متیاند. مرتب ق نکرده افتیدر یحقوق یاند ول ماه کار کرده 6هستند که  یکارگران

فقر و   اسالمی یجمهور نی. اشوند یبه طرف خط فقر پرتاب م یشتریو افراد ب رود یتورم باال م

 یازهاین ةگسترد تیاز محروم انرینموده است. مردم ا لیفساد گسترده را به مردم و جامعه تحم

 الشگرانو ت نید. بهتر است متفکرنبر است، رنج می یدمکراس الیکه مد نظر سوس یادیبن

منسجم و  یها برنامه قیمردم را از طر یها خواسته نیا ،به مبارزاتشان یسازمانده یبرا یاسیس

برقرار کنند. اما مشکل  وندیارتباط و پزده  با جامعة فقر ،آنها غیو تبل جیمتشکل ارائه دهند و با ترو

 ایاند  مانده یسنت پِصورت چ هب ایاست که هنوز افراد و نهادها  نیکه وجود دارد ا یگرید یاساس
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اند  شده یدمکراس الیکه وارد جنبش سوس یفعال هستند. آن بخشریغ و دهیاز آن بر یبخش

تر  تر و منسجم مردم را متشکل یها شوند و خواسته کینزد گریبه همد تر عیهرچه سر بایست می

 88ممکن است همانند سال  دهز بحران رانیارائه دهند تا بتوانند در جنبش اثرگذار باشند. در ا

سرکوب  88با برنامه نباشد، مجدداً مثل سال  التیاگر تشک یول ،مردم دوباره وارد صحنه شوند

 خواهد شد.
موضوعات در  نیو پرداختن به ا یساز و تشکل یسازمانده ،ییو تحول، گردهما ریی: هر نوع تغذ

 یبرا .میمشکالت را ندار نیخوشبختانه در خارج از کشور ا یمشکل است ول اریبس رانیداخل ا
 عیتسر یبرا یعمل یها در خارج از کشور چه راه یدمکراس الیسوس انیجر کی یریگ شکل
 ؟دیکن ینهاد مشیرا پ انیجر نیا یریگ شکل

 کینزد گریبه همد شتریب دیبا اند دهیخاستگاه رس نیکه به ا ینیبه نظر من، افراد و متفکر :ع

ببرند. اما متأسفانه  شیرا به پ دهیا نیدمکراتیک خارج کشور، ا طیاز شرا یریگ شوند و با بهره

است.  یگرای و حزب یگرای ضعف در تشکل م،یکه ما دار یفرهنگ ینقص و کمبود اساس کی

از افراد  یاریباشد شکل نگرفته است. بس ستهیکه شا آنچنان انیرانیما ا انیدر م یحزب رهنگف

فاصله  یگرای و حزب یگرای اند، از تشکل موجود داشته یکه در نهادها یاتیتجرب هبا توجه ب

ای  نامه مرام گر،یدیک یبا همفکر دیکه با اند دهیرس جهینت نیبه ا یجمع رسد ی. به نظر مرندیگ یم

با  ژهیو هاحزاب ب جادیا یاکنون برا ،توجه به آنچه گفتم ارائه بدهند. با اجتماعی - یرفاه دگاهید با

 آمده پدیددر جامعه  یمثبت اریبس شیوجود دارد و گرا طیشرا نیبهتر ی،دمکراس الیسوس دگاهید

آن  بهکه  یزبهر نوع ح ،ها شوند  شیگرا نیجلب و جذب ا یشتریکه افراد ب میدواریام است.

و اساس  هیپا رایز اورندیوجود ب هآن تشکالت را ب دیبا شان نزدیک است. تمایل دارند و به دیدگاه

. در دیرس یبه دمکراس توان ینم ها و با نبود حزب و تشکل دهند یم لیرا احزاب تشک یدمکراس

 چون. ندا برده شیرا پ یساالر و مردم یاحزاب هستند که دمکراس نیجهان ا یتمام کشورها

ارائه  یحزب ةصورت برنام هو مطالبات مردم را ب کرده یآور مردم را جمع یها احزاب خواسته

احزاب  نیاند. ا خود و جامعه برقرار کرده نیجانبه ب  و دو کیارتباط ارگان کی بنابراین دهند، یم

 یاسیتحول سها را در جامعه مطرح کنند و در  از طرف مردم، آن خواسته یندگیبه نما توانند یم

تا  میتالش کن شتریهرچه ب دیو با میستیاصل مجزا ن نیاز ا زین انیرانیبر جامعه اثرگذار باشند. ما ا

هر آشوب و  م،ینکن نی. اگر چنمیوجود آور هب را نیهای نو گونه نهادها با ساختار و برنامه نیا

طلب سرکار خواهد  فرصت گروه کی، دوباره التیدر نبود تشک فتد،یاتفاق ب رانیدر اکه  ییبلوا

که در نیبا توجه به ا انیرانیبه سرکوب و غارت خواهد پرداخت. ما ا  اسالمی یآمد و مثل جمهور
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توانست به  مینخواه گری، بار دردجهان سابقه ندا یجا چیایم که در ه سده دو انقالب کرده کی

. لذا میبا برنامه داشته باش یالتیمگر آنکه تشک ،دست یابیمجامعه  یادیبن یها آن خواسته

های مردم را  یازمندیو ن  خواسته اده،نه ادیاحزاب مدرن را بن دیبا نیکارشناسان و متفکر

 نیاز ا رانیگسترده، ا ییو همگرا وندیصورت برنامه ارائه دهند که با پ هکارشناسانه و منسجم ب

 .یابدنجات  یخیفاجعة تار

 



 

 

  عبقری شهال -1-10

 .1393و دوم مهرماه  ستیب برابر با ی 2014شنبه چهاردهم اکتبر  سه: وگو گفت خیتار
که یناز ا می، سپاسگزارزیعز یبا درود به شما خانم دکتر عبقر :یذوالفقار یمهد ـ ایپو ویراد

 . دیگذاشت ما اریرا در اخت تان وقت

از شما  یلیخ .برنامه نیخدمت شما و شنوندگان ا میگو درود می ،اول :یعبقر شهال

 که بتوانم با شما و شنوندگان شما صحبت کنم. دیبه من داد یسپاسگزارم که فرصت
را در  انیجر نیاخچة یتار دیباش لیدمکراسی است. اگر ما الیما در رابطه با سوس یوگو : گفتذ

 .دیده حیاختصار توضصورت  به رانیجهان و ا

خچة یبه تار یپس نظرسدهم و  دمکراسی ارائه می الیاز سوس یکوتاه فیمن ابتدا تعر :ع

از  یبیدمکراسی ترک الیسوس دیآ یم بر آن از اسم کهطور اندازم. همان یم رانیآن در جهان و ا

کدام  هر گراست. تجربه نشان داده است که جامعه یدمکراتیک و نظام اقتصاد یاسینظام س کی

به جلو ببرند.  دیطورکه با اند جامعه را آن نتوانسته وداشته  یهای  بیع یتنهای دو نظام به نیاز ا

 سمیالیسوس ایرادهایکه نه  آوردوجود  را به یتواند مجموعة خوب می دو نیا بیترک نیبنابرا

های  ستمیاقتصاد سة یکه پا یرا داشته باشد. از آنجای برالیدمکراسی ل بیو نه ع یانقالب

بر  ی نیزستیالیسوس ینظام اقتصادو  و اقتصاد بازار آزاد است یدمکراتیک معموالً بر منافع فرد

دو  نیکدام از ا هربنابراین  تمرکز دارد، دولت است، اریمنافع مردم که در اخت اشتراک منابع و یرو

 های مختلف  یزیر با برنامه دو را نیا یوقت اما،داشته باشد.  یتواند اشکاالت می یتنهای به
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 ها را   بیو آن ع میداشته باش یدمکراتیک و رفاه  نظامی میتوان می ،میکن بیترک گریبا همد

 .میببر نیاز ب
در اواخر  میبگو دی، بامیدمکراسی در جهان نگاه کن الیبه سوس یخیاز نظر تار میاگر بخواه

 ایدمکراسی  الیسوس یاسیس یدئولوژی، اسمیهواداران مارکس ،ستمیقرن ب یقرن نوزدهم و ابتدا
چون  رمکار بب هآن را ب یمندم که واژة فارس عالقه یلیرا ارائه دادند. من خ یاجتماع یساالر مردم
 دیبه مردم ندهد. در هر صورت با یاحساس خوب دیشا یسیهای انگل ها واژه  وقت یبعض

 زیفرانسه ن یاسیدر صحنة س "انگلس"و  "مارکس"قبل از  انیجر نیکه ا میخاطرنشان نما
و  "مارکس"وجود آمده بود. منتها  خواه بهیدمکرات و جمهور افراد چپِلة یوس وجود داشت که به

دمکرات را  الیسوس یاسیس اناتیجر ،هایشان در نوشته شهیهم ستمیدر اوایل قرن ب "انگلس"
 یمنف یبا نگاه لیدل نیهم به .کردند می یابیارز یبورژواز خرده یاسسی - یعنوان طرح اجتماع به

 مؤسس آندمکرات که  الیسوسجلة در ماما، آنها داشتند.  یمرزبند اناتیجر نیا نسبت به
 الیدر حزب سوس شهیشان هم یزندگ انیکردند و تا پا می یبود، با او همکار "السال ناندیفرد"

که بعدها در زمان  یاضافه کنم اتفاقات دیو البته منتقد هم بودند. با یت داشتنددمکرات آلمان فعال
 ستیمارکس اناتیباعث شد که جر ،افتاد هیو بعد از انقالب اکتبر در روس لاو یجنگ جهان

از جنگ  پسکند.  دایپ شیگرا یانقالبریدمکراسی غ الیکرده و به سمت سوس رییتغ یانقالب
 یاروپای یدر کشورها کالیرادریدمکراسی غ الیوجود آمدن سوس ههای ب نهیزم ،دوم یجهان

 .مینیب سوئد و نروژ می یدر کشورها را آن نیکه بهتر پدیدار شد

 تیبود، نتوانستند فعال میتأثیر مارکسس ها افکارشان تحت تا مدتکه  ها ستیالیسوس ،در فرانسه

روی  میاز مارکسس جیتدر بود که به 1970 یها در سال داشته باشند.محدوده  نیدر ا یادیز

 یو درآمدها مزدشغل،  ،یگذار هیسرما انیتعادل م جادیا یبرا و رفتندیو بازار آزاد را پذ برگردانده

 نیاز اِعمال قوان ها دمکرات الیسوس ستمیدر اواسط قرن ب .ندنمود تیو کارگران فعال ییماکارفر

 اکنون که یطور هکردند، ب  یهوادار "دولت رفاه" جادیو ا یاصل عیکردن صنا یکار، ملّ تر یجدّ

 هستند.  یو فرهنگ یاجتماع - یاسیس شتریو ب کیدئولوژیدمکرات کمتر ا الیاحزاب سوس

 یفرد تیبازار آزاد و مالکة یدمکراتیک که بر پا یکه چرا در کشورها میتوجه کن قاًیدق اگر

به رفاه افراد  ،که در بازار آزاد میابی درمی ،میهمه برس یبه رفاه برا میتوان ما نمی ،شوند یاداره م

 دهینام یرساال مردم ستمیس ،یاسیاز نظر س ستمیس نیچند که ا . هرشود یداده نم تیجامعه اهم

است  لیدل نیا داری است. به براساس منافع سرمایه ستمیس نیدر ا یاقتصاد سمیمکان یول ،شود

 تیاست، منافع همه رعا یساالر مردم یاسیتوان گفت چون افراد آزاد هستند و نظام س که نمی



     129: شهال عبقری   1فصل 

 ریگیکه د دیدنیای رس هیمرحل هداری ب سرمایه یای، کشورهیدار هیسرما شرفتیود. با پیش می

های  کایسند لیشد. ابتدا اعتراضات کارگران منجر به تشک مردم تحمل نمی ةلیوس هاجحافات ب

د دور هم رفاه توانستن یزحمتکش جامعه برا گرید یاز قشرها یاریشد و سپس بس یکارگر

موفق شدند که نظام  تاًیکنند. نها تیراه فعال نیوحود آورند که در ا هرا ب ییجمع شوند و نهادها

از همان ابتدا که  ینیع ؛دیایرفاه کنار ب یرا مجبور سازند که با مبارزات مردم برا یاقتصاد یاسیس

از نظر دمکراتیک به افراد جامعه  دیداری مجبور گرد سرمایه ستمیشکوفا شد، س یگذار هیسرما

 الیدوران بود که سوس نی. در همشودن ادیکند که ظلم بر افراد جامعه ز یبدهد و سع تیاهم

 الیداری باعت شد تا سوس سرمایه ییشکوفا ،گریزبان د گرفت. به شهیدمکراسی در جامعه ر

گذرد،  دمکراسی در اروپا می الیسوس خیسال که از تار 150 ی. در طپا بگیرددمکراسی 

، "یکارل کائوتسک"، "نیادوارد برنشتا" آنها ترین که معروف یادیز ختگانیدانشمندان و فره

"اوالف پالمه"، "برانت یلیو"، "پلخانف یگئورگ"، "رزا لوکزامبورگ"، "ژان ژورس"
و...  (1)

را  یفی. من تعردیامروز رس تیدمکراسی به موقع الیکه سوسنیکردند تا ا تیراه فعال نیدر ا ،بودند

: دیگو پسندم. او می می اریکند بس دمکراسی می الیاز سوس 1970دهة  در "اوالف پالمه"که 

بوده و خواهد  نیا شهیآن هم یبخش است و هدف اصل یجنبش رهای کیدمکراسی  الیسوس»

جامعة  کیتأمین کند و کار آزادانه را در  یو اجتماع یاسیهای س نهیبود که دمکراسی را در زم

و دمکراسی  ی، عدالت اجتماعیآزاد دیگو می عبارتی، به. «نمایدزور و فشار  نیدمکراتیک جانش

 اگر هر ،هم باشند سه با نیا دیدمکراسی است و با الینظام سوس کیمهم در  اریسه عنصر بس

 کند.  کار نمی ستمیس نیها نباشد انیکدام از ا

که آغاز  تیبه زمان انقالب مشروط دیبا ،رانیدمکراسی در ا الیسوسخچة یمورد تار در

دمکراسی از آنجا آغاز  الیسوس یگذار هیتوان گفت که پا می .میبرگرد ،است رانیدر ا تهیمدرن

بود و  یکه عمدتاً چپ انقالب رانی، جنبش چپ اتیوطچون در زمان جنبش مشر یشد. ول

بعداً که حزب بودند.  "عدالت"، "همت"مثل  یرا قبول داشت، احزاب یدمکراسی انقالب الیسوس

به  یو نظر شدند هیروس کیبلشو یرو حزب انقالب وجود آمد، همه دنباله هب رانیا ستیکمون

شد در ابتدا  لیکه حزب توده تشک یگفت زمان توان میضمن  در .دمکراسی نداشتند الیسوس

از حزب توده موجود است که  یرفت. اسناد راههیبعدها به ب یول ،بوددمکراسی  الیدنبال سوس به

 الیسوسنشانگر گرایش آنها به که  داشتند یهای و برنامه   طرح س،یسأت یدر ابتدا دهد ینشان م
                                                           

 .سوئد اسبق ریوز نخست ودمکرات  السوسی کارگران حزب رهبر. 1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 آن یو حزب انقالب یرو شورو دنباله ،برجا شد پا که حزب توده یزمان تاًینها ی. ولاستدمکراسی 

باعث شد که  امر نیا .درآمد یستیهستة کمون کیصورت  و به گردید "نیلن"مثل  ینیو متفکر

. ردیبرود و نتواند پا بگ نیهای حزب بود از ب انیدمکراسی که ابتدا در جر الیهای سوس آن نشانه

توان گفت  می و از حزب توده بود ،است رانیدمکراسی ا الیکه پدر سوس یملک لیخل یالبته آقا

از  یول .است یملک لیخل یاز سو ود آمدجو هحزب بآن  یدمکراسی که در ابتدا الیافکار سوس

 الیهای خود را تحت انحصار سوس تمام برنامه باًیقدرت داشت و تقر اریکه حزب توده بس یآنجای

. دیگرای ینکرد و به خاموش دایطرفدار پ یملک لیافکار خلواقع  درآورده بود، به یدمکراسی انقالب

ای داشته است. تا  هیپا واقعاً رانیدمکراسی در ا الیتوان گفت که سوس نمی ،شده گفته لیدال هب

 رانیدر ا یدمکراسی انقالب الیسوس ای یانقالب سمیالیسوس ،نیبرل واریو د یشورو یزمان فروپاش

 ریدمکراسی غ الیبه طرف سوس رانیاز جنبش چپ ا یبخش جیتدر هاز آن به بعد ب یبود، ول یقوّ

 کم شد. یدمکراسی انقالب الیسوسقدرت جذب شد و  کالیراد
 یکه مشکالت "نیلن" یو خط مش یشورو یتحت لوا سمیالیبه آن سوس یدرست شما به :ذ

دمکراسی و افکار دمکراتیک  گاهینوع جا چیه ،سمیالیدر متن آن سوس .دیوجود آورد اشاره کرد به

 ،میداری را نگاه کن طرف هم اگر ما رشد جوامع سرمایه نیجامعه موجود نبود، از ا شبردیپ یبرا

 گرینتوانستند مردم جهان را به رفاه برسانند. از جانب د یای و چه ذهن ها چه از نظر برنامهنیا

که هم به رفاه  دیداشت یناویاسکاند یدمکراسی در کشورها الیسوس ستمیای به س شما اشاره

ای بوده که تاکنون در  وهیترین ش به نظر من موفق .و هم به دمکراسی توجه دارند یاجتماع

بکشانم، مشکالت  رانیبحث را به جامعة خودمان در ا نیخواهم ا اجرا شده است. من می امعجو

 یکرده است، مشکالت ریگ نیوجود آمده و کشور را زم در کشور ما به  اسالمی یبا جمهور یمضاعف

واردات  ستمیس ،ارمغان آورده است فقر را به یکاریب نیه و اشد یکاریبموجب که  دیاعم از عدم تول

 جادیرا در کشور ا یاقتصاد گریهای د بتیو وجود تورم مص دینما می یریجلوگ دیکه از تول هیرو یب

به سمت فقر کشانده است.  شتریمردم را ب یتوسعه و رفاه در جامعه، سطح زندگ یجا هکرده که ب

 نیب ی، فرقمیصحبت کن دماندر جامعة خو ویعنوان آلترنات دمکراسی به الیاز سوس میاگر بخواه

گفتمان دمکراتیک در  ،ست و آناموجود  یناویاسکاند یبا کشورها رانیمثل کشور ا یجوامع

 یاروپا یکشورها هیشب یهای الگوحق ماست که به  که خواست بهنیا رغم یباشد. عل جامعة ما می

 ینبوده است که بتواند تجارب کشورها شکلی جامعة ما به  ونی، اما اساساً فرماسمیبرس یشمال

دمکرات  الیفرد سوس کیعنوان  شما به شنهادیخواهم بدانم پ . لذا میدرا داشته باش یناویاسکاند

 ؟ ستیچ رانیدر رابطه با ا دیکن ها صحبت می  حل  معضالت و راه نیکه از ا
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 الیسوس یگذار هیکنم پا قرار دارد. من فکر می یطیدر چه شرا رانیا مینیبب دیابتدا ما با :ع

مشاهده  آمریکا یستیتالیکشور کاپ درتر از اروپاست. مثالً  مشکل یلیخ رانیدمکراسی در ا

 شرفتیو پ یشکوفایاین خاطر  هوجود آمد و ب هجامعه ب نیدر ا یاقتصاد یشکوفای کنیم که می

مورد توجه  شتریاصول دمکراسی ب نیز فشار جامعه دلیل هآگاه شدند و ب ارین بسآ صنعت، مردم

ها  حکومت و آمریکا وجود دارد و یاروپای یدمکراسی در کشورهانة یزم یعنی ؛قرار گرفت

. به نظر من در است دهیخود رس یهم به حد شکوفای یگذار هیسرما نی. همچنستندین یاستبداد

 نیا میکه بخواهنیتر است تا ا راحت یلیدمکراسی خ الیسوس ستمیس کی یگذار هیپا طیشرا نیا

قبل  یاست که حت نیتر است ا کار مشکل نیا رانیکه در انیا لی. دلمانجام دهی رانیکار را در ا

بود و تازه داشت به سمت  دهینرس یاقتصاد یکشور ما به آن حد از شکوفای 57از انقالب 

 رانیبود و دمکراسی در ا یکتاتورید ستمیتحت س گرید یرفت. از سو می شرفتهیداری پ سرمایه

 رانیاقتصاد ا ،بازار آزاد وجود داشت. بعد از انقالب ینداشت، هرچند که تا حدود ای هیاصالً پا

داری  های سرمایه بازار آزاد و رقابتوجود آمد،  هکه ب یدیاستبداد شد ستمیشد و با س یدولت کامالً

که وجود داشته  یاختناق و استبداد نیرفت و تحت کنترل دولت قرار گرفت. همچن نیاز ب کامالً

دهد و  شان را نمی گرفتن حقوقنة یدر زم یکارگر یکاهایبه سند تیاجازة فعال یو دارد حت

. با میکن تالش شتریب دیما با لیدال نیهم به .کند شرفتیو پ آمدهود جو هب یارد جامعة مدنذگ نمی

 رانیاندة یآ یدمکراسی برا الیسوس ستمیکنم که س های شما، من هم فکر می توجه به صحبت

که  یبه موانع دیبا یکار خواهد کرد. ول گریهای د ستمیاست و بهتر از س یخوب ویآلترنات

. مسئلة ردب نیبموانع را از  نیتوان ا که چگونه می مینیو بب میحاضر وجود دارد فکر کن درحال

ة هنوز آماد رانیاقشار مختلف جامعة ا است و دمکراسی الینسبت به سوس مردم تیذهن ،گرید

 دیو شا شود یدارد آغاز م رانیدمکراسی در ا الیحرکت به طرف سوس ،. از نظر منستین آن

وجود  هب رانیدمکراسی در ا الیسوس رامونیگفتمان پ یتا حدود ریهای اخ بتوان گفت که در سال

دمکراسی در کشور  الیسوس انیجر ،کشورها گریبا د سهیخوب است. اما در مقا اریبسو این  آمده

موانع را از  شتریکرد با سرعت ب یراه گام برداشت و سع نیدر ا دیبا رو از این ،جوان است اریما بس

دارد و  ساله 100 ةخچیدمکراسی تار الیسوس ی،اروپای یکه در کشورها میدان ی. مکنار زدسر راه 

مان وجود  که بر سر راه یخاطر موانع هما ب یول ،دنکن می تیرفاه جامعه فعال یهاست که برا مدت

دمکراسی در  الیسوس ستمیس یاز نظر من برقرار پیشروی کنیم.راه  نیدر ا مینتوانست داشت

 راه کوشا بود. نیتوان در ا است و می یعمل رانیا
کنند بدون  که می یهای یریگ موضع ایها، مقاالت   در صحبت یحت یاسیس نیاز فعال یبرخ :ذ
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 الیحل سوس  دهند که راه را نشان می یهای  حل  راه ،دمکراسی ببرند الیاز سوس  که نامینیا
به  دنیهای رس نهیزم یساز طور مشخص در خصوص آماده به یست، ولادمکراتیک در جامعه 

 الیسوس یهای اساس از ستون یکی کنند. نمی یدمکراسی از آن صحبت الیمسئلة سوس
 م،یحرکت کن ریمس نیابایست در  میو دمکراسی است که  یمسئلة آزاد ،دمکراسی در جامعه

هنوز  که دیو نه از دمکراسی. شما اشاره کرد میاز رفاه صحبت کن میتوان صورت نه می نیا ریدر غ
هم ندارند.  کایسند کی یعمده کارکنان در جامعة ما حتطور  و به رگرانزحمتکشان و کا

 یاشوند  ندارند و سرکوب می تیاجازة فعال یحت که ستاآن موجود   در فرم اسالمی ییکاهایسند
 ؟ وجود دارد یحل  راهچه افتند. به نظر شما  به زندان می

کرد.  دایپ یحل  راه یهر مانع یو برا دیموانع را د ،مودیراه را پ نیا دیکنم با من فکر می :ع

 کنند می یهای صحبت  اسالمی یجمهور نیاز مخالف یاریبس دیای که شما گفت مسئله نیمثالً هم

برند. چرا؟  کار نمی دمکراسی را به الیوقت نام سوس چیاما ه ،دمکراسی دارد الیسوس یمحتوا که

 یبالفاصله اقتصاد دولت ،سمیالیسوس میگوی می یاست که وقت نیاز مشکالت ا یکی ،به نظر من

ماند و چون  می ادشانی  ی،فقط اقتصاد دولت سمیالیها از سوس  یلیکند و خ به ذهن خطور می

 دیاگر بگوی نیبنابرا ،را به فالکت کشانده است رانیا ،اش یبا اقتصاد دولت  اسالمی یجمهور

و ممکن است به  دیآ به ذهن مردم جامعه می  اسالمی یبالفاصله فالکت جمهور ،سمیالیسوس

بازار آزاد و  را دمکراسیة یچون پا ،نشوند. از نظر دمکراتیک هم ستمیس نیخاطر جذب ا نیا

 یساز یوصاعالم خص نیز  ریهای اخ در سال اسالمی یجمهور دهد، تشکیل می یساز یخصوص

در دست افراد وابسته به  دیصورت پنهان است. منابع تول هب یدولت یگذار هیسرماکه در واقع  کرد

 الیسوس ةواژ نیبرده است. بنابرا نیرا از ب ، آناتدیرشد تول یبه جا دولت قرار گرفته و

باشد که  یلیتواند دل می رو از این .برد می یگریمردمان جامعه را به سمت د تیذهن ،دمکراسی

 در جامعه ما رشد نکرده است.  ستیبا میگونه که  دمکراسی آن الیتفکر سوس

 ها واژه در گفتمان نیکنند که از ا می یکار درست  اسالمی یجمهور نیمخالف ،به نظر من

اهداف  توانند مفهوم و میو دمکرات است  الینظام سوس کیکنند. اگر نظرشان  استفاده نمی

 بایست میو  تاس یمقدمة خوب نیا، همه روشن کنند یدمکراسی در جامعه را برا الینظام سوس

 نیجلب شوند. مخالف آنو به  ابندیدمکراسی را در الیسوس یواقع یکند تا مردم معن دایادامه پ

 ندازندیمردم جا ب نیدمکراسی را در ب الیاند مفهوم سوس که شروع کرده  اسالمی یجمهور

بروند. اما  شیپ ،شده یزیر هیدمکراسی پا الیکه بر اهداف سوس یاحزاب لیبا تشک بایست می

و  ستندی، احزاب آزاد نآن یاستبداد ستمیو س  اسالمی یجاست که با بودن جمهورنیمسئله ا
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 ستند،یاحزاب آزاد ن و که دمکراسی وجود ندارد  یا کنند. در جامعه تیفعال رانیتوانند در ا نمی

 کی لیاگر اجازة تشک یحت، کنند تیفعال نهیزم نیدر ا نندتوا سانسور وجود دارد و مردم اصالً نمی

دارد.  غیو تبل تیفعال ةاجاز  ام اسالمیظهای ن فقط در محدودة خواسته ،داده شود رانیحزب در ا

کند  غیدمکرات را تبل الینظام سوس کیکه بخواهد  رانیدر ا یاحزاب نیچن جادیامکان ا نیبنابرا

 ادیتعدادشان هم ز وکه در خارج از کشور هستند   اسالمی یجمهور نیوجود ندارد. اما مخالف

شود آن  است و می رانیا طیمناسب شرا  نظامی نیاند که چن دهیرس جهینت نیاگر واقعاً به ا ،است

 ی. حال براآورندوجود  هنوع احزاب را در خارج از کشور ب نیتوانند ا می ،کرد ادهیپ رانیرا در ا

احزاب را  نیا یساز نهیتوان زم کنم که می کرد؟ من فکر می دین احزاب چکار بایوجود آوردن ا به

 الیباشد که سوس یساز احزاب نهیتواند زم ن شروع شده است میکه اآل ی. گفتمانآوردفراهم 

 نترنت،یا ون،یزی، تلوویاعم از راد عیوس اریبس یرسان اطالع ستمیس قیاز طرو  اند دمکرات

خود جلب  را به رانیمردم ا کنند و غیتبل زین رانیدر ا توانند یاحزاب م نیا رهیو غ تریتوئ سبوک،یف

 ،وجود داشته باشد شانیبرا یمشکالت جادیاحتمال ا ،احزاب نیدر ا یتبا فعال انیرانی. اگر اندینما

 احزاب مشارکت کنند. نیا لیتوانند با اسم مستعار فعال شوند و در راه تشک می
خواهم  می ة شمامطرح نشده است. اما من با اجاز یروشن نیاحال به  بحث تا بهاین  ،به نظر من :ذ

قبل  یحت ایگذشته  لسا 50در طول جنبش  اجتماعی -ی اسیبه عناصر س ینگاه یاز نظر زمان
قد و قوارة  ظراز ن شانیکه ا دیاشاره کرد یملک لیبه خل یدرست از آن داشته باشم. شما به

 یگرید یدیکننده بود، افراد کل نییتعنیز پ و در جنبش چ شد محسوب می یفرد بزرگ یاسیس
 یمانند دوران یهای  و... در جامعة ما بودند و در زمان ی، جزنانینژاد، شعائ هم اعم از شکراهلل پاک

شدن صنعت  یدر دوران دکتر محمد مصدق و مل همچنین کرد و می تیفعال یملک لیکه خل
نظر  اما به کردند. جادیدر جامعه ا یهای  شیدر واقع گشا 57در زمان قبل از انقالب  یو حت نفت

 که داشتند استفاده کنند؟  یاتینظر یبرا ها شیگشا نیعناصر نتوانستند از ا نیشما چرا ا

 یدر جوّ شهیهم یول ،دمکراسی را مطرح کردند الیسوس ،دیکه نام برد یکسان ةهم ،بله :ع

 الیدر راه سوس یمانند سد ،داشت یکه چپ انقالب ینفوذ .غالب بوده است یکه چپ انقالب

 یجمهور ،57چپ در سال  ونیانقالب تیکه اکثرنیا لیدل گرید یدمکراسی عمل کرد. از سو

با رونق اقتصاد   اسالمی یجمهور باور داشتندبود که در پس افکارشان  نیرا قبول کردند ا  اسالمی

از حزب توده  ،از روشنفکران چپ یادیز ةها عد  تا مدت یعنی ؛آورد وجود می هرا ب سمیالیسوس ی،دولت

این  آن لیاز دال یکیاز نظر من  ،کردند تیحما  اسالمی یو... از جمهور تیاکثر انیسازمان فدای تا

شکل خواهد  سمیالیبعد از انقالب، سوس حدّی ملکة ذهنشان شده بود که معتقد بودند تفکر بود و به
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 رانیرا در ا یتواند رفاه و عدالت اجتماع می یدولت شود که با اقتصاد می جادیا  ستمییو سگرفت 

 الی. سوسندهند دانیم ،ندکرد فکر نمی هامانند آن که یبه کسان دلیل سبب شد همینکند.  ادهیپ

 ،مورد توجه قرار نگرفت یهای خود را در جامعه مطرح کردند ول دگاهید د،یکه نام برد یهای دمکرات

دمکراسی مبارزه  الیهای سوس دهیبا ا یدر مقابلشان بودند و حت یهای انقالب ستیالیسوس رایز

 گرید لیدل .انجامیدبه رکود خواهد  ،کندرشد ن یهای دهیا است که اگر تفکرات و یعیطب ،کردند یم

. شودفراهم  شتریب یچپ انقالب یبرا نهیباعث شد که زم ،که در جامعه وجود داشت یاستبداد نکهیا

ترین حرکت  وجه تحمل نکند و اجازة کوچک چیه را به یاسیس یآزاد ی،استبداد  ستمییس یوقت

 57در بهمن ، این بود که کند می ییچاره خودنماراه عنوان تنها  هانقالب ب ، درنتیجهرا ندهد یاسیس

بلکه ما  ،کند که به ما ظلم می ستین یما تنها دولت استبداد ةدر جامع نیانقالب شد. همچن

ای که با  هیشود که دو نظر نمی دهید معموالًعنوان نمونه،  به، میکن ظلم می گریدیکخودمان هم به 

که  یبه نظر کند تالش مینظر  کی اغلببلکه  ،رقابت کنند همهم متفاوتند با روش سالم با 

جامعه  کیبا رشد در  ،. به نظر مندیکن نما شهیبرده و ر نیآن را از ب و کمتر طرفدار دارد غلبه کند

 حیباشد که ما راه و روش صح یلیدل دیشا نیو ا شوند یزده م ها هم استبداد انسان ی،استبداد

، رندیقرار بگ گریاگر دو نظر متفاوت در مقابل همد ها و در گفتمان میدان یرا نم زیآم متمبارزات مسال

 بروند.  شیهم پ طور سالم با توانند به نمی
نوع از استبداد مشکالت  نیگذرد، ا می ینیاستبداد د تیحاکم نیسال از عمر ا یو اند یس :ذ

 دیای که بخواهد رشد کند با از اصول جامعه یکی رایکرده است، ز ادتریمراتب ز جامعة ما را به
مسئله  ،دیگونه که شما به آن اشاره کرد همان یدر درونش دمکراسی موجود باشد، از سوی

و  یدر راه آزاد شین گشاکه امکا یهای غالب جامعه است که متأسفانه در برهه رفک
در  یعناصر مدرن و مترق تیفکر غالب جلو فعال نیاما ا ،دمکراسی در جامعة ما موجود بود

تفکر باز در جامعه  جادیبه ا دیبا یحل اصول  به راه دنیرس یکه ما برانیجامعه را گرفت. کما ا

برنامه با هم  نیکه در طول ا یهای توجه به صحبت . بامیشیندیحزب ب کی نو به ساختما
 الیهای سوس به برنامه یاسیس نیاز فعال یادیکه تعداد ز هیقض نیا رامونیپ ،میداشت

حزب  کی جادیبه ا ازیمسئله در جامعه ن نیمطرح کردن ا یکنند اما برا دمکراسی فکر می
 نیها بر ا  یلی، خستین ریپذ حزب در داخل کشور امکان کی جادیکه ا یباشد و از آنجای می

 شبردیپ یدر داخل کشور باشد که بتواند در راستا دیحزب با کی جادیباورند که خاستگاه و ا
عمل  ههای خودش جام به برنامه ی،اسیگرفتن قدرت س یبرا نیخود و همچن یاسیاهداف س

تواند  در خارج از کشور می یاسیحزب س کی مانبه نظر شما ساخت ایهرحال آ بپوشاند. به
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چگونه  ،؟ و اگر جوابتان مثبت هستقلمداد شودک و تحول در جامعه تحرّ یبرا یکمک

 حرکت در جامعه باشد؟  کی انگذاریشود بن می
تواند  نمی میطور مستق به ،شود لیدر خارج از کشور تشک یحزب نیکنم اگر چن من فکر می :ع

 یول ،کند یگذار هیپا رانیرا در ا یدمکراتیک میرژ شود و رانیا یاستبداد میرژموجب فروپاشی 
ال دمکراسی یسوسدة یا قیطر نیافراد جامعه اثر بگذارد و از ا یتواند بر رو می میمستقریطور غ به

مبارزه شوند و  دانیوارد م دیگذر کنند، با میرژ نی. مردم اگر بخواهند از اندازدیجا ب رانیرا در ا
 نیگزیداشته باشند که جا یمناسب ویآلترنات دیرا از مسند قدرت بردارند و بعد از آن با میرژ نیا

را  یهای مشخص و برنامه هدافشده باشد و ا لیدمکرات در خارج تشک الیکنند. اگر حزب سوس
 است و چه نظامی یحزب چگونه حزب نیمردم بدانند که اتا کرده باشد  غیتبل یخوب هب وهد د هئارا

و مشکالت مردم  لئمسا تواند یگونه مدارد و چ یهای چه کارها و برنامه ،مستفر کند خواهد یرا م 
 ،دیایوجود ب در خارج از کشور به یحزب نی. لذا اگر چنشوند یبه حزب م لیمتما ،را حل کند

را در معرض قضاوت عموم و اقشار مختلف  آنکرده و  هیاش را ته یاسیهای س برنامه بایست می
 دی. باشود یقوّ یو حزب ردیعضو بگ یادیتا بتواند تعداد ز بدهد حیتوض نیزساده  و به زبان بگذارد

آن را فراهم نة یزم دی. شما در ابتدا باستیک حزب راحت نیکه درست کردن ساختمان  میبگو
ساخته شود و بتواند  ییبنا نیبنا. اگر چن کیهمانند ساختن  د،یرا بساز شهای هیو سپس پا دیکن

انتظار  توان یوقت م حرکت کند، آن شهای به طرف اهداف و برنامه کرده ورا جذب  یادیتعداد ز
 ،ردیگ که در خارج از کشور شکل می یحزب چگونهست اینجاال ؤموفق را داشت. اما س یحزب
جواب  ی؟ برانماید شهای ارتباط برقرار کند و آنان را جذب اهداف و برنامه رانیتواند با مردم ا می
 رد ،افتد می ایدن یجا کیکه در  یهر اتفاق یندازیم.اطرافمان ب یایبه دن یال نگاهؤس نیبه ا

و  میباخبر رانیداخل ا یدادهایاز رو یاریشود. ما از بس خبر آن پخش می یعرض مدت کوتاه
 یهای ارتباط ستمیبا استفاده از س نیبنابرا .خارج از کشور یدادهایاز رو هم رانیداخل ا انیرانیا

کرد. در خارج و داخل  غیهای حزب را تبل مهاهداف و برنا یراحت هتوان ب می ،که وجود دارد
 و رندیهم در ارتباط قرار گ توانند با می قیطر نیهستند که از هم بسیاری ةزبد تخصصانم

 یدر زمان گری. ما امروز دنمایند میدمکراسی تنظ الیها را براساس اهداف سوس  ها و برنامه  طرح
 با (1)یساز یجهان ستمیبا س این تمام دن، اآلداردقرار بسته دور ما  وارید کی میکه فکر کن میستین

در  یکیزیاز نظر ف دیحتماً حزب با میفکر کن دیما نبا ،امروز طی. در شرا هستند مرتبط گریهمد
های  خواهند برد که برنامه ی، مردم پیارتباط ستمیبا س وجا باشد نیتواند در ا می، باشد رانیداخل ا

                                                           
1. Globalisation. 
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کند و چگونه  می غیحزب چگونه تبل کیچکار کند. مگر در جامعة آلمان  اهدخو و می ستیحزب چ
تر  مشکل اریو بس ستیما همانند المان ن طیرساند؟ البته شرا را به گوش مردم می شهای برنامه
 شد. روزیتا بتوان بر مشکالت پ نمود یشتریشود شروع کرد و تالش ب می یول ،است

. کنممطرح  یسؤال ،دیتان که به بازار آزاد اشاره داشت یخواهم درخصوص صحبت قبل من می :ذ
که در آمریکا و  یست با بازار آزاداموجود  یناویاسکاند یکه در کشورها یبازار آزاد دانیم می

اند،  گذاشته یحد و مرز کیآن  یو برا ،با هم فرق دارند ینوع به است، ییاروپا یکشورها گرید
کند و توان  می جادیهمان فقر را دوباره ا ،جلو برود یقانون چیبازار آزاد بدون ه نیچون اگر ا

آورد همانند  وجود می به یبتیو مص دهد کاهش میو زحمتکشان در جامعه را  یمردم عاد دیخر
به  یکنترل چیو بدون ه هیرو که بدون یبازار آزاد نیاو  که موجود بود  سمییالیسوس ستمیآن س

شما حدود و  .آورده است که تمام کشورها گرفتار آن هستند وجود معضالت را به نیا ،جلو رفته
 ؟ دیکن می فیبازار آزاد را چگونه تعر نیثغور ا

 ،دارد تیاهم شیبرا هیاول منفعت و سرما ةداری در درج سرمایه ستمیکه س یاز آنجای :ع
 نیو اگر فقر در ا چندان مهم نیست یرفاه اجتماع ستم،یس نیرحم باشد. در ا یب اریبس تواند یم

 رد طیشرا نیالبته ا .ستیای ن داران منافعشان تأمین باشد، مسئله هیسرما یکند ول دادیجامعه ب
 امارود،  می شیاست که فقط براساس فعل و انفعاالت بازار آزاد پ کیکالس یداریسرما ستمیس

ود جو هب ةخچیر تارطورکه د معنا ندارد، همان گرید آن کِیکالس یمعنا داری به امروز سرمایه
 تیاهم اریدمکراسی بس ،داری سرمایه ستمیس ییدر شکوفا ،دمکراسی گفته شد الیآمدن سوس

کشور انتخاب کنند و فقر  ةادار یخودشان را برا ندگانینما دیافراد جامعه با یةکل رایز کند یم دایپ
که  یندگانیحاضر نشوند نما دستیته که اقشار زحمتکش و شود یباعت م یهای رفاه یو نابرابر

دست  را بهاقشار  نیا یآرا نکهیا یبرا رو، از اینای ندارند را انتخاب کنند.  آنان برنامه طیشرا یبرا
شود که از طرف دولت  می هئارا یانتخابات یدهایاحزاب و کاند ةلیوس هب یهای رفاه برنامه آورند،
 ییکشورها گری. از طرف دشودکه قدرت بازار آزاد محدود  شود یباعث م نیا ،گردد یم تیحما

ند در نستران و زحمتکشان توایکارگ ،بودند یقوّ یرات انقالبیدمک الیزاب سوسیاح یکه دارا
 ةخود را در سرلوح یهای رفاه خواسته ومتشکل شوند  یهای مدن و نهاد یکارگر یکاهایسند

 یشمال یاروپا یقرار دهند. به نظر من در کشورها یانتخابات یدهایهای کاند برنامه
 یحدود تادولت  توسطو قدرت بازار آزاد  شکل گرفتدمکراسی  الیسوس ستمیس بیترت نیهم هب

 لیتعد یناویحوزة اسکاند یدولت در کشورهالة یوس به یگذار هیسرما گریعبارت د کنترل شد. به
گذاران  هیبه سرما یادیز اریگذارد منافع بس نمی یاتیمال نیسنگ نیدولت با گذاشتن قوان وشده 
بتوانند به  جامعهافراد   تا تمامی شود یرفاه جامعه وضع م یبرا نیهای سنگ اتیمال .برسد
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که  مینیب کنترل شده است و می یگذار هیها سرما  کشور نیخود برسند. در ا یهای رفاه خواسته
در  یول .برخوردارند یجامعه از حداقل زندگ تیاکثرکنند و  می یتر زندگ مرفه یلیاقشار جامعه خ
که  یکنترل کند و از آنجای اداران ر هیدولت نتوانسته منافع سرما رایز ،ستین طور نیجامعة آمریکا ا

 یکمک رفاه ،دستیتواند به مردم ته نمی ،داران ندارد هیسرما یبرا نیهای سنگ اتیدولت مال
روز  به و روز کند یداران حل م هیرا با کمک به سرما یهای اقتصاد دولت آمریکا بحران کند.
. از رتریدرآمد فق ها و طبقات کم  و قشر شوند یتر م یتر و قوّ یقوّ وستنیپ هم داران با به هیسرما

شدت سرکوب کرد و به آن  هرا ب یانقالب سمیالیسوس فعالیت از ابتدا، دولت آمریکا گریطرف د
 ینتوانستند قدرت چندان زین یمدن یو نهادها یکارگر یکاهایسند رو . از ایننداد تیمجال فعال

ة اقشار هم یبرا شتیآمریکا حداقل مع رد ،ذکر شده لیدال دست آورند. به هجامعه آمریکا ب در
 نیچننیا یاروپای یاند. اما در کشورها خانمان یهستند که ب یدستیو افراد ته ستیفراهم ن جامعه

و منافع  دهیگرد جادیا شیها پ  دمکراسی از مدت الیسوس ستمیکشورها س نیدر ا ،ستین
 نفع رفاه مردمان جامعه کنترل شده است. هداری ب سرمایه
دمکراسی  الیهای سوس دهیاز جوانان و زنان جامعه به ا یبخش ،آمریکا در ریاخ یها سال در
را در  یهای رفاه برنامه ،انتخابات یداهایاز کاند یبعض لیدل همین بهاند و  کرده دایپ گرایش

 الیسوس یسو هآمریکا هم ب ،ندهیرسد که در آ نظر می اند و به خود قرار داده یمبارزات انتخابات
 دمکراسی خواهد رفت.

گونه مسائل را به مردم آموزش دهد و آن را  نیباشد که ا یلتشکّ ایحزب  دیدرست است که با :ذ
بودند که  جیمقدار گ کی 57ها از انقالب   از گذشت سالها بعد   یلیخ میریفرض بگ ای دینما انیب

به  یاسین سیفعال یول ،ایم نپرداخته یایم و به چه مسائل کرده ییایم و چه کارها ستادهیما کجا ا
 جادیا یبرا یحرکت چیه ،مسائل نیموارد پرداختند و در خارج از کشور بعد از گذار از ا نیهمة ا

 یرو یاسیکنشگران س یدمکراتیک در جامعه از سو الیسوس لتشکّ او یحزب  ایسازمان  کی
 یاصالً کار یامروز یتکنولوژ لیاز وسا ،نظر در جامعه نیاشاعة ا یدر راستا ینداده است، حت

 است. چرا؟  رفتهیصورت نپذ

دمکراسی  الیدر مورد سوس تیکه ذهن میای هست در مرحله اکنون ،بنا به آنچه قبالً گفتم :ع

است که  دهیجا رسنیجامعه به ا ختگانیروشنفکران و فره تیذهن یعن؛ یشود یم تیدارد تقو

 دایادامه پ دیست و بااجوان  اریگفتمان بس نیا یول ،اند دمکراسی را شروع کرده الیگفتمان سوس

 به مرحلة عمل برسد.  تیکند تا از مرحلة ذهن

من  دی. شامیکن لیرا به عمل تبد تیمشکل است که ذهن اریما بس یبرا کنم یمن فکر م

ما  ،گری. به زبان دمیفیدر عمل ضع یول میهست تیها اهل ذهن  یرانیما ا شتریکنم، ب میاشتباه 
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از  یکیبه  یحت میزن که می یدر عمل ممکن است از صد حرف یول میزن حرف می ادیز شهیهم

که  میکن دایرا پ یاست که راه نیا ،کردن فکرمان یعمل یقدم برا نی. اولمیعمل نکنهم آنها 

های راه را  و نقشه   راهکار یاحزاب نیچن یساز نهیو با هم در مورد زم میدور هم جمع شو میبتوان

احزاب  یساز نهیزم یبرا یگروه نیمژده را به شما بدهم که چن نیخواهم ا . میمیکن یبررس

 هستند. فعالبسیار راه  نیوجود آمده و در ا همدرن ب

دهند،  لیرا تشک یمدرن و نیها از خارج و داخل کشور بتوانند حزب نو  دمکرات الیاگر سوس

وسایل  قیتواند از طر می یول ،حزب در خارج از کشور خواهد بود نیا یکیزیکه وجود فنیبا ا

ببرد.  شیپرا  شهای اهداف و برنامه باشد ودر تماس  رانیبا مردم داخل ا یارتباطات جمع

 جادیفقط به ا ای ند،ستیحزب در خارج از کشور موافق ن جادیوجود دارد که با ا یاتیمتأسفانه نظر

 اتینهادها با نظر ایاست که افراد  ازین ،نظر من . بهتمایل دارند یدمکراسی انقالب الیحزب سوس

و  ناریسم یبرسند. با برگزار یو عمل  علمیجة ینت کیگو کنند و به و گفت گریمختلف با همد

که حدوداً از  میهست یما گروه عرصه قدم گذاشته شود. نیو در ا یمسائل بررس دیباها   کنفرانس

 ایبا هر گروه  میا و آماده کنیم می تیفعال نهیزم نیو در ا میسال قبل دور هم جمع شد کی

 .میقدم به جلو بگذار کی میتا بتوان مینیبنش وگو به گفت دارند یگرید اتیکه نظر یدوستان

در جامعة ما مطرح شود تا  ،دیکن که شما از آن صحبت می یحزب نیهرچه زودتر ا دوارمیام :ذ
تمام  رغم یشان را اعالم کنند و عل تیو آغاز فعال ندیایمند هستند بتوانند ب که عالقه یکسان

 یهرحال نقش وزارت اطالعات جمهور که بهیی ها در خارج از کشور   یو جدای اتاختالف
 دیده انجام می دیکه شما دار یکار نیبا ا یی ررنگ بوده استپُ یلیهم خ نهیزم نیا در  اسالمی

در  و بدهند لیآنها هم حزب خودشان را تشک ،باشد می زین گرید اتینظر هبه مجموع یکمک و
 رانیخواه در ا یترق یاسیتا احزاب س را داشته باشند های خودشان تیدمکراتیک فعالنة یزم

خصوص  نیدر ا .جامعه قدم بردارند یکانال دمکراتیک و رفاه برا کیو در  دهشهمگون 
 . مکن شما آرزو می یبرا زیرا ن یروزیپ

را  یشنهادینامة پ مرام نکیجمع شده و ا گریدور همد یافراد ذکر کردم،طورکه  همان :ع

قرار  "رانیا یاحزاب دمکراتیک مدرن برا یسو به شیپ"نام ه ب سبوکیدر صفحة ف و  کرده هیته

 شنهادیو پ نندیبب سبوکیدر فنامه را  مرام نیتوانند ا اسم می نیا یجوو جستبا دوستان  .اند داده

 همه .رندیبا ما تماس بگ زین رانیدر ا هنانیم هم .میشو خوشحال می یلیما خ ،سندیبنو خود را

 د.ندهد و نظر نمرام نامه را بخوان نید و انکن دایما را پ سبوکیف قید از طرنتوان می



 

 

 یش عرفانکور -11 -1

 .1393بهمن  28ی برابر با  2015 هیفور 17شنبه  سه وگو: گفت خیتار
 وگو گفت نیا یدعوت ما را برا نکهیاز ا یکورش عرفان یآقا :یذوالفقار یمهد ـ ایپو ورادی
 .میکن تشکر می د،یرفتیپذ

 تان ممنونم. از شما و همکاران .با سالم و عرض ادب :یعرفان کورش
 خیتار ةهم دربار ی، و مختصرمیآغاز کن یسادمکر الیشما از سوس فیوگو را با تعر : گفتذ

 .دیبگوی مانیبرا رانیدمکراسی در جهان و ا الیسوس

ساالری  مردم"شده   برده کار هب دمکراسی  برای سوسیال سیاسی علوم در که متداولی معنای ع:

معنای  به دمکراسینی اجتماعی و یع ،سوسیال ةترکیب دو کلم ،است که در فارسی "اجتماعی

مکاتب فکری و سیاسی شناخته شده است که  یکی از دمکراسیساالری است. سوسیال  مردم

در آلمان  بار برای نخستین دمکراسی طوالنی دارد. سوسیال نسبتاًای  در کشورهای پیشرفته سابقه

که  گردیدی سیاسی و نظری ها تبدیل به یکی از مشی ، سپسقرن نوزدهم فرموله شد درو 

ین ایده را در ا "ادوارد برنشتاین"آن را دنبال کردند. نیز  ییاحزاب کشورهای اروپا بسیاری از

توان راه  می یالیسمبرای دست یافتن به اهداف سوس ،بر مبنای این ایده کتاب خود مطرح کرد.

توان از راه غیرانقالبی و  می که معنی ینا اصالحات و تحول را پیش گرفت؛ بدتغییر تدریجی ی

ای در جهان پخش شد.  گام به سوسیالیسم دست یافت. این فکر در سطح گسترده به  گام

با  نوعی بهاز سوی دیگر  و داری سرمایهة تاریخچ از طرفی با دمکراسی سوسیالة تاریخچ
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 حد عنوان مکتبی در بهبایست  میرا  دمکراسیسوسیال  .خورده است گره سوسیالیسمة تاریخچ

گرماگرم انقالب مشروطه، جریان  ،جریان مورد بررسی قرار داد. در ایران دو این واسط

کرد، اما با ایده و رفتاری  می را پیگیری دمکراسیسوسیال روش  "امیونع - ناجتماعیو"

 یکی از مظاهر آن بود.  "مرکز غیبی"روش  در اروپا؛ و دمکراسیاز سوسیال  تر رادیکال
مشکالت اجتماعی و اقتصادی را حل کند،  داری نتوانسته مسائل و واقعیت این است که سرمایه ذ:

داریم. راه حل چیست؟ را نیز شناخته شد  "موجود سوسیالیسم واقعاً"عنوان  آنچه تحتو تجربة 
 تواند این راه باشد؟ می دمکراسیجود دارد؟ آیا سوسیال آیا راه حل سومی و

پاسخگوی معضالت  ،داری و سوسیالیسمِ روایت شوروی گویند چون سرمایه می برخی ع:

، باید حد واسط این دو را در نظر گرفت. من چنین است  اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نبوده

راه سوم نیست، این همان  ،شود می شده و  ای که تجربه دمکراسیباوری ندارم. سوسیال 

هم همان ماهیت طبقاتی  که ماهیت طبقاتی آن ست با ظاهر سوسیالیستی؛ چرااداری  سرمایه

داری و سوسیالیسم  نقاط اشتراک بسیار با سرمایه دمکراسیست. این سوسیال اداری  سرمایه

، هااین کدام از هیچ این است که در شان ترین ویژگی مشترک به شکل اتحاد شوروی دارد. مهم

یا در دست حزب  .و جامعه نیست ها تودهة از اراده قدرت برخاست ،قدرت در دست مردم نیست

این است که مردم در  ،شاهدیم ها دمکراسیآنچه در سوسیال  .برتر ةاست، یا در کف طبق

راهگشایی کنند، اما مدیریت جامعه در دست آنان نیست. گام مهم برای  می انتخابات شرکت

 انتقال قدرت به دست مردم است. تغییر واقعی زمانی رخ ،ساالری اجتماعی به سوی مردم

دهد که هدایت جامعه از پایین باشد و امور راهبردی و استراتژیک کشور نه از باال، بلکه از  می

 ،دمکراتیکی سوسیال ها پایین و توسط مردم تعیین شود. ساختار کنونی در کشور

حزب ة وسیل برتر، به ةست و مدیریت جامعه از طریق احزاب سیاسی و طبقای دار سرمایه

گیرد نه  می فقط در باال صورتچرخش قدرت  ،انتخابات اصلی کشور شود. در می اعمال

زمانی واقعی خواهد  دمکراسین. تئوری راهگشای سوسیال ییطبقه پادر قدرت ة اعمال و اراد

همان ساختار تقسیم قدرت  ،ه شود. در حال حاضرساالری اجتماعی نهادین بود که مردم

هم در دست  ستبای می داری استقرار دارد. مدیریت جامعه و نظم اجتماعی سرمایه ةشد نهادینه

ن ییاز پا ،ی کشورها محور باشد و هدایت پتانسیل احزاب سیاسی و هم در دست نهادهای مردم

این توهم  دمکراسیاجتماعی از این راه متحقق خواهد شد. سوسیال  دمکراسیشود. مدیریت 

اما در واقع مشارکت از پایین وجود ندارد. این  ،آورد که مشارکت مردم وجود دارد می وجود را به

 رفت از مشکالت موجود نیست. راه برون
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د که مردم بر بستر روند ای باش تواند زمینه می ؟ آیاای باشد حل پایه تواند راه می آیا دولت کوچک ذ:
طور وسیع در امور سیاسی،  و منافع خود را مطرح کنند و به ها خواست ،گیری چنین دولتی شکل

 اجتماعی و اقتصادی شرکت نمایند؟ 

همین  دمکراسیثیرگذار سوسیال ای تأمعنای واقعی و شکل و محتو .بله ،به نظر من :ع

برود که بتوان شاهد کاهش قدرت سیاسی و  و تحول در راستا و سمت و جهتی است که تغییر

اهمیت است نه شکل آن. حائز گیری  ی این جهتاالبته محتو ؛افزایش قدرت اجتماعی بود

، مثل "Micro"و کوچک یا  ی خُردها منظور از قدرت اجتماعی، محدود شدن آن به حوزه

ی محلی و ها در گروهاندازی چند انجمن محله و شرکت  راه مانندِسازماندهی و کارهای کوچکی 

یند تدریجی، هر گام آساالرانه، در یک فر اجتماعی و مردم دمکراسیای محدود نیست. در  منطقه

به قدرت  ها گیری تر شود و اختیارات و تصمیم قدرت سیاسی باید ضعیف ،رویم می که به جلو

نقش فرعی شده و دولت کوچک  که یابد تا در مقطعی می این روند ادامه گردد.اجتماعی واگذار 

 جامعه و خود امور مدیریت جهتِ ،مردم ةیافت و نقش اصلی در اختیار قدرت سازمان نمایدرا ایفا 

   .قرار گیرد
آیا سوسیال دمکراسی به تعبیری  ،ما ةبا توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در جامع ذ:

 حل شما چیست؟  یهنمان شود؟ راهتواند سرآغاز تغییر و تحول در م می ،که شما مطرح کردید

. تا ااز حیث شکل و ظاهر مطرح باشد یا محتو دمکراسیسوسیال که دارد به این بستگی  ع:

گونه  هیچ ،لحاظ محتوایی از اصالت اجتماعی برخوردار نباشد به دمکراسیکه این سوسیال  زمانی

کشورهای اسکاندیناوی برای تغییر بنیادی و ساختاری را شاهد نخواهیم بود. الگو قرار دادن 

ی بسیاری بین این جوامع وجود دارد. در ها درستی نیست. تفاوتو کار روش  ،ما ةجامع

بندی  صف اما رهبری طبقاتی و ،تر است کشورهای اسکاندیناوی توزیع ثروت بالنسبه عادالنه

 :کند که می گرا با این تعبیر حرکت شکل دمکراسینقش دارند. سوسیال  طبقاتی در توزیع ثروت

برویم که  مسیری بتوانیم در شویم تا جور و جمع کمی باید ابتدا است، آشفته بسیار ماة جامع»

گرایانه است. این ترمیم  سطحی و شکل ،این برخورداما  .«را ترمیم کنیم ها تدریج خرابی به

 طبقاتیبندی  داری کمک کرده و تغییری در صف طوالنی فقط به استقرار ساختارهای سرمایه

. نیروی سیاسی گرددشود ساختار درست  سبب نمی ،ند هرمایجاد نخواهد کرد. کم کردن شیب ت

توزیع  ،گراست، دارای آرمان اجتماعی و سیاسی است که بر مبنای آن نیروی آرمان ،منطقی

د، این آرمانی است که دارای اصالت گیر می ثروت و کاهش شکاف طبقاتی انجام ةعادالن

 و مردمی خصلت با ییها روش از بایست می نیز جایگزینی و براندازی باشد. برای می اجتماعی
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با چنین روشی،  .روش سیاسی که خصلت مردمی و اجتماعی داشته باشد نمود، استفاده اجتماعی

ی ها ی کودتایی یا روشها د. روشگرد می مردمی جایگزین نظام ضد دمکراتیکنظام 

به حیات خود  ها جایی قدرت، همان روش هنخواهند برد و بعد از جابه به جایی ار ،دمکراتیکغیر

یی رفت که ها باید به سراغ روش ،نباید برخورد سطحی داشت ،مورد ایران ادامه خواهند داد. در

عی و بایست خصلت اجتما می مورد نظر روشکنند.  می وضعیت اجتماعی آینده را تضمین

شکل سازماندهی اجتماعی باشد و در دوران مختلف گذار  نیز مردمی را در نظر داشته و در عمل

 .نمایدهمین ویژگی را حفظ 
و مخالفان  هروشنفکر و تحصیلکرد ةدر ایران بخشی از جامعتا جایی که من اطالع دارم،  ذ:

دانند. نظر  می رفت از مشکالت و معضالت را راه برون دمکراسیسوسیال  ،حکومت اسالمی
 شما چیست؟

اصلی کسانی که اشاره کردید، یعنی ة : نخست اینکه بدناست نکته مطرح دواینجا  ع:

اروپایی  یمتوسط جامعه هستند. در تمام کشورهاة معنای عام و وسیع کلمه، طبق روشنفکران، به

 ،شناسی زعم جامعه ای که به است، طبقه دمکراسیپایگاه سوسیال  ،متوسطة و اکثر کشورها طبق

جایگاه اجتماعی و دهد که آنها  می کاری اجازه این محافظه .ندکارانه دار گرایش محافظه

سهم داشته  نیز ی سیاسیها اقتصادی و طبقاتی خود را حفط کنند، رفاه داشته و در مشارکت

 ةاجتماعی در جامعه هستند و با اکثریت قشرهای جامعه فاصله دارند. نکت ةد. اینها یک الینباش

ناممکن  دمکراتیکای سوسیال  دستیابی به جامعه ،دیگر اینکه توجه داشته باشیم بدون رفاه

یی ها تولید انبوه و تولید ثروت است که زمینه ،از نظر اقتصادی دمکراسیاست. بستر سوسیال 

 تولید هم سه روش را مد نظر دارم:در مورد . شود محسوب مینیز  دمکراسیبرای دستیابی به 

ساالری است و با داشتن اختیارات  ی به دولت، که همان دولتمتکّتولیدی  .1

نظر و سلیقه  در اینجا دولت اعمال .تواند به سمت دولت استبدادی برود می فراوان

 تواند به سوی دیکتاتوری برود. می ،مانع نکند و در صورت نبود می

دهد.  یکاری انجام نم ،داری خصوصی که بدون نظر و مطالبه و منفعت سرمایه .2

کند بر ساختار سیاسی کشور سوار شود و روابط  می تالشاین نوع تولید، 

 .نمایدداری را تقویت و تحکیم  سرمایه

 ،است داری نه اقتصاد دولتی و نه سرمایه ، کهثروت همراه با رفاه در جامعه تولیدِ .3

 بر ان تولید ثروت و ایجاد رفاه را. شهروندآید شمار می بهاقتصاد اجتماعی  بلکه

با  ،ی کوچکها قالب تعاونی و شرکت و در شده کار گیرند. آنها دست به می عهده
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 ای بخش خصوصی به فعالیت و همکاری حاشیه پشتیبانیحمایت دولت و 

ایجاد رفاه و . شود ه میبا یک تیر دو نشان زد ،پردازند. در این انتخاب می

انجام هم تولید رفاه  ؛ یعنیها سازی برای تقویت مدیریت مردم بر ثروت زمینه

و هم با درگیر شدن مردم در امور، آنان مدیریت کردن را به شکل مادی و  گرفته

توان امر مدیریت اجتماعی و  میبا کسب این دانش . کنند می ای تمرین حرفه

 ی زندگی نهادینه کرد.ها حوزه تماممردمی را در 

معنای  ، آنچه من به آن اشاره دارم بهواژه و ایده هستند ةبیشتر عزیزان شیفت ،در داخل کشور

 عملیاتی است. ة یک پروژ ،واقعی کلمه

و  دمکراسیدنبال  روشنفکری و فعالین سیاسی به ةویژه جامع مردم به، 57در انقالب سال  ذ:
و  دمکراسیسوسیال  ةمسئل یی الاقل در میان روشنفکران یی عدالت بودند، چرا در آن مقطع

 اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در این سمت و سو نبود؟ ی مختلفها پیشبرد حرکت

نظر و تئوری  .نظری نیاز داشتیم که وجود نداشت ةبه یک پشتوان ، 57در انقالب سال  ع:

جهانی وجود داشت و یک ة سال 150 یرایرانی حدوداًة نظری غشده نداشتیم، یک پشتوان فرموله

دچار قحطی فکر بودیم، تا رسیدیم به  57سال در  ساله در ایران. 60 ایرانی حدوداً ةپشتوان

شده توسط  ی شکوفایی ادبیات سیاسی بود. ادبیات سیاسی تولیدها که سال 59و  58ی ها سال

 سیاسیة . از نظر پروژنمود میغنی و از حیث محتوا فقیر  ،حجم بابتِاز که ی سیاسی ها سازمان

البته  ؛داشتیم ترر محدود حتی با واژگان محدودبسیاادبیاتی  ،گفتمان فقیری بود. تا قبل از آن نیز

تری داشت، اما اقتباسی و ترجمه بود و رنگ و بوی وطنی نداشت و  حزب توده ادبیات مفصل

برداری از حزب برادرِ بزرگ بود. در این قحطی فکر و  کپی ،افکار متفکرین ایرانی نبود ةزایید

 وارد صحنه ،امترهای هیجانی و واکنشیثیر پارأت طور عمده تحت خشکسالی نظری، جامعه به

 ی مطرحا جمهوری ،خواهد و علیه رژیم سلطنتی می دهد، استقالل می شود و شعار آزادی می

رفت  آید. امروز اپوزیسیون برای یافتن راه برون می شود که از دل آن جمهوری اسالمی بیرون می

برداری از جوامع  گر دست به کپیدی ،از تنبلی فکری و ذهنی دست بردارد بایست میاز مشکالت 

 "موجود سوسیالیسم واقعاً"داری تجربه شد،  گوییم سرمایهندیگر نزند و نسنجیده گام برندارد. 

دو جواب ندادند و مشکالت و معضالت پا برجاست، پس باید حد وسط  هر و هم تجربه شد

که شناخت عینی و  استما این ة را بپذیریم. وظیف دمکراسیو سوسیال  گرفت را در نظر هااین

در این مسیر گام بردارند و تا میهنانمان را تشویق کنیم  دهیم و همارائه وهم دقیق و دور از ت

ه و مداقه قرار دهند. این نوع برخورد سبب را مورد توج دمکراسیال یماهیت اجتماعی سوس
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. کشیده شونده حل مشکالت جامع رایبه سوی اندیشیدن ب ،ویژه جوانان مردم و به شود تا می

آشنا  دمکراسیمفاهیم سوسیال  همچنین اجتماعی و ی نظری، سیاسی وها جامعه باید با شاخص

 .شوندعمیق و دقیق فهمیده، باز، تشریح و تفسیر  بایست میاین مفاهیم  .شود
برداری نیست،  ، سخن از کپیبه نظر من .یما هی نادرست را تجربه کردها برداری کپی ةپدید ذ:

  رفت از مشکالت است؟ داشتن موانع و برونچگونگی بر سر راهِ بحث بر

با یک  ،ما قبل از اینکه با مشکل سیاسی مواجه باشیم ،دمکراسیبرای استقرار سوسیال  ع:

 یی یشها قدرت و ها دا از ضعفیی ج دمکراسییم. سوسیال ا شناختی مواجه مشکل اساسی جامعه

ی عملی شد که در آن جوامع، عنصری به مهم و اساسی در اروپا تا حدّ دلیلِ  به این ،از نظر فنی

یعنی فردی که  (2)شهروند ،جود داشته است؛ به زبان سیاسی و اجتماعیو (1)نام فرد و فردیت

ی ها یندآبرای خود حق و حقوقی قائل است و برای رسیدن به حق و حقوقش فعاالنه در فر

صورت حضور  انتخابات و چه به د، چه به شکل حضور درمشارکتی سیاسی و اجتماعی حضور دار

یی مثل احزاب. این عنصر، یعنی فردیت و شهروندمداری در کشور ما وجود ندارد یا ها در تشکل

ست که بدون عنصر فردیت و ا  نیست. این در حالی نهادینه و بسیار ضعیف است ،اگر هم باشد

ساالری اجتماعی ناممکن است. در  ردمیعنی شهروندی، رسیدن به م ،تبلور اجتماعی آن

 .شود اما چنین چیزی عملی نشد و نمی ،جاری شود دمکراسیافغانستان و عراق تالش شد بازی 

توان وارد بازی  چون در آنجا فردیت و شهروندمداری وجود ندارد و بدون این عنصر نمی

ذیری شهروندی ندارند و پ مسئولیتة ای دربار شد. آنجا مشارکتی در کار نیست، ایده دمکراسی

دهد  اجازه نمی آنهار و تخیل تصوّة وجود ندارد. قونیز ی سیاسی و اجتماعی ها توان فهم موضوع

فردیت و شهروند  مسئلة ،یند طوالنیآیک فر طی نقش خود در جامعه ببینند. در جوامع صنعتی

بنابراین باید تالش کرد ی فعالیت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جا افتاده است. ها حوزه ةدر هم

موضوع فردیت و اهمیت آن برای الاقل بخش بزرگی از مردم میهنمان جا بیفتد، احزاب و 

آمادگی  که اقلیتی از جامعه .انجام دهند مسئلهشناختی روی این  کار جامعهبایست  می ها سازمان

توان به  ای نمی سانهتبلیغات ر قرار خواهد گرفت. با صرفِآنها این بحث را دارند مورد پذیرش 

بخشی، روشنگری و آموزش  آگاهیة ریزی شد این هدف دست یافت. باید کار هدفمند و برنامه

. در ذهن نمایدظهور  ها عرصهة تا موضوع فردیت و شهروند در هم گیردتوسط احزاب انجام 

و  فردیت ،باید مفاهیم بسیاری همچون ارزش جان انسان، کرامت انسانی میانسان ایرانی 

                                                           
1. Individualism. 2. Citizen.  
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. بدون به این هدف دست یافت توان ل نمییک تشکّ ایجاد نمودنشهروندی جا بیفتند. فقط با 

هم حالل مشکالت نخواهد بود. این  دمکراسیسوسیال  ةمسئل ،دستیابی به عنصر فردیت

شناختی باید به موازات کار سیاسی پیش برود. بدون تجهیز به این عنصر مهم  مشکل جامعه

 .متحقق نمودرا  دمکراسیسوسیال  ةایدتوان فکر و  نمی
ر اهمیتی را در جامعه تبلیغ کرد و جا توان چنین مفهوم پُ می ی مختلفها لآیا بدون حضور تشکّ ذ:

 دست یافت؟ به این مهمتوان  میرف تبلیغ از طریق رادیو و تلویزیون انداخت؟ آیا صِ

توان به این هدف دست  ای نمی شود. عرض کردم، با صرف تبلیغات رسانه خیر نمی ع:

ی ها ریزی ی مختلف و برنامهها گیری اهرمکار ای که حکومتش با به هم در جامعه آن .یافت

سدی در برابر رشد فرهنگی و سیاسی و هر  تا کند می شده و نیز صرف میلیاردها دالر تالش فکر

را مصروف تبلیغ و گسترش خرافه  خود نوع تحول و تغییر مثبت باشد. حکومتی که تمام تالش

فرهنگی و هنری با این هدف که  و کار فکری تالش و شاهد بودیم کهو ذهنیگری کرده است. 

حال در  ای که چنین حکومتی تا به در برابر تخریب فکری و انحطاط فرهنگی و سقوط اخالقی

بازی را باختند. برای  ،کسانی که به این راه رفتند ةنتیجه بوده است و هم بی ،جامعه پیش برده

ساالری اجتماعی، قبل از هر چیز، مانع اصلی را که خود  سوق دادن مردم و جامعه به سوی مردم

و تحول مثبت در جامعه را نخواهد داد.  این رژیم است باید کنار زد. رژیمی که شانس ایجاد تغییر

 بایست میود. ضعیف و همیشه در معرض شکست خواهد ب ،ییری صورت بگیردغاگر هم ت

هدف روشن و واقعی این کار را انجام داد. برای سوق دادن جامعه به  یافته و با برنامه و سازمان

مهم داریم و آن کنار زدن مانعی به نام جمهوری  ةیک وظیف ،اجتماعیساالری  سمت مردم

چنین کاری توانایی  ،ای و قدرتمند نداشته باشیم که احزاب سیاسی حرفه اسالمی است. تا زمانی

اضطراری ما، برانداختن این  ةست و وظیفارا هم نخواهیم داشت. حکومت اسالمی مانع اصلی 

 ای رفت. ی سیاسی و حرفهها رژیم است. برای تحقق این مهم باید به پای ساختن حزب

اما در خارج از  ،اختناق، امکان برپایی و ساختن حزب وجود نداردة در ایران، با توجه به سلط ذ:
شود؟  خارج از کشور اقدامی نمی است، چرا در فراهمکشور شرایط این کار تا حدود زیادی 

 آیا امکان چنین کاری هست؟نظر شما  به 

شرایط برای سازمان دادن و  ،گونه که گفتید همان ایران، ست. در داخلاشدنی  ،بله ع:

شود. ما به سهم خود ابتدا  می و شده ییها الشفعالیت آزاد حزبی مهیا نیست. در خارج از کشور ت

م و پس از چهار سال فعالیت یتراه انداخ "رهاگران خود"به نام یک سازمان فرهنگی و سیاسی 

که امکان ساختن یک  یی به این نتیجه رسیدیم که با توجه به مشکالت و مسائل داخل کشور
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از ایجاد یک حزب است.  ،خارج از کشوراجباری و تحمیلی ما فعاالن  ةوظیف یی حزب وجود ندارد

را  "رهاگران خود"سیاسی  - به سوی شکل دادن حزب حرکت کردیم و سازمان فرهنگی رو این

و  هتبدیل کرد ،ساالری اجتماعی در ایران قرار داده است را بر تحقق مردم اساسبه حزبی که 

ساالری اجتماعی  استقرار مردم ،این حزبة وجود آوردیم. مبنای پروژ را به "ایران آباد"حزب 

مشخص و فحوایی که عرض کردم.  ی، اما با برداشتدمکراسییعنی همان سوسیال  ؛ستا

 نمودهی قدرت اجتماعی و شهروندی را تقویت ها بر این است که پایه "ایران آباد"تالش حزب 

حرکت حزب ة برنام ایرانی را هموار سازد. برای این منظورة آن در جامعة و مسیر استقرار نهادین

 در سه مرحله تدارک دیده شده است: 

قدرت  ، توسطبراندازی رژیم اسالمی و خلع ید از این حکومت ،هدف نخست .1

 .است شهروندانة یافت سازمان

کشور و  ةیعنی ادار ؛سازمان دادن دوران گذار و انتقال خواهد بودبعد، ة مرحل .2

آزاد و انتخابات مجلس مؤسسان و مین امنیت و ایجاد شرایط برای انتخابات أت

 نیروهای اجتماعی.ة یافت تدوین قانون اساسی با مشارکت سازمان

 بایست میحزب  ،در نهایت، دوران بعد از انتقال، دورانی است که در طی آن .3

نظارت بر  دمکراسی نقش تقویت ضد قدرت را برای حفظ سالمت جامعه و

بنا کردن نظام  ،سازد. این یعنیساختار قدرت سیاسی تدارک دیده و نهادینه 

دست  درتدریج  و به ؛ساالری اجتماعی از طریق نظارت شهروندان بر قدرت مردم

 گرفتن قدرت و اعمال مدیریت از طریق آن. 

صورت  توانند به می همگانشود.  میما با سازماندهی قدرت اجتماعی عملی  کار ،حال در هر

تغییر عظیم در ة و کارآ نخواهد بود. برای این پروژ ذارثیرگأاما تالش فردی ت ،فردی تالش کنند

عناصر ضرور حزبی مثل  ی یک حزب وها احزابی با تمام ویژگی ،نیاز به احزاب است ،جامعه

سازی،  کادرسازی، مشروعیت اجتماعی، امکانات مالی، شبکه سیاسی، عضوگیری، ةمرامنامه، برنام

ست. اچنین حزبی در خارج از کشور هم ضروری و هم شدنی  . امکانات آموزشی در داخل و...

ی آن را جدّ ،عنوان نهادهای استوار و قدرتمند مواجه شوند به که مردم و جامعه با احزاب هنگامی

بیش از صد  ،مدنی در ایران خواهد بودة گرفته و به آنها تکیه خواهند کرد. این آغاز تحرک جامع

 سال پس از جنبش مشروطیت.

 



 

 

  علمداری کاظم -1-12

 .1393 ماه چهاردهم مرداد ی برابر با 2014 آگوست پنجم شنبه سه :وگو گفت تاریخ
 ما به را وقت این که سپاسگزارم. علمداری آقای شما بر درود: ذوالفقاری مهدی پویا ـ رادیو

 .کنم صحبت شما با تا دادید

 .بفرمایید کنم، می خواهش :علمداری
 تعریف خواهم می سؤال، طرح از قبل. است دمکراسی سوسیال، ما بحث و گوو گفت موضوع: ذ

طور مختصر  به ایران و جهان در را تاریخچة آن همچنین باشیم، داشته موضوع این از را شما
 .فرماییدبیان 

لیبرال،  داری سرمایه های ویژگی از ترکیبی توان می را "رفاه دولت" یا سوسیال دمکراسی :ع

و  طبقاتی مبارزة تئوری از سوسیال دمکراسی از وجهی. دانست سوسیالیسم و اومانیسم

وجه . گردیده است آمیخته اروپا کارگری جنبش با و شده گرفته "مارکس" تاریخی ماتریالیسم

 که بعدها گیرد، می ریشه "برادری برابری، آزادی،"یعنی فرانسه، انقالب شعارهای از آن دیگر

 . شد "برادری" کلمة جایگزین "همبستگی" واژة جنسی، برابری نشانة به

ای یه جید کیکردن ر مییران چپ فکینظ ی صاحبیرق، برخیش بلوک ییفروپاش از پس

 کشورهای از یک هیچ گیرد. اما های حزبی در بلوک شرق را سوسیال دمکراسی می دیکتاتوری

دالیل آن، نبودِ سابقة لیبرالیسم دمکراسی  .نشدند بدل سوسیال دمکراسی به سابق کمونیستی

در این جوامع بود. سوسیال دمکراسی به آزادی فردی یا لیبرال دمکراسی نیاز دارد. این ویژگی 
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نتظار باید در فرهنگ و مناسبات اجتماعی جامعه پذیرفته و جا افتاده باشد. بدون آن نباید ا

وجود آمدن سوسیال دمکراسی را داشت. اگر کشورهای سوسیالیستی سابق، آمادگی پذیرش  به

طور قطع کشورهای دیکتاتوری مانند ایران هم شرایط آن را  اند، به سوسیال دمکراسی را نداشته

ل بَر است و باید از مسیر لیبرا ندارند. پیدا شدن شرایط و آمادگی برای سوسیال دمکراسی زمان

 دمکراسی گذر کند.

 اصل ضروری است:  سه ل دمکراسی برای برقراری سوسیا

 نباید کس هیچ. باشد دسترس قابل همگان آزادی برای و باز باید سیاسی جامعه .1

در  شدن سهیم و سیاسی مشارکت امکان از جنسیت، یا مذهب نژاد، طبقه، دلیل به

 گردد. محروم دمکراتیک قدرت

توسط  بایست می اقتصادی قدرت. باشد همه برای دسترس قابل و باز باید اقتصاد .2

امر،  این به توجه با. شود اداره هستند سهیم سیاسی قدرت در که کسانی همان

 یعنی تبدیل امپریالیستی، بازار اقتصاد فقط. شود گذاشته کنار نباید آزاد بازار اقتصاد

 .شوند حذف باید اجتماعی، امتیازهای و سیاسی نفوذ به خصوصی ثروت

 و شهروندان .یکدیگرند رفاه مسئول جمعی طور به اقتصادی و سیاسی جامعه اعضای .3

 دقیق شکل .هستند جامعه کلّ از منابعی مدعی نسبی، طور به همیشه کارگران

 از موضوعات رفاهی، امکانات توزیع اقتصادی و شهروندی و سیاسی مشارکت

تعهدات اجتماعی با تغییر  که معنی بدین. است دمکراتیک گویو گفت قابل و دار ادامه

 .است بازنگری قابل همواره شرایط جامعه

 یا مفهوم یا واژه دو دمکراسی از سو سوسیال است، از یک مشخص طورکه بنابراین همان

 مناسبات به اقتصادی نظر دیگر، از است، از سوی شده تشکیل دمکراسی و سوسیالیسم معنای

طرفی هم در  از. است معتقد رقابت آزاد و منصافه و بَری سود، خصوصی مالکیت، داری سرمایه

 شما. شود مدنی رعایت می حقوق و شهروندی حقوق سیاسی، حقوق برابری دمکراسی سوسیال

 فرهنگی، سیاسی، حقوق برابری شاهد دوم وجه در بینید، اما نمی اقتصادی برابری اول، وجه در

درستی رعایت  داری به سرمایه که در جوامعی ها  ویژگی این. اجتماعی و مدنی شهروندان هستید

های اقتصادی وجه  تفاوت .شدند، وجود نداشت سوسیالیسم خوانده می شود و در جوامعی که نمی

ترکیب  این واقع در داری نباید عامل نابرابری در حقوق شهروندی شود. غالب سیستم سرمایه

 ابر و حقوقی نیست. های بر نابرابری فرصت معنای به نابرابری اقتصادی

برخوردار  ساله 120 تجربة از حزبی در کشورهای اسکاندیناوی، شکل دمکراسی به سوسیال
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های سوسیال  گیری زمینه است. شکل بوده حاکم اروپا از بخشی در سال 60 است و بیش از

خواهی در انقالب کبیر  های برابری و شعار "مارکس کارل" زمان به دمکراسی در این جوامع

 به باید شود، صحبت می دربارة سوسیالسم دمکراسی که زمانی معنا، بدین. گردد فرانسه برمی

 ماقبل و فئودالی تخیلی، توجه کرد. اگرچه سوسیالیسم "مارکس" سوسیالیستیهای  تئوری

قابل دسترس بدَل  های تئوری به آنها را بود که "مارکس"داشت، اما این  داری وجود سرمایه

دانست، یعنی قابل دسترس و عملی است، نه  می  خود را علمی سوسیالیسم این "مارکس"کرد. 

 یا نکرد، کار دمکراسیِ آن، وجة بر دمکراسی سوسیال از "مارکس کارل" که تخیلی. هرچند

به  او برعکس،. کرد آن توجه داشت و وجة برابری اقتصادی یا طبقاتی را عمده می به کم خیلی

توجه کرد. اما به  سوسیالیسم عنوان اولین مرحلة ساخت پرولتاریا به دیکتاتوری نظریه و ساخت

توانست نه ساختار و نه  است معتقد بود و نمی دمکراسی در عمل ضد پرولتاریا دیکتاتوری

 اوایل نودِ و دهة هشتاد اواخر در "مارکس" از فرهنگ ضروری سوسیال دمکراسی را بسازد. بعد

"بسونها   جان" چون افرادی نوزدهم، قرن
"فردینگ هیل" ،(1)

 دیگر و "کائوتسکی کارل" و (2)

 بودند معتقد و کردند تحلیل را "مارکس" نظریات دمکراسی، سوسیال برجستةهای  شخصیت

 و انتخابات پارلمان طریق از بلکه انقالب، طریق از نه، بوده "مارکس" نظر مد که  سوسیالیسمی

 که کردند  عرصة سوسیالیسمی وارد را (3)پارلمانتاریسم برسد. آنها نتیجه به تواند می آزاد

 انقالب به سرسختانه که بودند "لنین"مانند  افرادی مقابل، در البته. بود معتقد آن به "مارکس"

 توان می که بودند و بر این باور داری معتقد جامعة سرمایه ساختاری و بنیادی دگرگونی و

 این شود تاریخچه اضافه این در باید که نکتة مهمی . نهاد بنا آن های برخرابه را سوسیالیسم

 نیازهایی پیش بود، معتقد آن به و کرد می صحبت آن از "مارکس" که سوسیالیسمی که است

 بنابراین. افتد می اتفاق داری لیبرال سرمایه و جامعة صنعتی رشد بستر بر نیازها پیش آن که دارد

 و صنعت رشد به سوسیالیسم توجه داشت، نگاه کنیم، "مارکس"اگر بخواهیم از منظری که 

 به معتقد "مارکس". سوسیال دمکراسی است نیاز پیش داری لیبرال سرمایه توسط ثروت تولید

ثروت و توزیع عادالنة آن داشت. این اصل، نه در  به تولید اعتقاد بلکه نبود، فقر توزیع یا تقسیم

ای  جامعه قاعدتاً روسی و چینی حاصل نشده است. داری انحصاری و نه در سوسیالیسم سرمایه

آن  بتواند که باشد داشته الزم دسترسی ثروت به تواند نمی نشده صنعتی داری و سرمایه هنوز که

رق، به راه یران احزاب کمونیستی در بلوک شیرادی مانند سیولی اف. دیع کنیرا عادالنه توزی
                                                           
1. John Hobson. 2. Ferding Hil. 3. Parliamentarism.   
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بُر زد و مستقیم به سراغ  میان داری را سرمایه شود رفتند که معتقد بودند می سوسیالیسمی 

نتیجة آن را در این کشورها  که کرد ایجاد را مشکالتی دیدگاه این هرحال به. سوسیالیسم رفت

در همین وجة رشد صنعت و  "مارکس"کنندگی عامل اقتصادی از نظر  دیدیم. از قضا تعیین

تولید ثروت نهفته است، نه نادیده گرفتن وجود مختلف ساخت جامعه و نهاد قدرت. اقتصاد 

هایی از  داری، به شکل دیگری شرایط رفاه اجتماعی یا ویژگی در کشورهای سرمایه "کینزی"

المندی را نظام سوسیال دمکراسی، مانند بیمة خدمات اجتماعی شهروندان، بیمة بیکاری و س

فراهم آورد. امروز شرایط نسبت به  1929-32های  داری در سال پس از بحران بزرگ سرمایه

 خدمات بخش .ماند نخواهد باقی امروز شبیه نیز آینده در احتماالً و کرده است تغییر گذشته

 و شده کاسته کارگری از جمعیت نسبت همان به و است، گرفته را سنگین صنایع جای اقتصاد،

سوسیال  وضعیت در دگرگونی ساختاری این. است گردیده افزوده سفیدها یقه جمعیت به

 .است گذاشته اثر نیز دمکراسی

داری  سرمایه توزیع و تولید بخش در دمکراسی سوسیال اقتصادی خالصه، ساختار طور به

های  ویژگی مصرف، بخش در. گیرد شکل می سودبَری و خصوصی مالکیت براساس و است

د. گرد بخش خصوصی محدود می سودبری درصد و شود می اضافه رفاه دولت یا سوسیالیستی

 تأمین خدمات منابع بتوانند تا گیرد انجام می بردرآمد، مالیات تصاعدی افزایش این امر از طریق

از  بزرگی نسبتاً بخش کشورهای اسکاندیناوی توزیع کنند. بر این اساس در فراهم را اجتماعی

 دستمزدها از و هم سود از هم مالیات، و گیرد می صورت ها  مالیات طریق از ملّی ناخالص درآمد

در  سپس و گردد ها منتقل می شهرداری و دولت خزانة به راه این از پول. شود دریافت می

 حقوق سالمندان، از نگهداری کودکان، نگهداری از مدارس، درمان، و بهداشت چون هایی بخش

 .شود می بازپرداخت شهروندان به بیماری، و بیمة کودک هزینة کمک بازنشستگی،
 .بفرمایید ارائه نیز ایران را در دمکراسی سوسیال از تاریخچة کوتاهی لطفاً :ذ

، کردم اشاره طورکه همان آن دلیل. دارد فاصلة زیادی دمکراسی سوسیال با هنوز ایران :ع
گیرد. هر دو این عوامل در  لیبرال شکل می داری دمکراسی و سرمایه بستر بر دمکراسی سوسیال

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 

 جامعة مداری، قانون شهروندی، رعایت حقوق دمکراسی، فرهنگ به های خدمات اجتماعی هزینه
 و سرمایة اجتماعی به احتیاج اختصار به و صنفیهای  اتحادیه سیاسی، مستقل احزاب مدنی،

اند و ایجاد آنها  مناسبات آزاد و آزادی فردی نیاز دارد. تقریباً همة این عوامل در ایران غایب
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الیسم در بلوک شرق های سابق که از شکست سوسی بَر است. اظهارات برخی از چپ زمان
اند. با  داری نیز دل خوشی ندارند، به سوسیال دمکراسی گرایش پیدا کرده اند و از سرمایه سَرخورده

دانند. این گرایش که بیشتر از روی سابقة ذهنی و  این تصوّر که برای ایران این نظام را مناسب می
های پیدایش سوسیال  زمینه ودِ پیشگیرد، باید به نب می ایدئولوژیک و از دید خیرخواهی انجام 

نیّتی نسبت به سوسیالیسم و بیزاری نسبت به  دمکراسی در ایران نیز توجه کنند. خوش
های سوسیال  نیاز کند. باید توجه کرد که پیش داری، سوسیال دمکراسی درست نمی سرمایه

اقتصادی، ایران  رشد نظر کشد. از شود و ساخت آنها چه مدت طول می دمکراسی چگونه ساخته می
هنوز رشد کافی ندارد. از نظر صنعتی نیز پیشرفتی حاصل نکرده است و از نظر فرهنگی و مناسبات 

 فروش طریق از بلکه اجتماعی، با دمکراسی فاصله دارد. اقتصاد ایران، نه از راه تولیدات صنعتی،
مصرفی در زمینة کشاورزی  گیرد. بسیاری از صنایع و حتی مواد انجام می طبیعی و زیرزمینی منابع

عبارت دیگر، بخشی از ثروت طبیعی ایران در ازای واردات مواد  نیز به واردات وابسته است. به
شود. فساد مالی و سیاسی و سقوط اخالقی نیز بر مشکالت  مصرفی روزانه از کشور خارج می

دمکراسی را ندارد.  سیالساخت سو شرایط شده، ذکر در موارد ایران ساختاری افزوده است. بنابراین
افزون براین، شکاف طبقاتی در  شود. این عوامل با ارادة معتقدان به سوسیال دمکراسی ساخته نمی

سال از اولین انتخابات در  110ایران، بخش بزرگی از جامعه را در فقر فرو برده است. با گذشت 
 معنی که برای این ه است؛ البته نه بهایران، هنوز جامعة ایران به برگزاری انتخابات آزاد دست نیافت

را طی کند، ولی جهش به  اسکاندیناوی سالة کشورهای 150 ها ایران باید راه  شرط کسب این پیش
زودی برای مردم ایران فراهم نخواهد  اند نیز به دست آورده آنچه کشورهای سوسیال دمکراتیک به

. داریم فاصله شد، شروع مشروطه انقالب از که مداری قانون و پدیدة شهروندی با هنوز ما شد.
عبارت دیگر،  به. صنفی و جامعة مدنی مستقل نداریم های اتحادیه. نداریم مستقل سیاسی احزاب
  سرمایة مالی تولید برخوردار نیست. کنار در از سرمایة اجتماعی الزم ایران

 رشد و تورم، فقر، بیکاری، تولید عدم منجمله ایران، در کنونی معضالت از بعضی وجود با: ذ

 شما نظر به آیا باشد؟ دمکراسی سوسیال تواند می جامعة ایران در آلترناتیو بهترین آیا، واردات

 ایران در آلترناتیوی عنوان به تواند می اسکاندیناوی کشورهای و شمالی اروپای از برداری کپی
 باشد؟ مطرح

 که فقر و اقتصادی مشکل. ممکن نیست آلترناتیوی چنین حاضر حال در. نه متأسفانه :ع

 دارد، وجود ایران در که بزرگی بسیار طبقاتی فاصلة بخصوص، کردید اشاره آن به شما

های  المنت اصالً هیک ییدمکراس سوسیال قیطری د. ازیی کاهش یابینوع یک به بایست می
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شد که اساس آن معتقد  توان به ساخت نظامی  نمی نیست، موجود ایران در اش هنوز دمکراسی

سیستم پارلمانتریستی هنوز در ایران شکل نگرفته است. از یک دیکتاتوری کهنه و . غایب است

 حداقل احتیاجات توان سوسیال دمکراسی ساخت. نمی  نظامی - مذهبی و ساختار حقوقی فقهی

 و دولت از دین جدایی، مداراگری فرهنگ آزاد، احزاب شامل پارلمانتاریسمی  عمدة سیستم

 به تنها باید بنابراین. نیست موجود ایران در این عوامل از کدام هیچ متأسفانه. است مداری قانون

 و دولتی اقتصاد نوع از ایران اقتصاد. کرد پیدا حل  راه آنها برای و اشاره ایران فعلی مشکالت

بندهای  و زد جای تولید، واردات کاال همراه با به یعنی داری مافیایی غیرتولیدی است؛ سرمایه

ماندگی نگهداشته و  است که عمالً جامعه را در عقب فساد و دروغ بازی، پارتی باندهای سودبَر،

 توانست می که دارد و داشته وجود جهان در ییها  روش که حالی فقر را گسترش داده است. در

، برزیل مانند خودش ردیف هم کشورهای سطح در حداقل امروز هم ایران و باشد ایران الگوی

موازات آن، در فرهنگ و سیاست نیز  باشد و به کرده رشد ترکیه و مکزیک، آرژانتین، جنوبی کرة

 این اینکه بدون تواند ایران نمی کدام از اینها رخ نداده است. تغییرات دمکراتیک ایجاد شود. هیچ

دمکراسی دمکراسی برود. خواست سوسیال  دست آورَد، به سمت و سوی سوسیال دگرگونی را به

های گذشتة ماست که برای سوسیالیسم داشتیم، آن آروزها خام  برای ایران امروز همانند آرزوی

معنا  بود، خواست دستیابی به سوسیال دمکراسی در ایران امروز نیز خام است. البته این بدان

 نیست که ایران نیز در آینده به سوسیال دمکراسی دست پیدا نکند. مسلماً واژة سوسیال

کردند، بسیار  می فکر پرولتاریا سوسیالیسم و دیکتاتوری گذشته به در که کسانی دمکراسی برای

که در گذشته به آن معتقد بودند  سوسیالیسمی هم است، زیراای  آهنگ و خواست پسندیده خوش

هم اگر ایران به سوسیال دمکراسی  من اند. دمکراسی که امروز به آن معتقد شده هم و دارد را

تالش برای  است؟ از دید من خیر. البته عملی این آیا ت یابد، بسیار خوشحال خواهم شد. امادس

این نوع،  اینکه تر قابل تحسین است. اما نباید گرفتار تخیالت شد. نه ای بهتر و سالم ایجاد جامعه

 این ساختار که البته مطلوبی نیست، بلکه در شرایط کنونی ایران عملی نیست. سیستم

و معایب دمکراسی کشورهایی مانند آمریکا را  .دنیای کنونی است در سیاسی ترین شکل مطلوب

  کاش برای ایران هم ممکن بود. ندارد، و ای

 و دار مانند عدالت اجتماعی، موضوع کش "دولت رفاه" سوسیال دمکراسی یا نماند ناگفته

 اروپای و آمریکا داری مثل هسرمای کشورهای از بهتر اسکاندیناوی کشورهای در است. نسبی

 مثالً کهای  پدیده همچین آیا امکان کنید نگاه شما ولی است درستها این همة وجود دارد، غربی

 ! آید؟ وجود به تواند می هم ایران امروز در دارد، نروژ و سوئد دانمارک، کشورهای در
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 پارلمانتاریسم و دمکراسی وجود طریق از که است خیز مانند ایران نفت کشور یک نروژ

استفادة مطلوب از درآمد نفت خود داشته باشد. راهی  برایای  عاقالنه خیلی حل  راه است توانسته

های  برای نسل به شود، بلکه جامعة امروز نروژ می تنها درآمدش صرف خدمت اجتماعی نه که

 نفت ن است، امافراوا نفت دارای و خیز نفت کشوری هم ایران. شود گذاری می آینده نیز سرمایه

شود. این  های واردات کاالهای مصرفی می گذاری، صرف هزنیه جای سرمایه فروشد و به می را

 مانده است.  نگر و یک جامعة عقب یک نمونه از تفاوت یک جامعه پیشرفته و آینده

ایران  برای آلی ایده الگوی تواند می است نروژ در نفت فروش و استخراج مورد در که روشی

 حاکمیت پارلمانی واقعی و دمکراسی و مشارکت مردم در قدرت و حکومت یک ولی. باشد هم

کار گرفته شود.  هایی شبیه به نروژ در حوزة اقتصادی و صنعتی به بگیرد که شیوه باید شکل مردم

 رأی و انتخاب حق فکری -نظری  واکنش و کنش در با یکدیگر و در تعامل مردم ای که شیوه

سرنوشت و ثروت ملّی خود کنترل داشته باشند. در ایران نه سیستم قانونی و نه بتوانند در 

 سوسیال شود کنونی نمی شرایط و وجود نیامده است. در وضعیت فرهنگ چنین مناسباتی به

 .کرد ایجاد دمکراسی
 شرط پیش زیرا نیست پذیر ن امکا دمکراسی وجه هیچ به حاکمیتی، چنین و مشکالت این بودن با :ذ

 جمهوری از آیندة بعد در خصوص ما صحبت اما. است دمکراسی، جامعه این برای تکامل
 بر مبنی کشور داخل سیاسی نیروهای از بخشی بین در یا کشور از خارج در که است اسالمی 

 پدیده این از و دانند می دمکراسی سوسیال مدل استقرار را معضالت و مشکالت از رفت برون
 پیاده جریان این کشور چند در که کردید اشاره بحث طی جنابعالی اینکه به توجه با. برند می نام

 زمینة قابل نوع هیچ 57 انقالب جریان در الگو این همانا، است داشته هم درستی کارکرد و شده
 در که کمبودهایی وجود با اکنون ولی نداشت، سیاسی نیروهای بین در و جامعه در لمسی
 آن روی و مطرح جایگزینی، ایران برای در مدل را این توان می آیا، شود می حس جامعه

 ؟کنیم صحبت

، بزنیم حرف لآ ایده و بهترهای  مدل از باید حتماً کرد. را در آینده کار این توان می حتماً :ع

 من اآلن که گوییو گفت در همین. کنیم وگو گفت و بنویسیم. بدهیم آموزش و بگیریم آموزش

 نخواهد ها خیلی قبول مورد لزوماً که دهم می ارائه نظریاتی سری یک من، دهیم میانجام  شما و

 که دارد نظریات وجوهی بگویند این و کنند فکر آن روی افراد زیادی است ممکن ولی بود،

 جوامع در تمام برای دمکراسی سوسیال معتقدم من .کرد پیدا حل  راه و فکر آن به راجع توان می

 که کند ایجاد جامعه در تعادلی تواند می و است بوده دمکراسی روش بهترین حال به تا جهان،
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 مثل دمکراتیک سوسیال کشورهای در. باشد تحمل قابل داری هم سرمایه اقتصادی سیستم

 سیستم آنها که کنیم فکر نبایداند،  وابسته داری لیبرال سرمایه سیستم به سوئد، و نروژ

 انباشت و رقابت بلکه، خصوصی مالکیت، بردم نام که کشوری دو این در است. سوسیالیستی

 و سودبَران توسط باال مالیات پرداخت مهم است، آنچه ولی دارد، وجود قانوناً سرمایة خصوصی

در آنجا . باشد هستند، می نمایندة مردم که دولتی نهاد و حاکمیت توسط مالیات استفاده از

 بر نظارت با تواند می که نمایندة منتخب مردم استاست؛ یعنی  حاکمیت بلکه نیست، حکومت

 که مالیات با درصد باال را هم با ثروتمندانی گیرد یی و احتماالً می ثروتمندان از که یهای مالیات

 این از توانند نمی که کسانی و اجتماعیهای  نیازمندی نفع به ای که گونه به دهند یی می رغبت

 که دمکراسی سوسیال نماید. سیستم توزیع، شوند برخوردار امکانات و خدمات اجتماعی ضروری

نخست  بنابراین،. است نشده در ایران فراهم اش زمینه پیش، کنم می صحبت آن از من

دمکراسی  سوسیال سیستم نیازهای پیش و ها  زمینه پیش چگونگی فراهم شدن دربارة بایست می

 . ایران فکر شود در
 اساساً ولی افتادند. اتفاق شده، سپری سال 35 طی که نمودید اشاره ایران در معضالتی به شما: ذ

 وضع که است همة مردم حق اینکه با. اند نبوده مطرح حد این در الاقل 57 انقالب از قبل
 و فعلی خواست بلکه گردد برنمی گذشته به فقط خواست این باشند، داشته را بهتری زندگی

 در موقع آن در بودند، 57 ازسال قبل بهتری زندگی خواهان باشد. مردم می نیز آیندة آنان
 کردید، اشاره آن به درستی به هم شما که دیگر کشورهای از بعضی و اسکاندیناوی کشورهای

جامعة  در جریانی چنین انقالب از قبل یا گذشته در چرا اما بود، موجود دمکراسی سوسیال
 نبود؟ مطرح ما سیاسی

 ها اروپایی از دیرتر خیلی ما که است این یکی. باشد داشته وجود تواند می مختلفی دالیل :ع

بوده است. فرهنگ سیاسی  در واقع مدرینته برای ما وارداتی. را شناختیم مدرن تحوالت گونه این

های دمکراتیک و حقوق بشری کشورهای اروپایی باشد، تحت  تأثیر ارزش ایران بیش از آنکه تحت

سویی دیکتاتوری شاه با  دلیل هم ها قرار گرفت. این هم به  ها و بعد چنینی  تأثیر سوسیالیسم روس

کشاند. عامل دیگر انقالب بود. تا  غرب بود و مقابله با دیکتاتوری شاه را به مقابله با مدرنیته می

های انقالب کمتر با خبر بودند. اصوالً افراد  نیروهای سیاسی ایران از زیان 1357پیش از انقالب 

گرفتند.  بار تغییر سیستم سیاسی، مورد حملة انقالبیون قرار می خشونت های غیر یبرال و مدافع روشل

الگوی انقالبیون ایران، روس و چین و کوبا بود، نه دمکراسی و پارلمانتریسم و سوسیال دمکراسی 

یران های دمکراتیک و سوسیال دمکراسی و پرهیز از خشونت برای جامعة سیاسی ا ارزش اروپا.
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ایران شده است، هنوز بعد از گذشت  57دار انقالب  تازگی دارد، این در حالی است نیرویی که میراث

کند. با این روش آنها همانند گذشته چپ  های انقالبی دفاع می ها و نهاد سال از انقالب و ارزش 35

دانند. حتی برخی از نیروهای مخالف نظام والیت فقیه  دمکراسی و لیبرالیسم را مسخره و غربی می

های ایران است.  هستند. اینها بقای فرهنگ سیاسی گذشتة چپ در پی ساخت دمکراسی بومی 

جای دمکراسی، به دیکتاتوری پرولتاریا معتقد بودند  گذشته از این، نیروهای سیاسی چپ متأسفانه به

دانستند. باور آنها  داری و بد می ای متعلق به سرمایه یدهو دمکراسی موجود در کشورهای غربی را پد

این بود که دمکراسی بورژوازی، ناحق و دیکتاتوری پرولتاریا یا کارگری بر حق است؛ البته منظور از 

دست روشنفکران مدیریت و رهبری  دیکتاتوری پرولتاریا هم دیکتارتوی احزاب کمونیست بود که به

مانده، نیروهای مذهبی که با داشتن  نداشت. در همین فضای عقب شد و ربطی به گارگران می

های دینی و ارتباطی با مردم عادی، توانستند انقالب را از ریل خود خارج کنند و  امکانات و شبکه

را هم به خواست استقالل و آزادی بیفزایند. نتیجه آن شد که امروز در پیش   نام جمهوری اسالمی

های  ای برای دمکراسی فراهم نشد تا یکی از پایه به این مشکالت، زمینهروی ما است. با توجه 

 سوسیال دمکراسی گذاشته شود.
های  شرط پیش از یکی بیان، حق و آزادی مسئله، دمکراسی خصوص در شما های صحبت طبق: ذ

 ما امروز بحث و همچنین پروسه این در گذاشتن قدم راستای در و شود قلمداد می جامعه رشد
 سال 20 این جز به جامعة ما در دمکراتیک گفتمان کردید اشاره، دمکراسی سوسیال با رابطه در

 چنین آیا است، ما راه سر بر که موانعی و مشکالت وجود رغم علی. است نبوده مطرح اخیر
 ؟نماید کمک مسئله این به نزدیک یا آیندة دور در تواند می یهای گفتمان

 باید. است انجام در حال که است گوهاییو گفت همین آن حل  راه کنم می فکر من. بله :ع

 شود، انتقاد شود، فرهنگ تبادل نظر جای فرهنگ تخریب مخالفان را بگیرد. البته زدهها   حرف

 آسانی کار جامعه بازسازی و دمکراسی ساخت، پیشرفت و سازنده برای نظرات مثبت تولید

 5 که طبقه 50 ساختمان یک تخریب است. مانند ساده تخریب کاری بَر است. اما و زمان نیست،

تخریب  را آن تواند می بمب یک با نفر یک اما باشد، گرفته شکل فراوانهای  تخصص با سال

شان تخریب  گذشته از دستگاه حکومتی، در میان اپوزیسیون افرادی هستند که مأموریت. کند

نیست و از این راه خودشان را مطرح  ای از آنها ساخته دیگران است. در واقع کاری سازنده

 کنند. باید این فضا و این فرهنگ تغییر کند.  می
 پرداختید، آن به درستی به و بوده جامعه در قبل از که است معضالتی دادن بر نشان شما تأکید :ذ

 است داشته وجود نیز آن از قبل و گردد برنمی اسالمی  دورة جمهوری به فقط آن از بخشی اما
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 به توجه با و ایم داشته دیکتاتورها جایی جابه در کوتاهیهای  فرصت کشورمان در که ای گونه به
ها   جایی جابه زمان از یهای برهه در و بوده چه اول از جامعة ما مشکالت که شما تاریخی اشارة
 جامعه در هم عناصری کوتاه، دورانی آن در بود، 57 سالها   فرصت آن از یکی همانا، شده انجام

 یا نژاد پاک شکراهلل یا شعائیان ملکی، خلیل مثل ای شده شناخته اشخاص منجمله بودند، موجود
 کنند؟ کاری و نمایند استفادهها   فرصت آن از نتوانستند آنها چرا دیگر، افراد

کردند. سابقة همکاری با  بازی می چپ زمین در کنم می فکر بردید نام که افرادی :ع

 دیگر نیز به نوع داشتند و در پی ساخت بدیلی متفاوت از چپ نبودند. برخینیروهای چپ 

های  آنچه ما نیاز داشتیم آموزش و گسترش ارزش .بودند معتقد دمکراتیک غیر نظام از دیگری

دمکراتیک و حقوق بشری بود. نفی مطلق رژیم شاه و ندیدن تغییرات مثبتی که در دورة 

داد. با  ها سوق می گرایی محض و سیاه و سفید دیدن پدیده به مطلق ها رخ داده بود، ما را  پهلوی

ای، آرام و درازمدت ارزش قائل شویم. ما  گرا، قادر نبودیم برای تحوالت مرحله این نگاه مطلق

کنند. طبیعی  بودیم و برخی هنوز در همان فضای مطلق تنفس می "همه یا هیچ"تابع قانون 

ای  گیرد و زمینه آید و جای مطلق قبلی را می طلق دیگری میاست که با فرهنگ نفی مطلق، م

 ماند.  برای مانور میان دو مطلق باقی نمی

 ملکی؟ خلیل حتی :ذ

 ایشان هایی، که یکی از آنها گرایش به دمکراسی بود. بله، اما با تفاوت .ملکی خلیل حتی :ع

گذاران جبهة ملّی بود، با  پایه کرد و به مصدق نزدیک شد و از بود، انشعاب توده حزب از رهبران

وجود آورد، منتقدِ وابستگی حزب توده به شوروی بود و در  نقد از هر دو جریان، نیروی سوم را به

رابطه با مسئله بحران آذربایجان برخالف حزب تود،ه موضع درستی گرفت و از تمامیت ایران در 

ای که حزب  ثبت است، ولی در مقابلههای به خاک ایران دفاع کرد. تا اینجا همه م تجاوز روس

راه انداخت، صحنة سیاست را خالی کرد. همین امر باعث شد که  کمونیست شوروی علیه او به

کننده بدَل  العادة خود نتواند نیروی سوم را به جریانی بزرگ و تعیین های فوق رغم توانایی علی

و پشتوانه قوّی در دنیا نداشت. راه سوم  روز، نیروی سوم پایگاه کند. اصوالً در دنیای دو قطبی آن

داری و کمونیسم که در دو پایة نفی قرار داشت. وجه اثباتی را  خلیل ملکی، یعنی جدا از سرمایه

که در دفاع از دمکراسی و اعتراض به  . بنابراین، زمانیدانست کردن ایدئولوژی خود می  بومی

پایگاه اجتماعی آن دمکراسی نامشخص بود. به شیوة دیکتاتوری حزب توده از حزب بیرون آمد، 

داری رشد کرده بود، نه عیله آن. حاال اگر منظور شما از  عبارت دیگر دمکراسی در پیوند با سرمایه

های آن   نیروی سوم خلیل ملکی، وجود یک گرایش سوسیال دمکراسی در ایران باشد، پایه
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کشورهای اسکاندیناوی بر دو پایة لیبرال سوسیال دمکراسی در  کنم استوار نبود. یادآوری می

داری در ایران یک نیازِ  . رشد سرمایهدو  وجود آمد نه با نفی آن دمکراسی و سوسیالیسم به

داری برابر با  توانست شکل بگیرد. البته هر سرمایه تاریخی بود و براساس آن دمکراسی می

نشده است. شاید مسئله دیگری  داری نیز دمکراسی ساخته دمکراسی نیست، ولی بدون سرمایه

مرداد و رژیم  28که اجازه نداد نیروی سوم قدرت پیدا کند، موضع خلیل ملکی دربارة کودتای 

الگوی نیروی سوم ملکی  ها و ملّیون علیه او فراهم کرد.  شاه بود که زمینه را برای تبلیغات چپ

خواه در مقابله با  کراسیکار گرفته شود که نیروهای دم به 1357انقالب  توانست در می

که در  حالی دیکتاتوری شاه با نیروهای ارتجاعی مذهبی و وابستگان به شوروی همراه نشوند. در

 همه بیاورند، وجود به را خودشان آلترناتیو بروند اینکه جای به دمکرات لیبرال این انقالب نیروهای

 . افتادند راه خمینی دنبال

 مردم که معناست بدین بلکه برسد، توانست به قدرت سوم می معنا نیست که نیروی این بدان

ماندة  شدند و مجبور نبودند میان دیکتاتوری شاه و نیروهای عقب آشنا می الگوی سومی  با

 مذهبی و ارتجاعی یکی را انتخاب بکنند. 
 خواهآزادی سیاسی فعالین از دغدغة خیلی ما، کشور در رفاهی حکومت و جامعه یک ایجاد مسئلة: ذ

 ولی دارند، هم متفاوتی یا مختلفهای  درک گفتة شما، طبق است و کشور از خارج و داخل در
، رسیدیم آن به درستی به که چیزی همان و هستند جامعة رفاه یک خواهان همگی کلّ در

 موارد از یکی اما شود، محسوب می جامعة ما برای ها حل  راه آن از یکی دمکراسی سوسیال
 مسائل این پیرامون کردن صحبت تواند می دارید قبول هم شما که مشکالت این از رفت برون
، ای روزنه به دستیابی با الاقل خواهیم می رادیویی برنامة این اجراهای سلسله با حتی. باشد

 لذا. یابیم دست ها حل  راه ارائه به معضالت، این شناسایی ای ذره با و نماییم ایجاد را روشنایی
 ؟کرد باید چکار

هایی دارد که  شرط قبالً توضیح دادم که ساخت سوسیال دمکراسی نیاز به زمینه و پیش :ع

که عالقمند به ایجاد سوسیال دمکراسی در ایران  وجود نیامده است. کسانی هنوز در ایران به

ها باشند. به نظر من شرط   شرط ها و پیش  هستند در وهلة نخست باید به فکر ساختِ آن زمینه

اساسی، ایجاد اقتصاد و فرهنگی لیبرالی است که بسیاری از کسانی که از سوسیال دمکراسی 

اند. بنابراین راهی جز مطالعه برای آموختن دربارة چگونگی شکل  زند با آن مخالف حرف می

طور مطالعه دربارة اینکه چرا کشورهای اروپای  گرفتن سوسیال دمکراسی در اروپا نیست و همین

های ساخت سوسیال  از فروپاشی نتوانستند به سمت سوسیال دمکراسی بروند. پایهشرقی پس 
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های برابر و  دمکراسی مانند دمکراسی، آزادی فردی )لیبرالیسم( و عدالت اجتماعی )فرصت

تواند  ها در ایران می  جهانشمول هستند. باید دانست که چگونه این پدیده های حقوق برابر( پدیده

 شکل بگیرد. 
 جریان، هر یا حزب یک یا سازمان یک ایجاد و دمکرات سوسیال جنبش یک گیری شکل برای :ذ

های  دنبالة فعالیت زمینه این در شود می آیا، دارند حساسیت حزب اسم با ها بعضی اگرچه
 الاقل یا کنند می کار زمینه این در که کسانی تا آورد وجود به را تشکّلی، تحقیقاتی و نوشتاری

اگر پاسختان ؟ کرد درست را جریانی یک کشور از خارج در، دارند روش و دیدگاه این به باور
 ؟باید انجام داد کارهایی را چه باشد می مثبت جوابتان اگر و؟ چرا منفی است،

 از خارج نیروهای. است مطرح ایده سطح در شماست، نظر در که مواردی این، ببینید :ع

 هم با توانند می نیروها این درنتیجه،. کنند پیاده را عمَلی روش بتوانند که نیستند قدرت در کشور

 و بحث هم با و باشند مختلفی و متعدد تشکیالت در یا واحد و مشترک تشکیالت قالب در

 بوتة نقد به را آن دیگران و کند مطرح را است نظرش در الگویی که کسی هر و کنند نظر تبادل

 ناچار، کند پیدا دمکراسی سوسیال برای آمادگی جامعة ایران اینکه برای که گفتم طور آن .بکشانند

شود از همان آغاز تقسیم کرد.  ثروتِ نداشته را نمی .نماید گذر اقصاد لیبرالی تولید ثروت از است

مان را بفروشیم و میان هشتاد میلیون جمعیت  مگر اینکه بگوییم نفت و گاز و سایر منابع طبیعی

 ای با دمکراسی و سوسیال دمکراسی دارد. نه عدالت است و نه رفاه؛ و نه رابطهتقسیم کنیم. این 

تدریج و  به بایست می اقتصاد این که است داری دولتی سرمایه اقتصاد یک ایران امروز اقتصاد

که ثروت را از دست   سازی جمهوری اسالمی نه از نوع خصوصی. شود شده خصوصی حساب

سپارند و افرادی وابسته به حکومت، آن را صاحب  اه پاسداران میکنند و به سپ دولت خارج می

 کند. تا داری است که به جای تولید ثروت، فساد تولید می ترین نوع سرمایه شوند. این فاسد می

 تعیین و کنترل را چیز همه که است نهاد این است، دولت دست در اقتصادی قدرت که زمانی

 کسانی است آید. ممکن از این رابطه دمکراسی درنمی. کنند رفتار و فکر چگونه مردم که کند می

های سوسیال دمکراسی، از یک دیکتاتوری مذهبی  توان بدون فراهم شدن زمینه فکر کنند می

 ها بحث این هرحال به به سیستم دمکراسی جهش کرد. به نظرمن چنین دگرگونی ممکن نیست.

سمینارها و تحقیقات فردی و جمهوری برای تبادل نظر ها،   تواند در نشست است و می نظری

 مطرح شود.
کشور  از خارج در دمکرات سوسیال سیاسی تشکّل یک ایجاد آیا بود: این مشخصاً من سؤال :ذ

 توانستند ها  خیلی، کردند فعالیت ها خیلی سال، یاند و سی این در چون امکان دارد؟
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مخالفند  مسئله این با ای عده ولی شناسم. می من اروپا که در حتی آورند، وجود به را یهای سازمان
 حزب الزاماً. کنیم درست را سیاسی حزب یک توانیم نمی کشور از خارج در ما که و عقیده دارند

 شود می کشور داخل در قدرت گرفتن برای کنند، می صحبت همه اینکه رغم علی سیاسی
شناخت  برای غیره و سمینارها، مناظره مطالعه، با شما پیشنهاد طبق که کرد ایجاد را هایی  زمینه

 صورت حزبی و تشکیالتی زمینة حرکت گیرد تا انجام مؤثرتری تحقیقات اینکه و بیشتر و رشد
 سوسیال تمام شود می و هست؟ امکانش آیا کنید می ارزیابی چگونه شما این را لذا. پذیرد

 کرد؟ جمع سیاسی حزب یک در را هستند ایده این به نزدیک که یهای دمکرات

 دیگری، دمکراسی سوسیال تشکیالت یکی دارد: وجود شما سؤال طرح در بحث سه :ع

 آن کرد؟ درست سیاسی حزب کشور از خارج در شود سوم اینکه می و دمکراسی ایدة سوسیال

های سیاسی  هنوز برخی سازمان نکنم عمَلی باشد. فکر شکل، این با شماست، نظر مد که چیزی

 روش به اند و فاصله نگرفته لنینستی و مارکسیستی چپ سنتی، احزب روش در خارج از فرم و

بنابراین  اند. دارد نزدیک هم نشده وجود کشورهای دمکراتیک غرب در که سیاسی احزاب مدرن

دربارة سوسیال دمکراسی نیز وضعیت متفاوت نخواهد بود. افزون بر این، من ساخت سوسیال 

ای اجتماعی است که به ساختار سیاسی، اقتصادی،  دانم، بلکه پدیده ط ایده نمیدمکراسی را فق

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. 

 نظر تبادل و کردن پیاده قابل که است حزب تشکیل ایدة نظری خصوص در دوم مسئله

توانند آن را درست کنند، ولی عملکرد آن حزب در خارج از ایران از  نفره می چند گروه یک است.

سایت، تجاوز نخواهد کرد. کارکرد حزب  حدّ انتشار چند بیانیه و اعالم موضع یا ایجاد یک

از ایران امکانات آن فراهم سیاسی باید اعضای آن را درگیر کارهای عمَلی هم بکند. در خارج 

نیست. اگر ایجاد حزب در خارج از ایران با عملکرد محدودی که توضیح دادم ممکن است، 

توانند در زمینة  ساخت احزاب سوسیال دمکراتیک نیز در همان حد ممکن است. این احزاب می

. اگر همة اینها نمایند دفاع خودهای  ایده دمکراسی فعالیت کنند و اعضای آن از آموزش سوسیال

نگاری و تحقیقی دربارة  های آموزشی و تجربه توان برنامه می انجام شود ممکن و مفید است و

 اما اینکه فکر رادیو و تلویزیون انجام داد. مانند های عمومی  سوسیال دمکراسی را از طریق رسانه

 خواهند آن که میهستیم، در ایران هم کسانی هستند  دمکراسی سوسیال خواهان کنیم چون ما

  .است تاعملی کنند، بیشتر تخیلی پیاده را

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مقام قائم محسن -1-13

 . 1393 رماهیسوم ت ی برابر با 2014و چهارم ماه ژوئن  ستیشنبه ب سه وگو: گفت خیتار

 مقام درود بر شما. دکتر قائم یآقا :یذوالفقار یمهد -ایپو ویراد

شما و تشکر  ییویو شنوندگان راد زیعز یمهندس ذوالفقار یبا سالم به شما آقا مقام: قائم

 .دیبرنامه دعوت کرد نیکه مرا به انیاز ا

. میاست بپرداز یاجتماع یساال مردم ای یدمکراس الیبه مبحث امروز که سوس خواهم ی: اجازه مذ

 یاجمال یهمراه نگاه به یدمکراس الیبرداشت خودتان را از سوس دییلطف بفرما ی،رو نیبه هم

 .نماییدارائه  ایپو ویشنوندگان راد یبرا رانیآن در جهان و اخچة یبه تار

ناچارم  ،دهم یسؤال پاسخ م نیای به ا هیاز چه زاو نکهیخودم و ا یمعرف یبرا :ق

شدن صنعت  یمن با ملّ یآموز . شروع دوران دانشمکن انیبرا  ام یاسیس یاز زندگ مختصری 

 «شود یملّ دیکشور با نفت در سراسر عیصنا»آرم  ،آموزان از دانش یارینفت همراه بود که بس
سوم را  یروینو  "رانیت احزب زحمتکشان ملّ" در زمان کوتاهی،. زدند یم نهیرا به س

حزب  نیاز منشعب گرید یاریو بس یملک لیخل همّت  حزب به نی. او عضو آن شدم شناختم

دکتر مظفر  یرهبر هب "رانیشان ملت اکحزب زحمت"خود را با  تیفعالو  شد سیسأتوده ت

کرد. در  یبانیپشت (رانیا یرهبر نهضت مل) صدقدکتر م از شتریشروع نمود و هرچه ب یبقای

چپ  یسوم و در واقع رهبر یروین یستیالیحزب سوس یرهبر یملک لیخل ،زمان نیا

حزب توده در نهضت  کیدئولوژیا و یاسیس ویعهده داشت و آن حزب را آلترنات هوابسته را بریغ
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 مانندو  را شناختم وابستة آنریغ و یفضا بود که من افکار چپ با رنگ ملّ نیا ساخت. در یملّ

 در یدوران دانشجوی . درآموختم اریبس یملک لیزمان از خل از نوجوانان و جوانان آن یاریبس

و با  درآمدم بوددوم موسوم  یکه به جبهه ملّ یملّ ةسازمان جبه تیعضو به ،دانشگاه تهران

بود و  شاه یکتاتوریاز مقاومت در زمان د یبارز ةزمان که نمون چپ آن و یافکار ملّ

از  گرید یاریبس و یچپ ملّ ختگانیفره از یخنج یهمچون دکتر محمدعل یهای تیشخص

 دایپ میبرا یتر روشن یمعان ،و چپ یدمکراس ،یآزاد میمفاه آشنا شدم و یملّ ةرهبران جبه

ادامه  خارج از کشور یملّ ةجبه یها سازمان خود را در یاسیس تیفعال، خارج از کشور کرد. در

حساب  هبخش ب یهای رهای زمان که راهبرد نهضت چپ آن یجهان یفضاشناختِ  . توأم بادادم

 تر شد. شکافته میو چپ برا یآزاد ،یافکار دمکراس ،آمد یم
آن خچة یتار یرو شتریسلسله گفتارها ب نیما در ا ستیو قرار ن کند یکمک م یلیاشارة کوتاه خ :ذ

 .دیاشاره بفرمای لذا در حدّ ،میصحبت کن

  ام چند کالمی یو اجتماع یاسیافکار س ةشیر انیب ود خو یمعرف من تنها خواستم در حدّ :ق

از آن در جهان و  یگذرایخچة یو تار ستیچ یدمکراس الیگفته باشم. اما در مورد آنکه سوس

 یساالر مردم"به  یدمکراس الیترجمة سوس با. من مینما یشروع م نجایاز ا ،کنم انیرا ب رانیا

، یدمکراس الیمثل دمکراسی، سوس یهای لغت دینبا ،و معتقدم موافق نیستم "یاجتماع

را که در فرهنگ  رهیغ و"هاتف" ندیگویها که به تلفن م  یمثل عراق ای ونیزیتلو سم،یالیسوس

ارزش  فرهنگ با ،ها  واژه نیبرگرداندن ا یبه فارس رایز .میترجمه کن شود یآن استفاده م از یجهان

 حاصل که کند یم لیتبد یستیونالیثر از احساس ناسأمت یسینو یو فارس یگرای یرا به ملّ یجهان

در  حضور و  علمی و یفرهنگ یهمبستگ که ی. درحالخواهد بود "میدر خود بمان"معنای  هب آن

 رینظ یهای  واژه یحت است؛ یاجتماع - یاسیرشد س یةما الزم و ما یبرا اریبس یتمدن جهان

 است. تر ایگو ،میبربکار  هب سمیتالیکاپ با کرده را همراه دایپ رشداری که گست سرمایه

بوده است و  تیمورد توجه بشر شهیمسئلة عدالت هم ،میمبحث که بگذر نیا هرحال از هب

من از  ،اند کار برده همفهوم را ب ایواژه  نیابتدا ا نیشروع شده و مردم کدام سرزم چه زمانیکه از نیا

 داریجهان پد نیکه در ا یانیهمة اد دیشانداشته باشد.  یهم اطالع یکس دیندارم و شا یآن اطالع

 ی،عبارت . بهکردند یم قیو عمل به آن را تشو داده جیعدالت را در سطح مفهوم زمان خود ترو ،شدند

 ای شکل خاص خود را هرجامعه هر زمان و در است که در گرانید تینوع اخالق رعا کی ،عدالت

به  خیعدالت در تار یگوو گفت . دررود یشمار م هب یصفت اخالق کیکرده است. لذا عدالت  دایپ

 گرانیو د عهیدر مذهب ش یعل ای، مزدک، ئیحاتم طا ح،یزرتشت، بودا، مس ترا،یم رینظ یهای نام
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 ایثروت  لیتعد در شان،یا رینظ یخیهای تار تیشخص و شانیا یکه رهنمودها میکن یبرخورد م

دادن و آزاد ساختن  بخشش را سرمشق قرار است، همچنیندر جامعه  یثروت به تساو میتقس

که  یشکل هبه بخشش آزادانه در راه خدا و آزاد کردن بردگان ب قیآن در تشو  المینوع اس ایبردگان 

اشکال  هب یفارس اتیاخالق در ادب نیا از رهنمودهای آنان است.صلح و آرامش جامعه برقرار بماند 

ر که جهان پُ اوردی/ رخصت ن به جام عدل بده باده تا گدا یساق»: یافته استانعکاس نیز مختلف 

 .داند یعدالت را تأمین صلح در جامعه م یحافظ اجرا ،که در آن ،«بال کند

 پیدایش سوسیالیزم در انقالب کبیر فرانسه

، یو با انقالبات صنعت شود ی( به بعد شروع م1789فرانسه ) ریواقعاً از انقالب کب ،سمیالیاما سوس

 نکهیا بود. "یو برابر یبرادر"عمده انقالب فرانسه  همراه است. شعار دیتول لیو وسا دیتولرشد 

. نمودند را عنوان ینظرات گوناگون ،نظران مختلف صاحب ،ندیبرقرار نما ی راچگونه عدالت اجتماع

داوطلبانه به کمک  ،که صاحبان ثروت کردند هیزمان توص آن ةجامعه و فالسف نیابتدا متفکر

 ی،عبارت ه. بکردند یم قیدر جامعه تشو هیریبه امور خ را شانیبپردازند و ا انینوایو ب دستانیته

وجود  هدر جامعه ب ی راکوکاریو ن هیریدر امور خ یآگاه ی،اخالق یها داشتند با اعمال روش سعی

انقالب  شیدایخود کمک به پ ،از انقالب شیدر دوران پ ها یآگاهاین . دهندو گسترش  آورند

 (3)، رابرت اوون(2)ری، فرو(1)مونیمانند سن س یدوران افراد نینظران ا فرانسه نمود. صاحب ریکب

 "هوگو رکتویو"ازجمله  ،ختگانیاز فره گرید یاریالسال و بس ناندیفرد و  (4)بالن یلوی ای

در کتاب  را شانیا "انگلس کیفردر"بودند.  شانیا رینظ یهای  تیو شخص انینوایب ةسندینو

 : دینما می یمعرف گونه نیا ی،علم زمیالیو سوس یلیتخ زمیالیسوس
 ،بودند یانقالب اًدیانقالب آماده کردند و خود شدرای را ب مردم ،که در فرانسه یمردان بزرگ

جامعه،  ،یعی. مذهب، علوم طبرفتندیپذ را نمی یارجخ (5)قدرت و اقتدار گونه چیه شانیا

وجود  دیبا زی. هر چگرفت یم قرار غیدر یترین انتقاد ب دیمورد شد زیچ همه ،یاسیمؤسسات س

 زانمی( 6)آنکه وجود نداشته باشد. تنها عقل و خرد ای دهدخود را در برابر عقل و خرد نشان 

 . است زیچ همه ةمانیو پ

 ةجامع نیا پنداشتند و انتظار داشتند که در دست میکیجامعه را   تمامی ،ختگانیفره نیاما ا

ثروت  لیداوطلبانه به تعد توجه داشته باشند و دستانیحال ته تیثروتمندان به رعا ،دستکی

                                                           
1. Saint Simon. 2. Froyer. 3. Robert Owen.   

4. Louis Blanc. 5. authority. 6. reason.   
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 ،(1948) ستیکمون فستیمان در "انگلس کیفردر"و  "کارل مارکس"بار   نیاول یبپردازند. برا

حل   راه ، همچنینقائل شدند رادست ندانستند و وجود طبقات در جامعه کیرا  یجوامع بشر

 زیآم مسالمت ،اعتقاد داشتند آنها انینیشیکه پ ثروت را چنان ةعادالن عیو توز یاتاختالفات طبق

 ایاز پرولتار فستیالزم دانستند. در مان و یعمل این کار انجام یرا برا زیو تنها راه قهرآم هدانستن

با صراحت اعالم  ایو خطاب به پرولتار رندی( خواستند که دولت را در دست بگدستی)کارگران ته

. «د آوردیدست خواه هرا ب یاییداد و دن دیرا از دست نخواه تانهای ریجز زنج هب یزیشما چ»نمودند 
داری  عنوان نمودند که در دست گرفتن دولت سرمایه یگریشکل د هنظر را ب نیا ،دو سال بعد

داری به ساختار  سرمایهها و ساختمان دولت   هیپا بایست میو  رساند ینم یدرست یجا هکار را ب

 یط زیآم مسالمت یاجتماع راتییبه تغ "کارل مارکس"البته  ؛شود لیتبد یدولت کارگر کی

و حضور  دست،یکارگران ته ا،یبا وجود پرولتار یول ،اذعان داشت سیها در انگل  دهه

 ن،یآهن ةبا پاشن یرفتار "جک لندن"قول  هب و توجه به وضع کارگران یب یها ستیتالیکاپ

 نمودند.  یمعرف زیرا راه قهرآم یتنها راه رهای "انگلس"و  "مارکس"

 "انگلس"و  "مارکس"های  پیدایش اندیشه

که قدرت و  یدار هیسرما ریس ،طیبس یهمراه شرح "کارل مارکس" ةنوشت (1)تالیکاپکتاب 

و جنگ داران  هیکارگران با سرما ةمبارز ،یداران است، مبارزات طبقات هیحکومت در دست سرما

به  دنیرس یرا تنها راه برا ایپرولتار یکتاتورینمود و د ینیب شیرا پ شانیبا ا یطبقات ریناگز

در ه ها مطالع سالطی که  یها را با دقت  شهیو اند قاتیتحق نیا "مارکس"دانست.  یهاین یروزیپ

ای در  نابغهاو  عرضه داشت. انیبه جهان تالیکاپکتاب در دست آورد و  به لندن داشت ةکتابخان

 آید. شمار می بهباارزش و بزرگ  اریبس یکار تالیکاپنوشتن  زمان خود بود و

 "ژان پل سارتر"المثل  یف بود.مورد احترام در زمان خود  یتیشخص "انگلس کیفردر"

 که یحال در کند یم نیتحسرا  او یدوست انسان ،در فرانسه شیهای پ دهه خواهیو آزاد لسوفیف

 .کند یو خشونت او را مزمت م دهد ینشان نم "مارکس رلکا"ای به  عالقه

 یقاتیتحق یها تیفعالبود و  "کارل مارکس"و همراه   مییدوست صم "انگلس کیفردر"

 وگنی" اتین  (2)نگیدور یآنتدرکتاب وی  ،گرفت یاو انجام م یمال یها با کمک "مارکس"

"نگیدور
 لیو در آن به تفص کشد یخود را به چالش م عصر نظران هم از صاحب یکی ، (3)

. پردازد یم یاجتماع یها طبقات و دوران زم،یالیسوس ةبه بحث دربار  علمی و یخیصورت تار هب
                                                           
1. Das Capital. 2. Anti During. 3. Eugen Duhring.   
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 "یلیتخ"خوانده شده بود را  زمیالیعنوان سوس هب شانیا از تر شیآنچه پ ،بحث نیدر ا "انگلس"

های  ستیالیکه سوس دادادامه  و نمود یمعرف ،داد یکه ارائه م "یعلم" زمیالیدر برابر سوس

 های نعمت ت ازیتمام بشر خواستند یبلکه م ،نبودند یدنبال آزاد کردن طبقة خاص به "نیوتوپی"

که  یی که از راه عدل و عدالت بیترت ندیب .بودند داریعدالت پا یدر پ نکهیو امند شوند  بهره ایدن

 میتسل شانیهای جهان را سر و سامان بدهند. ا یروند نابرابر یی است یاخالقدة یپد کی

را از راه  نیالکم ایگروه مالک  ییدارا ی،عبارت هو ب دیتول لیوسا یاجتماع تیمالک ةداوطلبان

 . دانستند یم یلعمَ زیآم مسالمت

 یرا مطرح کرد و برا  علمی سمیالیسوس ای یدمکراس الیموضوع سوس "انگلس"پس از آن 

"یاجتماع یاسیاقتصاد س"بار  نیاول
 یطبقات یها هم جنگ و یکه در آن هم جبر اقتصاد (1)

 بار وخشونت زیقهرآم لیداشت که تنها با وسا نیو صحبت از اا .مستتر است را عنوان نمود

 ستین یلکه عمَ ندکن را عنوان می یسخنان "ها  نیوتوپی" ،دیرس یبه اهداف اجتماع توان یم

مردم  نیدر ب زیآم صورت مسالمت خودشان را داوطلبانه و بههای  ثروت ندیایثروتمندان ب نکهیا

در  هیسرما ،اجتماع است دستانیداران و ته هیماسر انیکه م یجنگ طبقات نیا و در ندینما میتقس

و  یبه شناخت مسائل اجتماع یشناخت طبقات اجتماع همچنین ،ردیگ یبرابر کارمزد قرار م

وجود  هکارگر ب ةرشد نموده و طبق هیدر آن دوران که سرما شانی. ادینما یهای آن کمک م حل  راه

دارد و  اریدر اخت حکومت و دولت را ، کهقدرت یعنیدار  هیسرما ةمعتقد بودند که طبق ،آمده بود

دولت  حکومت و یعنی یقدرت اجتماع نیا دیاجتماع است با ةترین طبق دستیکارگر که ته ةطبق

جهتِ  نکهیا او با تأکید بر سازد. یرا در جامعه عمل یاجتماعتا بتواند عدالت  ردیرا در دست بگ

 ایطبقة پرولتار یکتاتوریموضوع د، وجود ندارد زیآم راه مسالمت ،ثروت ةعادالن عیانجام توز

 .دندیکش شی( را پدستی)کارگران ته

 : کند یتعربف م گونه نیا مدرن را زمیالیسوس،  و علمی یلیتخ زمیالیسوسدر کتاب  "انگلس"

 ةدر جامع  (2)یطبقات تیشناخت وجود ضد ةجیتت  یمعن هب طرف کیمدرن از  زمیالیسوس

هرج  گرید یو از سو یو کارگران دستمزد ها ستییتالیکاپ انیها و ندارها، م  دارا انیامروز، م

است  یاصول یمنطق ةادام اًمدرن ظاهر زمیالیسوس ی،از نظر تئؤر یاست. ول دیدر تول رجو م

 در قرن هجدهم بنا نهادند. یبزرگ فرانسو ةکه فالسف

از  "ژوزف پرودن ریپ"جمله  دوران فراوان بودند. از نیهای ا کیها و پلم و جدال   بحث
                                                           
1. Social Political Economic.  2. class antagonism.  
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آن،  در پاسخ "کارل مارکس"را نوشت و  فقر ةفلسف ، کتابزمان خود کالیمعروف راد سندگانینو
 ها بود.  کار فیرد نیهم در ا "انگلس کیفردر" نگِیدور یآنت ةداد. رسال رونیرا ب فقر فلسفه کتاب

 رشد احزاب سوسیالیستی و کارگری در اروپا

 الیسوس یرهبر "انگلس کیفردر" .وجود آمدند هها ب زمان نیدر ا یو کارگر یستیالیسوس احزاب
 یها و جنگ یهای اجتماع یآشفتگ جهان با خطر ،دوران نیآلمان را داشت. در ا یها دمکرات

 تدریج به .دار را گرفت هیروابط کارگر و سرما لیدنبال تعد داری  سرمایه اًاجبار رو بود و هروب یالملل بین
داران با باالبردن  هی. سرمادیگرایحل  وجوی راه جست وکنار آمدن به  داری سرمایه "نیآهن هپاشن"

جمله شرکت  در کار، از شانیاز حقوق ا یاریباال بردن دستمزدها، قبول بس طریقمنافع کارگران از 
 یها نازسازما یاریبس جادیا حق اعتصاب کارگران و رشیها، پذ  کارخانه دادن کارگران در سهام

 یایدن ستند روابط کارگر و کارفرما ونتوا گریمشابه د راتییاز تغ یاریو بس یاجتماع - یرفاه
 "نزیک ادوارد جان"های  یبراساس تئور راتییتغ نیا ة. عمدندیداری را دگرگون نما سرمایه

 . رفتیصورت پذآن مناسب روز ساختن  داری و اقتصاد سرمایه میدر ترم ی،سیاقتصاددان انگ
 ،ستمیس نیحاصله در ا راتییداری را در برابر تغ با سرمایه مبارزه زیاروپا ن یاحزاب کارگر

 الیسوس"دوران احزاب  نی. در اپیش بردنداز قهر و خشونت  یو خال زیآم صورت مسالمت هب
 یها دمکرات الیآمدند. رهبران سوس دانیمه ب ،بودند دهیمبارزه را برگز دیجد ةویکه ش "دمکرات
چپ در دوران  کالیراد تیترین شخص و شناخته "انگلس"، که شاگرد "یائوتسککارل ک"آلمان 

 ونیدر برابر رولوس ونیراه اوولوس ی،دمکراس الیاز رهبران سوس "نیادوارد برنست"خود بود و 
انتخاب کردند و  یدمکراس الیسوس ی( را برایانتقال ای یدر برابر حرکت انقالب یجی)تکامل تدر

بود  یتا حدّ یو تکامل دمکراس ریدر س راتیینمودند. تغ ریهای گذشته را دوباره تفس یتئور جیرتد هب
ها ادامه   به استعمار کشور تواند یم یدمکراس الیسوس»ند کرداعالم  1907اشتوتکارت  ةکه در کنگر

 هیتوج نیبه ا "نیبرنشت" ی. حت«دینما یافتاده کمک م های عقب امر به رشد کشور نیدهد و ا
حضور  لیدل هب ،مردم هند یداری و رشد اجتماع هم به رشد سرمایه "مارکس"البته  کرد؛اعتراض 

 قابل بحث است. اریداشت که بس یاشارات یاییآس یکتاتوریشرح د زیدر هند و ن سیاستعمار انگل
داری تا  در روابط کارگران و سرمایه یبزرگ جهان راتییتغ ةها با مشاهد دمکرات الیسوس

های بزرگ  و در کشور ندیخود دفاع نما یرفتند که با تمام وجود از منافع کشورها پیشبدانجا 
داری  سرمایه یها دولتدر پشت  یبزرگ کارگر یها سازمان ،فرانسه و از جمله آلمان یاروپای

از  ینحو احزاب کارگر نیهم ه، قرار گرفتند و بندشده بود ریدرگ یالملل بین گکه در جن یشخو
 خود دفاع نمودند. یمنافع کشورها



     167مقام    : محسن قائم1فصل 

 سیر سوسیالیزم در روسیه

از  یکی. در در افتندیرشد  اریبس ،داشت آن را یرهبر "پلخانف"که   دمکرات الیسوساحزاب 

نام  (تیاکثر) کیو بلشو یافت دست تیاکثر به "نیلن"گروه  اًتصادف ،ها ستیالیهای سوس کنگره

 (تیاقل) کیاز آن کنگره به بعد منشو که در حقیقت اکثریت بودند، ها ستیالیسوس یگرفت و باق

که  "نیلن" یرهبر هب ها کیبلشو یبا کودتا ،هیروس 1917اکتبر  یستیالیخوانده شدند. انقالب سوس

 تیاکثر تیداد و موفق رییانقالب را تغ ةچهر ،برگرداند "ستیحزب کمون"بعد از آن نام حزب را به 

 ،کیبلشو انیان برد. کودتاچیرا از م 1917 هیدر انقالب فور هیهای روس ستیالیسوس

 .داشتندرا تمام  تیاکثر که یدرحال خواندند،یم (تیاقل) کیرا هنوز منشو هیروس یها ستیالیسوس

 ،روس خواهانیآزاد ریسا یصدابا همراه  آنها یبودند و صدا یروس طرفدار آزاد یها ستیالیسوس

 . خاموش شد کامالً "نیاستال"وحشتناک  یکتاتوریو سپس د ها کیبلشو یکتاتوریبا د

ترین  بودند که برجسته اریبس زمیالیافراد معتقد به سوس ،کیرهبران حزب بلشو انیم در

 ،1938-1936 های ة سالمسکو در فاصل یها ، در دادگاه"کامنف"و  "فینوویز" رینظ شانیا

های  که کتاب هیبزرگ انقالب روس یها تیاز شخص "یتروتسک"محاکمه و اعدام شدند. 

 او دوران یروکراسوبو  "نیاستال" یمعرف ،هیفاخر در موضوعات انقالب روس ییبا انشا یاریبس

در  "اُ.پ.گ"خره شد و باأل دیتبع هیمحاکمات محکوم و به خارج از روس نیهم در ، نیزنوشت

 "نیلن" تیحما ریدر ز "یتروتسک"به قتل رساند.  کیدوم او را در مکز جهانی اواخر جنگ

"یاپیانقالب پ"ی او، انقالب نظریةارتش سرخ را داشت و  یرهبر
بود. او حفظ انقالب   (1)

 . دانست یدست انقالب اکتبر م از همان یانقالبات ةرا تنها در ادام یستیالیسوس

آن، رهبران انقالب  یاجتماع یها شرفتیدر اروپا و پ یدمکراس الیسوس عیوس ةوجود توسع با

مردم نبودند و تنها  یهرگز دنبال آزاد وستند،یآن په ها ب  بعد "یتروتسک"که مثل  آنها ای یکیبلشو

 تیاحترام به شخص یبرا  قدمی لیدل همین  به ،دانستند یمردم م میرا ق یخودشان و دولت انقالب

 بجا و مستمر ،دیانتقادات شد "یتروتسک"ها برنداشتند.  آزاد انسان ةو جامع یآزاد یبرقرار و یانسان

 نییو تع یبالدنبال حرکات انق بهو عمل  یدر تئور یول ،دکر "نیاستال" یبوروکراس و یکتاتورید هیعل

و  هیداری در روس سرمایه زیرشد ناچ بود. ایپرولتار یکتاتوریو د یدولت انقالب یعنی ،)صالح!( میق

و اعتقاد  شانیحاکم بر ا یکتاتورید تیذهن اتبا تأثیر یکتاتورید طیرشد روشنفکران در مح خرهباأل

 پس از انقالب باشد. یةدر روس یکتاتوریهای رشد د شهیر تواند یم ایپرولتار یکتاتوریبه د

                                                           
1. permanent revolution. 
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با  یوگسالوی یها ستیرهبر کمون "تویمارشال ت" ه،یروس یکیانقالب بلشو ریادامه س در

 یوگسالویدر آزاد ساختن  "تویت" تیموفق .ستادیا "تلریه"جلو ارتش  ی،زانیپارت یها جنگ

در بلوک  که دوم جهانیپس از جنگ  "تویت"ای از ارتش سرخ انجام شد.  بدون کمک عمده

از را  "یوگسالوی ستیحزب کمون"و  را قطع کرد "نیستالا"و  یشوروروابط با  ،بود یشورو

، "سوم یروین"چه  ،دهنده بود تکان اریبس یشورو یحرکت برا نی. ادانیمسکو مستقل گرد

 تویت هیمسکو عل غاتیوجود آمده بود. تبل هب های بزرگ در جهان عمالً مستقل از قدرت یرویین

 ،یوگسالویاز  تویجنبش را ت نیا یاران اصلذگ هیبود. پاشده  ریگ همه "نیمارشال خائن"عنوان  هب

و چپ مستقل در  یملک لی. خلدادند یم لینهرو از هند، ناصر از مصر و قوام نکرومه از غنا تشک

 استقبال کردند.  اریسوم بس یروین ةشیاز فکر و اند نیز رانیا

که  یوگسالوی جمهور سیرئ "تویت"و معاون  یزانی، از رهبران جنگ پارت"السیج لوانیم"

 "تویت" یکتاتورید هیعل ،بود "یوگسالوی ستیحزب کمون"اران ذگ هیو از پا شمندیاند یشخص

 یو رهبر ستیحزب کمون هیکه عل دیجد ةطبقازجمله کتاب  ،چند کتاب نوشت یوگسالویدر 

 سر برد. هب "تویت" ندانها در ز و سالا ،بود یوگسالویحکومت در 

اثرگذار بود و  زین یاز نظر تئور ،گذشت یالعمل به آنچه در شورو عکس دراین موضوع 

 یوگسالوی و شکل گرفت شتریبود که ب یستیهای مارکس ازجمله شاخه ستیاومان تیسمارکس

در فلسفه و اقتصاد  "مارکس" یةبه نظرات اول یستیمارکس ةشاخ نیا .مورد آن شناخته شد کی

"بیگانگی"ی که تئور گردد یبرم
 "مارکس"است که  یاستیستیتالیمورد کارگران در اقتصاد کاپ در (1)

را  آن ها ستیمارکس تیدانست. اکثر یبراساس مفهوم ساختار اقتصاد شتریرا ب بعد آن یها سال

 سمیالهام از اومان ی. ولدانند یم "مارکس" یستیالیدر برابر نظرات ماتر یستیآل هدیا ینطر

 هنوز ادامه دارد.  یستیمارکس راتمفهوم در نظ نیو وارد ساختن ا یبورژواز

 سوسیالیزم در قرن بیستم

 زیآم مسالمت طریقاز  خواستند یم کهی های  ستیالیسوسمیان اختالفات  ،ستمیدر شروع قرن ب

باال  ،مبارزه بود زیراه قهرآم ةکه دنبال ادام "نیلن ریوالدم"و  "یکائوتسک" یرهبر هبروند ب پیش

اروپا بعد از  یدمکراس الیدانش و صالبت در سوس رهبر با "یکارل کائوتسک"، "نیلن"گرفت. 

آلمان  1919 - 1918زمان انقالب  نیخطاب کرد. در ا «زمیالیسوس یخائن کنون»را  "انگلس"

نمود.  لیتبد یآلمان را به جمهور یو انقالب امپراتور گرفت اول شکل نگ جهانی ج انیدر پا
                                                           
1. alienation. 
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ها  دمکرات الیسوس انیکه در م "رگرُزا لوکزمبو" رینظ کالیرادهای  تینقش شخص نجایدر ا

 نمود.  یبررس دیادیگری ب انقالب نقش داشتند را در صحبت نیبودند و در ا

 مورد "نیلن"جهان شناخته شد و  یستیالیانقالب سوس نیاول ،هیروس 1917 اکتبر انقالب
 هیدر روس دیقرار گرفت. حکومت جد رانیجمله ا مانده از های عقب از مردم کشور یاریاحترام بس

در زمان  .رفتیامر هرگز صورت نپذ نیا که دارند یحق جدای هیروس ریاس یاعالم کرد کشورها
 ریهای اس در کشور یسوز کتاب یجا هها( ب  هچایها در در کتاب ختنی)ر یشوی به کتاب "نیاستال"

دوم  صورت شهروند دست ههمواره ب یشورو ریهای اس کشورمردم  و پرداختند کستانیمانند تاج
 بود. یاجبار یروکراسوحضور در ب یبرا یآموختن زبان روس ، همچنینماندند یباق

به  "یستیالیسوس" یپا کشور نوو  "نیلن" دارید رایاروپا ب کالیاز روشنفکران راد یاریبس
سرخورده بازگشتند و مشاهدات خود را  ،کشورآن در  یکتاتوریشکل د ةبا مالحظ یول ،رفتند هیروس

ة سندینو "دیاندره ژ"و  یسیانگل لسوفیف "برتراند راسل" شانیا نیتر در اروپا انتشار دادند. معروف
 . را نوشت یبازگشت از شوروکه کتاب معروف  است اتینوبل در ادب زهیجا ةبرند یرانسوف

 ها کمونیستها و  ها در مقایسه با مارکسیست سوسیال دمکرات

باید آن  یبخصوص نوع روسها  ها با مارکسیست و کمونیست دمکرات در مقایسة سوسیال 
 الیو سوسآنها  انیم ،و روابط با مردم ی، اجتماعیمملکت یها استیساذعان داشت که 

 یروس یها ستیو کمون  ستیبرخالف مارکس یدمکراس الیبود. سوس متفاوت اریها بس دمکرات
در  یهای هرا جادیبتواند با ا تاآن بود  ی، در پبودند تیتنها حزب مجاز به فعال تِیدنبال تقوکه 

دولت را  ایحکومت  ،ها ستیو کمون ها ستی. مارکسدیجامعه کمک نما کلّ تِیجامعه به تقو
 یبرا یحق چیه دانستند و می آنمتفکر  را رهبر و مغز و خودشان شناختند یعنوان جامعه م هب

 کی» وحق است  به یجهان طیشرا نیدر ا آنها یکتاتوریبود که د نیا باورشانمردم قائل نبودند. 
 .خواندند یم "تیسالیسوس"و مزورانه حکومت خود را  «نمود ندهینسل آ یفدا دینسل را با

تر از  نه بد و نه بهتر ،دانند یها م سازمان ریمانند سا یدولت را سازمان ی،دمکراس الیسوس در
 الیدر سوس ، اماندا اقتدار مطلق قائل ،دولت یبرا ها ستی. کمونشود یاداره م گرید یها سازمان
و  خواهد یم یمونوپل یکی یعبارت هب ؛شناسند ینم ینوع اقتدار مطلق چیه ،دولت یبرا یدمکراس

. ندیانحصارات را برچ ةکه هم ستا دنبال آن هب یگریدولت است و د یخواستار انحصار برا
 الیبماند و سوس یحاکم باق ةطبق ،قرار دارند نیای که در آن حاکم طبقه خواهند یم ها ستیکمون

که وضع حاضر  کنند ی. هر دو اعالم مهستندطبقات  ةبرداشتن هم انیم ها خواستار از دمکرات
 سوسیالو  ،داند یم ونیاوولوس ریناپذ چاره عامل را آن و است انقالبدنبال  ی بهماند. اول نمی
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به  یکی. دینما یبه انقالب م لیرا تبد یاسیس ونیاوولوس ی،تنهای سرکوب به دینگو یمها  دمکرات 
از  یاجتماع راتییتغ گوید یم یدمکراس الیو سوس ،اعتقاد دارد (و رو شدن جامعه ریز) زمیکاتاکال

 یدمکراس الیسوس ، وبماند ایپرولتار خواهد یم یکی. شود یحاصل م فرادا ةآزادان یها تیفعال
ها  دمکرات الیسوس رند،یهمه بگ را از زیچ همه خواهند یم ها ستی. کمونستین ایخواهان پرولتا

 رد،یثروت را از همه بگ خواهد یم یکیبماند.  یخودش باق یکس برا هر زیچ همه خواهند یم
هرچه حکومت  ندیگو یم ها ستیباشند. کمون تهمه صاحب ثرو خواهند یها م دمکرات الیسوس

با  یکیرا انجام بده.  یخواه یآنچه خودت م ندیگو یها م دمکرات الیانجام بده، سوس را دیگو یم
شهروند را در خدمت  یکی. دهند یم یآزاد ةها وعد دمکرات الیسوس ،کند یم دیاستبداد تهد

 . داند یم عهشهروند را آزاد و در خدمت جام یدمکراس الیسوس ،داند یدولت م

 قرار  عمومی یابی تحت مراقبت و سمت دیبا یاقتصاد یها تیفعال ةعمد انیجر ،زمیالیسوسدر 

. رندیدست بگ همردم را ب تیومیبر جان و مال مردم حاکم باشند و ق ینه آنکه گروه ،داشته باشد

. حکومت دیگرد زمیالیسوس یبرا یادیز یاعتبار یسبب ب تیسفانه در نهاأکه مت یهای استیس

به سقوط  ،بعد یها که سرانجام در سال یقربان ونیلیم کیبا  "نیاستال" یکتاتورید و یسیپل

 یکه مزورانه توانسته بود برا  ستمییرا ساخت. س ستمیبزرگ قرن ب یتراژد آنها انجامید، حکومت

آموزگار " یتحت رهبر "زمیالیسوس"از جوانان جهان را دنبال سراب بهشت  یریها جمع کث  دهه

 .کشاندب یی کرد یرا خطاب م "نیاستال"ی، آنچه دستگاه حکومت یی "کارگر ةخردمند طبق

 جامعه قرار گرفت. شبردیخود ادامه داد و در خدمت پ ریدر اروپا به س یدمکراس الیسوس

 سمیالینوع سوس کیو در ادامه  افتیجا خاتمه ننیبه ا یدمکراس الیسوس ریس گرید یسو از

 1968در سال  تنامیحرکت عمدتاً بعد از جنگ و نیوجود آمد. ا هب آن در مقابل "چپ نو"صورت  هب

را پرورش دادند،  یتفکر نیکه چن "هربرت مارکوزه"مانند  یافراد و "مکتب فرانکفورت"توسط 

های  هی. پاآنها بود هر دو مورد انتقاد ی،دمکراس الیو سوس یآن اتحاد شورو روجود آمد که د هب

 یها یدر آن از تئورداشت، تفاوت  بود، شده هبا آنچه تاکنون گفت آنها های یو تئور یفکر

 .شود یکامل جامعه صحبت م تیریمد ی وتکنولوژ ، (1)  ، صنعتی شدنزمیالیسوس ،یاجتماع

 اریمبحث بس نیبا ا یکلّ یآشنای یای برا هیپا یبحث ی،دمکراس الیسوس انیباال در ب شرح

وجود آمده است. من در گفتار باال فرصت شرح  هدر آن ب یاریبس راتییاست. چه تاکنون تغ عیوس

مورد بحث است را  زیشهروند ن فیدر آن تعر ینو که حت یدمکراس الیسوس ،یاروپای زمیالیسوس
                                                           
1. Industrialism. 
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دهقانان  ةرا از راه طبق ستیو مارکس زمیالیخواستند سوس میکه  نیچ یکتاتورید همچنیننداشتم. 

ی در برا ها و کشمکش ه شددیکش ستیحزب کمون یگروه رهبر یکتاتوریکه به د ندیمستقر نما

 موجود است. یعیمنابع وس ،شتریب ةمطالع ی. براافتیادامه  آنها انیدر م یدست گرفتن رهبر
. میرا بهتر شناخت دگاهیدو د ای ستمیکه ما دو س دمیرس جهینت نیشما به ا حاتیتوض یبند در جمع ذ:

 ستمیتجربة آن دو س است که نواقص و مسائل و سمیالیسوس یگریداری و د سرمایه انیجر یکی
نکردند،  یادیمردم حرکت بن یدر رابطه با رفاه اجتماع وند ش دادگستر ایرا در رابطه با مردم در دن

عنوان  به یدمکراس الیسوس ،میداری دار و سرمایه سمیالیکه از سوس یبا شناخت دیکن شما فکر نمی
 ؟دهد یرا در جامعه توسعه م یمعقول مطرح است که رفاه اجتماع ویآلترنات کی

در  یاجتماع اتیتجرب ،که اشاره کردم یاست. با توجه به موضوعات یجالب یلیسؤال خ :ق

دولت  کیهرگز نتوانستند  یهای اجتماع حرکت نیو فعال نینشان داد که مبارز ستمیقرن ب

 یستیالیدولت سوس کی جادیوجود آورند. ا هب را ادعا داشتند ای خواستند یطورکه م آن یالستیسوس

بود.  سریداری م تنها از راه عبور از سرمایه ،به آن دنیدولت داشت و رس یکاف یةبه سرما ازین

دولت  کی جادیا یبرا یکوتاه بود و ثروت اریداری بس دوران سرمایه ،هیالمثل در روس یف

 یداری کشور با کودتا که قبل از انسجام دوران سرمایه یفراهم نشده بود. دولت یستیالیسوس

 ،در کشور باشد یستیالیسوس ستمیس جادیزعم خود بخواهد دنبال ا هب و دیایکار ب سر یکیبلشو

 یمنته ،مرتکب شدند به بهشت موعود دنیعنوان رس که به یاتیتنها به کشتار مردم و جنا

مردم  یدردها ،دست آمد هخفه نگاه داشتن مردم ب بادوران که  نیا یماد یدستاوردها و شود یم

 یو در خود فرو رفته باق تیعدم امن در ترس و  و جامعه تنها مردمی مملکتدر  را دوا نکرد و

 .دانند میکار را همه  ةجینت ،نشد زمیالیبه سوس دنیرس یای برا لهیگذاشت و وس

از چنگ استعمار و  یرهای ةدر پروس ای یدر حال رشد اقتصاد یکشورها ،در قرن گذشته

جوانان در  یای برا شرفتهیو پ ریراه چشمگ ،حکومت یبرا یستیالیسوس ستمیاعالم س با ،استثمار

وجود  هرا ب یستیالیسوس ستمیتنها س نه زمان، آن روزمندیانقالبات پ ی. ولشد محسوب میروز  آن

کار رفته  هضمانت تفنگ ب هب یدیجد یکتاتورید ای کتاتوریبلکه کشور بالفاصله در چنگ د ،اوردین

تنها  سمیالیسوس بیترت نیاند. بد جمله از آن تنامیهای کوبا و و هندر انقالب قرار گرفت. نمو

 الیسوس ،اتیتجرب نیمقابل ا در گرید یماند. از سو یجوانان باق ةمورد عالق ةشیصورت اند هب

 رد دستیکارگران و مردم ته به را در خدمت یآثار خوب یاروپای ةشرفتیپ یدر کشورها یدمکراس

هنوز  زمیالیکه سوس میهست تیواقع نیشاهد ا ،نیگذاشت. با وجود ا یجا هب یجهان ةعرص

است. آنچه  امدهین دیپد ،از آن جدا نباشد یکه آزاد یستیالیدولت سوس کی ةعنوان تجرب هب
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با  یکتاتورید یحکومت و یهمواره بدون آزاد ،رندیمردم بپذ دخواستن یستیالیعنوان دولت سوس هب

نامش نادرست و  یکه تمام لغات انتخاب یستیالیسوس یشورو ریجماه بود. اتحاد زمیالینام سوس

 است. یخیتار ریتزو نیف امعرّ نیبهتر ،شده بود ینامگذار یمعن از یخال

 ستمیاست. خواستار هر نوع س یو دمکراس یآزاد ،روز ةمسئل ،مانند زمان شاه ،امروز رانیدر ا

 الیما خودمان سوس ندیگو یآشکار م یتنها با دروغ نه ی،دمکراس الیشدن مانند سوس یحکومت

. لذا با فکر کردن شود یهم لوث و فراموش م یو دمکراس یبلکه موضوع آزاد میهست یدمکراس

 .برد یم راهه یما را به ب ،حل روز  عنوان راه مسئله به نیاما طرح ا ،ستمیمباحث مخالف ن نیا یرو

که مجموعة حرکت ما در آن رابطه است و اگر هم به  رانیبه داخل ا دیشما بحث را برد :ذ
 یطور علن هکه ب دییفرما ی. درست ماستکشور خودمان  یبرا ،میرسبحل   راه کی ای یبند جمع

 ایآ ،کنند یکار م نهیزم نیکه در ا یکسان یعنوان کرد، ول توان ینم رانیرا در ا ییها بحث نیچن
چون همموفق  ویآلترنات کیعنوان  را به یدمکراس الیمسئلة سوس توانند یم انظر شمبه 

 رغم یعل ،اند عمل کردهحال موفق  ( که تا بهیناوی)اسکاند یشمال یمختلف اروپا یکشورها
 ر جامعه از آن صحبت کنند؟د ،که جامعة ما با جامعة اروپا دارد تفاوتی

زمان  1343تا  1339 یها )دوم( در سال یملّ ةمجدد جبه تیدر دوران فعال هیقض نیا :ق

از حکومت شاه درخواست انتخابات آزاد داشت و حکومت  یملّ ةحکومت شاه مطرح بود. جبه

که  کردنددولت  لیتشک یتقاضا ینوع به ،صالح اریاله یاز آقا ی. حترفت یآن طفره م ازشاه 

بود.  یکتاتوریقرار گرفتن در خدمت د ،قبول آن ،موجود یکتاتورید ستمیالبته با حضور س

که  یی را داشت یهای نهضت ملّ ستیالیسوس ةجامع یکه رهبر یملک لیخل یهمزمان آقا

 لیسوم( را تشک یروی)ن رانیت احزب زحمتکشان ملّ یایاز بقا یبود و بخش یسازمان کوچک

 یملّ ةباشد. پاسخ جبه داشته "و برنامه شهنق" دیآوردند که با فشار  یملّ ةجبه یرو یی داد یم

اجتماعات و انتشارات  ان،یب یما آزاد .است یقانون اساس یما تنها اجرا ةخواست»: بود نیا

 را تقاضا یگرید ةهر برنام. چنانچه میخواه یم در مملکت را یما استقرار دمکراس .میخواه یم

داد و ما همچنان گرفتار  خواهدانجام ن یدرست هرا ب هرگز آن یول کند یحکومت قبول م کنیم،

حکومت شاه  یتصادف طور به ،را سال بعد یاصالحات ارض ة. برنام«ماند میخواه یاستبداد باق

 روستاهااز  ،ایو رعا نیاز زارع  مییبرنامه اجرا شد و بخش عظ یکرد که سراسر نادرست و ب ادهیپ

خشک شود  روستاهاآب قنات  ارندبودند تا نگذ ارائه نکردهای  چون برنامه ،به شهرها کوچ کردند

زمان با فشار  هم که در آن ینیماند. دکتر ام یبا تمام شدت خودش باق یکتاتورید ، ورهیغ و

 یاساس رییتغ چیبدون ه خواست یبار انتخابات آزاد نرفت. او تنها م ریز ،کار آمده بود یآمریکا رو
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 زین یمذهب یکتاتورید ة. در دوردینما یبانیاز او در مقابل شاه پشت یملّ ةجبه ،کشور ةدر روند ادار

 در ادامةو ندارند. و اما  هنداشت  برنامهارائة در  شانیبا دگراند یالوگید گونه چیه نیهرگز حاکم

که  یدر کشور یول کرد،گو و گفت توان یدر هر زمان م ی،موضوع البته از هر ،صحبت شما

، تسین ارها در ک  شهیتبادل آراء و افکار و اند یبرا یآزاد یوجود ندارد و فضا یآزاد گونه چیه

دنبال طرح  به دیما بام، داد اتی کهحیبا توض همه،از  تر در خالء است. مهمتفکر  نوع کی کار نیا

 جادیا یجا هب صورت نیرایدرغ ،مینباش یو دمکراس یجز خواستار آزاد های ب فکر و برنامه چیه

 ایم. دست زده نیبارزم انیبه تشتت آراء در م ی،کتاتوریدر برابر د شتریوحدت ب

 یعدالت اجتماع ،کیجامعة دمکرات کیدر  که دیکرد دیاست را تأی یبخش اول که مسئلة آزاد ذ:
 یو دمکراس یکه بدون آزاد ستین یشکّ .شود یانجام من آن بود یو نسب یواقع یبه معنا

انجام  ،میکن یاش صحبت م درباره  که ما از نظر علمی یبه آن نوع یاساساً عدالت اجتماع
که نی، مضافاً ادیطور اختصار ارائه داد که از جهان و کشورمان به یبا تجربة خوب یول .نخواهد شد

نشان داده که نه  ،سال در کشور ما حاکم است یو اند یس نیا یکه ط  ستمییو س تیحاکم
حال  هر به است.مد نظرش  یاجتماعکه عدالت نیو نه ا یدر جامعه دارد و نه دمکراس یتوان آزاد

 یاز مسئلة اجتماع یکه بخش دیشما از انتخابات آزاد صحبت کرد ،دو نکته نیبه ا دنیرس یبرا
از انتخابات آزاد  شود ی، اساساً نمیو آزاد یاست. چون بدون داشتن دمکراس یآزاد ی،و دمکراس

، یآزادتحقق  یواقع برا در ای ویناتعنوان آلتر اگر ما به جامعة خودمان به جهیصحبت کرد. در نت
 یروهاین نیمختلف در ب نیبه عناو ،میصحبت کن یعدالت اجتماع ای یساال و مردم یدمکراس

. کنند یدارند از آن صحبت م رانیچه در داخل و چه در خارج از ا  اسالمی یجمهور ونیسیاپوز
 یبرا ویآلترنات کیعنوان  به یدمکراس الیحل سوس  راه ایاست که آ نیلذا سؤال من مشخصاً ا

 ؟ستین ای استجامعة ما مطرح 

و  کنند یجامعه فکر م یها حل  که به موضوع راه ییآنها :نمیب می طور نیرا ا هیقض نیمن ا :ق

شان در خارج از کشور با مردم داخل  است، ارتباط شیافزا هگذارند، که تعدادشان هم رو ب می یانرژ

شان  یانرِژ و رتقد ،افکارشان و انتشار نظرات و عیوسایل توز زیدر داخل کشور ن .محدود است

 ،کشور یبرا ویآلترنات ستمیکردن س دایپ یصرف وقت برا یجا هاست ب است. لذا بهتر ناچیز یهمگ

گو، و گفت و دنیشیاند یآزاد برا ی، فضای، دمکراسیهمراه آزاد ستمیس تیدنبال آن باشند که اهم

 شانیاه بگذارند و ب انیم رکه برآمده از آراء مردم باشد را با مردم د یمجلسداشتن انتخابات آزاد و 

در  یو دمکراس یآزاد یما برقرار یروز برا ةمسئل نیتر که مهم ندیدهند و استدالل نما حیتوض

 یضروزریهای غ محدود ما را صرف برنامه یتنها انرژ نه ،موضوع نیخارج از ا یکشور است. صحبت
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 سازد یم ما را از هم دور فقطکه  کشاند یم یهای  کیها و پلم  بلکه ما را به بحث و جدال ،دینما یم

 . میدار ازیو در کنار هم بودن ن یبه همکار زیهر چ از شیما ب که یحال در

غرب و  ةشرفتیپ یدر کشورها یاجتماع یها ستمیس یاز چگونگ ،صحبت گرید طرف

دارد.  یاساس ریتوف ،مناسب است رانیا یبرا یحکومت ستمیکه کدام س موضوع نیشناخت آن با ا

های گوناگون  وجود مدارک و بحث است که با یجهان یها ستمیشناخت س ،موضوع اول

کار  ی،انتشارات جهان ریسادسترسی به  زینترنت وجود دارد و نیکه در ا یاسیو س یاجتماع

مناسب است و  رانیا یبرا ستمیکدام س کهاست  نیا زیانگ بحث مسئلة. تنها ستین یمشکل

 گریهای د ما را به موضوع تواند یم ؟بهتر است یکنون یاستبداد مذهب ستمیس برای ویکدام آلترنات

الزم در  یما را از استراتژ بکشاند و عمالً رهیغ و زمیالیسوس ایبهتر است  سمیبرالیل ایاز جمله آ

اختالفات  ریو ناگز کند دور می است، بودن یو دمکراس یخواستار آزاد فقطدوران که همانا  نیا

 ،یآزاد انتخابات ی، دمکراسی، فضایدوران صورت مسئله تنها همان آزاد نی. در اشود می جادیا

 بودنآزاد و  یدر فضا و بعد ةمردم است. در مرحل خبحکومت منت کیانتخابات آزاد و داشتن 

و  یدمکراس الیسوس زم،یالیسوس سم،یبرالیل لیاز قب یمتعدد یفکرها توان یم ،های الزم یآزاد

در زمان مناسب در مجلس منتخب مردم مورد  مردم به بحث گذاشت و باکرد و  زهیرا کانال رهیغ

بهتر به عدالت  یقیتا از چه طر شود یتر م ما روشن یزمان است که برا قرار داد. در آن یبررس

 لیبد نیتر است. بهتر ما مناسب یدر جهان برا یاجتماع ستمیو کدام س دیرس میخواه یاجتماع

و آزاد است که فشار را از سر مردم بردارد  کیدمکرات ستمیس کیحاضر  یمذهب یکتاتورینظام د

 .دیوجود آ هب ممرد یگو براو بحث و گفت دانیتا م
گونه که  همان ،رانیاروپا مطرح است. در ا یاسیس اناتیسال در جر انیسال یدمکراس ةمسئل ذ:

 عنوان مسئله به نیبه ا ،خودتان ییو مبارزات دانشجو یدر دوران جبهة ملّ ،دیکردشما اشاره 
 طور و بهمسائل  نیدربارة ا یاسیس نیفعال ،اما چرا قبل از انقالب ،دیکرد یفکر م ویآلترنات کی

ها و مقاالت  و کتاب خینکردند. الاقل آنچه که تار یادیصحبت ز یدمکراس الیسوس ،مشخص
عنوان مطلق  به یحت ،در جامعه مطرح نشد ویآلترنات کیعنوان  وقت به چیه، دهد ینشان م
 لی. لذا دلمورد توجه بودزمان  جوانان آن نیدر ب ی ودر جبهة ملّ دیکه فرمودنیا رغم یعل .خودش

 ؟دینیب آن را چه می

 یملّ ةجبه صورت نگرفت. اوالً یدمکراس الیبحث سوس یملّ ةه چرا در جبهاینکدر مورد  :ق

ای در آن  جبهه وبود  یبحث حزب کیهم در حد  زمیالیسوس یهای حزب بود و بحث "جبهه"

صورت  هب ووجود داشت  یه طرز تفکرنگو همه یملّ ة. چون در جبهردیصورت پذ توانست ینم
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طورکه  همان ی،. در ثانکردند یهم مبارزه م کنار در ی،دمکراس یو برقرار یکسب آزاد یای برا جبهه

به  یبود و کار رانیدر ا یو دمکراس یدنبال استقرار آزاد هتنها ب یملّ ةجبه هایم گفتم، در صحبت

 یکار براو اصول  هیباور داشت که پا یملّ ةداشته باشد. جبه توانست ینم یحکومت یها ستمیس

آزاد و  یفضا که زمانی و حکومت منتخب مردم است کی جادیا ی،کتاتوریاز چنگ د دممر یرهای

 رانیا یملّ ة. در احزاب وابسته به جبهردیشکل بگ تواند یم یدرست ةهر برنام ،فراهم شد یدمکراس

نگذاشت که افکارشان شکل  یباق آنها یبرا یرمق ی،کتاتورید یول ،بود یها عمل  بحث گونه نیا

 گذاشته شود. انیوجود نداشت که با مردم در م باز یفضا، همچنین ردیبگ

از نحوة  یقیدقا است ازیبه سؤال شما بدهم، ن یتر که پاسخ کاملنیا یبرا ،صحبت ادامة در

 یریگ شکل ةچگونه پروس نشان دهم بتوانم تا دهم حیرا توض رانینهضت چپ در ا یریگ شکل

 بببلکه س ،قرار گرفت را رانیا یمنافع ملّ شبردیتنها جلو پ شد و نه دهیکش راههینهضت چپ به ب

 .دیگرد یاسیو شرکت مردم در احزاب س زمیالیمردم به سوس ینیبدب
و  یشد. حزب توده با کمک شورو رانیو غرب وارد ا هیاز روس ،های چپ شهیافکار و اند

و  دانیمستقر گرد رانیدر ا یتوسط شورو را سمیافکار چپ و کمون ی،الملل بین عیوس غاتیتبل

عنوان جلودار فکر  هتوده برفتن حزب  راههیروشنفکران جامعه را دربرگرفت. ب تیاکثر ی همزمان
 و حیتوض نیساخت. با ا نیو حزب بدب التیبلکه به تشک ،تنها به چپ مردم را نه ،رانیچپ در ا

که حزب توده  یمردم و ضربات انیو حضور آن در م ریس ، همچنینرانیچپ ا ةخچیاز تار شرحی
 یدمکراس الیبحث سوس ،وارد آوردندایران اعتماد و انتظارات مردم  چپ و ةشیبه اند یو شورو

 .دینما یتر م را آسان

ها بود.  راه نیاز ا یکی یو ترجمة متون غرب شد یم رانیغرب وارد ا ابتدا افکار چپ از در

 گِنیدور یآنتکتاب  ی،آقاخان کرمان رزایتر از انقالب مشروطه، مشیپ یلیگونه که خ همان
آن نوشت. بعد  ای در ردِّ رساله یاسدآباد نیالد جمال دیس یحت ،را ترجمه کرد "انگلس کیفردر"

عدالت "آمد و حزب  رانیبه ا "طالبوف" قیو از طر هیاز راه روس یدمکراس الیسوس ارافک ،از آن

دکتر  ةنوشت در نهضت مشروطه یدمکراس الیفکر سوسکتاب  ةشد. مطالع سیسأت "یاجتماع

 است. یخیتار ریس نیا ةمآخذ مطالع نیبهتر تیآدم دونیفر
 "ونیعام ونیاجتماع"مد نظرتان است که  1906دوران  یعنی. کنم یحرفتان را قطع م دیببخش :ذ

 ؟ردیگ یشکل م رانیدر ا

که ابتدا  "باکو"در  یبود. حت هیروس یدمکراس الیمتأثر از سوس "ونیعام ونیاجتماع" :ق

داشت  قرار هیروس یدمکراس الیدرکنار سوس ،در آنجا شکل گرفت "ونیعام ونیحزب اجتماع"
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 دایج رشد پیتدر هنمودند و ب سیسأحزب را ت بودند که رسماً گرانیو د مانوفینر مانیو دکتر نر

 رانیاش به ا یهای روس چه از خاستگاه و  یهای غرب چه از خاستگاه ،چپ فکارا یعبارت هکرد، ب

 النیگ یستیالیجنگل و حکومت سوس انیجر ی،کیبلشو 1917وارد شد. پس بعد از انقالب 

 یکیکه چگونه دولت بلشو جالب است اریآن بس ةمطالع ووجود آمد  هخان ب کوچک رزایم یرهبر هب

 رضاشاه را کمک  یکتاتورید ،النیگ خواهانیکمک به آزاد یجا هب "نیلن" استیر هب

  خواهانیرفتن آزاد انیسبب از م ،سفأت تیو با نها خواند یم رانیجوان ا یبه بورژواز

 . شود یم النیگ

و شده به حرکت چپ در اروپا آشنا  کههای غرب  لکردهیبا تحص رانیافکار چپ در ا رشد
گروه  شیدای. پگرفتخود  هب یدیشکل جد ،بودند افتهیپرورش  هیدر روس که از آنها یبرخ

 یزیر هیپا یرا در دوران رضاشاه یدیچپ جد یریگ های شکل هیپا ،ایدن ةو انتشار مجل "یاران"
 نیارا یرد دکتر تقگِ ،ایدن ةدر مجل آنها زمان که اغلب سه نفر از روشنفکران آن و جاه. پنکند یم

دوست چپ  هنیبزرگ و م شمندانیاز اند یاران ی. قتل دکتر تقافتند یزندان مه ب ،جمع شده بودند
در  یچپ وابسته به شورو یریرشدگ یبرا یفرصت ،1318به سال  یدر زندان رضاشاه رانیا

رو حزب برادر در  که دنباله یشکل هکه حزب توده را ب افتندی مجال یروس. عوامل دیگرد رانیا
 یاگر اران که یحال در قرار دادند،حزب  ةرا نابجا سرلوح یبسازند و نام دکتر اران ،باشد یاتحاد شورو

اسناد  ،نیمحقق اًری. اخگرفت یخود م هب یگرید صورتِ رانیچپ ا یریگ زنده مانده بود شکل
 ،مسکو تکارانهیاند. در محاکمات جنا کرده دایپ مسکو را حاکماتمبا  یارانه مخالفت مربوط ب

بودند  ستیالیجاسوس امپر نکهینام اه خود را ب نیمخالف ریو سا کیرهبران بلشو "نیاستال"
 انتیمتهمان اقرار به خ ةبود که هم یشکل هب نیمحاکمه و اعدام نمود. فشار و شکنجه متهم

 اتیجنا نی. شرح اشد یهم محاکمه و اعدام م آنها ةخانواد صورت نیا ریغ در زیرا ،کردند یم
 منتشر شده است. یمتعدد یها و در کتاب یآور دقت جمع هب ،بزرگ

قدم به  به قدم ،بود رانیا یمنافع ملّ یکه مناف یشورو یها استیس از یرو توده با دنباله حزب

موافقت با اهداء  ی وبانیجمله پشت . ازپرداخت یم رانیاز ا یشورو انبخشیهای ز دفاع از خواسته

 ،رانیا یدر تضاد با منافع ملّ استیس نیبود. ا ینفت شمال به شورو یبردار اکتشاف و بهره تازیام

 اًدیدهم شدرقرارداد در مجلس چها نیا بیحزب توده را در برابر دکتر مصدق قرار داد که با تصو

نفت جنوب  ازیدنبال آن بود که امت ی،منف ةموازن استِیس نظریةمصدق با  مخالفت داشت. دکتر

 ازیامت سیآنکه به روس و انگل یجا هب یعنی یمنف ةنزموا استی. سردیها بگ  سیانگل را هم از

 داده نشود. یازیامت آنهااز  کی چیبه ه ،در نفت داده شود یمساو
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شدن نفت هم مخالفت نمود،  یبلکه با ملّ ،تنها با دکتر مصدق نه ،کار ادامةتوده در  حزب

 "چلنگر" یفکاه ةروزنام گرفت، یرا هم م ینفت به شورو ازیامت یشدن جلو واگذار یچون ملّ

که  «شده یبقو ملّ شده/ حزب دکتر بق یو لبو ملّ کصنعت کش»شعر  ،وابسته به حزب توده
های معروف  تیاز شخص یبقای زمان دکتر بود را منتشر کرد. در آن تشدن صنعت نف یملّ ریتحق

وابسته به نهضت  یها ستیالیمرکز تجمع سوس و رانیت او حزب زحمتکشان ملّ ینهضت ملّ
 یدکتر مصدق و دولت ملّ ،آن یرهبرنیز و  رانیا یبود. مخالفت حزب توده با نهضت ملّ یملّ

 یبود که قاض یبه حدّ یورودولت ش کیپلماتیو د یاسیهای س فشاربا همراه  ،دکتر مصدق
 سیو انگل رانیشرکت نقت ا تیالهه، که در آن موضوع مالک یالملل در دادگاه بین یشورو

 نیداد. ا أیر سیبه نفع دولت انگل زیلهستان ن ةندیدادن حاضر نشد و نما أیر یمطرح بود، برا
 داد. رانیخود را به نفع ا أیدادگاه الهه ر رد یسیشرافتمند انگل یبود که قاض یدر حال

 رانیکارگر ا ةو دفاع از طبق یستیالیسوس یبا انتشار شعارها ،سیسأآغاز ت حزب توده در

در  یسازمانده نیا .دیمتشکل نما خودرا در حزب  رانیاز کارگران ا یجمع بزرگ دیموفق گرد

 سمیسانترال" ینوع شورواز  یسازمانده ةویسابقه بود. ش یب رانیا یمبارزات کارگر خیتار

و  یحزب ملّ یجا هب یستینیحزب استال کی ،کیبود تا دمکرات سمیسانترال شتریکه ب "کیدمکرات

 وجود آورد. هدمکرات از حزب توده ب

 یدر ملّ سیترین مبارزات با دولت انگل دیحزب توده با دکتر مصدق که سرگرم شد مخالفت

برخوردار  رانیا ینهضت ملّ یکامل مردم در رهبر یبانیبود و از پشت رانیا نفت در عیکردن صنا

از  یجمع بزرگ یبانیکه با پشت ی. حزببماندمردم تنها  انیحزب توده در م شد ، سبببود

 استیس دانیوارد م رانیای از کارگران ا مالحظه سابقة بخش قابل یب تیو حما فکرانروشن

حداقل قدرت  ای ردیمملکت را در دست بگ استیس یکه رهبر رفت میانتظار و مملکت شد 

که  ینشد و مردم حاضر نشدند از حزب نیچن یباشد. ول رانیا یدر دفاع از منافع ملّ چشمگیری

بوده  رانیا یاز منافع ملّ یجوی دنبال استفاده بههمواره  که گانهیب یکشور  میحا اآشکار نیچن

نیز و  رانیا یدر برابر شاه و ارتجاع داخل 1331 رماهیام ت یس امی. مردم در قندینما تیاست، حما

حزب  عاتیبه تبل یتینشان دادند که اهم رانیا یرهبر نهضت ملّ ،قاطع از دکتر مصدق یبانیپشت

هم  ی،از شورو تیخاطر حما هها ب  مخالفت نی. حزب توده با ادهند میمصدق ن کترد هیتوده عل

تنها با حزب توده مخالف نمود بلکه به  و هم مردم را نه دست دادمردم از  انیاعتبار خود را در م

آن  یشکل روس هسفانه بأکه مت یستیالیعالقه کرد و جلو رشد افکار سوس یشرکت در احزاب ب

حرکت  یای برا هیسرما توانست یکه مرا بودن  یچپ بودن و حزب. بود را گرفت دهش یمعرف
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در آن دوران  اتیساخت. اغلب نشر نیبه آن بدب از چشم مردم انداخت و ،باشد رانیا یخواهیآزاد

 چیروزنامه به ه نیا»نوشتند که  خود می ةروزنام یدر باال کنند داینزد مردم پ یآنکه جای یبرا

. اعالم قبول اشتباه در مورد مخالفت با دکتر مصدق از طرف حزب «وابسته نیستای  حزب و دسته

 مصدق صورت گرفت! در مورد دکتر یشورو استیس رییو تغ "نیاستال"مرگ  ةدر دنبال زیتوده ن

رفت که در خدمت  پیشتا بدانجا  یشورو استیاز س یرو حزب توده باز در دنباله

 همان حکومتتوسط  آنها نیقرار گرفت و سپس فعال  اسالمی یجمهور یمذهب یکتاتورید

 و اعدام شدند.  یزندان

 چپ مستقل در ایران

وجود آمد که  هب "رانیحزب ا" ی نظیرستیالیسوسحزب  ران،یمستقل در ا چپنهضت  ریس در

حزب تنها  نی. انکرد دایمردم پ انیم یدر عمل رشد یول ،افتیشهرت  ،بودن یخاطر ملّ هابتدا ب

مردم بر  یبانیپشت از نظر شهرت و ،مرکز رشد حزب توده باشد توانست یدر شهر رشت که م

 رزایطرفدار م "رانیا حزب" آنکه دلیل هب .کرد دایپ یعیوس  مردمی یةپا و یافت ینحزب توده فزو

 رزایدر برابر م ی،نادرست شورو یها استیاز س یرو خان بود و حزب توده در دنباله کوچک

 خان قرار داشت.  کوچک

 یبزرگ ةریرا در خود جمع کرده بود و ذخ رانیا یها و تکنوکرات نیمتخصص "رانیا حزب"

 یدر ساختار حکومت ملّ تیریهای مد هیپا .آمد یشمار م هدکتر مصدق ب یخدمت به دولت ملّ یبرا

 یلیمهندس خل ،یبیمهندس کاظم حس ،یسنجاب میصالح، دکتر کر اریاله انی. آقابنا نهادند آنهارا 

حزب بودند.  نیا نیاز رهبران و فعال گرید یاریو بس اریو دکتر شاپور بخت یفن ةکددانش سیرئ

 نیفعال کهند دجدا ش "رانیحزب ا"دکتر محمد نخشب از  یرهبر هب "ستیالیخداپرستان سوس"

را ساختند. دکتر کاظم  "رانیحزب مردم ا"گروه  نیبود. ا شانیا همراه بسیاریو مورد اعتماد  یملّ

و دکتر  دیقتل رس هب  اسالمی یدست جالدان جمهور هبازرگان که ب ولتد یبهدار ریوز ،یسام

 حزب بودند.  نیا نیاز فعال گرید یاریزاده، حقوقدان و بس ییحیها، دکتر   یمذهب یاز ملّ مانیپ

سوم( که در زمان مصدق از حزب توده  یروی)ن "رانیحزب زحمتکشان ملت ا"تنها  

 یدکتر محمدعل ان،یاحمد، مهندس قندهار جالل آل ،یملک لیمانند خل شد، افرادی منشعب

با ساختار  یاسیاز نظر س یویتوانست آلترنات یملک لیخل یرهبر هب گرید یاریو بس یخنج

فرصت رشد به  ،کودتا یدر برابر حزب توده بسازد و مورد اعتماد مردم باشد. ول یستیالیسوس

 را نداد. رانیا یو وابسته به نهضت ملّ یهای شورو استیحرکت چپ مستقل از س
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ها بودند که به   ستیرانیا پانای از  شعبه ،فروهر وشیدار ادی زنده یرهبر هب "رانیملت ا حزب"

را  را از نام حزب برداشتند و آن ستیرانیا ماندند و پسوند پان یو دکتر مصدق وفادار باق ینهضت ملّ

 هجدا شد یاز نهضت ملّ هم یبرخ ،داشتند یشعب مختلف ها یسترانیا خواندند. پان یفرهنگ یتیفعال

داشتند.  یستیالیسوس ونالیافکار ناس مجموع،ها در   ستیرانیا شاه پرداختند. پاناز  یبانیو به پشت

 .استمغتنم  اریبس رانیا یدر خدمت نهضت ملّ فیخسرو س رینظ آنها نیفعال یهای ملّ تیفعال

 "سومکا"مانند  وجود آمد، بهکمک دربار  ههم ب یگرید یستیالیسوس ونالیناس احزاب

عقاب به بازو  هیشب  کردند و آرمی به تن می اهیلباس س که( رانیکارگران ا یملّ یها ستیالی)سوس

 نکهیبا ا ،آوردند یم را در یتلریهای ه یناز و ینیموسول یها ستیفاش یادا صورت ندیب ،بستند می

دنبال قلع و قمع روشنفکران  ،دست هور بطسا یول ،زاده داشتند یمانند دکتر منش یرهبر باسواد

سپهر  یهاد   نامه ای ب افسر بازنشسته یرهبر هو ب دندیپوش ای می هقهو راهنیپ "ایحزب آر"بودند. 

نفع شاه شعار  هطرف ب و آن طرف نیو ا گرفتند یدورش را م ی داشت،بود و هواداران اندک نایکه ناب

 . کردند یخدمت م دیرس یر کس که مخالف شاه بود و زورشان مه و با چوب و مشت به ندددا یم

مطرح و دغدغة  هینظر نیا ،رانیهم در داخل و هم خارج از ا ،دارمکه من اطالع  یبله. تا آنجای ذ:
نظرتان را در  زیکنند و شما ن صحبت و مطالعه می هیقض نیا یاز افراد است و رو یلیخ

 عدالتو  ی، آزادیمسئلة دمکراس نیا دی. حال اگر بتواندیو انتخابات آزاد گفت یخصوص دمکراس
موجود باشد و  ویآلترنات کیبعد از انتخابات آزاد در جامعه  یبرا دی، بامیرا توسعه بده یاجتماع

 کی  اسالمی یدر جامعة ما بعد از جمهور ویترین آلترنات نظر هستند که معقول نیا رب یا عده
 کشوررا در داخل و خارج از  انیجر نیا شود یلذا چگونه م ،است کیدمکرات الیسوس ستمیس

 توسعه داد؟ ایکرد  تیتقو

گو و الزم و فرصت گفت یفضا ی،کتاتورید طیشرا نیطورکه عرض کردم، ما در ا همان :ق

 یاستراتژ نی. لذا بهترمیحاکم را ندار یمذهب یکتاتورینظام د یمناسب برا لیانتخاب بد جهتِ

 آزاد و یفضا قتیو ،در مملکت است یو دمکراس یکردن مردم به استقرار آزاد ما آشنا

. در میکن یرا مطرح م یحکومت ستمیس یبرا دیجدهای  حثب ،شد ایجاد یکدمکرات

 ،عمل و در میانداز یهای بحث و جدل در جامعه م خود را به چاله لیدل یصورت ما ب آنریغ

 .میزن یدامن م شانیا انیدر م قیگاه عم یبه اختالفات انآیاح ن،یمبارز انیالزم م یدوست یجا هب

را در جامعه   ستمییچه س کنند یهستند که انتخاب م رانیمردم ا این تیدر نها هرحال به ذ:
 نینظر هستند و چن و حقوق بشر هم ی، دمکراسیمسائل آزاد درکه  ستینی . شکّخواهند یم

است که امروزه  یاسیهای س رویسؤال در خصوص ن ی. ولخواستارند ارهایمع نیبا ارا ای  جامعه
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 بین آنها  اتینظر نیا تواند یای م مجادله چیبدون ه ، آیاسال گذشته 35 یبند با جمع
 ؟موجود باشد

 ی،کتاتورید طیفضا و شرا نیا در یاسیس یروهاین ،نظر من ه. بشود یهم م جور نیا .بله :ق
نگذاشته  یباق آنها یبرا یرویین ،چه حکومت ؛ستندین گریکدی اگو بو الزم و گفت ةقادر به مطالع

 نیتا ا ندینما یسع را ادامه دهند و یحزبهای داخل  بحث نیاست. حال اگر بتوانند ا
و مبارزین در مبارزه با  صدمه نزند آنها انیبه اتحاد الزم م یاجتماع و یاسیهای س پژوهش

 . استهم  دیخود مف یندارد و در جا ینظر من مانع هب دیکتاتوری مذهبی کنونی را منسجم نماید،
 یقتیحق نیا .اضافه کنم خواهم یم ی رارگینکتة د ،میدیبرنامه رس یکه به انتهانیبا وجود ا

 ،عنوان روشنفکران جامعه ما به یول .خواهند گفت یآزاد یاست که مردم حرف آخر را در فضا
 جنبی ئلمسا گریو د یدمکراس ،ی، آزادیکه نظر خودمان را در مورد جمهور میدار فهیوظ

موضوعات  نیا نسبت بههای مردم  یو آگاه یترشوند و به رشد فکر آگاه ایتا مردم آگاه  میبگوی
 .میباش کردهکمک  یمهم و اصل

ی بحث نداشتن آگاه ،میتجربه دار مان خیدر تار شتریب یحت ایسال  یو اند یس نی: آنچه در اذ
درک مشخص و  یو شرکت کردن در انتخابات به معن یریگ یدادن و رأ یکه الزاماً رأ است
ها همان رفراندوم معروف   یلیخ .ستین ،شود یکه در جامعه مطرح م یاز مقوالت حیصح

که  دانستند یمردم اساساً نم تیکه اکثر کنم یمن تصور م. دانستند نمی را  اسالمی یجمهور
 نیاز ا یوقت .به مردم داده نشده بود ینوع صحبت و آگاه چی. چون هستیچ  اسالمی یجمهور

، یواسطة آگاه به دیبخش آگاه جامعه با یعنی ،کنند میانتخاب  تاًیکه مردم نها کنم یصحبت م
رابطه بود که درخصوص  نی. لذا در ادنخواه یرا م یزیباشد که چه چ شتهانتخاب را دا نیا

چه در داخل و چه در خارج از  رایز دم،یدر جامعه از شما پرس یدمکراس الیمطرح شدن سوس
 یبه مردم آگاه توانند یو به قول شما م کنند یکار م نهیزم نیهستند که در ا یهای رویکشور ن

 در جامعه هستند. یدارد و مردم ما خواهان چه نوع زندگ ییادهابرسانند که جامعة ما چه تض

 گرید یها و راه مجله و کتاب  . از راهردیانجام گ دیکارها با نیمن قبول دارم که ا ،بله :ق

مسئلة  ی،کتاتوریدوران گذار از د نیبلکه در ا ،باشد یاصل موضوع دیاما نبا ،دگیرصورت  تواند یم

 نیا یبرا یاز منابع مختلف بماند. یباق دیو حقوق بشر با ی، دمکراسیما همان کسب آزاد یاصل

المعارف  ۀدایرموجود است. از جمله  یکتاب ،با همان نام یهر مبحث یبراام.  مصاحبه سود جسته

 از موضوعات مختلف باشد.  یاریبس یبرا یخوب اریبس تواند منبع می  (1)بریتانیکا
                                                           
1. Encyclopedia Britannica. 



 

 

 ناصر کاخساز  -1-14

 .1393 رماهیبرابر با دهم تی  2014 هیشنبه اول ژوئ سه وگو: گفت خیتار
ـ   ما  اریوقت را در اخت نیکاخساز سپاسگزارم که ا یجناب آقا :یذوالفقار یمهدرادیو پویا

 . دیگذاشت
 زیو شنوندگان عز یعال و درود بر همکاران جناب زیدرود بر شما دوست عز کاخساز:ناصر 

 و با سپاس متقابل، در خدمت شما هستم.  یوییبرنامة راد نیا
 یصحبت کنم. ول دیا داشته 57که متأسفانه شما قبل از انقالب  یدارم از مصائب لی: متشکرم. تماذ

 یاسیمسائل س انیکه تا چه اندازه در جرنیخود و ا یهای فعل تیدهم در خصوص فعال می حیترج
  .دییبفرما انیب زیشنوندگان عز یرا برا دیهست یاجتماع و

درون  یکنم کسان ندارم. من فکر می یچندانانة یدادن م یوگرافیعرض کنم که با ب :ک
های  یبند که هنوز دچار تفرقه و دسته وجود دارند روشنفکران نیدر ب ای شامدرنیجامعة پ

شکل نگرفته  یکاف ةانداز به دیشا شانهای یبند گوناگون هستند و فکر مستقل در رابطه با گروه
 ةارائه شد (1)ةطور مثبت به طرف مباحث ها را به  یشود که بعض باعث می یوگرافیب ائهباشد، ار

خواندن  ایمباحثه  دنیاز ورود به بحث و شن یمنف شکل ها را به  یکشاند و بعضب یشفاه ای یکتب
در  یذهن یمختار خود که یکنم تا وقت خاطر فکر می نیام. به ا دهید اریرا بس نیمن ا ،دارد آن باز

 یمقدار کی ،دادن یوگرافیب شیرشد نکرده باشد، از پ یلیروشنفکران و در جامعه خ نیب
                                                           
1. Discourse. 
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 "فوکو شلیم"که  است. همچنان نیچن یتاحدود زیغرب ن در یحت ؛کند می جادیا یداورشیپ
گفتة  دییدر تأ ذا. ل«داد انینوشته پا ایدر اثر  یبه دخالت اخالق شخص دیباألخره با» :دیگو می
، مخاطب را سکورزیاز ورود به د شیپ یوگرافیبا ارائه ب ،ندهیگو ای سندهینو میبگو دیبا "فوکو"

من  رو، از اینکند.  باز می یو یرا به رو سکورزید یو بعد از آن درها ردیگ میتأثیر خود  تحت
  یوگرافیداده و آن را به ب وشها گ  به خود حرف میعادت کن  ام که کمی کرده دیبارها تأک

 . مینمای لیتبد
 . مینه بر آن گردن می زی: هرگونه که مطلوب شماست، ما نذ

در اً بودم. بعد یو عضو جبهة ملّ یدادگستر یقاض م،کرد لیمن در رشتة حقوق تحص :ک
دوست دارم هر  هستم.مند به خواندن و آموختن  عالقه شهیداشتم و هم تیجنبش چپ فعال

 راکه ممکن است استقالل خودم  ام تا آنجا کرده یو سع میمنتقل نما گرانیآموزم را به د آنچه می
 کیاست.  قیمطالعه و تحق شتریروزها کارم ب نیشده حفظ کنم. ا یکش های خط یبند از گروه

توانند به  می ،به مطالعه دارند لیتما زیاگر شنوندگان عز که دارم "حد وسط یةنظر"به نام  تیسا
وبالگ که مقاالت گوناگون  کی ،آن رب . عالوهنندیهای مرا بب مراجعه کنند و تمام نوشته آن

در آن است،  (1)فلسفی - سیاسی اصطالح مطالب و به یدمکراسی، مسائل فلسف الیسوس ةدربار
 باشد.  موجود می

خواهم  می ،سؤاالتم کردندمکراسی است. قبل از مطرح  الیامروز ما سوس یوگو : موضوع گفتذ
 نیشنوندگان ا یبرا رانیدمکراسی را در جهان و ا الیسوسخچة یاختصار تار به یعال جناب

 .دیده حیبرنامه توض

است به  ازی، نیابیمدست  انیجر نیاز ا یو عمل  شناخت علمی کیکه به نیا یبرا :ک

دو  یدمکراسی دارا الیسوس کنمخاطرنشان  دیباکه  گونه ندی. بمیتر آن وارد شو یهای عمل جنبه

 رانیدمکراسی در ا الیجنبش سوس خیدو منبع را در تار نی. ما ااست ییو اروپا یاییمنبع آس

گونه که خودشان  آن ای "ونیعام ونیاجتماع"عنوان نمونه در جنبش مشروطه،  . بهمیتجربه نمود

ما  .بود وندیدر پ هیدمکراسی روس الیکه با حزب سوس "یدمکراسی انقالب الیسوس"گفتند  می

 یعل ،مهم آن یلیخ نااز مؤسس یکی. میرا در کشورمان تجربه کرد یاییدمکراسی آس الیسوس

 نیاز ا و داشت ،"نیلن"دوست  ،"مانوفینر مانینر"با  یبود که روابط ویموس یعل ای یکربالی

انجمن " کی "ونیعام ونیاجتماع"گرفت. پس از آن  ها قرار می  دهیتأثیر آن ا تحت قیطر

 یخوب یلیکه سازمانده خ یکربالی یعل یرهبر اش را به یهای مخف تیفعالدایر کرد که  "یبیغ
                                                           
1. Political – Philosophic. 
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دمکراسی روس  الیتأثیر سوس هم تحت آندر قفقاز که  "همت سازمان"با  وداد  ، انجام میبود

سرمقاله  کی ،همت ةشماره از روزنام نیدر اول "سازمان همت"طور مثال  بود، رابطه داشت. به

شکل نگرفته بود و  رانیداری اصالً در ا زمان هنوز سرمایه داری زده بود که در آن سرمایه هیعل

دمکراسی  الیسوس نیا درداری  و سرمایه سمیبرالیل هیعل شینبود. لذا گرا موجود  سمییبرالیل

 "رانیحزب ا"مثالً در  ،بعد مدتی شد. البته  آمد و از آنجا منتقل می می هیروس قیاز طر ی،اییآس

 اریبخت دکتر ادی زنده و میدمکراسی داشت الیسوس شاتی، ما گراشد یکه بعداً از احزاب جبهة ملّ

 ی،سوی . ازوجود داشتزمان  در آن هم یگریهای د پیاک همچنین، حزب بود نیا هم در

دمکراسی  الیتأثیر سوس تحت ای یدر جنبش کارگر یا که سابقهنیدمکراسی قبل از ا الیسوس

. مضافاً خاست یوجود داشت، برم رانیکه به عدالت در جامعة ا یازیباشد، از ن هیکشور همسا

در جامعة  یاست که اساساً تفکر روشنفکر نیا میبشناس دیکه با یزیچ ،که به نظر مننیا

و  یاز نوع دمکراسی خلق هیاش در روس یخیتارشة یر یعنی ؛بود ییاروپاریغ ه،یروس یفئودال مهین

و روشنفکرانِ نسل اولِ آن، همانند  "ایجنبش نارودنا"بود که با  یاز دمکراسی خلق یطرفدار

 اتیمقتض به بنا یبه دمکراسی خلق شتریکه ب بسیاری و متفکران "وبفیدوبرول"، "یشفسکیچرن"

ضمن  هیدمکراسی روس الیهرحال سوس . بهشکل گرفت ،کرد می قیتطب ی آنهافئودال مهیجامعة ن

 نیدر ارتباط با ا یهای فرهنگ از لحاظ بافت یول ،داشت یدمکراسی خلق نیبا ا یهای که تنشنیا

در  یکه جنبش روشنفکر مییدقت نما دیبا. شود محسوب می یاروپایریغ رو نیاز ا و ودحرکات ب

شمار  به یبورژواز جلودار ،که قشر روشنفکر در اروپا یحال نبود، در یدار بورژواز عهیطل هیروس

همچنین و  یهای دمکراسی دهقان شهیو وجود ر یبا وجود دمکراسی خلق هی. لذا در روسآمد می

عنوان  های بعد به دهه درنتیجه، نبود سمیبرالیو ل یبورژواز ریدر مس ی،کرجنبش روشنف

 ای یی سمیمارکس ق،یطر نی. از اگذاشتتأثیر  هیدمکراسی در روس الیرشد سوس بر نهیزم پس

نفوذ  یرانیروشنفکران ا انیداری م سرمایهریرشد غة یو سپس نظر یی  سمینیلن مییبهتر است بگو

 شود زهیبرالینتواند ل یاندازة کاف و به دیایب نیپای یرانیجامعة ا یبرالیل تیظرف شدو باعث  کرد دایپ

کرد. به  می قیزمان ما تطب آن ماندة عقب با جامعة ،که داشت یماندگ عقب اتیخصوص این با و

 "ونیعام ونیاجتماع" بر یو ماد یعیطب یو بافت یداشت و تأثیر نسج ة زیادیخاطر جاذب نیا

 یصنعتریکه با جامعة غ ی استروس یها همان سنت دمکراسی دهقاننی. اگذاشت رانیا یانقالب

 ،انقالب مشروطه دراز مرحلة دوم  یی در آن شکل نگرفته بود یبرالیداری ل که سرمایهیی  رانیا

این  ،شروع شد. به گمان من "ونیعام ونیاجتماع" توسط سمیبرالیمبارزة دمکراتیک و ل نیا

جاذبه دارد و بعضاً هنوز هم تفکرات تند  یرانیاز روشنفکران ا ین هم در برخاآل نیهمموضوع 
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که صنعت و نیواسطة ا هب ،دمکراسی اروپا الی. اما سوسریشه در این مسئله دارد آنها یانقالب

ترقی  یکاف ةانداز به یمدن ةجامع نیهمچن ،آن بورژوا بود ةو جامعداشت  یداری رشد کاف سرمایه

 یگوناگون شاتیتنش و گرا ،دمکراسی اروپا الیدر جنبش سوس کرده بود، مسیر متفاوتی را پیمود.

 یهای ملّ ها و خصلت  شیبه گرا انجامید. آنها سمیبرالیسازش با ل یموجود بود که به سود و حت

 قیاز طر موضوع نیفکر نکردند. ا یهای طبقات نظر فقط به خواست نیکردند و از ا توجه می

ای بودن  که دو مرحله نهگو ، بدینشود می ی( کامالً متجل1875) "گوتا"در کنگرة  "السال"

دمکراتیک  -شود با اخالق دوگانه با انقالب بورژوا نمی ندیگو شود و می رد می "گوتا"انقالب در 

جة ی. نتگردیدشدن، دشمن آن  روزیاول با آن همراه شد و پس از پ شود ینم یعنی ؛برخورد کرد

شکل  به شیالخصوص در اتر یعل و دمکراسی آلمان الیدر سوس ستمیقرن ب لیروند در اوا نیا

 ؛دهند انجام میدمکراسی  الیاز سوس یفلسف یبازخوان ،نیمتفکرو  دینما جلوه می یقو خیلی

آن  یبررس یهستند و در پ یاز چراهای یسر کیبه  یپاسخ معقول و اساس افتنی یدر پ یعنی

 را بپذیریم؟ یقتیحق و تک میفاصله داشته باش گونه نیا "امانوئل کانت"با  دیکه چرا ما با ؛روند می

و داده گسترش  های او را نتوانیم دیدگاهو  کنیمتوجه  "مارکس"های  نظریه یفقط رو دیچرا با

سالگرد تولد  نیصدم، ستمیقرن ب دهة دوم یا سوم در از آن، . بعدمیسازش ده "کانت"با  آن را

. ندینما دمکراسی آلمان منعکس می الیو آن را در مطبوعات سوس رندیگ را جشن می "کانت"

را  ام صحبت نموده "کانت"و  "مارکس" نیب خصوص سازش در که شده برنامة ضبط کی من

 یساز نهیبا زم جهینت . دردییشنوندگان پخش نما یبرا تاشما بگذارم  اریتوانم در اخت میدارم و 

تحول  موجبِشده بود،  جادیا "مارکس"و  "کانت" نیسازش ب قیکه از طر یفلسف دیجد

که  ستینطور  نیا ،ندیگو می شیهای اتر دمکرات الی. سوسگردیددمکراسی  الیسوس

صورت  به، انسان را "مارکس"اصالً خود  عقیده دارند کهد باشد و بَ "کانت" سمیترانساندانتال

 کرد.  ترانساندانتال نگاه می

مشاهده  ی،دمکراسی اروپای الیخصوص سوس در رانیهای ا تیهرحال از لحاظ ظرف به

به  یادیانقالب مشروطه توجه ز اتیادب نیو همچن یملّ یروهاین ،از زمان مشروطه شود که می

که نیما اکنون ضمن ااست، شده  ادیز بسیار حثب نیکه امروزه انیا . کمادارند یدمکراسی غرب

توجه  "ونیعام ونیاجتماع"کشورمان اعم از  خیتار اجتماعیِ - یهای مل شهیبه همة ر بایست می

 الیسوس الگوی. تجربة میکن یبررس موارد را نیهمة ا نیزنقادانه  دی، الزم است با دمیینما

 لیبا خل کرده باشد، دیاز اروپا تقل یکه کسنیقبل از ا و صورت مدرن هب رانیدر ا یدمکراسی اروپای

با دوستانش از  یملک لیخل 1324بعد از سال  یعیطور طب به صورت که دینب ،شود می آغاز یملک
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دمکراسی را راه  الید و جنبش سوسنکن مخالفت می ایپرولتار یکتاتوریبا د جدا شده،حزب توده 

با حزب توده در  یملک لیانشعاب خل. شد یاروپا ط درکه کامالً  دای بو تجربه نیا .اندازند یم

 - یستیحزب کامالً کمون کیحزب توده از آن زمان به »ی: بندرایقول نجف در تضاد بود، به

با  قاًیکه دق بود یویدر برابر حزب توده، آلترنات یملک لیعملکرد خل نی. ا«شد لیتبد یستیناستالی

 الیو خود سوس "مارکس"و  "کانت" نیدمکراسی در اروپا که ب الیسوس یسازش فلسف روش

که اصالً از آن نیباشد بدون ا ، منطبق میگرفتشکل  أمان، آلمان و فرانسه توشیدمکراسی اتر

 کیدئولوژیا ریغ سمیالیسوس کی ،حزب توده سمیدئولوژیبا ا یعیتضاد طب نیباشد. لذا ا کرده دیتقل

از  کیدئولوژیرایغ سمیالیانشعاب سوس ک، ی1324انشعاب سال  گریزبان د درست کرد. به

تحول  ی وفلسف یساز نهیزم ی آن دراروپای نوعتجربه با  نیبود. ا کیدئولوژیا سمیالیسوس

راحت  یلیخ یملک لیاست که خل نیهم یبرا .منطبق است یلیدمکراتیک در جهان خ الیسوس

 یهای ملّ بافت و یجنبش ملّدر  نیزدمکراتیک را  الیبرود و جنبش سوس یجنبش ملّ به ستتوان 

 یاجتماع یقشربند نیاز لحاظ تکو ی،اییدمکراسی آس الی. در آن زمان سوسدهدجامعة ما قرار 

صورت بود که جنبش  ، بدینکند جادیما تحول الزم را ا ةتوانست در جامع عقب بود و نمی یلیخ

 یارزشمند اریتجربة بس نیخورد، ا وندیپ یجنبش ملّسوسیال دمکراسی توسط خلیل ملکی با 

دمکراسی  الیضعف سوس کیباز کرد.  انیرانیا ندهیآ یدمکراسی را برا الیاست که راه سوس

ارزشمند  ةچهر یحت ،مخالف بودند یهای ملّ با تجربه شهیهم آنهابود که  نیا یایآسی - یروس

هرحال  به .کند اشتباه می یدر تجربة ملّ برایم قابل احترام است، همکه  "رُزا لوکزامبورگ"

است که  ی، تجربة ارزشمندیدمکراسی به جنبش ملّ الیجنبش سوس شدن کیگونه نزد نیا

و  "کانت انوئلایم " نیب یکند. به نظر من بدون سازش فلسف ساختار دمکراسی را درست می

دمکراسی در اروپا شکل  تار، اصالً ساخسمیبرالیبا ل سمیالیسوسبین عبارتی،  یا به "کارل مارکس"

 .شد نمی جادیا یو روس یاییدمکراسی آس الیاست که با سوس گرانبهاییها تجارب نیگرفت. ا نمی

دمکراسی  الیکلمة سوس ریبود که ز نیهم یرانیروشنفکران ا نیاز موانع عدم تفاوت ب یکی

این  دینشده است و با کیتفک همگونه مسائل از  نیهنوز هم ا شت.وجود دا یعیاغتشاش وس

گسترش  مباحث بایست در مورد این موضوعات می. انجام گیردکار  یلیو خ ردیصورت پذ مهم

و  ؛بر هدف وهیتقدم ش یکی ،ها کار شود آن یرو دیکه با استمهم ه . دو مسئلیابد بیشتری

اند.  دمکراسی را شکل داده الیوسس اجتماعی - یهای فلسف نهیکه زم، "امکان"مسئلة  یگرید

 نیتنها در چارچوب امکانات قابل تحقق است. با ا سمیالیاست که سوس نیا "امکان"منظور از 

 نیا دمکراسی در اروپا بر الیسوس یعنی ،برم یکار م به "یتوپآ"را در برابر  "امکان"من  ،بیترت
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توان گفت  را نمی یو مسائل ملّ دشود رد کر را نمی یخودریغ زیاساس حرکت کرد که هر چ

دارم  "رُزا لوکزامبورگ"دربارة  لمیف کیای از  خاطره ،نهیزم نیاست. در هم یتوطئة بورژواز کی

خواست  از کارکترها می یکی ،است "مارگارته فن تروتا"به نام  یکه ساختة کارگردان زن آلمان

 ییانحراف بورژوا کیمرتکب  ایاگر من ازدواج کنم، آ :پرسد می "رُزا لوکزامبورگ"ازدواج کند، از 

و  یسونگر کدر واقع، ی !؟است یچه حرف نیا: دیگو به او می "لوکزامبورگ"ام؟  شده

شود و  گونه نمی نیا دندید گسترده بوده است. بعداً عاطفی - یدر مسائل مل ینگر قتیحق تک

 و همین شود یدر معادالت دمکراسی وارد م کیتوپآمسائل مجرد و  یمسئلة امکان به جا

 الیسوس یهای ممکن رشد برا کردن کانال دایراه پ یعنی ؛دمکراسی را متحول کرد ،مسئله

تر باشد.  از هدف عمده دیبا وهیکه شنیانضمام ا به کیدئولوژیشدن انتزاعات ا یدمکراسی با نسب

، ردیتواند شکل بگ شود نمی زهیبرالیکه جامعه نتواند ل یوقت ات ییایدمکراسی در جامعة آس الیسوس

 اساساً ،داری بدون سرمایه ایداری  از سرمایه شیپ سمیالیسوس: "مارکس"بنا به گفتة 

 هیقض نیتا ا یعنی اشد؛تر ب بر هدف مقدم و مهم وهیش بایست می بنابرایناست.  یماندگ عقب

 نیزدمکراسی هستند و  الینام سوس ریکه ز ییروهاین یکیوجه امکان نزد چیه به ،ردیصورت نگ

شکل دادن ساختار  یدر کشور برا یو عالیق ملّ یدمکراسی با جنبش ملّ الیرابطة سوس

تر شد،  یفرع وهیبه شنسبت اگر هدف  به بیان دیگر، .دمکراسی در جامعه شکل نخواهد گرفت

که با  یقتیو چند حق هی، چند التیقیحق تک ری، غکیدئولوژیا ریغ سمیالیسوس کیآن وقت ما 

 کیرا با  زهایچ نیا می. مهم آن است که بتوانایم آوردهوجود  هدمکراسی منطبق باشد، ب یازهاین

، کالیهای راد تیموقع درگفتم  طورکه . همانمیینما جادیجامعه ا درحد وسط  یةفرهنگ و نظر

تند  اناتیجرتنها  ،فضا نیادر  رایکند، ز رشد نمی ییایجامعة آس دردمکراسی  الیسوس

 . خواهد کردرشد  کیدئولوژیا

بحث را از اوایل قرن  ی، اگر ما مبنادیداد حیتوض یدرست که شما به یی: در رابطه با رشد جوامع اروپاذ

بود، و  یکه پرچمدار آن شورو یستیالیسوس ستمیدو س ی،نی، با شواهد عمیبه بعد قرار ده ستمیب

تواند همة  راه وسط است که می ،بودن یهچند ال نیا ی،اند. از سوی ناکارآمد بوده ، هر دوداری سرمایه

 یآن کشورها ینیخود قرار دهد، نمونة مشخص و ع را اساس کار یاجتماع یجوانب و تضادها

در  ویآلترنات کیمثابة  شود و اگر به می ادیاز آن  یحل امروز  راه کیعنوان  است که به یناویاسکاند

از مشکالت اعم  یبعض یراهگشا نیبهترتواند  در جامعة ما مطرح شود، می ژهیو به ی،جامعة امروز

تواند  راه وسط می نیا ای، رشد واردات و... باشد. به نظر شما آدی، عدم تولیکاریاز فقر، تورم، ب

 در جامعة ما مطرح شود؟  یالتیو تشک ینظر ویآلترنات کیعنوان  به
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 الیسوس یموضوع اصل امااست. چرا نه؟  ریپذ امکان یناویاسکاند یحل کشورها  راه ،بله :ک

 یخیتار یوستگیروند پ دیما نبا یعنی ؛دمکراسی است الیادامة سنت سوس رانیدمکراسی در ا

است.  یملتجربة مسئله همان  نیا ،اریو چشم اسفند لی. البته پاشنة آشمیرا قطع کن رانیجامعة ا

است.  یکلمة ملّ نیخودش حل کند هم یبرا رانیدر ا دیرا که با یزیچ نیدمکراسی اول الیسوس

آن را شروع  یملک لیدمکراسی که خل الیسوس جادیبه نظر من نقطة حرکت ما ا ،لیدل نیهم به

آن  یبنا ریتر که ز گسترده دیدو با  یزمان امروز اتیبا در نظر گرفتن مقتض رو، از اینباشد.  می ،نمود

و  رانیا در یخیتار وستیهای پ بافت میانباشد و رفتن  یخینه گسست تار ی،خیتار وستیتجربة پ

وة یاروپا هم به ش دراست.   میعظ ةتجرب کی ،کردنبافت  هم یدمکراسی را با جنبش ملّ الیسوس

صورت عمل کردند.  دارند، به آن یدولت حقوق برکه   ومیو وفاق عم یزیر خودشان با برنامه

برنامه خارج  نیا ةای است، از حوصل دهیچیبحث پ کیمبحث که  نیدرخصوص ا شتریب حیتوض

 ییآو کاربوده  جیرا یامروز امر یایدر دن ،دیگونه که شما فرمود همان کیباشد. لذا از لحاظ تئور می

 میتوان نمی ،میدر غرب هستما که  تا مادامی ی،رانیا کیعنوان  خود را نشان داده است. اما به

و در  یواسطه تجربة ملّ به زیرا. میاموزیجا بنیدمکراسی را در ا الیو سوس سمیدمکراسی و پلورال

و  ودهرا تجربه نم سمیتواند دمکراسی و پلورال فرد می کیدر جامعه است که  یبستر تحول ملّ

 ةدر دور نیبود، همچن یارزش و تجربة با اتفاق افتادمصدق  ةطورکه در دور نی. هماموزدیب

 نیتفاوت ب کی. میداشت 42تا  39های  که در سال یدمکراتیک مهیمان و آن مبارزات ن یدانشجوی

موضوع  نیهم ،کنند می یطرفدار کیدئولوژیا سمیالیما هستند و از سوس ةکه در دور  میینسل قد

نبودند و  یو بر بستر تحول ملّ رانیچون در جامعة دمکراتیک ا ،ندارند یری. اگرچه آنها تقصاست

، یاسیس تیفعالبایست در  در این راستا، می. اند نداشتهمرز و بوم را  نیاحساس تجربة مشترک در ا

بدون  یملک لیخل نیهم ی. برادیبود تا فهم یاجتماع یقشربند نیو تکو یاعدرون حرکت اجتم

. فتادیجدا ن یشروع کرد و از وفاق ملّ یدمکراسی را از تجربة ملّ الیسوسند، آنکه به اروپا نگاه ک

هم  یرینسل روشنفکر ما تقصو بوده  رانیا در دیخفقان شد لیدل به ،میکه ما دار یمشکل اصل

است با اتمسفر  یعینبوده و طب یجامعه حرکت در ی،کتاتوریط خفقان و دیکه با شرانیا یندارد. برا

 یرا شکافت و روة این مسائل هم دیبا ،توان تجربة دمکراتیک آموخت. به نظر من خفقان نمی

 یکینزد ی، براآندمکراسی در جهان کار کرد و از  الیتجارب موفق سوس عالوة به یتجربه ملّ

 و بادوام ساخت.  ؤثرمالط م کی ،دمکراتیک الیهای سوس شهیاند
خواهان  و دمکراسی  اسالمی یجمهور نیمخالف نیامروزه در ب ،دهیپد نیا تی: اساس کار و کلّذ

که نی، بدون انندیب خارج از کشور که مشکالت و معضالت موجود در جامعه را می یداخل و حت
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های  در حرکت ایها   ییآن را در گردهما یببرند، محتوا نامی ،دمکراسی الیسوسدة یاساساً از پد
 یاسیکنشگران س نیحل در ب  راه نیاست که ا نیا انگریامر ب نیا .ندینما مختلف مطرح می

 ؟ ستیخصوص چ نیداخل و خارج از کشور طرفدار دارد، نظر شما در ا

شود.  دیکار و تأک نهیزم نیا درصورت مداوم  هاست ب ازیآغاز خوب است و ن کی نیا :ک

چرخ  یگونه که چوب ال همان یو دولت ملّ ی، واحد ملّیمسئلة قلمرو ملّ ،که گفتمطور همان

آن  ،شتندندا ریآنها تقص نیز رقم زدند.را  کیدئولوژیا سمیالیمصدق گذاشتند، تجربة تلخ سوس

ما را  یو عالیق ملّ بودما در تضاد  یهای ملّ شهیبا ر ییاآسی - یروس کیدئولوژیا سمیالیسوس

تجربة موفق در جهان  کی ،دمکراسی موفق در اروپا الیسوس رو، روش از این ست.دان می یفرع

 یرو دی. باگنجانده شود یظرف عالیق ملّ درمظروف  کیعنوان  به دیبا و گردد محسوب می

 ای دارد.  نقش روشنگرانه دیتأک نیا رایشود، ز دیتأک هیقض نیا
 نیروشنفکران و فعال یمردم و حت مینیب ، میمیکن ینگاه کوتاه ،57قبل از انقالب  خیاگر به تار :ذ

بهتر و رفاه  ی، زندگیآزاد یعنیدمکراسی  الیسوس یخواهان محتوا ،کشورمان یاسیس
کردند. البته  نمی یصحبت چیدمکراسی ه الیسوسدة یپد نیاساساً از ا یبودند، ول یاجتماع

مقوله  نیا گرید، باره صحبت کردند نیدر ا گرانیو د یملک لیکه خل یدوران کوتاه یمنها
الخصوص  یافتاده عل که فقر و استبداد معموالً در جوامع عقبناینداشته است. مضافاً  یداریخر

 الیسوس قیهای شما رجوع کنم، شما تلف وجود دارد، و اگر من به صحبت ییایآس یدر کشورها
دمکراسی در کشورمان  الیاز سوس یاجرای الگوی نیرا بهتر یهای ملّ شهیدمکراسی با ر

 نکردند؟  دیمسئله تأک نیا، روی ، پس چرا روشنفکران ما در آن دوراندیدان می

با  1350با دهة  ی راشمس1320در دهة  رانیا نیحاکم بر سرزم یاسیس طیشرا دیما با :ک

دوم،  یجنگ جهان و بعد از نیح طیخاطر شرا هب ستیکه دهة ب صورت نیا . بهمیینما سهیهم مقا

تعدد احزاب در  وجود نداشت،پارچه از باال کیطور  هب یکتاتوریکه کنترل و دنیشاه و ا رییتغامکان 

توان  می پدید آمد.دمکراسی  الیسوس ةاحزاب در جامعه، تجرب یو با آزاد گرفتشکل  ورکش

دمکراتیک است که در جامعه وجود داشت. اما دهة  یتنوع اجبار نیفرزند ا ی،ملک لیگفت خل

بود.  یرونیو ب یدرون یکتاتوریخفقان و دجة یای که نت دهه یعنی ؛بود ییزاکتاتوریدهة د ،پنجاه

مخصوصاً  ،با آن تفکر یدرون یکتاتوریآمد و د حاکمه می ئتیکه از جانب ه یرونیب یکتاتورید

بود.  یتفکر انقالب ،حاکم بود و اسم آن یتاتورکید کی یالتیهر تشک درکه  یروس سمیالیسوس

 درکردند،  که عمل می یالتیهم از لحاظ حکومت و هم از لحاظ تشک ،جامعه درمناسبات  یعنی

 ایات یودن مناسبیب یودیود داشت و آن عمیه وجیشناسان شباهت جامعه کیا یآنه یهر دو
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 دیمسائل جدزمان،  در آن ،نبود طور نیا ستیدمکراتیک بودن آن بود. اما در دهة بریغ

. پیوندد وقوع می بهو با تنوع احزاب، انتخابات مجلس چهاردهم  گیرد شکل میای  نشده تجربه

با عمده  ،. در کلّدیآ و مصدق می ردیپذ صورت می ینهضت ملّ لیتشک یبرا یانتخابات تیفعال

کند. اما در  رشد می باره یک به کند و توجه می خود یبه منافع ملّ رانی، جامعة ایشدن مسائل ملّ

نبرد  کیزمان  در آن رای، زآیدوجود  هدر کشور ب طیشرا نیوجود ندارد که ا یلیدل ،دهة پنجاه

و نظرات  ها گاهدیسر هر کدام از آن دبر که  پدید آمدهای مختلف  یدئولوژیا نیب کیدئولوژیا

از لحاظ  ینیاهلل خم تیآ یروزیعلت پتوان گفت  می بودند.گرا  یو همة آنها هم خوداختالف بود 

 یروهاینهمة  نیدر ب ییگرا یگسترش خود :دو عامل نیا عیبود. با تجم لیدل نیهم ی،درون

ترین  به ساده ینیباعث شد که خم ،توسط حکومت یسرکوب جنبش ملّ یاز سوی ی، واسیس

شما  دیای که شا گونه بود. به یدئولوژیدهة ا ،دهة پنجاه ،برسد. پس یروزیشکل ممکن به پ

 ریدوست به دادگاه رفت و هدفش تحق هنیم یعل یبه نام آقا یزمان فرد در آن که نباشد ادتانی

 تیثیقدر ح نیا کیدئولوژیا یعنیندارد.  یدئولوژیداری اصالً ا سرمایه :گفت ،داری بود سرمایه

 ایچپ  یدارد. چرا ندارد؟ اگرچه حزب اعتقاد یدئولوژیداری ا او توجه نداشت سرمایه ، وداشت

 بافت باشد.  ما هم یاجتماع یازهایتوانست با ن در دهة پنجاه می یمذهب

در خالل  ی،های کوتاه در دوران ی. ولبود کالیراد کشور یاسیاتمسفر س ،: در دهة پنجاهذ
عناصر  گریو د یملک لیمثل خلوجود افرادی  .میداشت یهای ما فرصت ،کتاتورهاید یجای هجاب

پنجاه  ةده سمیکالیکه راد یدر دوران ،نژاد و خود شما ، پاکانیشعائ انیآقا و یدرون جبهة ملّ
 برده نشد؟  شیپ ی ازنبود، چرا آن موقع کار

که  ی. دوستانمیمان تضاد داشت رامونیخود من، ما با پ اینژاد  مثل پاک یهای پیت :ک

گونه که  . همانمیما در زندان هم تضاد داشت یهستند، اطالع دارند. حت انیدر جر ایشناسند  می

 یریصوت کیمثالً ما  است؛مد نظرم  مربوط بود یکه به بافت اجتماع یعرض کردم تضاد

بود،  یکیشان  یکه بافت اجتماعنیا لیدل به ،های تند یهای تند و مذهب از چپ یبعض نیب میداشت

کوچک که تازه شروع به رشد کرده بودند،  یشهرها یداشتند. از سوی زیادیبا هم شباهت 

جوانان و دوستان  کثرا جهینت را جذب کنند، در ونیزاسیبرالینبود که بتوانند ل یرشدشان در آن حد

هر کوچک را داشتند. ش  (1)یبورژواز یپت ای یآمدند، فرهنگ اعتقاد کوچک می یما که از شهرها

 گریکه در تهران و د یاسیآن تنوع س ،ستیداد. در دهة ب افکار شکل میها بود که به نیا

                                                           
1. Petit Bourgeois. 
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 هایشهر یبورژواز یو پت کرده دایغلبه پ یژگیو نیابزرگ وجود داشت، توانست بر  یشهرها

 یدر آن دهه بود. ول یتجربة بزرگ نی. اقرار دهدتأثیر خود  تحتکوچک را منفعل کند و آن را 

کوچک  یشهرها شود سبب میبزرگ وجود نداشت،  یمرکز و شهرها درکه  سمیپلورال نیبعداً ا

 کی رو، از این. مطرح سازندخود را تدریج  بهدهند و   و واکنش نشان شده فعال  یزیصورت غر هب

کوچک اصالً  هایبافت فرهنگ شهر یول انجام شد،در دوران شاه  یمقدار اصالحات اجتماع

 نی، با اشود یی میایآس سمیالیسوس واردِ یوضع وقت نیا گذارد و با آن نمی اریدر اخت یامکانات

 یفرد شانیتضاد داشت، چون ا انیشعائ یمصطفگونه است که  نیمنطبق است. ا تیموقع

گسترده و هم  یلیخ یکند. هم از لحاظ فشارها یآور امیتوانست پ آن فضا نمی دردمکرات بود و 

تواند  فرد می کیای که  گونه به ،آن فرد استبر دوش شناسانه و روانشناسانه که  جامعه لیدال به

 یشناخت و ساختار جامعه یرامونیپ طیمح هیبرعل یول ،کندحاکمه مبارزات قهرمانانه  ئتیبا ه

 انیشعائ یمصطفرو،  از اینخورد.  خودش شکست می ،فرد مبارز رایشود مبارزه کرد، ز جامعه نمی

با نام مستعار  شانیدوم بود. ا یجبهة ملّ کیدمکرات مهیهای مبارزات ن محصول همان سال

مرداد  28 گونهدکتر مصدق نوشت که چ یای برا صد صفحه یبایز اریبس لیتحل کی "سرباز"

از مصدق نام برده است.  "پدر" ةدر آنجا با واژ ،مطرح کرده بود نیز سؤال یسر کی و وجود آمد به

 درخواست  می یوقت یداد ول ای را انجام می کار ارزنده کیکرد،  کار می یصورت انفراد هب یلذا وقت

 .توانست بود کار کند، نمی ییایآس سمیالیتأثیر سوس تحتشهر کوچک که  یبورژواز یپت طیمح

 الیسوس ةخچیتار یایزوا یکه رونیا لی. دلمیبرگرد یمجدداً به سؤال قبل ،دی: اگر اجازه بدهذ
های گذشته وجود  که در زمان ییکمبودها دنیبا د لحاظ است که ندیب ،دارم دیدمکراسی تأک

دمکراسی  جادیا مکه عرض کردطور . همانمیکن دایمسائل امروز پ یبرا یهای حل  راه میداشته، بتوان
دمکراسی دغدغة  الیمدرن سوس یاسیحزب س کیداشتن  نیو همچن یحکومت رفاه کیو 
سازمان و  نیوجود آمدن چن هب یباشد. برا خواه در جامعة ما مییو آزاد یاسیس نیاز فعال یاریبس

 ؟ دیدار یاجتماعدة یپد نیرشد ا یبرا ییشنهادهایکرد؟ شما چه پ دیچه با یتشکلّ

اعم از  یمناسب اریبس طیدولت رفاه، اکنون شرا کی جادیتالش در راه ا یبرا ،نظر من به :ک

که  ییزهایچ نیباشد. هم موجود می رانیداری در ا و رشد سرمایه یو معنو یامکانات رشد ماد

و  جیسرکوبگر بس یکشانده است و به زور نهادها باری را به شکست فاجعه  اسالمی یجمهور

شود،  جادینظام ا نیدر بدنة ا یترک گریبار د 88 انیاگر مانند جر. کند میحکومت دارد سپاه 

جامعه است که آنها را شکست  یستیتالیکاپة یهمان بن نیا ،ختیها خواهند ر  ابانیمردم به خ

رشد نموده  یلیخ یستیبرالیمقوالت ل نیبورژوازه شده است. همچن ة ماجامع در دهد و اکنون می
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دارد. منتها مانع ساخت  اجیموارد احت نیرشد خودش به ا یدمکراسی برا الیسوس قاًیاست. دق

 الیسوس یمناسبات برا یراما اگر قد دهد. را نمی تیاست که امکان فعال یحکومت یآن، فشارها

آن  دربگذارد و  یجنبش ملّ دررفتن  یرا براآن  تیدمکراسی فراهم گردد و قانون اول موجود

 زیتواند چ می تیدر نها و کند جادیرا ا یرومندین لیتواند پتانس ، میرشد نماید  بهظرف شروع 

 یجنبش ملّ بهکه مردم  یاعم از امکانات و اعتماد یشتریب زیبدهد و چ یبه جنبش ملّ یکمتر

 کیدئولوژیفرا ا ی وارفراساخت ی،و سراسر  گونه که جنبش عمومی . همانردیبگ آندارند را از 

مانند دوران مصدق! از  ،کنند اعتماد مردم را جلب می یلینوع ساختارها خ نیمعموالً ا واست 

 یکیاگر از لحاظ حساب پراگمات یعنی ؛استفاده کندها  از موقعیت دیدمکراسی با الیرو سوس نیا

مند  تواند بهره نمی اناتامک نی، از افتدیب یدمکراسی از جنبش ملّ الیکه سوس یصورت ، درمیریبگ

 دمکراسی را به تفرق الیکه سوس یزیتنها چ ،گریو قادر به رشد نخواهد بود. به زبان د گردد

ها نیاست. ا یملّ خیو تار یملّ، فرهنگ یمخرج مشترک ملّ نیبرد، هم می نیاز ب ای کشانده

 نبشمخصوصاً نسبت به ج رانیتجارب ا یاست. از سوی رانیما در ا ةهای گذشت ضعف نقطه

دوران را  نیو ا شدهشود با آن منطبق  میراحتی  بهخوب است و  یلیدمکراسی خ الیسوس

، یدمکراسی جهان الیدر خصوص تجارب موفق سوس دیکه شما گفت یزیگسترش داد. آن چ

. نمود یریدمکراسی جلوگ الید و از تفرق سوسردست ک کیتوان  اساس می نیها را بر انیهمة ا

 جرأت کرد.  دیراه است و فقط با کی نیا ،من رنظ به
از  یکی هیقض نی، امیکامالً واقف هست  اسالمی یو خفقان در جمهور یتیامن ی: به فضاذ

استبداد بر مردم فشار  رایاست. ز یو هر نوع حرکت یابی تشکل یمشکالت برا نیتر بزرگ
 یفضا ،در خارج از کشور یدارد، ول بازمی یاجتماع - یاسیحرکت س کیآورد و آنها را از  می
مانند  نیو متفکر یاسیاز کنشگران س یادیز اریو خوشبختانه عدة بس ستیموجود ن یتیامن

 ؟ نمودفراهم  دیبا یامکاناتکرد و چه  دیبه نظر شما چه با .در خارج از کشور هستند ی،عال جناب

 نبودِ یجا همطلوب است. اما ب دهید انجام میکه شما در خارج از کشور  ییکارها نیهم :ک

 یتیاز نقش وجود امن ،عامل نیوجود دارد و ا یاز بستر تحول ملّ ی، دوریاسالم یفشار جمهور

در خارج از کشور  یمتماد انیسالافراد که  یجا با وجودینا . دراست شتریداخل کشور هم ب

 دیگونه که شما فرمود همان طورکلّی به یموجود است. ول ییایآس سمیالیجات سوس اند، دسته بوده

 دیو با ناامید هستندآنها هم  اماای جمع کرد.  دهیا کیشود آنها را دور  که می وجود دارد یقشر

 رایکرد، ز یروشنگر دیبا ،ستمین وسی. من مأدیهای راه نترس یکار کرد و از دشوار داًیشد

 . دیآ نمیدرجور  أسیبا  یروشنگر



 

 

 

 

 



 

 

 حسن ماسالی  -1-15

 .1394فروردین  11ی برابر با  2015مارس  31شنبه  سه وگو: گفت تاریخ
 که دعوت ما را پذیرفتید. با تشکر از شما آقای ماسالی گرامی  مهدی ذوالفقاری:رادیو پویاـ  

وگو شرکت  با درود، متشکرم از دعوت شما و خوشحالم که در این گفت حسن ماسالی:

 کنم. می
خواهم خواهش کنم دربارة سوسیال دمکراسی و تاریخچة آن در جهان و  وگو، می در آغاز گفت ذ:

 شنوندگان این برنامه توضیح دهید. ایران مختصری برای

از جبهة ملّی و هواداری مصدق  کنم، سال است که فعالیت سیاسی می 50من بیش از  م:

شروع کردم و به جنبش چپ رو آوردم. اما سؤال من همیشه این بود که وقتی از چپ 

انحرافی های  های چپ است. من به دیدگاه ها و جریان  یک از گرایش گوییم، منظور کدام می

روسی را قبول نداشتم.  "سوسیالیسم واقعاً موجود"کمونیستی و مائوئیستی انتقاد داشتم و 

شد را هم قبول نداشتم. کشورهای  موجودیت آنچه به نام اتحاد جماهیر شوروی خوانده می

شان با کودتا بر سر کار آمده بود و  دانستند و حکومت دیگری هم که خود را سوسیالیستی می

دانستم که در همان حدّ سوسیالیسم  ای بودند را غیرسوسیالیستی می مانده های عقبکشور

ویژه آنچه در این رابطه در آلمان مطرح  روسی بودند. با سوسیال دمکراسی هم آشنا شدم به

های مختلف  بود و وجود داشت. در تحوالت اجتماعی و تاریخی در سوسیال دمکراسی گرایش

کارانه و راست به نام سوسیال دمکراسی فعالیت  های محافظه ز جریانوجود آمد. بسیاری ا به
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ویژه در انقالب مشروطیت. من  کردند. در ایران هم سوسیال دمکراسی تأثیرگذار بود، به می

ام. فکر  این باره نوشته تعریف خاص خودم را از سوسیال دمکراسی دارم و در مقالة مفصلی در 

توان یک حزب سوسیال دمکرات بر پا  هست که چگونه می و تالش من در این راه بوده و

که خود را  "حزب ایران"ها و خنجی و   کرد. از تجربیات خلیل ملکی و جامعة سوسیالیست

کنم باید  ها و خطاهای آنها درس گرفتم. من فکر می  دانستند، و لغزش سوسیال دمکرات می

مدرن و نوین تشکیل داد. به نظر تالش کرد و حزب سوسیال دمکرات نوین، یعنی یک حزب 

طور احزاب نوین اجتماعی  من در جامعة ایران باید یک حزب سوسیال دمکرات نوین، و همین

 شکل بگیرد. 
داری و آنچه به نام سوسیالیسم تجربه شد، پاسخگوی  واقعیت این است که نظام سرمایه ذ:

برای حل  تواند راه سومی  میمعضالت و مشکالت زندگی مردم نبودند، آیا سوسیال دمکراسی 
مشکالت موجود انسانی و اجتماعی باشد؟ یا الاقل سبب کاهش آنها گردد؟ آیا تجربة 

 توانند این امیدواری را سبب شوند؟ کشورهای اسکاندیناوی می

من تاحدودی روندهای تحوالت در کشورهای اسکاندیناوی و نیروهای سیاسی در آلمان  م:

ام. در کشورهای اسکاندیناوی، سوسیال دمکراسی  پایی را دنبال کردهو بخشی از کشورهای ارو

داری،  طور. اما متأسفانه سرمایه دستآوردهای بسیاری داشته است، در آلمان هم همین

ها از درون و بیرون بر روند مثبت آن، تأثیر بازدارنده و مخربی گذاشتند. به   کاران و راست محافطه

دنبال مدرنیته، عدالت اجتماعی و  زمان به کراسی یعنی همگمان من، افکار سوسیال دم

داری برای حل مشکالت و معضالت  دهد. نظام سرمایه خواهی بودن معنا می دمکراسی

های خود را  اجتماعی، با مشکل مواجه شده است، خُب این مشکالت در کشور صنعتی ویژگی

ی اقتصادی و اجتماعی دارند نیز ها ماندگی دارد و در کشورهای آسیایی و آفریقایی که عقب

های خود را دارد. کسانی که خواستار سوسیال دمکراسی، یعنی رفاه و  خصوصیات و ویژگی

عدالت اجتماعی و دمکراسی هستند، باید تحلیل مشخص از شرایط مشخص جامعه و کشور 

شود برای  نمی ریزی کنند. یک نسخة عمومی  خود داشته باشند و بر مبنای آن تحلیل، برنامه

ای دارای یک محتوای ایدئولوژیک  همة جوامع داد. در ضمن سوسیال دمکراسی را نباید به پدیده

بَدَل کرد. ایدئولوژیزه کردن یک برنامة سیاسی، سرنوشتی مثل اتحاد جماهیر شوروی و 

 همراه خواهد داشت. در واقع ایدئولوژیزه های مافیایی و مناسبات مافیایی به گیری فرقه شکل

ست و جز انحراف، پیامد دیگری نخواهد داشت.  کردن، جا دادن شعورکاذب در مناسبات علمی ا

حل خاص خودش را دارد. اجرای طرح و   رفت از مشکالت، راه بنابراین هر جامعه برای برون
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جامعه، ما را به سوی دمکراسی و   های واقعی و علمی بندی برنامة سوسیال دمکراتیک، در مرحله

خواندند  هایی که خود را سوسیال دمکرات می  سوق خواهد داد. متأسفانه در ایران، جریانعدالت 

بایست بر بنای تحلیل مشخص، برنامة تدارکاتی و  این مسئله مهم را مورد توجه قرار ندادند. می

 ای داشت. روش مرحله
شما در ایران آلترنایتو حل سوسیال دمکراسی برای ایران اشاره کردید، در واقع به نظر   به راه ذ:

حل یا راهی که سبب شود حداقل شاهد کاهش مشکالت اجتماعی، اقتصادی   نظام موجود و راه
 حل پیشنهادی شما چیست؟  و فرهنگی باشیم، سوسیال دمکراسی است؟ یا اگر چنین نیست، راه

انم. البته د حل مطلوب و آلترناتیو مطلوب برای ایران را سوسیال دمکراسی می  من، راه م:

حل مطلوب خود را دارد. اما در ایران باید با برخوردهای تخریبی و   عرض کردم، هر کشوری راه

دانند،  طلبانی هستند که خود را مدافع سوسیال دمکراسی می انگارانه هم مقابله کرد. فرصت ساده

توجه داشت.  کنند که جامعه مذهبی است و باید به مقولة مذهب و اسالم اما صحبت از این می

بایست آنها هم در برنامة  های اجتماعی مختلف جامعه هستند، مثل عشایر که می یا گروه

های التقاطی، ما راه به جایی نخواهیم  سوسیال دمکراتیک نقش داشته باشند. با این نوع برنامه

ع ماندگی اقتصادی را در نظر بگیریم، تودة وسی برد. راهی که تجربه شده است. باید عقب

دارند هم باید مورد  که به زنان و اقوام مختلف روا می  زحمتکشان را نیز باید در نظر داشت، ستمی

شود  های مختلف که مطرح می توجه باشد، سکوالریسم و جدایی دین از حکومت، همچنین ارگان

های  را هم باید رعایت کرد. اگر التقاطی فکر و عمل شود، مشکالت حل نخواهند شد. باید سیاست

هایی که استراتژی ما را   تاکتیکی مطلوبی اتخاذ کرد که در خدمت استراتژی ما باشند، تاکتیک

دار نکند و به خطر نیندازد. برای شروع کار باید سنجیده حرکت کرد، با توجه به شرایط  خدشه

هتِ هایی در ج  برداشت، گام های استوار و محکمی  اختناق باید در داخل و خارج از کشور گام

 حل مشکالت جامعه است.  بندی که سوسیال دمکراسی راه رسیدن به این جمع

و ماهیت کشورهای  ای در مورد کمونیسم و سوسیالسم علمی  من مطالعة گسترده

گویم برای جبران  دلیل می همین به. تجربیاتی هم دارم. ام اصطالح سوسیالیستی کرده به

داری  ای باشد که به سرمایه گونه بایست راه رشدشان به میو در سه قاره  ها در ایران  ماندگی عقب

 .راهی که دستآوردِ آن، رفاه اجتماعی و دمکراسی وسیع اجتماعی باشد انحصاری منتهی نشود،

دارند باید شفاف و روشن برنامة خود را اعالم کنند و بگویند  که در این مسیر گام برمی کسانی

تر اینکه  نظرشان چیست و چه درکی از آن دارند؟ و مهم اصول و مبانی سوسیال دمکراسی مورد

باید به مبانی سوسیال  کار خواهند کرد؟ اگر به قدرت دست یافتند، در قدرت و در نقش دولت چه
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بایست حفظ شود و اجرا  ویژه دمکراسی و عدالت و سکوالریسم می دمکراسی متعهد بود، به

با درک درست از مسائل جامعة خودمان و  به تجربیات تاریخی باید توجه داشت و. گردد

حل   من سوسیال دمکراسی را راه .مناسبات جهانی، گام برداشت و از انحرافات گذشته پرهیزکرد

دانم، در این رابطه به تجربة سوسیال دمکراسی در ایران باید توجه کرد و از  ناپذیر می اجتناب

 های آن درس گرفت.  خطاها و لغزش
هایی مثل آزادی و عدالت اجتماعی، ما   رغم طرح شعارها و خواست ، علی57الب در دوران انق ذ:

بحث و نظر مدوّن و یا برنامه روشنی در چارچوب سوسیال دمکراسی از سوی روشنفکران و 
در آن مقطع مطرح نبود و در  کوشندگان سیاسی و اجتماعی ندیدیم. چرا چنین مسئلة مهمی 

 ار نداشت؟قر دستور کار و خواست عمومی 

بردم، البته واقعة  فعال بودم و مخفیانه در ایران بسر می 57من در دورة رویدادهای سال م:

کنم. درست است که تودة وسیعی شرکت داشتند، اما  را یک شورش کور تعریف می 57سال 

و دارای برنامة درازمدت   یافته، با مبانی فکری علمی این جنبش از یک رهبری درست و سازمان

رو آنها و حوادث شدند  حروم بود. اکثر نیروهای دیگر هم متأسفانه زیر عبای آخوندها و دنبالهم

ها و هم سکوالرها بودند. من در همان هنگام، اعالم کردم که از خمینی و این   که هم چپ

در جریان نباید حمایت کرد، اما دیر شده بود. البته اشتباه هم در کار بود. ما در خارج از کشور، 

کردیم بدون اینکه نظر خودمان را در رابطه با  های خمینی را پخش می منطقة خاورمیانه اعالمیه

ها و این آدم مطرح کنیم. آمدیم تاکتیک بزنیم، استراتژیک خوردیم! من در صداقت   این اعالمیه

هست، بینی سیاسی بود و  های چپ و ملّی شکّ ندارم، اما مسئله کوته افراد بسیاری از جریان

تر اینکه درس نگرفتن از آن  لوحانه با مسائل مهم سیاسی و اجتماعی است. مهم برخورد ساده

های  همه وقایع و فجایع را شاهد هستیم. برای من مسئلة رفاه، دمکراسی و عدالت اجتماعی پایه

رو  دنبال تحقق مبانی سوسیال دمکراسی بود، نباید دنباله کار و فعالیت بوده و هست. باید به

خودی شویم. مهم نیست در اقلیت قرار بگیریم، باید صف مستقل خودمان را  به های خود جنبش

 "خواهی نشوی رسوا / همرنگ جماعت شو"آور و مخرب که  المثل زیان حفظ کنیم. این ضرب

ها و نیروهای   گریبان بسیاری از شخصیت 57المثل ارتجاعی است که در سال  یک ضرب

 لوحی، فاجعه آفرید. بینی و ساده ر بنای کوتهسیاسی را گرفت و ب
هایی برای   ، فرصت57ما در طول تاریخ معاصر، در این صد سال گذشته، قبل رخداد بهمن  ذ:

مطرح کردن و تحقق سوسیال دمکراسی داشتیم، اما این کار را نکردیم یا نتوانستیم این کار را 
های  نوعی دیگر، تالش ملکی و بههای خلیل  تالش 57انجام بدهیم، حتی پیش از سال 
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های اینان هم راه به جایی نبرد،  نژاد یک نمونه است. تالش مصطفی شعاعیان و شکراهلل پاک
 ها.  چرا موفق نبودیم.؟ نه از تاریخ درس گرفیتم، نه از تالش شخصیت

جمله مسائل مربوط به جنبش چپ و  هایم این نوع مسائل تاریخی، از من در پژوهش م:

ملّی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادم و به سیر تحول یا بحران آنها پرداختم. در حقیقت،  جنبش

ماندیم. تشکیالت، حزب و جنبش مدرن  کردیم پا برجا نمی ای که اعالم می ما بر مبانی فکری

ای و  ای و قبیله ضروری بود که ما فاقد آن بودیم. بر بستر مناسبات مذهبی، عشیره

خواستیم کارهای سیاسی نو و مدرن انجام دهیم که عملی نبود.  التقاطی، میهای  عضوگیری

خواندند، با آخوندها همکاری  هایی که خود را سوسیالیست یا سوسیال دمکرات می  افراد و جریان

ها و   طلبی کردند و با آنها حشر و نشر و در رئیس قبایل عضو داشتند. کار با این فرصت می

رود. اینها اشتباهاتی بود که ما و نسل جوان باید از آنها فاصله بگیریم  پیش نمیها   طلبی مصلحت

دهد. فکر و  و بر حذر باشیم. التقاطی فکر کردن و سازمان دادن در جامعة ما جواب نداده و نمی

 نیست.  "از هر خواننده یک ترانه"جریان سیاسی مدرن از ماجرای 
سی، صرفاً نبودِ یک حزب مدرن و نو و سوسیال دمکرات آیا مانع برای تحقق سوسیال دمکرا ذ:

ویژه در داخل کشور کدامند؟ و چگونه  است یا موانع دیگری وجود دارد؟ به نظر شما این موانع به
 شود آنان را برطرف کرد؟  می

فقدان حزب مدرن سوسیال دمکرات صرفاً مانع اصلی تحقق سوسیال دمکراسی در  م:

ای و  ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و مناسبات عشیرهماندگ جامعه نیست، عقب

ای از موانع مهم هستند. برنامة یک حزب مدرن باید با شناخت و بررسی این مسائل و ارائه  قبیله

حل برای اینها باشد. حزب سوسیال دمکرات، با کودتا و به ضرب چماق، سوسیال   برنامه و راه

اید برنامة مدرن و شفاف برای مراحل مختلف داشته باشد و کند. ب دمکراسی را متحقق نمی

ای یی مرحلة گذار و تثبیت یی و  های مرحله ریزی های سیاسی و اجتماعی، با برنامه ضمن فعالیت

های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را  های تحقق رفرم با استفاده از دانش و نظر کارشناسان، راه

توان دمکراسی و  نمی پادشاهی یا نظام جمهوری اسالمی  عملی کند. بر بنای سیستم اداری

های اقتصادی، اجتماعی، اداری و فرهنگی   عدالت اجتماعی را متحقق کرد. باید برای تمام عرصه

 برنامة مدرن و پیشرفته داشت.
و اختناق حاکم بر جامعه، برپایی یک حزب  های حکومت اسالمی  دانیم که با توجه به ویژگی می ذ:

مدرن و سوسیال دمکرات در داخل ایران عملی نیست. در خارج از ایران این مهم عملی است، 
 تواند در داخل کشور ایفا کند؟  گرفته در خارج از کشور چه نقشی یک می حزب مدرن شکل
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های سیاسی در  تواند ستون فقرات فعالیت م: حزب متشکل و با برنامه در خارج از کشور می

اخل باشد. حزبی که بر روندهای جاری در داخل کشور تأثیرگذار باشد و خارج و حتی در د

ها در داخل قلمداد شود، البته مشروط به اینکه در داخل کشور پایگاه   برای حرکات پشتوانة مهمی 

هایی که با فنون مبارزه در شرایط اختناق   ها و هسته  هایی داشته باشد. شبکه  ها و هسته  و شبکه

تواند جنبش فکری و  و در شرایط خالء قدرت، وارد صحنه شوند. حزب از خارج می آشنا باشند

ورزان فراوانی که  ای را در داخل سامان دهد و بسیاری از فعاالن، روشنفکران و اندیشه نظری

اند را به صحنه بیاورد. حزب، یک تریبون خواهد بود برای فعاالن داخل و  سرخورده و ناامید شده

توانند منعکس کنند. در واقع صدای آنها در  نچه که آنان با توجه به شرایط داخل نمیآ انعکاس هر

بایست کمک به  ترین نقش حزب در خارج می شود. مهم المللی محسوب می عرصة بین

 سازماندهی در داخل باشد.
های تکنولوژی و ارتباطی را در تأثیرگذاری سیاسی و سازمانی حزب، در داخل  نقش پیشرفت ذ:

 بینید؟  کشور چگونه می

ویژه در  م: امکانات تکنولوژی و فنی برای ارتباط داخل و خارج کمک بزرگی هستند، به

های تبلیغی و ترویجی؛ البته با رعایت  ها، همچنین فعالیت  ها و شبکه  گیری هسته تقویت شکل

ن رابطه، استفاده شناسد. نکتة دیگر در ای مسائل امنیتی، چون رژیم هم نقش این امکانات را می

از تجارب دیگران در خارج از کشور است. من با احزاب سیاسی در اروپا تماس دارم، تالش من 

اند استفاده کنم. ضمن اینکه  های بسیار داشته این بوده و هست که از تجارب آنها که افت و خیز

تجارب این احزاب  المللی نیز در همین رابطه ایجاد کرد. باید یک هماهنگی و همبستگی بین می

 به ما کمک بسیاری خواهد کرد. 

هم در شرایط غلبة فضای سرخوردگی  و نکته نهایی اینکه، کار ما سخت و سنگین است، آن

اند. باید با حوصله و با انرژی  نشین و غیرفعال شده و ناکامی، کادرهای سیاسی ناامید، گوشه

 ر خارج بود. این نخستین گام است. دنبال سازماندهی یک حزب مدرن سوسیال دمکرات د به

 



 

 

  مدنی جالل -16 -1

 .1393اَمرداد  یکم و بیست با ی برابر 2014 آگوست دوازدهم شنبه سه :وگو گفت تاریخ
 طرح از قبل مصاحبه. قبول برای شما از سپاس و درود ضمن :ذوالفقاری مهدی ـ پویا رادیو

 حین که در "نیومن کال" پرفسور آقای پیشنهاد چرایی راستای در خواهم میها،   سؤال
 .فرمایید ارائه توضیحاتی شنوندگان برای، دادند شما به دانشگاه تان در تحصیل

 در، بودیم کنفدراسیون ما در که زمانی. پویا رادیو گرامی  شنوندگان و شما بر درود :مدنی جالل
 قبول و دمکراسی خطوط بودیم معتقد اکثراً چنین بود که اوضاع ،1974 ویژه به 1970 های سال

 نهایی خواست این که گردید ایجاد فضایی اما شود. پذیرفته شاه طریق از باید  ایران اساسی قانون
 یعنی کرد؛ پیدا غیراصولی شکل، بود کنفدراسیون مصوبات دیگر و منشور در آنچه و کنفدراسیون

 ایدئولوژیک نظریات و دیدگاه یا تبلیغات برای جایگاهی عنوان به را کنفدراسیون که نیروهایی اکثر
 بر من اعتقاد، ها سال همان در سپردند. فراموشی به ای گونه به مسیر را این، بودند کرده تبدیل خود
 این سیاسی بخش هم و  صنفی بخش هم، جهانی کنفدراسیون چارچوب در حداقل که بود این

 عنوان تحتای  مقوله دوران، آن در خاطر همین به. باشد موفق تواند نمی دانشجویی تشکیالت
 و شد مطرح کشوری و دولتی نهادهای وها   سازمان و نظام یعنی ، (1)ها  انستیتوسیون طرف به مارش

در  یعنی شد؛ هم عملی و کردند تعقیب را مقوله این از بخشی، اروپایی روشنفکران و دانشجویان
 توانست می زاویه این از اینچنینی تشکیالت دیگر اینکه یا "سبزها حزب" مثل احزابی ایجاد واقع
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 و قانونگذاریهای  صندلی و کنند شرکت  (1)پارلمانی مبارزات و انتخابات در ای گونه به و باشد موفق
 را جوان نیروهای خواست و کرده ایجاد تغییراتی بتوانند کانال آن نمایند تا از تصاحب را مجلس
 در  (2)مبحث یک، انستیتوسیون طرف به مارش شعار نبود، این جز هم ایرانیان ما برای. کنند برآورده

 هم ها  اپوزیسیون رو از این. کردند می تعقیب را آن روشنفکران اتفاق به اکثراً که بود 1970 های سال
 بخش در ای یشهاند و فکری تغییرات جهت این از باشند، موفق توانستند نمیها   پارلمان از خارج

 توانستند بعدها شکل گرفت و متعادل صورت به  (3)مودرات احزاب و تشکالت و گردید ایجاد بزرگی
 حزب" همین نمونه، یک. باشند کننده تعیین سیاستگذاری در و یابند راه اروپا مجالس درون به

 "نیومن" پرفسور مثل افرادی که بود شده ایجاد فضایی ما برای دوران، آن در. است آلمان "سبز
 اوها   انگلیس، استقالل اعالم و هندوستان از پاکستان دوران جدایی در بود، سیاسی علوم استاد که
 پروفسور زمان آن در بودند. فرستاده پاکستان اساسی قانون تدوین برای نمایندة خودشان عنوان به را
 که بود این زمانی، مقطع آن در او نظر. داشت بوتو علی ذوالفقار با نزدیکی بسیار روابط "نیومن"

 سمت در نه اینکه بودند، حرکت در مسیر آن در اروپایی روشنفکران که برویم را راهی ما است بهتر
 در و برگردیم ایران به ما است بهتر داشت اعتقاد او. برداریم گام اپوزیسیون حرکت سوی و

 را مناسبات، درون از و باشیم داشته فعال حضور جامعة ایران اقتصادی و اجتماعی، سیاسی نهادهای
 مارش" عنوان تحت جامعة خودمان در را داشتند فکر درها   اروپایی دمکراسی که مسیر و تغییر داده

 این بر "نیومن" پرفسور آقای رو این از. کنیم هموار "دولتیهای  انستیتوسیون و نهادها طرف به
 نیروهای کرة جنوبی، یعنی اند؛ رفته جنوبی کرة در بیش و کم که راهی داد، می پیشنهاد دیدگاه،

 کردن هموار و سازندگی حال در طرف یک از آنها و کرده ضبط، داده جا را خودش روشنفکری
 تبعید در نباید تأثیرگذارند. آزادی و دمکراسی مسیر در دیگر طرف از و هستند سندیکایی مناسبات

 ضمن و رفت می پاکستان به بار یک ماه 6 هر، بود بوتو علی ذوالفقار مشاور چون او. کرد مبارزه و بود
  نسل که است این راه بهترین که بود این ایشان پیشنهاد لذا. داد می مشورت به وی، او با مالقات

 آقای طریق از و بروند ایران به است، کشور از خارج که اپوزیسیون نیروی حال عین در و من
 امنیت و بگیرد همگی ما برای نامه امان تواند می، داشت شاه با رابطة تنگاتنگی که بوتو ذوالفقار علی

 تعقیب تحت را ما شاه شکّ بدون بنویسد، شاه برای ای نامه او وقتی و بود خواهد تأمین ایران در ما
 این. کرد خواهد باز کارشناس و جوان نیروی برای را امکاناتی جامعه آن در و داد نخواهد قرار

 من اعتقاد ولی. داد من به 1974 تا 1970 های سال در "نیومن" پرفسور آقای که بود پیشنهادی
 آینده دمکراسی برای را راهی و داد خواهد ادامه خودش دیکتاتوری به شاه که بود این زمان آن در
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 امیدی که بود این در من بحث لذا. کرد نخواهد مهیا کند، تغییر جامعه سیاسی فضای که ای گونه به
 .ماندم اروپا در و نکردم قبول را "نیومن" پروفسور پیشنهاد خاطر همین به. داشت نباید این به

 کوتاه صورت به خصوص این ، لطفاً در"سوم رایش و ایران سیاست" نام به دارید کتابی شما :ذ
 .دهید توضیح شنوندگان برای

 1974 سال از من است. شده برگرفته  (1)از بایگانی پژوهشی و تحقیقاتی کار این. بله :م

 انگلیس "پورتوفیش" از، داشتم دسترسی به آرشیو آنها که کشورهایی تمام در و کردم شروع

 و ایران های سیاست با رابطه در ،بود باز آرشیوهایشان که اروپایی کشورهای دیگر تا گرفته

 بر "هیتلر" که دورانی مفهوم به دوران آن های ابرقدرت استفاده کردم. دوران آن های ابرقدرت

 سیاست. متفقین مقابل در آلمان شدن تسلیم واقع در و اش براندازی پایان تا آمد قدرت سر

 مربوط صفحاتی نیز بخش آن در و بودند فعال آسیا و خاورمیانه در که دیگر نیروهای و انگلیس

 از تا است شده تحلیل ایران دیدگاه از است که بیشتر ایران در متحدة آمریکا ایالت سیاست به

 اشغال ایران و به تهاجم تا رضاشاه سیاست اینکه. بیگانه یا خارجی های قدرت و نیروها دیدگاه

 کند. پیگیری را غیروابستة خودش و مستقل خواست سیاست چگونه می رضاشاه. بود چگونه ایران

 با شکل این به تنگاتنگی مناسبات او. نامند میها   ای توده که بود چیزی آن برعکس رضاشاه سیاست

 فقط متفقین شد. همراه آنها با انگلیس بعد کردند و حمله ایران بهها   روس اینکه. نداشت   آلمان

 که ای گونه به. نمایند تسخیر عراق تا قفقاز از را نفت و زیرزمینی منابع که آمدند به ایران خاطر این به

 ذخایر و شود وارد عراق به قفقاز کانال و خطوط از و "استالینگراد"طریق  از خواست می "هیتلر"

 آنها با زمان آن در که متفقینی دیگر وها   روس وها   انگلیس حرکت. کند تصاحب را آنجا انرژی

 رضاشاه که اتهام  این و بیندازند قدرت از را رضاشاه تا داشت ای بهانه یک به نیاز، شدند همراه

 تاریخی دروغ یک است کرده می همکاری "هیتلر" با ویژه به و بوده استعماری های قدرت عامل

 بدهد آوانس انگلیس به بود مایل نه که سیاستی بود،  (2)طرفی بی سیاست دنبال به رضاشاه. است

 راه و باشد مستقل ایران که گردید آن مصروف زمینه در این رضاشاه کوشش لذا. روسیه به نه و

 و  بهانه به نیاز ،1941 سال در ایران اشغال برای شد، زده رضاشاه به که اتهاماتی. برود را خودش

 .کردند طرح ایران در روسیه عوامل اتفاق به قریب را این که داشت احیاناً اتهاماتی
 از دمکراسی سوسیال اینکه به توجه با است، دمکراسی سوسیال بحث مورد در امروز گفتمان :ذ

 خصوص در مطالعاتی و هستید کشور این مقیم سال سالیان نیز شما و است برآورده سر آلمان
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 .بیان فرمایید مختصر صورت به ایران و اروپا را در تاریخچة آن رو از این دارید، کشور این

 نام هرچندکه داشتیم، دمکراسی سوسیال نیروی ایران در ما، هستید آگاه شما که طوری به :م

 ایران در "عامیون اجتماعیون" ترین آن، حزب مهم کردند، نمی حمل خود با را دمکراسی سوسیال

 اشخاص بسیاری مشروطه، انقالب جنبش دوران در ویژه به بسیاری در جامعه گذاشت، و تأثیر بود

 چون داشتیم، مشروطه جنبش ما، من اعتقاد به اما کنند، می صحبت مشروطه انقالب از که هستند

 تاریخچة سوسیال رو، در مورد از این. نشد برآورده دوران آن در انقالب یک های ویژگی از بسیاری

 "عامیون اجتماعیون" همان درون در حرکت این بزرگ بخش، من اعتقاد به ایران، در دمکراسی

 و داشتند جایگاهی ایران اساسی قانون تدوین در ویژه به قانونگذاری، در ای گونه به وجود دارد. آنها

 از بعد اما نبود، عملی دیگر رضاشاه دوران در هرچند ها، یشهاند و تفکر این از بخشی حال عین در

 سوسیال نیروهای شد و ایجاد سیاسی های آزادی برای فضایی ،1941 سال در متفقین آمدن

 ایران در دمکراسی یشة سوسیالاند اما نداشت، وجود فرم این به حزبی البته. گردیدند فعال دمکرات

 این با که جریانی عنوان به جبهة ملّی، تشکیل از پس افرادی را یشهاند این از بخشی و بود

 تشکیالتی و ملّی حرکت یک صورت به چون و بردند ملّی جبهة درون به داشتند همکاری تشکیالت

. باشد داشته آنجا در جایگاهی توانستها   جناح وها   طیفهمة  نمایندگی به دمکراسی سوسیال، بود

 به داشتند و را خودشان اجتماعی پایگاه و دیدگاه ملکی خلیل مانند یهای دمکرات سوسیال البته

 زیادی موفقیت هرچند شدند، محسوب می ایران در دمکراسی سوسیال نمایندگان من، اعتقاد

 دیگر دمکراسی سوسیال اَمرداد، 28 کودتای از بعد. بودند تأثیرگذار حال عین در اما دست نیاوردند، به

 کالً ایران در سیاسیهای  تشکل و احزاب چراکه نبود. باشد، فعال بتواند که پایگاهی عنوان به

. نداشت وجود ایران در کند بازسازی دوباره را دمکراسی سوسیال بتواند که حرکتی و بودند ممنوع

 احیاناً که حرکتی تاریخی، های بخش از کدام هیچ در اَمرداد 28 از پس زیرا کرد، پیدا ادامه روند این

 نماید، تبلیغاتی کار حتی فراهم کند یا را دمکراسی سوسیال و دمکراسی مناسبات ایران در بتواند

که  کشور از خارج تبعیدی افراد بعد توسط به 1960 سال از ها فعالیت این لذا،. نبود پذیر امکان

 وجود دیگری پایگاه یی چون جهانی کنفدراسیون در ای گونه به بودند، دمکراسی سوسیال هواداران

 شد. عنوان می نظریه و دیدگاه یک صورت به همیشه نداشت یی
 جوامع معضالت حل برای کدام هیچ و داشت وجود سوسیالیسم داری و سرمایه قطب دو دنیا در :ذ

 که آنچه حتی. دهند ارائه حلی  راه نتوانستند پیشرفته، چه و پیرامونی جوامع چه، مختلف
 در برخی کشورها، آنچه اما. کرد عمل تر ناتوان داری هم سرمایه از شد، می خوانده سوسیالیسم

 سوسیال سیستم، کنند می اعالم خودشان که حوزة اسکاندیناوی کشورهای طورمثال به
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 ندارم، را کشورمان با مقایسه قصد البته. باشند هم موفق و توانستند اند کرده اعمال را دمکراسی
واردات  اقتصادی، رشد عدم، تورم، فقر، بیکاری مثل مصائبی با فعلی ایران اینکه رغم علی ولی
 حل  راه یک عنوان به دمکراسی سوسیال از شود می آیا ،است گرفتار دست این از مسائلی و رویه بی

 ؟باشد جامعة ما در پیشرفت ضامن تواند می آلترناتیو این و کرد صحبت عملی و معقول

، فرهنگی تحول نوع هر از بازدارنده عامل یک هستند، اسالم اسارت در که جوامعی :م

 انقالب و روشنفکری دوران که اروپا درون تحوالت در مقایسه با. وجود دارد انقالبی و اجتماعی

 و کرد مشاهده توان می بعد به 1800 های سال مناسبات را از تأثیرگذاری است، فرانسه کبیر

 استبدادی کشورهای ما، کشور پیرامون یعنی ایم؛ نداشته ایران در ما را مناسباتی چنین متأسفانه

 به ما کشور مرزهای، شود می شروع اروپا در مدرنیته حال عین در و روشنگری که زمانی. بودند

 این گذارند نمی که هستند مانع نیروهای از یکیها   عثمانی در واقع. شد می ختم ترکیة عثمانی

آنچه  دلیل همین به شود. وارد کرد، می مناسباتی که در دوران عثمانی حکومت درون حتی یشهاند

 به گذر کردند، فرانسه کبیر انقالب دوران از و شدند برخوردار روشنگری دوران از ها اروپایی که

 کند. پیدا اشاعه توانست اروپایی کشورهای تمامی  در رقم زد وفرانسه را  نو های یشهاند ای گونه

 کشوری تنها. نبودند نقش هم بی ما همسایگان حال عین در و نبودیم برخوردار تحوالت این از ما

 سرزمین یک به که است ترکیة امروزی، است نزدیک اروپا به که دارد قرار ما همسایگی در که

 که کشورداری و سیاسی، فکری تغییرات تمام و تحوالت و آثار حتی. است شده تبدیل اسالمی 

 طی گام به گام را اسالمی  جریان یک که "اردوغان" توسط، بود کرده نهادینه "آتاتورک"

 با شمال در است، بوده همیشگی ما مشکل لذا. است رفته بین از اختهاند راه به گذشته سال10

 از داشتیم، کار و سر ترکیة عثمانی با غرب طرف از و بودند افتاده عقب مراتب به کهها   روس

 در عربی افغانستان. کشورهای مثل هستند، هم هنوز و بودند ای قبیله که کشورهایی هم با شرق

 امروز آمدند و شمار می به توحش نمایندگان و افتاده عقب اتفاقشان به نیز قریب فارس ناحیة خلیج

 ما هرحال به. کنند می پول و تسلیحات لجستیکی، از اعم هایی کمک داعش به مستقیم صورت به

 بسزایی نقش اسالمی  توحش و مانده عقب مناسبات ایجاد در که ایم بوده همسایگانی دارای

 دارد، باز نگه روشنگری سوی را به شرایط و فضا بتواند که نیرویی در بین آنها، و اند داشته

 اروپا اتحادیة عضو که بود مذاکرات حال در ترکیه وقتی داشتیم امید ما از بخشی. ایم نداشته

 متأسفانه اما کند. ایجاد جامعة ما را نیز در فرهنگی و اجتماعی، سیاسی تأثیرات، اتفاق این با شود،

 رود می اسالمی  توحش طرف به بیشتر شده، ایجاد منطقه در گذشته سال ده طی که تحوالتی

، داریم کشورمان پیرامون که مشکالتی تمام با رو، این از. مدرنیته پیگیر حرکت یک سوی به تا
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 و بکشد پایین به قدرت از را حکومت این که دارد آمادگی این ایران مردم ذهن دارم اعتقاد من

 و سیاست در اعتدال، ایران مردم های خواستهترین  عمده از یکی برود. مدرنیته سمت به جامعه

 دمکراتیک نیروهای برای راه، برود سرنگونی و براندازی طرف به حکومت این اگر. است اقتصاد

، شده بزرگ اروپا در که جوان ایرانی نیروی که همچنان. شد خواهد هموار دمکرات سوسیال و

 باور کسی و دارند شرکت سیاست در مستقیماً حاضر حال در آنها از بخشی و دیده آموزش

این . باشد است ایران متولد که  خانمی آلمان، دمکرات سوسیال حزب مدیرکل که کند نمی

 عمیق طور به را دمکراسی سوسیال مناسبات گیرایی آمادگی ایرانیان، که است این بیانگر موضوع

 و ترکیه برعکس و کرد تکیه سرمایه این به باید که است این بر من اعتقاد. دارند خودشان در

 که همچنان. داریم دمکراسی سوسیال به زیادی  (1)گرایش ها ایرانی ما، منطقه کشورهای دیگر

تفکر و  اما است دمکرات سوسیال گفت نمی هرچند مصدق محمد دکتر باشید، کرده توجه اگر

 و ملّی نیروی او یک. بود ایران مردم محبوب و گرایش داشت دمکراسی سوسیال اش به یشهاند

 استبداد که داریم نیاز شرایطی و فضا به ما لذا. بود سوسیال حال عین در و دوست انسان یک

 من اعتقاد. شود هموار دمکراتیک سوسیال مناسبات ایجاد برای راه و برود بین از ساله 35 حاکم

 نخواهد شوروی اتحاد جماهیر طرف به ایران. رفت نخواهیم را ناموفق های راه ما که است این بر

 جمهوری که رحمی  داری بی سرمایه به هرگز شد، همچنین نخواهد کمونیستی هرگز و رفت

 ایران در آزادی و اجتماعی عدالت در حال حاضر. داد نخواهد تن است کرده ایجاد اسالمی 

 ایران در اجتماعی محنت و بیکاری، گرسنگی، فقر که هستیم آن ناظر ما کننده نیست. تعیین

 این از رفت برون برای ایران نجات راه من، اعتقاد به. را گرفته است ها همة خانواده گریبان

، است کرده ایجاد اسالمی  تبهکار و دزد، گر شکنجه، جنایتکار رژیم که بستی بن و کنونی بحران

 .است سرزمین آن در دمکراسی سوسیال مناسبات ایجاد، براندازی آن از بعد
تعلق سیاسی  مختلف های گروه به عناوین گوناگون به که سابقهای  چپ از اعظمی  بخش :ذ

 مند عالقه دمکراسی سوسیال به آنها اکثر، بریم می نام چپ عنوان به آنها از خاطر دارند و ما
در  موجود معضالت و مشکالت از رفت برون راه کردید، اشاره شما که گونه همان و اند شده

 فرضاً که کنند نمی صحبت مشخص اسم این از اینکه رغم علی. بینند می راه این را جامعه
را  آن محتوای ولی است، دمکراسی سوسیال آلترناتیو جامعة ما امروزه مشکالت حل  راه بگویند

 های دنبالة صحبت که من بندی جمع این آیا بپرسم شما از خواهم می لذا نمایند. بیان می
 ؟دارید دیگری بندی جمع شما یا؟ است درست شماست

                                                           
1. tendencıes. 
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 های تئوری اختیار در را خودشان جوان و دینامیک نیروی سال سالیان که کسانی آن :م
 این به شوروی فروپاشی از بعد، بودند گذاشته لنینیستی یا استالینیستی و یا انقالبی چپ کاذب

 خوبی الگوی هیچ( روسیه) شوروی در واقع. است بوده ناموفق این تجربیات که رسیدند واقعیت
 تجربیاتی آن. ندارند دیگری گاه قبله افراداین  من، اعتقاد به. است نبوده آزادی و دمکراسی برای

 از. کند تکرار خواهد نمی دیگر، کرد یوگسالوی ای گونه به و چین یا روسیة شوروی با بشریت که
 ما که نیستند مایل آنها نیستند، مستثنی قضیه این از هم تبعید در ایرانیان یا ما، جوانان رو این

 دارد، نگه اسارت در را جامعة ما باشد و مشکل بسیار آن برگشت از که را برویم راهی احیاناً
 خود اسارت در ای گونه به را جامعة ایران دهند و انجام می آخوندها حاضر حال در که کاری
 به اعتقادی دیگر، شد پاشیده یشانها آل ایده که جریاناتی آن ویژه به جوان نیروی. اند گرفته

 و رفاه دولت در و رفاه، نوآوری در را نیازشان بلکه ندارند، ورشکستة گذشته و شده تجربه های راه
 شبیه ویژه به اروپا همانند دمکراسی یک که است این بر آنها اعتقاد. بینند می دمکراسی در هم

 سوسیال قبال از دارند آنچه و اند بوده آوانگارد راه این در که حوزة اسکاندیناوی کشورهای
 جامعة ما اگر. آیند شمار می به جامعة اروپا ثروتمند کشورهای از حال عین در و است دمکراسی

 در فقط این مهم،، کند حرکت اسکاندیناوی کشورهای مسیر در و نموده ایجاد تحولی بخواهد
 به. ندارد وجود دیگری راه و کند ایجاد تواند می دمکراسی سوسیال که است مناسباتی گرو

 با شناسم و تبعید آنها را می در و دانشجویی جنبش دوران از من که افرادی اکثر خاطر همین
های  نظرگاه و  ، دیدگاه (1) طرف مفهوم به بایست می ایران که معتقدند، دارم آشنایی افکارشان

 که احزابی وجود آید تا به فضایی است نیاز حال عین در کند. حرکت اسکاندیناوی کشورهای
 محور یک عنوان دمکراسی به سوسیال و شوند تشکیل ایران در دمکراسی هستند مدافع

 این، هستم آن شاهد من آنچه. باشد کننده تعیین بتواند فرهنگی و اجتماعی روابط و کشورداری
 امروز ولی بودند، انقالبی و چریکی مبارزات موافق گذشته، در که دارم زیادی دوستان من که است

 برای دمکراسی سوسیال بایست می اسالمی،  جنایتکار رژیم براندازی از بعد که اعتقاد دارند
 و شده تجربه الگوهای از باید ما که بر این باورند اتفاق نیز به قریب و شود جایگزین جامعه سازندگی

"توپاماروس" راه اینکه نه کنیم، استفاده موفق
"چگوارا" یا(2)

 ها  فلسطینی که حرکاتی یا را برویم   (3)
 فعاالن حاضر حال در که است راهی بلکه. نیست هایی راه چنین ایران راه کنند، می یا کرده

 سوسیال زیرا بینند، می دمکراسی سوسیال درون در آن را ،دانشجویی جنبش و گذشتة سیاسی
 .باشد ایران برای آلترناتیو بهترین تواند می و است بوده موفق و شده تجربه دمکراسی

                                                           
1. concept. 2. Tupamaros. 3. Che Guevra.   
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 جامعة ما در دمکراتیک سوسیال نظام یک برگزاری خواهان امروزه که کسانی از بسیاری :ذ
نیستند،  من نظر مد اند، آمده دنیا به آن از بعد یا انقالب دوران در که جوانانی البته یی هستند

 حل  راه به اکنون کردند می فکرتر  رادیکال یا دیگری نوع به گذشته در که دوستانی منظورم
 چرا اند. کرده پیاده شمالی اروپایی کشورهای در آنچه همانند یی معتقدند دمکراسی سوسیال
 یا حل  راه این که نکردند فکر ایده این به انقالب از قبل دوران در ما گذشتة سیاسی فعاالن
 ؟باشد جامعة ما معضالت حل پاسخگوی تواند می مترقی آلترناتیو

 در دادند می تشخیص زمان آن. بود قطبی سه روز آن دنیای که است این من برداشت :م

 روسیه همانند کشورهایی اقمار در نبودند،ها   قطب آن در اگر و بگیرند قرارها   قطب این از یکی

 روسیه به یا بودند مجارستان یا لهستان، چکسلواکی کشورهای از یکی در که افرادی. باشند

 برای 1974 سال تا مثالً افرادی اگر، نبودند برخوردار مستقل یا غیروابسته دیدگاه از، رفتند می

 سمت به افراد این گرایشات، بودند تالش در کنفدراسیون در دانشجویی جنبش کردن متالشی

 آنها بیشتر باشد. ها ملت نجات نهایی راه تواند می مائوئیسم بودند که معتقد آنها. بود ها چینی

 دست در نمود، می عنوان را دهات طریق از شهرها ایدة تسخیر که تونگ مائو تسه جزوة قرمز

 در داشت وجود نسل این درون در که مباحثی دیگر، بیانی به. یشیدنداند می گونه نیز این و داشتند

 جمهوری احیاناً یا روسیه مثل بیگانه های قدرت ایدئولوژیکی و سیاسیهای  کنسرسیون چارچوب

 کوبا انقالب و "چگوارا" مثل افرادی راه به که بودند بخشی یا بود کشورها دیگر و چین خلق

"خوجه انور" هوادار که هستند هم هنوز افرادی اینکه یا داشتند، اعتقاد
ماندة  عقب های دیدگاه و  (1)

 توانید هم می شما و در دسترس است که آنها در جزوات. باشند می دوران آن آلبانی در دهقانی

 ضد و مستقل رژیم را بیگانه های قدرت به وابسته و اسالمی  جنایتکار رژیم اینها بخوانید،

 قرار فکری انحرافات در کماکان گروه، این از بزرگی بخش، من اعتقاد به دانند. می امپریالیستی

"پوت پل" مثل شانهای یشهاند و افکار و ندارند اعتقاد نوآوری به چون دارند،
 فرقی و است  (2)

 آنها جنایات و دانستند می خلقی تشکیالت را خودشان که خلق مجاهدین سازمان مانندِ. کند نمی

 و افکار آنها از بخشی گفت توان می مجموع در دارد. همخوانی داعش امروز عملکرد با

 قدرت در چگونه یا شوند نزدیک قدرت به توانند می چگونه دارند و اینکه ارتدوکسی های یشهاند

اسالمی  حکومت دامن به خواهند می که جاسوس و فاسد عوامل ای عده چگونه و باشند سهیم

 علیه و کنند می استخدام شاعر و زن قلم عنوان تحت راها آن، کنند با آن همکاری یا بروند 

 و ناپذیرند تغییر تشکالت و نیروها این. بگویند ناسزا که کنند می تحریک خود مخالف نیروهای
                                                           
1. Enver Hoxha. 2. Pol Pot.  
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 این گفتم که گونه همان .اند مانده خودشان نوستالژیکی های یشهاند و افکار همان درون در

ایران  منافع یا انسانیت نفع که به خلقی سیاست یا ملّی سیاست آنها. است مجاهدین تشکیالت،

 آنها، قدرت جنگ این در. است اسالمی  حکومت با قدرت جنگ مسئلة آنها بلکه. ندارند باشد را

 که باشیم داشته انتظار نیروها این از نباید الزاماً بنابراین پس. اند گرفته را داعش طرف یا هواداری

 قرار شرایط و فضا در این تشکاّلت این چون اشند،ب  (1)یا انسانی یشمنداند کنند، فکر مترقی

 خود به خود، شد ایجاد آنها در که مختلفی های دیدگاهدلیل  به تشکاّلت این من، اعتقاد به. ندارند

 ،اند مانده که بخشی. ندارند تشکیالتی یا سیاسی واقعی حیات دیگر اینها یعنی شدند؛ متالشی

 اکثریت که سازمان تشکیالت مثل اسالمی  حکومت دامن در از آنها جزئی جریاناتی هستند که

 کار  این حکومت برای و هستند اسالمی  حکومت فنر کمک و جاسوس یا خبرچین جریان

ها   ای توده دارند، یا روسیة کنونی و "پوتین" آقای با متعددی های وابستگی ای گونه به و کنند می

 که هستند جایگاهی دنبال به اینها زیرا. نیستندآل  دارای ایده و کردند می گذشته در کاری چنین

 و سر نیروها این با ما. شود تأمین دارند، وابستگی آن به که یهای قدرت منافع یا شان فردی منافع

 "توپاماروس" خطوط که نیروهایی همان که باشیم خوشحال بایست می طرفی از اما داریم، کار

 دمکرات سوسیال حتی و دمکرات و معتدل های انسان به امروز، داشتند را "پوت پل" احیانا یا

 احیاناً و سیاسی اعتبار هیچ دارای گذشته، های تئوری و ها راه که معتقدند و اند شده تبدیل

، راه آن در و بروند شده تجربه و نو   (2)دنبال مفهوم به باید بلکه نبوده، شناسی جامعه و اجتماعی

 درون در اتفاق به قریب را این گردد. هموار دمکراسی سوی به ایران آیندة که شود ایجاد فضایی

 .کنیم مشاهده می دمکراسی سوسیال

 از خارج چه و داخل در چه موجود، معضالت و ها گروه سیاسی مختلفهای  نظرگاه با رابطه در :ذ

 و راه سر بر که موانعی خصوص در فرمودید، که نکاتی و نگرش و فکر طرز این از جدا و کشور
 .دهید توضیح مختصر صورت به دارد، وجود ما جامعة در دمکراسی سوسیال رشد

 رژیم این تمامیت یانداز بر راستای در باید وهلة نخست در ما کوشش، من اعتقاد به :م

 است ایستاده و نوآوری یشة نواند نوع هر مقابل در که است جریانی مذهب، نهاد. باشد کنونی

 یشمندیاند هر و هستند قدرت سر بر جنایتکاران این سال 35 هستید مطلع که گونه همان و

 گیرند و می اقرار و اعتراف او از کنند، می ظاهر تلویزیون در را او اینکه از بعد وگیرند  می را

 یکپارچگی براندازی صرف را خودمان نیروی باید نخست ما، لذا. رسانند می قتل به را او سپس

                                                           
1. humanist. 2. conception.  
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 وصل مفتی و آخوند، مذهب به ای گونه به که جریاناتی این تمامی  و نماییم حکومت این

 دارایها   حسینیه وها   حوزه نباید آینده ایران در، من اعتقاد به. کنیم اعالم منحل را هستند

 خواهند سیاسیهای  نیرو برای اجتماعی موانع از بلندی های کوه اینها چون. باشند جایگاهی

 آخوندها لباس خلع مقولهترین  واجب مثال، طور به که کرد ایجاد فضایی باید آینده در و بود

 شریعت و فَتوا از ما که چه آ. بدهد فَتوا تواند نمی کسی که گردد ذکر جزا قانون در و باشد

 ایجاد دینی نهادهای نام آنها تحت که نهادهایی و ببریم جزا قانون زیر به را کردیم تجربه

 دمکرات سوسیال حزب مثل الئیک نیروهای ما تالش لذا. کنیم اعالم منحل را کنند می

 و آخوند، دین به وابسته جریانات آینده در که باشد دینی فاسد جریان این انحالل باید ایران،

 ایجاد بارو  نمایند. از این حاصل اختالل ما کار در که باشند داشته اختیار در فضایی نباید مال

 اعتقاد به باشند. داشته دخالت سیاست در نتوانند آنها که بلند، دیوار کشیدن یعنی فضا، این

 در اصوالً بلکه، باشند داشته دخالت دولت نباید در آنها که نیستای  مقوله تنها این، من

 هیئت یک عنوان به باید می الئیسیته دارند، اعتقاد آن بهها   دمکرات سوسیال که ای جامعه

هر  را دین نقش کند. پیدا اشاعه ایران فرهنگ و پرورش در هم و آموزش در هم اجتماعی

 تواند نمی دین جامعه، در اما بکند، اش روانة خانه مقولة فردی یک عنوان به تواند کسی می

 حوزة ارتباط از دین که نماییم ایجاد فضایی جامعة الئیک برای باید ما لذا. باشد کننده تعیین

 کار و دارد نیاز جزا قانون به این مورد، از بخشی و برود بیرون فرهنگ و سیاست، اجتماعی

 صحبت سکوالریسم از همیشه که افرادی این. پذیرد انجام ایران در باید که فرهنگی

 را و تکایا حسینیه، مسجد، آخوند جریان خواهند می آینده در که هستند نیروهایی کنند، می

 آنجا در کارآمدی سکوالریسم که کردیم تجربه ایران در ما. دهند دخالت سیاست در بیاورند و

 را قدرت توانستند نمی مال و آخوند هرگز، بود سکوالر شاه زمان در جامعة ما اگر. نداشته است

 بنابراین. کنند عام قتل را ایران مردم و بنشینند قدرت بر 1357 سال در و کنند تصاحب

 شک بدون. است قدرت از مال و آخوند گرفتن سهم برای راه کردن هموار فقط سکوالریسم

 اینها، کند می صحبت نهاد پاک آخوندهای دهد و از می سر را سکوالریسم شعار که پهلوی رضا

 برای باری بیشتر بلکه شود، الئیک جامعة ما که بروند مناسباتی ایجاد طرف به توانند نمی

، اینها انحرافی عملیات و کار قبال از احیاناً. است پرداخته مبارزه به نسلی که هستند فضایی

. بدهند سهم قدرت در را آخوندها دیگر بار باید یعنی ببیند؛ خسارت تواند می آینده نسل

 در بخواهد دمکراسی سوسیال اگر معتقدم منایم،  وختهاند سال 35 در که ای تجربه براساس

 و آموزش، دولت، سیاست در و شود خصوصی امر یک باید دین شک بدون، باشد موفق ایران
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 بهترین تواند می است و فرانسه در که فضایی همانند. باشد نداشته شرکتی هیچ، فرهنگ

 جریان با مبارزه ابتدا دمکراسی، سوسیال تقویت برای من دیدگاه رو این از. باشد ما برای نمونه

 و تجاوز، تروریست، قتل، ستیزی زن که است دین چون. است دین ماندة عقب و ارتجاعی

 نیروی بایست می ما لذا. کند می و کرده اعالم طبیعی امری عنوان به را مردم به تعرض

 و سیاست، آموزشی، فرهنگیهای  حوزه تمام از را دین که بگذاریم اصل این بر را خودمان

 دین جایگاه یقیناً، کنند همکاری مردم و شویم موفق اگر چنانچه و برانیم بیرون به اقتصاد

 .هست فرانسه جمهوری در حاضر حال که شد خواهد همین

 و امروزی مترقی نیروهای مجموعه خواست که ای گونه به باشد، می ها حل  راه محور حول سؤال :ذ
 داخل در اگرچه است. جامعه در دمکرات سوسیال سازمان یک داشتن سیاسی آزادیخواه، فعالین
دمکراتی  سوسیال همان شبیه چارچوبی و محتوا من بحث گذارند، می آن روی  اسمی هر ایران
 رابطه در این لذا. کردید اشاره آن به هم شما که حوزة اسکاندیناوی است در کهباشد  می

 مترقی نیروهای هم بتواند که سیاسی حزب یا جریان چنین ایجاد بر مبنی شما پیشنهادهای

 محور یک دور را ایران از خارج آزادیخواه و رادیکال نیروهای هم و کند بسیج را کشور داخل
 چیست؟ کند جمع

 از بخشی که است ای گونه به کشور از خارج فضای گرایش که است این بر من اعتقاد :م

 سال قبل از که جوانی نیروی، باشد خاطرتان اگر یعنی است؛ شده غیرسیاسی، جوان نیروی

 اما شد. های سیاسی می جذب فعالیت، آمد می کشور از خارج به تحصیالت برای احیاناً 57

 چون نیستیم، برخوردار دانند، می پناهنده را خودشان که بخشی جز به نیرو این از اکنون

 جریاناتی ها طلب اصالح همین خود. است کرده مغزشویی را اینها از بخشی، اسالمی حکومت

. هستند کروبی و موسوی هواداران بودیم از آن شاهد ما که کانادا در ویژه به اند کرده ایجاد را

 از خارج به حاضر حال در که گروهی آن هستند. حکومت اینهای  شسته مغز ای گونه به اینها

 باشند، فعال توانند نمی یا نیستند ایران در سیاسی فعال نیروهای از که کسانی و آیند می کشور

 و سیاسی آموزش حاضر حال رسند. در می قتل به، بیفتند حکومت دست به شانسی بد از اگر

 های فعالیت دارد تمایل و برود دانشگاه به خواهد می ایران در که نسلی برای اجتماعی

 وابسته و حکومت تبلیغات وسیع امکانات یعنی است؛ مشکل بسیار، باشد داشته اجتماعی

 ما. است بیشتر بسیار فاشیستی و ارتجاعی افتادة عقب عقاید و خرافات به جوانان این کردن

 خود مثل دوران آن در ما جوانان اما کرد، می سرکوب شاه اگر و نداشتیم را فضا این شاه زمان

 سیاسی نیروهای و جذب آمدیم می کشور از خارج به احیاناً و بود باز بسیار مان دیدگاه ما،
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 دانشجویی جنبش جذب گرایش نداشتیم، مشخصی سیاسی نیروی به یک اگر. شدیم می

 در واقع،. بود تبعید در و خارج پارلمانتاریسم ای گونه به و جمعی فعال حرکت یک که شدیم می

 اما. دادیم انجام میها   کنگره یا واحدها در یا کنفدراسیون درون در را سیاسی های جدال تمام

 شویی مغز یعنی شوند؛ نمی سیاسی نیروهای جذب، آیند می کشور از خارج به که افرادی اآلن

 نیرویی کمتر شما و است قوّی بسیار سیاسی نیروهای از جوان نسل جداسازی و حکومت

 حال در را مشکل این ما لذا،. کند خودش جذب را جوان انسانی نیروی که کنید پیدا توانید می

 سوسیال و مقولة دمکراسی تب برای که است این بر من اعتقاد خاطر همین به و داریم حاضر

 را کار همین باید هم اکنون، گذاشتیم مشترکیهای  آکسیون که همچنان ایران، در دمکراسی

 را انجام کار این کمتر که ما ستها  سال جمعی، کارهای در خصوص مثال طور به. انجام دهیم

 و نزدیک دوستان به من پیشنهاد عراق است و در داعش جنایات ،راستا در همین یم.ا داده

 در عراقها   اسالمیست جنایات به و بگذاریم سمیناری یا کنگره باید ما که بود این تشکاّلت

 مقابل نباید ما است، عمومی  عام قتل و جمعی مسئلة جنایت یک مقولة داعش زیرا. بپردازیم

 در را مقوله که انجام دهیم این است توانیم می که کاری حداقل. کنیم سکوت جنایتکاران این

 این از خودمان مخالفت بر مبنیای  قطعنامه مشترکاً و کنیم مطرحای  کنگره یا سمینار یک

 مرز کیلومتری 50 در که است ایران سرزمین برای تهدیدی این چون نماییم؛ اعالم را جریان

 توانیم نمی ندارد، اما مستقیم مسئولیت، جنایات این مقابل در ما نسل هرچند. ما قرار دارد

 امنیتی و جاسوسی سازمان جانب از که یافته سازمان جنایات این مقابل در ما. باشیم تفاوت بی

NSI، و موساد MI6 مدت به سازمان موساد خود را البغدادی ابوبکر و پذیرفته صورت انگلیس 

مردمی  ضد، ارتجاعی سیاسیت لذا. کنیم سکوت توانیم نمی است، داده  نظامی تعلیم سال یک

 و عملیات باید. کرد محکوم باید را جاسوسی و اطالعاتی تشکیالت سه این انسانی ضد و 

 تعلیم ترکیه  نظامیهای  پایگاه در حال به تا را داعش افراد که کرد محکوم را اردوغان عملکرد

 ایران مردم علیه تهدیدی همزمان داعش، تهدید و هستیم ایرانی ما چون. است داده نظامی 

 که یهای همة دولت از باید باشیم و خاموش توانیم نمی جنایتکاران این مقابل در ما. است

 برسانند کمک منطقه مردم به که بخواهیم هستند، انسانی برداشت و یشهاند دارای بیش و کم

 به داعش حرکت برای شرایط و فضا ازهاند چه اسالمی تا  حکومت که باشیم این نگران و

. کند می تهدید را ما دفاع بی ملت داعش، خطر یعنی دارد؛ می نگه باز ایران را مرزهای سمت

، کشور از فرار ضمن جنایتکار آخوندهای شکّ بدون، بپذیرد صورت نظامی  درگیری اگر

 .برد خواهند خود با را مملکت ثروت میلیاردها
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 دارد، را دمکراسی سوسیال رویکرد مشخصاً که برنامه این در بتوانیم که است این بحث :ذ
 بتوانیم با امیدوارم و دارد را خودش اهمیت و جایگاه بحث این چون ببریم، پیش را موضوعات

 .برسانیم رادیو شنوندگان عموم آگاهی به و مباحث بپردازیم این به سیاسی فعالین دیگر و شما

 با توانیم می ما چگونه حاضر درحال که کنم اشاره نکته این به خواستم می من. بله :م

 چه و بنشینیم میزگردی با یکدیگر پشت دارند، دمکراسی سوسیال به تمایل که یهای نیرو

 از خارج در اپوزیسیون نیروهای تمامی  مجموع، در چون. دهیم انجام توانیم می را یهای آکسیون

 است این من تصوّر اما دارند، نام یک اینها از کدام هر که چند هر. ندارند چشمگیری فعالیت کشور

 مقولة سوسیال توانیم می ما و است دمکراسی سوسیال سمت به آنها گرایشات اتفاق به قریب که

 مطرح را خودمانهای  دیدگاه و کنیم باز مشترکهای  کنگره یا جلسات همین در را دمکراسی

 .است آماده بحثی چنین برای فضا من اعتقاد به زیرا. نماییم

 



 

 

 



 

 

  عالء نوری اسماعیل -17 -1

 .1393برابر با بیست و یکم بهمن ی  2015شنبه دهم فوریه  سه وگو: تاریخ گفت

را در اختیار رادیو پویا و این  ی کهوقتعالء از  آقای دکتر نوری مهدی ذوالفقاری: ـ رادیو پویا
 نمایم.  برنامه قرار دادید از شما سپاسگزاری می

کنم که مرا به  تان. از شما تشکر می درود به شما و شنوندگان محترمعالء:  اسماعیل نوری

امیدوارم که توان آن را داشته  .کنم این برنامه دعوت نمودید و خوشحالم که با شما صحبت می

 درستی به پایان برسانم.  که این مصاحبه را بهباشم 

خواهم از شما خواهش کنم اگر  وگوی امروز ما در خصوص سوسیال دمکراسی است. می گفت ذ:
برای شنوندگان  ،الخصوص در ایران علی ،صورت مختصر در رابطه با این جریان امکان دارد به

 رادیو پویا توضیح بفرمایید. 

برد. اگر اجازه بدهید ابتدا از دیدگاه  قدری زمان می ،پرداختن به تاریخچة این جریان ن:

توانیم به نحوة  که چه درکی از این قضیه دارم، و در ادامه بهتر میو بگویم  خودم آن را بشکافم

سوسیال "ترکیبی به نام عبارت متحول شدن این جریان بپردازیم. ما داریم راجع به یک 

یعنی بخش اول آن به سوسیالیسم و قسمت دوم آن به دمکراسی  ؛کنیم صحبت می "دمکراسی

به قدمت زندگی بشر است. همیشه آدمیان روی  سوسیالاندیشة  هریش ،گردد. به نظر من برمی

وجود آمدن مرغ و  هتر است یا جامعه؟ مثل قضیة ب اند که آیا فرد مهم زمین به این اندیشیده

 و گویند اگر جامعه نباشد، اصالً امکان زنده ماندن فرد وجود ندارد عده میباشد. یک  مرغ می تخم
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ای هم بر  اش به خطر نیفتد. عده بنابراین باید مواظب بود که جامعه از هم نپاشد تا فرد زندگی

حال  ،این نظرند که جامعه از آحاد مفرد مردم درست شده است و اگر به فرد رسیدگی کنیم

گونه بگیریم که آن  سوسیالیستی را این ةهای اندیش د شد. لذا ما باید ریشهجامعه هم بهتر خواه

دانند، آنها کسانی  ریزی و رسیدگی می ای که جامعه را مسلط بر فرد و در اولویت برنامه عده

آید. یعنی امر  از می societyصفت سوسیال از  باشند. ار سوسیالیسم میذهستند که بنیانگ

گفتند. یعنی کسانی که  می "اجتماعیون"های ایران در زمان مشروطه،  تبه سوسیالیس ؛اجتماعی

 اعتقاد به اجتماع داشتند. 

بخصوص قرن نوزدهم  ،های جدید سیاسی و غیره پس از عصر روشنگری و پیدایش فلسفه

های  خود گرفت که بخش عمدة آن در نوشته رفته شکل متعینی به این جریان رفته ،در آلمان

در مجموع سوسیالیسم را به دو بخش، یکی ایدئولوژی و  .ی و متبلور شدمتجلّ "کارل مارکس"

بندی  کنند. اصل ایدئولوژیک جمع اجتماعی یا جنبش اجتماعی تقسیم می ةدیگری برنام

یعنی اینکه موتور  ؛های دیگر تفوق پیدا کرده بود بندی پردازی بر جمع از لحاظ نظریه "مارکس"

ه تقسیم دِ کش و بهره بهره هو این طبقات به دو دستة عمدست ا "جنگ طبقات" خ،تاری

 خودشان را در اختیار صاحبان  "کار" ،شوند. آنهایی که ابزار تولید، ثروت و توانی ندارند می

طریق به  این و از کردهاین افراد را استثمار  صاحبان ثروت،گذارند و  ثروت و ابزار تولید می

  "هیسرمای"به  ،دیآی د درمییبه خدمت تولیی یوقت "روتیث"ن یای .دیپردازن اندوزی می ثروت

 د. گرد تبدیل می

چگونه باید اختالف و جنگ طبقاتی حل شود، مورد نظر تمام ، اقبتعکه مسئله این 

که  را اسم کارگری :بندی کرده بودند جمع صورت به اینرا  آنو  متفکرین این حوزه بوده است

با محصول کار خودش   در عین حال هیچ پیوند مستقیمی د ووش بر وضعیت خودش آگاه می

که با انواع دیگر کارگرها  "پرولتاریا"گذاشتند  را یعنی از حاصل کار خودش بیگانه است ،ندارد

تواند از طریق انقالب  پرولتاریاست که عاقبت می این اعتقاد بر این بود که .تفاوت داشته باشد

دازد و دست به اناختالفات طبقاتی را بر ،شورایی کارگریبا تشکیل حکومت  ،علیه وضع موجود

عدالت اجتماعی در آن فقط ثروت است و اساساً  ةای بزند که در آن توزیع عادالن ساختن جامعه

 توانند در رفاه بسر ببرند.  جامعه وجود دارد و افراد می

در یک قانون مشهوری خالصه کرد که جامعة  "کارل مارکس"این مجموعه را 

کند و  اندازة توانش کار می کس به ای خواهد بود که در آن هر جامعهنام  ،سوسیالیستی آینده

که از تاریخ  ی اینچنینتحلیل دلیل هحال این سوسیالیسم ب دارد. در عین اندازة نیازش برمی به
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گرفت و ادعایش این بود که  خود در مقابل کاپیتالیسم قرار می هتحوالت جهانی داشت، خودب

روزی پرولتاریا توان این را خواهد داشت که یک جامعة کاپیتالیستی را به یک جامعة 

 سوسیالیستی تبدیل کند. 

 ،دوم این ترکیب شقّدر مورد اما ؛ بود "ث ایدئولوژیک سوسیالیسمیح"این در واقع از لحاظ 

ح شده است و هر چقدر که پیش مطردربارة آن موضوع دمکراسی است که نظریات بسیاری 

دمکراسی  ،وصل کردند. اما از لحاظ ریشة لغوی را های مختلفی به این دمکراسی صفت رفتیم

از دو بخش  است وبرگرفته از زبان یونانی  یی که از اصالحات اصلی علم سیاست است یی

در تشکیل شده که  "ساالری و حکومت"معنای  به "کراتوس"و ، "مردم"ی یعن "دموس"

ساالری در  مسئلة مردم یبرقرار ، چگونگیدهد. در طول زمان می "ساالری ردمم"مجموع معنی 

 .سوسیالیستی باشد بایست میگویند دمکراسی  جامعه، مورد بحث بوده است. یک عده می

گویند دمکراسی امری اقتصادی  ها می  باید پرولتاریایی باشد. بعضیعقیده دارند که ای دیگر  عده

 ی داشت. دمکراسی مسیح یکتوان  گویند می روند که می پیش می برخی تا آن حدّ و است

و   دو عبارت سوسیالیسم و دمکراسی با هم جوش خورده، "سوسیال دمکرات"در تفکر 

ترین  یکی از مهماین موضوع اند که شاید بتوان گفت امروزه  تبدیل به یک عبارت مصطلح شده

ها دور هم   سوسیالیست که (1889انترناسیونال دوم )در شود  یگفته م .ستاهای سیاسی  گفتمان

پیش آمد که آیا واقعاً برای رسیدن به یک جامعة  اینگونه نظری جمع شده بودند، اختالف

جامعه  "تدریجی تغییر"توان از طریق  یا اینکه میحرکت کرد  سوسیالیستی باید از طریق انقالب

مطرح  "سوسیالیسم رفرمیستی"، "سوسیالیسم انقالبی"را سوسیالیزه کرد؟ در نتیجه در مقابل 

را  (یعنی سیستم کاپیتالیستی)توان حکومت  این بود که می، صحبت بر سر شد. در این زمینه

را  کند، ابتکار های فردی اشخاص کار می ها و رانش  قبر روی مشوّ این خاطر که  ه ب ،نگه داشت

توان با اجرای  می ،از سویی دیگر ،داند گذارد، پاداش دادن به ابتکار و تالش را مجاز می آزاد می

تری برقرار شود و  صورت مطلوب های رفاهی، کاری کرد که عدالت اجتماعی به سری برنامه یک

کردند  و اصطالحاً آن چیزی را که اندیشیدند و اختراع ،قدر شدید نباشد اختالفات طبقاتی این

"دولت رفاه"
های کاپیتالیسم  آزادی ،یعنی حکومتی که از یک لحاظ، به زبان دیگرنام گرفت.  (1)

چتر حمایتی سوسیالیسم را بر سر آن جامعه نگه  از لحاظ دیگر، کند و در جامعه را حفظ می

 . وجود آوردند بهاز این طریق ترکیب سوسیال دمکراسی را  . آنهادارد می

                                                           
1. Welfare State. 
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در اواخر قرن  ،توان گفت تمام تاریخ قرن بیستم را دربرگرفت که می ،"انقالبیسوسیالیسم "

بیستم به مشکل برخورد و نتوانست پاسخگوی توقعاتی باشد که از لحاظ تئوریک برای مردم 

بدون  تر بودند. آنها ، موفق. ولی کشورهایی که راه میانه را در پیش گرفتندکرده بود فراهم

در واقع از حوزة سوار کنند؛  آن رتالیستی کوشیدند که رژیم سوسیالیستی را ببرانداختن رژیم کاپی

گسترش  برهای اجتماعی آمدند و پایة توقعات خودشان را  ایدئولوژی به سمت حوزة جنبش

"جمعیزنی  چانه"بخصوص  ،عدالت اجتماعی و ایجاد جامعة رفاهی
یعنی امکان  ؛گذاشتند (1)

های کارگران و  رسمیت شناختن حق اعتصاب و اینکه جبهه به و وجود اصناف، سندیکاها

  های میانی برسند. حل  کارفرمایان بتوانند از طریق معامله، مذاکره و سازش به راه

سوسیال دمکراسی در اکثر جوامع متمدن ، با فرمولی که خدمتتان عرض کردم ،لذا امروز

بینید که جریان سوسیال  ما میبرقرار است. حتی در جوامع خیلی بارز کاپیتالیستی هم ش

عدالت  ،سوسیالیسم، "سوسیال دمکراسی"در  تر اینکه کند. به زبان ساده دمکراسی حرکت می

ای این  حاکمیت فرد را. البته در هر جامعه ،کند و دمکراسی اجتماعی و دولت رفاه را تأمین می

ا ج یکو دمکراسی در  گونه که ترکیب سوسیال یندشود. ب پیاده میای  ویژه قضیه به صورت

شود لیبرالیسم یا  برد که اسمش را می حد راه می های بی اش به طرف آزادی بخش دمکراسی

ش ا بخش سوسیالیسم ،حتی نئولیبرالیسم گذاشت، و در جاهایی مثل کشورهای اسکاندیناوی

د که نده های خودشان اجازه می که در سیستم  از لحاظ میزان سوسیالیسمی ،کند تحقق پیدا می

ما دولت  ،بینید. اما در هر دو حالت کامالً این تفاوت فاحش را میاجرا شود. شما در این موارد 

کنیم،  منکر سوسیالیسم باشد. در آمریکا که ما زندگی می ،کاپیتالیستی در جهان نداریم که به کلّ

بیشتر روی بینیم که حزب جمهوریخواه  می ،گذارند هایی که روی قضیه می  نظر از اسم صرف

های  که حزب دمکرات بیشتر گرایش حالی در دارد،تکیه  (2)جنبة کاپیتالیسم و فردگرایی

 کند.  سوسیالیستی را نمایندگی می

داری  توضیحی که ارائه دادید بیانگر این واقعیت است که این دو سیستم سوسیالیسم و سرمایه ذ:
اما شما به  .رفاه اجتماعی بشر را برآورده نمایندهای آزادیخواهانه و  خواستهاند  ههیچ کدام نتوانست

 است،کراسی در کشورهای اسکاندیناوی کارآمد ماین نکته اشاره نمودید که سیستم سوسیال د
حل   راه صورت به ،عنوان یک آلترناتیو در مقابل این دو جریان ناکارآمد ای که امروزه به گونه به

سیستم سوسیال دمکراسی از توان  ه نظر شما میکنند. آیا ب معقول و عملی از آن یاد می

                                                           
1. collective bargaining. 2. individualism.  
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تواند  آیا این روش می ،مثبت استپاسخ شما  حل معقول و عملی نام برد یا خیر؟ اگر  عنوان راه به
 حل عملی برای جامعة خودمان در ایران باشد؟   بهترین آلترناتیو و راه

به علت آشنا شدن با مکتب  ،ام اگر نظر شخصی مرا بخواهید، من از ابتدای دوران جوانی ن:
د بود که به موقع مُ . در آنشدمبا تفکر سوسیال دمکراسی نیز آشنا  ،یاد خلیل ملکی فکری زنده

گفتند و از یوگسالوی تا کشورهای مجموعة  می "نیروی سوم"یا  "راه سوم"این جریان، عنوان 
سوسیالیسم محض باشد. به نظر رفتند که نه کاپیتالیسم و نه  می "راه سوم"دنبال  ،عدم تعهد

حال انسان توانسته است در حوزة قدرت، حکومت و  بهترین ترکیبی است که تا  این مهم ،من
من خودم را یک سوسیال دمکرات دانسته و فکر  ،نتیجه از لحاظ سیاسی سیاست عرضه کند. در

رین ترکیبی است که این بهتزیرا، کنم که هنوز آلترناتیو دیگری برای آن پیدا نشده است.  می
 رو، از اینبه آن دست یابد.  یی پردازی نه لزوماً از راه نظریه یی و بشر توانسته است از راه تجربه

در شکل انتهایی  ،داری سوسیالیسم و سرمایه ،دو راه اینبشر به تجربه دریافته است که 
ترکیبی از این دو راه  ،ام بردیدحل معقولی که از آن ن  . لذا این راهاند ، راه به جایی نبردهخودشان

 تواند جامعه را به آسایش و آرامش برساند.  هست که می
عدم تولید، رشد واردات، بیکاری، فقر، تورم و... داریم که به نوعی  در ایران مسائل و معضالتِ ذ:

این حل درستی را برای مبارزه با   سو کشانده که یک راه فعالین سیاسی داخل کشور را به این
حل درست سوسیال دمکراسی   خیلی از کنشگران سیاسی به راه .وضعیت موجود ایجاد نمایند

 یحال برای رسیدن به یک جامعة رفاه هر باور دارند. به ،که قابل پیاده کردن در آن جامعه است
ن آیا ای ،د. با توجه به معضالتی که در جامعة ما وجود داردردباید یک جامعة دمکراتیک ایجاد گ
 ؟ خواهد بودکنند و اساساً این تفکر در آنجا عملی  کنشگران سیاسی درست فکر می

البته من از جریانات داخلی کشور در زمینة سوسیال دمکراسی زیاد اطالع ندارم که بتوانم ن: 

سری از  اما مسئلة کشور ما یک مسئلة خاصی است که شاید الزم باشد به یک کنم. قضاوت

یک متفکر آلمانی به نام  ،عنوان نمونه ناسی دیگری هم توجه کنیم. بهش های جامعه تئوری

"کارل آگوست ویتفوگل"
لحاظ شرایط  به ،در آسیاکه اعتقاد دارد  "استبداد آسیایی"راجع به  (1)

دوران  در موردِتواند ریشه بگیرد. ایشان  کدام نمی هیچ ،سرزمینی، نه کاپیتالیسم و نه سوسیالیسم

در آسیا چون کمبود آب وجود دارد، دولت منابع آب و توزیع  :گوید کند، می باستان که صحبت می

درنتیجه به مردم نیازی ندارد و این مردم هستند که نیازمند  ،گیرد آن را در اختیار خودش می

ر این آید. حال اگ وجود می یک حکومت استبدادی به وضعیت، باشند و از دل این ها می  دولت
                                                           
1. Karl August Wittfogel. 
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با اکتشاف و  ،بینیم در آن کشور ، میدهیمقضیه را با وضعیت فعلی سرزمین خودمان مطابقت 

کنند. باز در اینجا چون  فروشند و با پول آن زندگی می آن را می ،استخراج نفت از دل زمین

ت. نیاز از مردم اس گرداند، بی گیرد و براساس مالیات مملکت را نمی دولت از مردم مالیات نمی

را کنار  آنهاکدام از مسائل سوسیالیسم و دمکراسی توجهی ندارد و هر دو  بنابراین به هیچ

شود و تمام ساختار حکومت هم از طریق  گذارد و به یک حکومت استبدادی تبدیل می می

 . شود ایجاد می "خواری رانت"

کنند که  ها توجه نمی  ام که خیلی بعد از انقالب رایج شده است. من دیده "خواری رانت"لغت 

 " "rentاین کلمه در علوم سیاسی قرن نوزدهم ساخته شد و همان  ؟خواری چیست منظور از رانت

دار در  زمینو گویند. یعنی یک عده پولدار  می "رانت"در زبان انگلیسی است که در فرانسه به آن 

ها زندگی   این کرایه دریافتاز دادند و  ها را کرایه میآنساختند و  انگلستان بودند که ساختمان می

به خوار بودند. حال این مفهوم توسعه پیدا کرده است و  االجاره این افراد مال ،اشرافی داشتند. بنابراین

 ،ربطی به مردم و کار مردم و تولید اقتصادی نداردو اند  دست آورده به یکشورهایی که ثروت

بازوی قدرت را در دست بگیرد و بر مسند حکومت محض اینکه کسی بتواند  خوار. به گویند رانت می

وسیلة امکاناتی که  گردد و به نیاز می بنشیند و صاحب آن منبع درآمد اصلی کشور شود، از مردم بی

 . دهد بیشتر گسترش میبرایش فراهم شده، بازوی سرکوب و استبداد خودش را 

ایم که  حکومت اسالمی دیدهدر دوران پهلوی و هم در دوران هم  ،را عیناً وضعیت ا اینم

در همین جوامع  ،به نظر من ،کند. اما می برخوردخوار چگونه با مردم  یک حکومت رانت

برای متحقق کردن  وخوار که منبع ثروتی وجود دارد، اگر گروهی به حکومت برسند  رانت

این مزیت را  های ملّی را ندارند، که ثروت ییکشورها نسبت به ،سوسیال دمکراسی کار کنند

 . آورندوجود  هتر دولت رفاه را ب توانند سریع دارند که می
فروپاشد، تا موقعی که این کشور بخواهد قد   حکومت اسالمی ،اگر همین فردا در کشور ما

و... با این مشکالت  رونق بگیرداش  ش به کار بیفتد و کشاورزیهای  صنایع و کارگاه ،راست کند
در این و  بانشاط برسیمه و کشد تا بتوانیم به یک جامعة مولّد سرزند یها طول م  مدت ،موجود
تر از  تواند به حکومت سوسیال دمکرات کمک کند که سریع ی میتفاقاً این منبع درآمد ملّامدت 

جوامع دیگر این خدمات اجتماعی از لحاظ رفاه، تغذیه، بهداشت و آموزش و پرورش و غیره را در 
بین هستم. اگر کشور  من به آیندة کشور خودمان خیلی خوش ،گذارد. بنابراینمردم ب ةاختیار تود

منبع درآمد فاقدِ بینیم که این کشور آسیای جنوب شرقی  می کنیم،  بنگالدش مقایسه را باایران 
ما این  که درحالی ،توان ایستادن روی پای خودش و تجدید قوا را ندارد درنتیجه و استی ملّ
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فقط گرفتاری ما در طول تاریخ این بوده است که هر فردی در این سرزمین بر توان را داریم. 
به دو بخش و جامعه را  هدیاندیش ، تنها به خودش و اطرافیان و گروه خودش همسند قدرت نشست

بلکه همیشه  ،این مورد اختصاص به زمان فعلی ندارد رده است.کتقسیم خودی و غیرخودی 
ناتوانی ة ها تقسیم کرده و جامعه را به ورط  ها را هم بین خودی  رانت گونه بوده و این ة ماجامع

همه چیز بستگی دارد به اینکه سیاستمداران و روشنفکران ما تا چه  ،. به نظر منداده استسوق 
 حد دلسوز جامعه باشند و تا چه حد بتوانند در راستای دستیابی به قدرت فعالیت کنند. 

تواند در راه یک  یعنی اگر ما نفت نداشته باشیم و حاکمیت را از دولت بگیریم، جامعة ما می ذ:
بلکه به قول  انجام دهیم،البته این نیست که امروز بتوانیم این کار را  ؟رفاهی قرار بگیرد ةجامع

 کشور عربستاندر باید در نظر بگیریم. ولی چگونه ممکن است  را عالی آیندة درازی جناب
سعودی که نفت دارد و گروه خودی یا مالکین در عربستان از یک زندگی رفاهی برخوردار 

، عدالت اجتماعی کنند ها را از کشورهای مختلف استخدام می  باشند و تمام کارها و سرویس می
با ایجاد کار  ،در یک جامعة پیشرفته و تولیدی را به نظر من عدالت اجتماعی برقرار شود؟

 در این زمینه نظر شما چیست؟ آیا تعریف دیگری از این عدالت دارید؟  وجود آورد. بهتوان  می

تواند  ای می عالی کامالً موافقم. اینکه سوسیال دمکراسی تنها در جامعه من با نظر جناب ن:
پرداز باشد و برای اینکه توان پرداخت مالیات را  جامعه مالیات ،ساکن شکل بگیرد که ابتدا به

ای که از نظر اقتصادی  جامعه ،تر زبان ساده باشد. به موجودباید در جامعه کار و تولید  ،شدداشته با
تواند  می ،اری و انتخاب شدن صورت بگیردذخودکفا باشد و روابط دولت و مردم بر بنیاد خدمتگ

به اقتصاد بدون نفت  ،یاد دکتر مصدق به یک جامعة سوسیال دمکرات برسد. ما در دوران زنده
یا به سبک  ،کاش ما نفت نداشتیم ای  دیشیدیم. یعنی این آرزوی قلبی ملیّون ما بوده است کهان

توانیم  آیا ما می که کردیم بستیم و بعد به خودمان نگاه می های نفت را می دکتر مصدق، در چاه
آن  خواهد ادای ای می ؟ که البته این نشد و اکنون آقای خامنهخیرروی پای خودمان بایستیم یا 

های  که اگر این تحریمبه این معنی  "اقتصاد مقاومتی"با ایدة پرت و پالی ، ها را دربیاورد  حرف
اما بیرون از این قضایا، به نظر  زندگی خود را داریم. گرداندن ما توان ،اقتصادی ادامه پیدا کرد

خودکفا و ای که از لحاظ اقتصادی  کند به آن جامعه یک فرد سوسیال دمکرات کوشش می ،من
نظر من بیشتر به  ،. لذایابد کند، دست  تعیین را بده باشد و در عین حال رهبران خود مالیات

"دوران انتقال"
 ،فکر کنم شانس کشور ما که دارای یک منابع مالی معینی هستیم واست  (1)

 باشد.  بیشتر از کشورهای فقیر می
                                                           
1. The transition period.  
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هایی را برویم؟ جدا از اینکه  بگذاریم؟ چه راهشود قدم در راه آن جامعه  با کدام عوامل می ذ:
 ست؟ایکی از اساس کار   سرنگونی جمهوری اسالمی

های دیگر را ثانوی  رو هستیم که بحث هن با مانع اصلی روبید، ما اآلمودفر که طور همان ن:

این توانیم در  اصالً نمی ،یعنی تا موقعی که این سنگ بزرگ را از سر راهمان برنداریم ؛کند می

حکومت  اوّل،یم که ا جاده حرکت کنیم و جلو برویم. به نظر من، ما با دو مشکل عمده مواجه

و  ی، کمونیستیتواند از نوع پهلوی، اسالمی، مجاهدین موجود است. حاال این حکومت موجود می

شکال ایدئولوژیکی است. ولی در کنار آن ابه هر شکلی باشد، این خود حکومت است که دارای 

اگر ما ده بار دیگر هم انقالب  به بیان دیگر،باشیم.  هم "تولید استبداد ماشین باز"د متوجه بای

که نتوانیم راهکارهای پیاده کردن و از کار  زمانی، تا نماییمو حکومت استبدادی را سرنگون  کرده

هر حکومتی که بر سر کار برسد، به فاصلة چند  ،را پیدا کنیم "ماشین بازتولید استبداد"انداختن 

مبارزین واقعی  ،بنابراین .خواهد شدخوار استبدادی تبدیل  مرتبه به یک حکومت رانت دو ،سال

هم کرده باشند. نه اینکه تنها با این  را کسانی هستند که فکر فردای ایران ،علیه این حکومت

 که ما انجام دهیم.باید  یکار  هدانیم برای فردا چاما نکرده و آن را براندازیم، حکومت مبارزه 

پیدا کردن  و اندیشیدن ما ةوظیف ،هستیم  فروپاشی حکومت اسالمی از ن در دوران قبلاآل

  است.  راهکارهایی برای جلوگیری از بازتولید وضع فعلی در فردای فروپاشی حکومت اسالمی

بلکه بیشتر  ،نخواهد بود "یال دمکراسیسوس"خصوص  ها لزوماً در  جا همة بحثاینالبته در 

بدهیم و در ظلّ سکوالر  "سکوالر دمکراسی"احساس من این است که اگر ما اولویت را به 

اعم از سوسیال  ،هر فرقة فکری که داریم ، باکدام از ما دمکراسی به این بیندیشیم که هر

خودمان را  ،سکوالر دمکراتبه مدد استقرار یک حکومت باید دمکرات یا لیبرال دمکرات و... 

منظور من از سکوالر یعنی حکومتی که مذهب و ایدئولوژی در آن هیچ  .آمادة فردای ایران کنیم

 بودن،لحاظ دمکراتیک  اری است که بهذجایگاه و نقشی ندارد. در نتیجه حکومت خدمتگ

معه آمادگی آن را و اگر نخبگان جا اهر نمایدتواند تمایالت استبدادی خودش را بالفاصله ظ نمی

های کاری  در یک مبارزة شرافتمندانه و منصفانه، برنامه ،داشته باشند که در فردای ایران

تواند  وقت جامعة ما می تر است، آنآخودشان را به مردم ارائه و نشان بدهند که کدام برنامه کار

توانند دمکراسی  د، میرضه داشته باشنهای جامعة ما عُ اول دمکراتیزه شود و بعد اگر سوسیالیست

 را هم سوسیالیزه کنند. 
 و طور روشن و عریان هپدیدة سکوالریسم و الئیسیته ب ،سال اخیر 36در این  که ی نیستشکّ ذ:

این  درای بودند که  به این فرم در جامعة ما مطرح نبوده است. اگرچه در دوران مشروطیت عده
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، چون اساس و الزمة جامعة استنیاز  آندر عمل به  ،ولی امروزه ،کردند می فعالیتزمینه خیلی 
الئیسیته و سکوالریسم است. اما بحث ایجاد جامعة دمکراتیک فقط بر سر موضوع  ،دمکراتیک

اگر از نظر زمانی  نیز باید مد نظر قرار دهیم. را بلکه موضوع رفاه اجتماعی ،سکوالریسم نیست
ست تودة تولیدکننده و کارگر بوده است و حتی بینیم که همیشه این خوا به عقب برگردیم، می

ها و کسانی که به دمکراسی اعتقاد   سوسیالیست ،جایی دیکتاتورها در کشور خودمان هدر جاب
در بین این افراد، کسانی همانند  و نتوانستند این مسئله را در جامعه جایگزین نمایند ،داشتند

نژاد بودند.  پاک و یاد دکتر بختیار، شعائیان ندهیاد خلیل ملکی یا از عناصر جبهة ملی و ز زنده
جایی دیکتاتورها که فرصت جایگزینی سیستم سوسیال  هجاب هنگامچرا  که سؤال من این است

چرا نتوانستند  باور داشتند موضوعیی که به این هاو آن نیرو ؟انجام نشد این کار ،دمکراسی بود
 ث بگذارند؟ این نظر را در جامعه مطرح نمایند و مورد بح

یک مشکل چند پهلو در جامعة ما وجود داشت که از هر  ،زمان کنم در آن من فکر می ن:

آید، یک  ای که از دل یک روابط استبدادی بیرون می شود به آن نگاه کرد. مثالً جامعه زاویه می

 رنج ببردزده هم دارد. بخصوص که اگر این جامعه از فقر فرهنگی و سواد هم  نوع تربیت استبداد

 ،با آن تربیت استبدادزده نماید،آگاهانه تجزیه و تحلیل  طور نتواند موقعیت خودش را به و

"فراطیا"خود به سمت افکاری که بیشتر  هب خود
در ند و شو کشیده می ،رو تا میانهاست  (1)

نیاید، ما راه وجود  به (2)کنند و تا زمانی که فرد ل پیدا میرمه تمای – به یک رابطة شبان ،حال عین

 ،وجود نیاید هتا موقعی که پرولتاریا ب» :گفت می "مارکس"بسیار درازی را در پیش داریم. 

معنای دقیق کلمه که نه مرید کسی  هفرد )بکنم تا  ، من فکر می«توان به سوسیالیسم رسید نمی

شکل در جامعة ما ( گیرد براساس منافع خودش تصمیم میفقط شبانی است و  ةاست و نه رم

انجام راحتی کار خودش را  به "ماشین بازتولید استبداد"لنگد و  ، باز یک جای کار مینگیرد

های مردم  . ما شاهد این هستیم که افکار پوپولیستی در آمریکا خیلی راحت در بین تودهدهد می

رهبر و آنچه » :گویند مدام می آنهای  ای مثل ما که تریبون چه برسد به جامعه ،کند جا باز می

در جامعة ما خیلی وضعیت  این. «برو انجام بده ،بدون فکر کردن ،گوید مرجع تقلیدت به شما می

از نظر ساختاری هیچ تفاوتی با  ،جا افتاده است. اگر به احزاب ایران در صد سال گذشته نگاه کنید

آقای  چونر بردند. کا هرا درست ب "اهلل کیانوری آیت"خانقاه ندارند. مردم بعد از انقالب اصطالح 

                                                           
1. Extremist. 

 از و بیندیشید  خیودش  حقوق و زندگی به و خودش به باید اول که  میآد یعنی ؛Individual معنای به فرد. 2
 .شود  طلبکار و کند  مطالبه هایش را ، خواستههستند حکومت در که خودش ارانذخدمتگ
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اهلل مرجع تقلید یا فالن درویش  کیانوری در حزب توده همان نقشی را داشت که فالن آیت

افقی در هیچ کدام از آنها  و عنوان پیر خانقاه دارد. هیچ نوع روابط دمکراتیک از پایین به باال به

ر روشنفکرانش تازه اگ ،گونه تربیت شده ای که این وجود نداشت. این است عاقبت جامعه

 افکار استبدادزده نشده باشند. شما نگاه کنید به آقای علی شریعتی که در فرانسه درس خواند و با

نبال برقراری روابط امت و امام د به ،گردد وقتی به ایران برمی . اودمخور بود "ژان پل سارتر"

گونه بوده است که ما  بیند. این و آسایش دو گیتی را در استقرار روابط امام و امت میاست 

سوسیالیسم  ،همیشه از تعداد اندکی مثل خلیل ملکی، دکتر بختیار، دکتر مصدق که به دمکراسی

ایم و متأسفانه تعداد این افراد در جامعة ما کم بوده  رنج برده ،و سکوالریسم باور عمیق داشتند

ای را در این زمینه  گسترده رسد که ما توانسته باشیم یک گروه بسیار نظر نمی است و هنوز هم به

 داشته باشیم. 
رسیدن به یک حکومت رفاهی و  ،دغدغة بسیاری از فعالین سیاسی در داخل و خارج از کشور ذ:

ست. برای رسیدن به این پدیده یا قرار گرفتن در مسیر آن، به نظر شما بعد از امحور  دمکراسی
 د به این مسئله سمت و سو بدهد؟ توان ثری میؤم های چه راه  سرنگونی جمهوری اسالمی

کنیم. اگر ما امروز نیندیشیده و  توانیم فردای ایران را تعیین  من معتقدم که ما از امروز می ن:

های استبدادی فرو  برنامه نداشته باشیم، فردا خواهد آمد و این حکومت هم همانند دیگر حکومت

بعید است یک حکومت سکوالر دمکرات  ،ای که برجا خواهد گذاشت خواهد ریخت. اما از ویرانه

کاری را در  ن کم. من اآلآیدوجود  هکه یک بازوی آن لیبرال و بازوی دیگرش سوسیال باشد ب

تنها برای فردای ایران آماده نکرده  بینم که اساساً خودش را نه حوزة اپوزیسیون این حکومت می

دلیل  همین . بهایفا نمایدنقشی  ،فردای ایراننفس را ندارد که در  بلکه حتی این اعتماد به ،است

کنند که اگر آمریکا خواست در ایران  هایی که درست شده، خودشان را کاندید می اکثر این گروه

. من اسم این قضیه را در نظر بگیردتغییراتی ایجاد نماید، آنها را کاندیدای فرستادن به ایران 

در ای از آنها  است. یک عده "چلبی"ما پر از . اپوزیسیون "سازی روند چلبی"ام  گذاشته

پارلمان اروپا. هم در راهروهای ای  کنگره و وزارت خارجه آمریکا هستند و یک عده راهروهای

خواهیم کاندیدای  گویند که ما در آینده می آنها می هگری ب و با البی کنند صحبت میهمه دارند 

بدهند.  شان برنامه به دست ،مراکزی که گفتم ه درتوقع آنها هم این است کشما در ایران باشیم. 

لذا  اراده دهند.هایی را برای مردم  اند که بخواهند برنامه زیرا آنها از دل مردم ایران بیرون نیامده

دهند و  ها می  دست چلبی ریزند و به برنامه می ،اند های فکر فرنگستان نشسته اینجا در اتاق

 نمایید.گویند ببرید آن را اجرا  می
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وظیفة کسانی که معتقدند ایرانی باید روی پای خودش بایستد و آیندة خودش را  ،بنابراین
ثر باشیم و اگر ؤتوانیم در فردای ایران م از چه طریقی میکنند  امروز تعییناین است که بسازد، 
وی عنوان یک نیر به ها  دمکرات الاقل سکوالر فتد،یها ن  دمکرات دست سکوالر به ،رهبری
زمینه بسیار داریم  کننده در معادالت سیاسی حضور داشته باشند. باید بگویم ما در این تعیین

 کنیم.  کاری می کم
ریزی و روابطی که در  فعالیت، مطالعه، برنامه جهتِبرای ایرانیان خارج از کشور امکانات  ذ:

راستای ایجاد کشورهای دمکراتیک فراهم است، قابل قیاس با داخل کشورمان نیست. در 
اما چیزی که این محتوا را  ،نمودن سازمانی که اسمش را نگذاریم حزب سوسیال دمکرات

مان صورت دهد؟ اگر جواب شما  تواند تغییر در آیندة سرزمین داشته باشد، آیا این روش می
 مثبت است، آن وقت چکار باید کرد؟ 

 ،. احزابآیدوجود  هخارج از کشور بدر تواند  اعتقاد من بر این است که حزب سیاسی نمی ن:
 است،. حاکمیتی که براساس قانون اساسی شوند محسوب میابزارهای حکومت دمکراتیک 

وظیفة احزاب این است که در ظّل قانون اساسی که فرقی  دارد.گانه  معنای قوای سه دولتی به
تخابات شرکت کنند و مردم هم با ارائة برنامه به مردم در ان و بیایند ،گذارد بین افراد و ملت نمی

، بتوانند انجام نشددیدند این برنامه  ،به آنها رأی بدهند. بعد هم اگر در پایان یک دورة مشخص
  ...مأمور نمایند. بنابراین با برنامة دیگر ی رادیگر ةعد

لی احزاب درست کنم. شما نسبت به فعالیت عمَ رشتة کالمتان را قطع میکه خواهم  عذر می ذ:
باید در ایران  ،یعنی اگر هر شخص و گروهی بخواهد در انتخابات کاندیدا شود ؛دکنی اره میاش

، شکل نظری قضیه است. آنچه در خارج از استمد نظر من  چیزی کهحضور داشته باشد. ولی 
خارج از  در آید توزیع این نظریات و بسیج آن عده از افراد کشور از دست ما فعالین سیاسی برمی

که پشت این نظریه بتوان برای آیندة ایران حرکتی را انجام داد و برای تغییر و  استکشور 
تحول در جامعه اقدام نمود. لذا در این رابطه لطف بفرمایید نظر خودتان را برای شنوندگان 

 ارائه دهید.   گرامی

نتیجه  گویید. منظور من این بود که حزب با دولت سر و کار دارد. در کامالً درست می ن:

رژیم را  خواهد کلّ تواند کار کند. یک اپوزیسیون خارج از یک رژیم که می داخل یک رژیم می

های معین خود را به آلترناتیو  ها و برنامه  سازی و اتخاذ ایدئولوژی تواند از طریق حزب براندازد، نمی

ستند. لذا در مقابل دیگر همآلترناتیو ه نیز و دولتآلترناتیو  ،یک حکومت تبدیل نماید. احزاب

همة فکرها را زیر  بایست مییی ندارد. جبهه است که آکار حزبیک  تنها ،یک حکومتبراندازی 

 نماید وتبدیل  شود،تواند جانشین جکومت فعلی  یک چتر جمع کند و آن را به آلترناتیوی که می
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انند فعالیت کنند. من تو آن وقت است که احزاب می .آزادی و انتخابات آزاد و غیره را تأمین کند

 کنم. مثالً خودم در جنبش سکوالر دمکراسی استفاده می "فراکسیون"از کلمة  "حزب"به جای 

 ام ها بوده  ق ایجاد فراکسیونشخصه همواره مشوّ کنیم، به روی آن کار میداریم  است دو سالکه 

اما همة ما که لیبرال دمکرات یا  ،ما همگی به سکوالر دمکراسی اعتقاد داریم و اعالم کردم که

های  سوسیال دمکرات نیستیم. بنابراین بیاییم در زیر چتر وسیع سکوالر دمکراسی، فراکسیون

این را ریزی کنیم و آمادگی  خودمان را داشته باشیم و از همین حاال برای آیندة ایران برنامه

شود، احزاب مختلف  اسالمی داشته باشیم که اگر سکوالر دمکراسی موفق شد جانشین حکومت

 تازیر چتر سکوالر دمکراسی تبلیغ کنند و مردم را تشویق به رأی دادن نمایند  خود راهای  برنامه

. در حال حاضر این اشتباه بزرگی در دست بگیرندقدرت را  های رأی از طریق صندوقبتوانند 

شیم و با دیگرانی که همچون ما ها، دور خودمان یک دیوار بک ها و ایده  است که از طریق برنامه

شما همواره در این ام و  من داشتهنظری است که این  .پیوند نخوریم ،سکوالر دمکرات نیستند

ر هکنم  م. ولی همچنان فکر میا هقرار گرفت هم مورد انتقاد اید که  پنج سال اخیر شاهد آن بوده

چون  آورند،وجود  هجمهوریخواهی را بو جبهة متحد شده چقدر کوشش شود که جمهوریخواهان 

 اکنون،تکلیف این قضیه در ایران روشن خواهد شد، در حال حاضر در اولویت نیست. بلکه 

دلیل است که من فکر  این ست. بهابراندازی این حکومت و استقرار سکوالر دمکراسی مطرح 

، حزاب خارج از کشورکوشش در راه تشکیل ا بدون توجه به مسئلة ایجاد جبهة وسیع،کنم  نمی

 نه رقابت هست و نه دولت و نه همة این قضایا، بتواند کارساز مشکالت ما باشد. در آن  که
و نظرات را  کردشود تغییر و تحولی ایجاد  شما بر این نظر نیستید که از طریق فرم نظری می ذ:

 ؟ نموددور هم جمع 

های خودمان را در داخل  کسیونعرض کردم. من اعتقادم بر این است که ما باید فرا ن:

همه باید با هم رقابت کنند.  ،فردای ایراندر جبهة وسیع سکوالر دمکراسی داشته باشیم. چون 

. بنابراین جای فکر نمایدبازی دمکراتیک شرکت  درتواند  نمی ،کسی که برنامه نداشته باشد

 باشد.  کردن راجع به این مسئله اینجا و در زمان کنونی می

یجاد بحث امخواهم بحث را به سمت مسئلة جبهه یا جبهة واحد ببرم. چون دو نوع  من نمی ذ:
گویند  می هستند کهبخشی و دیگری،  باید جبهه را تشکیل دهند "احزاب"یکی اینکه  شود: می
یاد دکتر  این بحثی بود که در زمان حیات زنده در این مسئله شرکت کنند. توانند می "افراد"

نرسید. واقعیت این است که آن وقت  جاییی مطرح بود ولی به بین جبهة ملّ محمد مصدق
که در یک حزب و  صورتی افراد، هیچ نوع جوابگویی در مقابل جامعة خودشان ندارند به آن
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توانند جوابگو باشد. این هم یکی از مسائل و معضالت  متشکل بودن در یک حزب سیاسی می
برید، این فرهنگ در جامعة ما که  فراکسیون از آن نام می نوانع جامعة ماست که اساساً شما به

، که در کشورهای پیشرفته و صنعتی مطرح است یهای سیاسی به فرم کسی باور به تشکل
های استبدادی همانند  یکی از معضالت جامعة ما هم همین است و اتفاقاً حاکمیت ندارد.

 نند. ک این مسئله را تشویق می  حکومت جمهوری اسالمی

درست است که ما احزاب و گروه و سازمان معینی نداریم و بیشتر با  ،من اعتقاد دارم ن:

ای قرار  کند که افراد در داخل یک شبکه رو هستیم، اما زندگی اجتماعی اقتضاء می هافراد روب

. شما هیچ داشته باشد ولی حضور ،ممکن است این شبکه به چشم نیاید و نامرئی باشد بگیرند،

ن این ای نداشته باشد. اآل کنید که پیوندی با یک شبکه ای پیدا نمی شخصیتی را در یک جامعه

سو  آقای رضا پهلوی را ببینید که از یکه، نمونعنوان  بهها در خارج از کشور هم هستند.   شبکه

بگویند شما شاه مملکت هستید و نباید تعلق  تا ها کوشش کردند سال طیطرفداران ایشان 

و  کرد تأسیس را یکار ایشان به جایی کشید که شورای ملّ ،ولی عاقبت ،انی داشته باشیدسازم

در یک شبکه یا در پیوند با که چه کسی را سراغ دارید  ،. لذا شما در خارج از کشورشدرئیس آن 

تبدیل به مسئلة قدرت و سیاست و ثروت شود،  ،بعداً وقتی مسئله در داخل ایران ؟نباشد ای شبکه

سازمان دهیم و از نموده و را متشکل  آنهاجا  بهتر است ما بتوانیم همینپس  .شوند ظاهر می هاآن

 آن برنامه استخراج کنیم. 
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 .1393 بهمن چهاردهم با ی برابر 2015 فوریه سوم شنبه سه :وگو تاریخ گفت

 روند ازای  تاریخچه دارد امکان اگر سؤال، کردن مطرح از قبل :رادیو پویاـ  مهدی ذوالفقاری
 این شنوندگان برای را سرزمینمان داخل و ایران از خارج در دمکراسی سوسیال گیری شکل
 .بفرمایید ارائه رادیو

 دانیم می که گونه همان دمکراسی، تاریخچة سوسیال و کلّی معنای مورد در :شیدان وثیق

 پدیده این. بود کارگری جنبش با دمکراتیک سیاسیِ جنبش آمیزة مفهوم به ابتدا در مقوله، این

 آلمان، در میالدی 1875 سال در مشخص طور به و غربی اروپای در سدة نوزدهم نیمة دوم در

 تحت زمان آن در که کارگریهای  اتحادیه با سوسیالیست فعالین و روشنفکران بین ائتالف از

 معنای به سوسیال ترکیب از واژه این. گرفت شکل داشتند، قرار "السال فردیناند" نفوذ

 فارسی آن را توان به می که است شده تشکیل ساالری مردم یا دمکراسی و اجتماعی

 در ویژه به دیگر، کشورهای از بسیاری در زمان آن البته نامید؛ "اجتماعی ساالری مردم"

 "دمکرات سوسیال" را خود نام که آمدند وجود به سوسیالیست احزاب اروپا، جنوب کشورهای

 کشورهای در سوسیالیست، چه و دمکرات سوسیال نام به چه احزاب این اغلب. نگذاشتند

 را خود میالدی بیستم قرن اوایل تا نوزده قرن در عموماً اروپا، جنوب و شمال غربی، اروپای

 توان سوسیال می ازجمله. کردند می داری معرفی سرمایه نظام مخالف احزاب عنوان به

 گئورگی" همچون بودند، کرده مهاجرت اروپا به زمان آن در که برد نام را روسیههای  دمکرات
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"پلخانف
 .خواند می مارکسیست را خود که فرانسه سوسیالیست حزب یا  (1)

 حیات زمان در "مارکس کارل" اما نامیدند، می مارکسیست را خود احزاب این که وجودی با

برنامة  ،گوتا برنامه نقد عنوان تحت معروف خود رسالة در و درنیامدها آن عضویت به گاه هیچ

 آغاز و آستانه در که نکشید توان گفت طولی می. کشید نقد به را آلمان دمکرات سوسیال حزب

 سوسیالیست با دمکرات سوسیال احزاب بین و درون در انقالب یا رفرم سر بر بیستم، سدة

 رخ احزاب این در یهای انشعاب که شد باعث نظریهای  شکاف. آمد  وجود به اختالف اروپایی

 انشعاب 1918 تا 1914 های سال خالل در و قبل کمی  اول، جهانی  جنگ وقوع با اینکه تا. دهد

. آید می وجود به بود، متحد زمان آن تا که سوسیالیستی و دمکراتیک سوسیال جنبش در بزرگی

 جنگ برای بودجة نظامی  به پارلمان در و نامد می امپریالیستی را آن است، جنگ مخالف بخشی

 سوسیالیست و دمکرات سوسیال احزاب اکثریت حقیقت در و دیگر بخش اما. دهد نمی رأی

 دعوت سرمایه، مدافع راست احزاب با همراه و خیزند برمی اول جهانی جنگ از طرفداری به اروپا،

 دو این نتیجه در. دهند می رأی افروز جنگ نظامی بودجة به و کنند شرکت کردن در جنگ می به

 حدّی بهها   اختالف اما. آورند می وجود به را خود سیاسیهای  سازمان و شده جدا هم از بخش

"لیبکنشت کارل" و "لوکزامبورگ رُزا" که است
 در که آلمان سوسیالیستی چپ رهبران از ،(2)

های  دمکرات سوسیال که شرایطی در کنند و می شرکت 1919 سال به کشور این کارگری قیام

 . شوند می اعدام و در قدرت هستند، به دست آنها دستگیر راست

 انشعاب دیگر بار و شویم می مواجه روسیه در اکتبر انقالب با اول، جهانی جنگ از بعد

 به وابسته کمونیست احزاب آن پی در که گردد می ایجاد دمکرات سوسیال احزاب در بزرگی

 برگزار که یهای کنگره در غربی، اروپای در هم و روسیه در هم. گیرند می شکل (3)کمینترن

 جدا دمکرات سوسیال و سوسیالیست احزاب از کمونیست احزاب ی،های انشعاب طی شوند، می

 -لنینی احزاب سو، یک از شویم: می رو به رو روند دو با سدة بیستم در پس، این از. شوند می

 سیستم فروپاشی با 1980دهة  آخر در و است موجود واقعاً سوسیالیسم همین که استالینی

 خصوصاً است که دمکرات سوسیال احزاب دیگر، سوی از روند؛ می زوال به رو نوعی به شوروی،

 حاکم فرانسه کشور در که سوسیالیستی حزب. دهند می ادامه خود فعالیت و حیات به اروپا در

 قدرت تصرف با پیش از بیش که کنند می طی را روندی آلمان، دمکرات سوسیال حزب یا است،

                                                           
1. Georgi Plehanov. 2. Karl Liebknecht.  

 .شوروی اتحاد قیومیت تحت سوم الملل . بین3
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 حزب نمونه، طور به. دارند برمی دست داشتند کهای  اولیه های آرمان از خود، کشورهای در دولتی

 در آنجا، رسماً و گذارد می (1)گودنزبرگ شهر درای  کنگره 1959 سال در آلمان دمکرات سوسیال

 مطرح برایش داری دیگر سرمایه از مسئلة گسست دیگر طرف از کند. می رد را مارکسیسم

 را داری سرمایه و بازار اقتصاد کلّ، در و است مطرح آنهای  نارسایی اصالح و ترمیم بلکه نیست،

 اینکه در خصوص قدری بتوانیم شاید اما بود. اروپا درخصوص گفتم آنچه. برد نمی سؤال زیر

 .بکنیم صحبتی نیز یابد می راه ایران در چگونه دمکراسی پدیدة سوسیال

 طور به ایران در توانست نمی آمد،  وجود به اروپا در که روندی همان به دمکراسی سوسیال

 و سوسیالیستی فکری جنبش آمیختگیسببِ  که چیزی آن واقع در یعنی گیرد؛ شکل مستقل

 است، کمونست یا سوسیالیست دمکرات، سوسیال احزاب برآمدش و شد اروپا در کارگری جنبش

 زیرا. گیری نبود قابل شکل اجتماعی و تاریخی شرایط دلیل به ایران درای  پروسه چنین

 با تجدّد کهای  دوره در. نداشت وجود ای ترکیب و آمیزه چنین تشکیل برای الزمهای  شرط پیش

ایران،  از خارج بلکه درون از نه سوسیالیستی، های ایده بود، گیری شکل حال در مشروطه انقالب

 با ایران اگر. شد وارد ایران به روسیه، دمکراسی سوسیال صافی از گذر با یعنی شمال، از راه

 افکار این شاید نبود، مرز هم بود، کار نیروی جذب و اقتصادی مرکز که قفقاز و روسیه

 در روسیه نفوذ و جغرافیایی موقعیت اما. کرد می پیدا دیگری سرنوشت ما کشور در سوسیالیستی

 ای گونه به را شرایط آمدند، کار سر برها   بلشویک که دورانی در چه و تزاری عصر در چه ایران،

 غالب ایران چپ جنبش در مارکسیسم و سوسیالیسم از روسی خاص خوانش که زد رقم

لحظة  چهار از ،57 انقالب تا مشروطیت جنبش از شود می خالصه طور به حال هر به. شود می

 شاید گفت. سخن ایران در سوسیالیستی چپ یا و دمکراسی سوسیال یا سوسیالیسم تاریخیِ

 . نماییم ختم ایران به صورت این به کردیم شروع غرب از که را تاریخچة آن

 ایران چپ جنبش تاریخ به توانند می شنوندگان و است مهم بسیار که یهای لحظه آن از یکی

 از پس روز چند درست "عامیون اجتماعیون" که حزب شود می مکاتباتی به مربوط کنند، رجوع

 آلمانی دمکراسی سوسیال اصلی سران از تن دو شاه، با محمدعلی توسط مجلس بستن توپ به

 که اینجاست جالب. دهند می انجام "پلخانف گئورکی" و "کارل کائوتسکی" یعنی روسی، و

 مشکلی با ای گونه به زمان، آنهای  دگرگونی وها   آشفتگی وجود با ایرانی،های  دمکرات سوسیال

 و "پلخانف" از. بود ایران کشور بر غالب ماندگی عقب و استبداد از ناشی که کردند می برخورد
                                                           
1. Gudensberg. 
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 یی یعنی مبارزه دو این باید چگونه ایرانیهای  سوسیالیست که کنند می سؤال "کائوتسکی"

 کنند؟ تلفیق هم با را سوسیالیسم یی برای مبارزه و دمکراسی برای استبدادی ضد مبارزة

امروز  کهای  تاریخی بغرنج موضع درخصوص خواستند می پاسخی و کردند  پرسشی حال هر به

جامعة  یک بطن در دمکراسی و سوسیالیسم بین مناسبات»: است مطرح ما برای هم هنوز

 با توانند می اینکه مراحل یا گرفت، نظر در را مراحلی باید آیا «باشد؟ تواند می چگونه استبدادزده

 لحظات از یکی این من، نظر به گیرند؟ قرار تنگاتنگای  رابطه در یا و همزمان یا ادغام، یکدیگر

 .است ایران سوسیالیسمِ تاریخ در جالب

 در که چپ روشنفکران ازای  عده که بتوان در نظر گرفت 1310 دهة در شاید را لحظة دیگر

 برابر در کنند می سعی و گردند برمی ایران به ارانی، تقی همچون بودند، کرده تحصیل غرب

 البته که دهند قرار را دیگری نگاه انتقادگر، غیر افکار و یشیاند مطلق نظری، تنگ نوعی

 برقرار تماس زحمتکشان جنبش با هم و باشد سوسیالیستی هم خواست می اما بود، روشنفکرانه

 از یکی هم این من، نظر به که کردند، می مطرح گفتارشان و ها نوشته در را نگاهی چنین کند و

 . آید می شمار به ایران در سوسیالیستی فکری جنبش تاریخیهای  لحظه

 بینشی و فکری خط از که توده حزب گیری شکل و رسیم می 1320 شهریور به سپس

 آن در فکری  سیستم این برابر در هایی مقاومت به توان می. کرد می پیروی استالینی سیستم

 حزب مقابل در که چپ کوچک های گروه برخی و ملکی خلیل نمونه، عنوان به. کرد اشاره زمان

 طرح را شوروی اتحاد از مستقل و آزادیخواهانه سوسیالیستی تفکر نوع یک کردند سعی توده

 و باشد جدا استالینی یی -روسی استبدادیِ نوع سوسیالیسم روسی یی سوسیالیسم از هم که کنند

 مناسبات های روش یعنی بگنجد، سوسیالیستیهای  ارزش وها   آرمان چارچوب در هم

 .نیز بخواهد داری را سرمایه

 با گفت. سخن است تر نزدیک ما به که 1350 تا 1340 دهة لحظه از توان می سرانجام

 مشی مائوئیسم، چریکی،های  حرکت برآمدن با و گیرد درمی شوروی و چین بین که اختالفاتی

 حزب از جدایی در را خود خواست می که گرفت شکل تبعید در چپی ایران، در غیره وای  توده

 در گواریستی مسلحانه مبارزاتهای  جنبش متأثر از که چپی. کند تعریف "نوین چپِ" توده،

 حزب از اینکه انشعاب و جدایی که وجود با. بود چین انقالب در ای توده جنگ و التین آمریکای

 آن از بقایایی نبود و توتالیتر عملکرد و بینش از کامل گسست معنای به پذیرد، اما می صورت توده

 نیز ادامه ایران چپ جنبش از هایی بخش در کرد که همچنان می حمل خود با راها   شیوه و افکار

 .است تاریخچة سوسیال دمکراسی از شده خالصهای  شمه این. دارند
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های  کمونیست یاها   چپ یا ایرانیهای  سوسیالیست تاریخی مکاتبات با رابطه در که به نکاتی :ذ
 از قبل دوران به وقتی. است ارزنده بسیار کردید، اشاره "پلخانف" و "کائوتسکی" با ایرانی

 متمایل بیشتر که دیدگاه یک هستیم: مختلف دیدگاه شاهد دو کنیم، می نگاه مشروطیت جنبش
گرایش  آلمانهای  دمکرات سوسیال به دیگر، دیدگاه و بود روسیههای  دمکرات سوسیال به

 این از بخشی زاده سلطان آقای که بینیم می را هایی نامه است، موجود که اسنادی طبق داشت.
 متمایل که بیشتر اوغلو حیدرعمو آقای از سوی دیگر و برده می جلو سیاسی لحاظ از را جریان

 ؟شد ختم کجا به داشت و ایران در تبلوری چه اختالف دو این لذا است. بوده روسیه به

 افکار این که زمانی درست یعنی سدة بیست، اوایل در روسیه و اروپا دمکراسی سوسیال :و

. گردند می تشکیالتی بزرگهای  انشعاب و نظری شدیدهای  اختالف دچار شوند، می ایران وارد

 انقالب زمان در. بود انقالب یا رفرم مسئلة کردیم اشاره که طور همان آن، اصلی موضوع

 برها آن از یکی که کرد اشاره دمکرات سوسیال اصلی بینش و تفکر دو توان به می مشروطه

 نمایندگی به آلمان دمکراسی سوسیال که در نفکری کند، می غلبه ایران سوسیالیسم

 به روسی دمکراسی سوسیال از بخشی و دارد رفرمیستی تمایالت و است "کائوتسکی"

 با که است یهای گروه شامل دستة دیگر. است نزدیک گرایش این به نیز "پلخانف" نمایندگی

 کنند، می نمایندگی دمکراسی سوسیال در را رادیکالی گرایش مجموع در اما دارند، اختالف هم

 و ایران با قفقاز همسایگی به توجه با. غیره و "تروتسکی" روسیه، در "لنین" هواداران هچون

 امکانات از توانستند می معینی حدّ تا که  ایرانی مهاجر کارگران و منطقه این در کارگری جنبش

 رادیکالهای  جناح نقش به توجه با و بزنند تشکّل حتی و اعتصاب و مبارزه به دست آنجا، در

 بود، قفقاز کارگری مناطق در "لنینی"های  ایده به متمایل که روسی دمکراسی سوسیال جنبش

 این و گیرد می قرار رادیکالهای  جناح افکار تأثیر تحت همه از بیشتر ایران دمکراسی سوسیال

 این همه، از بیش نتیجه در. دارد روسیه ادامه در غلبة بلشویسم و اکتبر انقالب تا مسئله

. شود می ایران کشور وارد که است استالینی ویژه به و "لنینی" روایت به روسی سوسیالیسم

 برقرار سوسیالیسم نام به را طبقة کارگر بر و جامعه بر حاکم و حزبی تک دیکتاتوری که سیستمی

. طلبد می را دیگری بحث که اشتراکی؛ نه و است دولتی مالکیت براساس هم اقتصادش. کند می

 عمده صورت توان به می را ایران سوسیالیستی چپ جنبش تاریخ کالم، یک در و خالصه  طور به

 خوانش کنندهِ تعیین تأثیر تحت نافرجام یی های مقاومت جز به آن یی مراحل ترین اصلی در و

 دانست ،(نامند می موجود واقعاً سوسیالیسم که آنچه) مارکسیسم و سوسیالیسم از روسی توتالیتر

 .ندارد خواهانه رهایی و آزادیخواهانه سوسیالیسم هم با قرابتی ضمن در که
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داری  سرمایه سیستم یکی دارند: تأکید بیشتر زمینه دو به مختلف کشورهای و بشریت امروزه :ذ
 جریان دو این که باشد می سوسیالیسم دیگری و است مطرح کشورها از خیلی در که است

 از برخی در اما. نمایند حل را بشریت اجتماعی و رفاهی معضالت اند نتوانسته وجه هیچ به
 این کهاند  نموده جایگزین را سیستم  نوعی شمالی همچون اسکاندیناوی، اروپای کشورهای

دمکراسی  و بیشتر رفاه برای آلترناتیو یک عنوان به تواند می و کند نمی داری را نفی سرمایه شیوه،
 همانا. دهند می ارائه جهان هم کشورهای از خیلی برای را پیشنهاد این شود و گرفته نیز در نظر

 کشورهای از بخشی و پرداختید آن به دمکراسی سوسیال عنوان به شما که مدلی و شیوه این
حوزة  کشورهای در آنچه شود. یونان را نیز شامل می حاضر حال در و فرانسه آلمان، از اعم دیگر

 انسان اجتماعی معضالت توانسته حدودی تا که دهد می نشان است، موجود اسکاندیناوی
 روش این از توان می آیا. آورد ارمغان به جوامع آن برای را نسبی رفاه و کند حل را امروزی

 ؟چیست شما نظر؟ کرد صحبت معقول حل  راه یک عنوان به

 این داری در سرمایه. کنم آلترناتیو یا الگو از صحبت توانم نمی اسکاندیناوی مورد در من: و

 این به راجع اما. است شده مواجه بحران با آنجا در نیز "رفاه دولت" و نرفته میان از کشورها

 قرن از داری که پدیدة سرمایه برابر در که است این من بحث. دارم کالن بحث یک من مسئله،

 آلترناتیو دو امروز، تا بیستم سدة در آن، خشن و حاد بسیار گیری شکل با و شود می آغاز هجدهم

داری  سرمایه امحای درها آن دو هر و شوند می داری مطرح سرمایه مقابل در عملی - نظری اصلیِ

 آلمان، در آن مهم شکل است که دمکراسی سوسیال بدیل دو، آن از یکی. مانند می ناکام

 گسترش جهان کشورهای سایر و التین آمریکای در هم بعد و اروپا شمال اسپانیا، ایتالیا، فرانسه،

 آن هم یکی. گردد برمی اروپا در میالدی 1850 از بعد های سال به اش سابقه و کند می پیدا

 70 که گیرد می شکل روسیه اکتبر انقالب با "واقعاً موجود سوسیالیسم" نام به که است چیزی

 داری را سرمایه خواستند می ادعا در آلترناتیو دو هر. پاشد می فرو هم بعد و آورد می دوام سال

 که معنا بدین دمکراتیک و خواهانه عدالت و برابرانه نوین، اجتماعی نظم یک آن جای به و برچینند

رسد  می نظر به هرچند. کنند برقرار باشند را آن بر حاکم و کنند شرکت خود سرنوشت در مردم

 اجتماعی، عدالت با ارتباط در دستآوردهایی و دست آورده به هایی پیشرفت برخی جاها در که

 حدودی تا دمکراسی سوسیال مورد در این و ندا داشتهها   انسان حقوق و آزادی یا دمکراسی

 به مربوط که هدفی در "موجود واقعاً سوسیالیسم" نه و دمکراسی سوسیال نه اما است. صادق

آن . نبودند موفق برابرانهای  جامعه ایجاد و شود می انسان از انسان استثمار داری و سرمایه نفی

 و مردم بر هم را، دولت حزب دیکتاتوری و بود شوروی سیستم دومی، که از شدیدتر حتی یکی،
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 دمکراسی سوسیال اما. بودیم شاهد را آن کامل فروپاشی کند که می مسلط زحمتکشان بر هم

 استوار زمینه این در و کند می دفاع دمکراسی و آزادی از و است حاکم جاها خیلی در که هم

 یعنی موجود ادارة نظم رسیده، قدرت به که هرجا گذشته سال 40-30این طی است،

 یشها پسروی با اخیر، های سال این در دمکراسی، سوسیال. است گرفته عهده بر داری را سرمایه

 به که گذارده راهی در گام اجتماعی،های  سیاست در چه و اقتصادیهای  برنامه در چه

 بینیم می کشورها برخی در را آن جالب شکل وضوح، با امروزه ما. است معروف شده نئولیبرالیسم

 وجود به رادیکالی چپهای  جریان گیرد و می شکل دمکراتیک سوسیال سیستم مقابل در که

 هم پیش مدتی و اسپانیا یونان، در سنتی، دمکرات سوسیال یا سوسیالیست احزاب از که آیند می

 چه سنتی چپ از رادیکالهای  گسست این سرنوشت اینکه. شوند می جدا... فرانسه و ایتالیا در

 و شکل دو هر در هرحال، به ولی. است دیگری بحث شوند، موفق انندتو می چقدر و شود می

 در کمونیست، چه و سوسیالیستی یا دمکرات سوسیال نوع از چه سنتی چپ احزاب حالت،

 جامه داری که مدعی آن بودند، ضدسرمایه هدف به نتوانستند رسیدند، قدرت به که کشورهایی

 و پرسش این طی باشد، فرصت اگر کهاند  دخیل  ناکامی این در مختلفی عوامل. بپوشانند عمل

 .شوند می مواجه شکست با آلترناتیو دو این چرا که پردازیم می آن به ها پاسخ

 کشورهای با مقایسه قصد اگرچه ایران بکشانیم، خودمان کشور به را دامنة بحث اکنون :ذ
 موجود جامعة ما در مشکالتی ولی باشد، می نامعقول و غیرعلمی  امری که ندارم را اسکاندیناوی

 کنیم که مشاهده می بپردازم، مسئلة رفاه به و گذاشته کنار را آن دمکراسی بخش اگر که است
نیست و پیامد  جامعة ما چنین در است، موجود مختلف در کشورهای که نسبتی بخش تولید به

 ایجاد زمینه این در است که مشکالتی دیگر و وارداترویة  بی رشد و تورم فقر، بیکاری، آن،
 این با جامعة ما در اش را اولیههای  پله حتی رایج آن، مفاهیم دمکراسی با اساساً و گردیده است

 آلترناتیو این که کنید نمی فکر لذا شما. است کرده غیرممکن واقع  در است، موجود که سیستمی
 از جدا کند یی می مطرح دمکراسی را و اجتماعی رفاه زمینه دو هر در که دمکراسی سوسیال

 و تغییر نوعی که اروپایی کشورهای در موجود نئولیبرالیسم در خصوص کردید مطرح شما آنچه
 اسکاندیناوی درکشورهای که سنتی شکل همان به آلترناتیو این آیا کنند یی می ایجاد را تحول
 باشد؟ مطرح سرزمین ما برای آزادی و زمینة رفاه دو این در تواند می است موجود

 از اعم دارد؛ که مشکالتی و اجتماعی تضادهای تمام با جامعة ما، در نه؟ که چرا: و

 مبارزات اصلی رکن دو آزادی، و اجتماعی مسئلة عدالت غیره، و اجتماعی اقتصادی، مشکالت
 که نیستند آنچنان هم اقتصادی و تاریخی شرایط همچنین. دهند می تشکیل را ایرانِ مردم امروز
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. آوریم وجود به را بنیادین و بزرگ تغییرات و اصالحات توانیم نمیها   زمینه این در بگوییم ما مثالً

 خصوصی مالکیت سیستم این است به مربوط که کمونیستی و سوسیالیستی بحث است روشن

 با همراه که دارد ای پروسه به نیاز بنشیند، آن جای به جمعی و اجتماعی مالکیت و برود بین از
 "مارکس" خودِ حتی. گیرند می شکل این روند طول در اجتماعی خودمدیریتی و خودگردانی آن،

 متحقق بتواند سریع و فوری که ای مبارزه عنوان به را فرآیند این گاه هیچ نیزها   سوسیالیست و
 دوران جامعة کمونیستی، داری و جامعة سرمایه بین»: گوید می "مارکس". نکردند مطرح شود،

 که رسیم می نتیجه این به ایران مورد در ،رو از این. «گیرد می قرار  دومی به اولی انقالبی تغییر
 نوع گیری شکل و آزادی اجتماعی، عدالت شامل واقع  در که کمونیستی یا سوسیالیستی فرآیند

 سلطة و ستم تحت مختلف اقشار و زحمتکشان و مردم پیش، از بیش که است حکومتی خاص
 و باشند داشته نقش خود امور در بتوانند... وها  ملیت دانشجویان، زنان، زحمتکشان، از اجتماعی

 نظر در فرآیند یک عنوان به را این اگر کنند. اعمال را مشارکتی و مستقیم دمکراسی نوع یک
 آن توان گفت که میای  گونه به نه؟ چرا مدت، درازمدت مبارزة اجتماعی یک یا و بگیریم

 راستای در حداقل و ساخت متحقق شود می را کمونیستی یا سوسیالیستیهای  آرمان و ها ارزش
 و   پیشروی ،ها  نشیب و فراز با همواره که است روشن مبارزه این و نمود تالش و مبارزه آن

 .نیست محتوم و مسلّم نیز اش کامیابی و نبوده مستقیم  راه است، همراهها   پسروی

 برپایی یک به دیگران، و شما خود مثل دارند، تاریخی سابقة مبارزات که سیاسی فعالین از خیلی :ذ
 در تحوالت و تغییر این که 57 سال در. دارند اعتقاد ایران در معقول دمکراسی و جامعة رفاه

 که هایی همان چپ، بخش حتی مبارزان و سیاسی فعالین و روشنفکران چرا شد، انجام ایران
 استفاده موقعیت این از زمان آن بودند، موجود جامعه در و کردید اشاره آنان اقسام و انواع به شما

 دارد، نظر مد را دمکراسی هم و رفاه هم که دمکراتیک سوسیال جامعة معقول یک تا نکردند
 ؟بود چه دلیل آن و اند نرسیده فکر این به چرا شما نظر به بیاورند، وجود به

 اپوزیسیون واقع ما  در یعنی کنیم؛ بندی تقسیم را زمان آن اپوزیسیون باید ابتدا در :و

 کردیم، می فعالیت آن در ما که است چپ اپوزیسیون منظورتان اگر. نداشتیم ایران در دست یک

 تحت نفوذ افکار بلکه نداشتیم، قرار دمکراسی سوسیال تأثیر تحت ما گفتم، طورکه همان

کرد  می مطرح را کمونیست حزب و کارگری مسئلة انقالب که کمونیستی بودیم و سوسیالیستی

 حدود تا. نماید رهبری و هدایت رستگاری سوی به را پرولتاریا تا کرد احیا یا ایجاد حزبی که باید

 مسئلة دمکراسی به کمتر و گرفت تأثیر می "استالینی - لنینی" از بینش چپ اپوزیسون زیادی

 در مورد آنچه. داد می قرار بورژوایی دمکراسی مقابل در را سوسیالیستی دمکراسی و کرد می توجه
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 گیرد می دست در را قدرت طبقة کارگر حزب که بود این کرد می مطرح سوسیالیستی دمکراسی

 کرد، می صحبت اجتماعی عدالت از. خواهد کرد هدایت را جامعه اقتدارگرایانه صورت به باال از و

 ایران در را آن خواهد می چگونه که کند تشریح و عنوان را آن ایجاد های حل  راه اینکه بدون

 دقت با که بودند روشنفکرانی بود، ترجمانش ملکی مسلک کوچک که خلیل آن. سازد برقرار

 افکار باها آن همراهی. کنند برخورد جامعة خود های واقعیت وها   ویژگی با کردند می سعی بیشتری

 نیرومندی توتالیتر بینش و افکار جامعه، بر زیرا بود. همراه لرز و ترس با دمکراسی، سوسیال

 زده انقالبی ضد یا بورژوا مُهر داشتند، ییها دیدگاه چنین که کسانی به و بود افکنده سیطره

بودند،  ایران در دمکراسی سوسیال نوعی خواهان ای گونه به که یهای بنابراین گرایش. شد می

 من. شد منزوی چگونه دیدیم که ملکی خلیل اش، نمونه. کنند اماند عرض چندان توانستند نمی

 گرفته صورت های مقاومتتان را معطوف کنم به  توجه خواستم می تنها نیستم، او نظریات مدافع

 میدان از فکری ترور با را خود مخالفین که زمان آن در توده حزب ایدئولوژیکی سلطة برابر در

 .کرد می در به
 ملکی خلیل درخصوص که دیدگاهی. خواهم می معذرت کنم می قطع را صحبت شما اینکه از :ذ

 نظریات راستای در ملکی خلیل نظریات عمده، طور به حتی موافقم آن با من نمودید، بیان
 علیه طغیانش و است عیان ایشان نوشتجات در که بود اروپایی بخش شبیه دمکراسی سوسیال
 یک عنوان به دهد که می نشان اش، سیاسی های حرکت در مسائلی دیگر و توده حزب سیستم

 نبود، تنهایی به ملکی اما خلیل. کرد می فعالیت و بود کرده علم قد جامعه در دمکرات سوسیال
 فعالیت دیگران نیز و نژاد پاک یاد زنده شعائیان، امثال ای عده انقالب از قبل دوران در حتی

برنامة  هیچ که بود موجود زمان جامعة آن در که رادیکالیسمی  به نسبت اشارة شما و داشتند
 تضاد دو عنوان به جریان دو این اینکه و دارم قبول را نداشتند جامعه پیشبرد برای اعتنایی قابل

 در وجه هیچ بهها   دمکرات سوسیال و ملکی خلیل رسم و راه چگونه ولی بود. موجود جامعه در
 ؟!چرا شود، مطرح نظریه این که نداشتند را توان این آیا یعنی. نرسید جایی به روشنفکران بین

 هم اگر یا بگیرد شکل نتوانست "سوم جریان" جهان جای هیچ در کهگونه همان به  :و

 کشورهای و چین تا التین آمریکای از اروپا، تا گرفته روسیه از. بود موقت صورت به گرفت شکل

 ایران از را چیزی نباید ما... داشتند وجود آنجا در چپ احزاب که عراق و مصر از اعم عربی

 از نیرومندی جریان یک اکتبر انقالب از که خاطر این به. نیافت تحقق جا هیچ در که بخواهیم

 که بالتیک دریای تا آرام اقیانوس از گیرد، می پهناور شکل سرزمینی در فلسفی - فکری لحاظ

 دست را قدرت کند و می پیدا گسترش نیز برلن تا دامنة نفوذش دوم جهانی جنگ از بعد
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 تبدیل نظامی  و جهانی بزرگ ابرقدرت یک به تاریخ، درای  سابقه بی پدیدة چنین. گیرد می

 عنوان را بهای  تئوری و دارد دست در هم کاملی ایدئولوژیک سیستم یک این، عالوه بر. شود می

 چه خُب،. دهد می ارائه واقعی سوسیالیسم یا کشور یک در سوسیالیسم ممکن نظریة تنها

 توان می نژاد پاک یا شعائیان، شما قول به یا ملکی خلیل چون کوچکی های گروه از انتظاری

 توجه باید کند، می "لنینیسم - مارکسیسم" از صحبت دفاعیاتش در نژاد پاک که وجودی با. داشت

 صورت استالینیسم اوج در و دوم جهانی جنگ از پس زمان در ملکی خلیل جسارت که کنیم

 با بود، کرده غلبه "نازیسم" بر "استالین" رهبری به شوروی اتحاد که شرایطی در او. گیرد می

 ایران استقالل و "شمال برادر حزب" به نسبت فکری استقالل از. کند می مقابله "استالین"

 زمان، آن در چپ احزاب و روشنفکران اغلب که صورتی در. کند می دفاع شوروی اتحاد به نسبت

. نهادند نمی شوروی اتحاد بر حاکم سیستم نقد به پا دانستند، نمی استالینی را خود کهها آن حتی

 بود ایدئولوژیکی قدرت و بختک یک این بود، گونه بدین وضعیت هم ایران مورد در طورکلّی به

 را "مارکس" آثار و ها کتاب از بعضی آورد. می همراه به خودش با را جهانی بزرگ تبلیغات که

های  نوشته برخی مسکو انتشارات دانیم می که گونه همان. را دیگر را نه بعضی و کرد می ترجمه

 ناسازگار شوروی در حاکم استالینی خط با آنکه دلیل به نکرد، ترجمه 1930 تا را "مارکس"

 چپی روشنفکران و ها گروه تمام بر را خود تأثیر سیستم این آنها، ترویج و تبلیغات تمام در. بودند

 شوروی اتحاد اینکه بخصوص. گذاشت می داشتند، تمایل کمونیستی - سوسیالیستی افکار به که

 و بود فرستاده فضا به موفقیت با را موشک که گونه همان. بود آورده دست به را یهای پیروزی

 که است این منظورم. شدند شوروی اتحاد جلب ایران در روشنفکران از درنتیجه خیلی. غیره

 حزب از که جریاناتی آن حتی شد. صورت این به وضع تا دادند هم دست به دست همة اینها

 پیدا گرایش دمکراسی با همراه خواهانه برابری و آزادیخواهانه سوسیالیسم به و شدند جدا توده

 باید پس. بودند سیستم آن از ملهم همچنان و کمابیش شان ارجاعات و ادبیات در نیز آنها کردند،

 دهد. نشان معنا تمام به را خودش فاجعه این شدیم تا می 1980 در سیستم فروپاشی رخدادِ منتظر

 خود دمکراتیک ضد و غیرسوسیالیستی ماهیت سیستم این 1950 دهة در حداقل که وجودی با

 و ببینند خواستند نمی بگوییم است بهتر یا دیدند نمی را آن ها خیلی اما بود، داده نشان روشنی به را

 کامل طور به سیستم این نفی و نقد ایران، چپ جنبش در که بینیم می امروزه متأسفانه هم باز

 باید حال هر به. دارد وجود چپ از هایی بخش در دوران آن نوستالژی هنوز و است نگرفته صورت

 توان انتظار داشت که می که است صورت این در تنها پذیرد. صورتای  ریشه و اساسی نقد این

 .نماید عروج جا همه در طورکلّی به و ایران در بتواند سوسیالیسم از دیگر نگاهی با دیگر، حرکتی
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 ایران چپ روی( روسیه) پدیدة شوروی نام به بختکی کردید، اشاره درستی شما به که طور همان :ذ
 سیستم، این رفتن با ولی کنند. می صحبت بختک آن از هنوز سنتی چپ از ای عده و بود افتاده

 امثال ای عده دوران آن در اگر اند. زده پس را سیستم این و شده باز شان چشم ای عده نوعی به
 رفاهی حکومت یک و دمکراسی کردند، امروزه می شنا آب جریان خالف که بودند ملکی خلیل

 از آلترناتیو عنوان به توان می که هست آزادیخواه و سیاسی فعالین از دغدغة بسیاری ما کشور در
 به فرم این ایجاد با شود می آیا برد. نام دمکراسی سوسیال حزب یک یا سیاسی حزب یک

 این و کرد صحبت جامعه معضالت حل راستای در دمکرات، و خواه تحول های انسان از بخشی
 ؟نمود تبلیغ را پدیده

 به حزب یک چون. نیست هم درست و نه آلترناتیو، عنوان به منتها. شود می کامالً بله :و

 .باشد آلترناتیو تواند نمی خود خودی
 است درست کامالً شما فرمایش. نیست حکومت برای جایی به جا معنای به آلترناتیو از قصدم من :ذ

 آلترناتیو نوع یکها   بندی همة جمع به توجه با من منظور بلکه. خواهد می را دیگری قدرت و
 .است نظری

آن را  عموماً نیز من و بردید کار به شما که است فرمولی بهترین نظری آلترناتیو اتفاقاً بله. :و

 بگیرد شکل بدیلی یک اسالمی  جمهوری سیستم مقابل در که است این منظور. برم می کار به

 یا اسالمی  نظریة جمهوری مقابل در راای  ایده فکری، و نظری لحاظ از بتواند طرف یک از که

های  جنبش بر آن اتکاء دیگر طرف از و کند مطرح دینی حکومت یا ساالری دین بگوییم

 و خواهانه عدالت جنبش از. بگیرند شکل ایران در توانند می که باشد اجتماعی تغییردهندة

 اجتماعی، تغییردهندةهای  جنبش مردان. و زنان برابری جهت زنان جنبش تا خواهانه دمکراسی

 و هستند حقوقی برابری خواهان که ایران ساکنهای  ملیت و اقوام جنبش جامعة مدنی، جنبش

 من. کنند مقابله باشد می و بوده حاکم همواره ایران در که استبدادی مرکزی دولت با خواهند می

 و نظری - فکری جنبش امتزاج فرآیند حاصل تواند می آلترناتیو نظر، نقطه این از کنم می فکر

 جدایی تبعیض، عدم برابری، آزادی، مشارکتی یی دمکراسی راستای در اجتماعی - عملی جنبش

 خالی ایران درای  مبارزه و تالش چنین جای. باشد سوسیالیسیم و یی رهایی و دین و دولت

مصاحبه  این در که فرصتی این در. شوند متحد و متشکّل چپ نیروهای که شرطی به است،

 از خارج شنوندگان است ممکن که یهای تالش چنین خصوص در که بگویم مایلم آمده، پیش

گرفته  صورت کشور از خارج در گذشته  سال چند طی یهای کوشش نباشند، در جریان کشور

 از تعدادی و سازمان سه طرف از که بود 1392 سال اردیبهشت درها   تالش این از یکی. است
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 وحدت ایجاد منظور به اساسی، محور یا اصل چند بر مبنی شد داده فراخوانی چپ، کنشگران

 واقعاً سوسیالیسم" فکری سیستم از گسست آن، موارد از یکی. سوسیالیست و دمکرات چپ

 سوسیالیسم؛ و و اجتماعی عدالت دمکراسی، آزادی، به باورمندی اصل، دومین است؛ "موجود

. است ایران در دمکراسی به گذر اصلی مانع عنوان به اسالمی  جمهوری نظام نفی نیز سوم اصل

 یا متحد توانند می ببینند که شدند همسویی و پروسة همفکری یک وارد محورها، این مبنای بر

 ولی ،اند مانده ناکام که بوده بسیار تجارب نوع این از ساله 30 مدت طی البته. نه یا شوند متشکل

 محسوب تالش یک اما نرسد، جایی به ممکن است و دارد قرار شکست معرض در تالشی هر

 چیزی آن سمت به هایی هم قدم باز نرسد، نتیجه به اگر چند هر. ارج نهاد به آن باید و شود می

 آزاد فعالیت امکان کشور داخل در که آنجایی از زیرا. خواهد بود مفید جامعة ایران برای که است

 بیش بتوانند که کشور از در خارج چپ نیروهای گیری شکل لذا ندارد، وجود چپ برای نیروهای

 جمهوری نفی در عقاید و اصول سلسله یک چارچوب در و شده نزدیک همدیگر به پیش از

 جهت این در بایست می و است ضروری اقدامی  آورند، وجود به همگرایی خود میان اسالمی 

 .اقدام نمود همواره
 نفی اساساً و سوسیالیستی؟ جریان یک یا است دمکراتیک سوسیال جریان یک جریان این آیا :ذ

 دمکراسی زمینة سوسیال در که گونه همان است؟ داده قرار خودش کار دستور در داری را سرمایه
 بقیة کشورهای از باالتری سطح در که غیره و سوئد فنالند، مثل کشورهایی در موجود

 را خودشان موازین و نیست مالک آنها داری در سرمایه نفی وجه هیچ به ولی است، اسکاندیناوی
 تمرکز نیز اجتماعی رفاه روی و داری دارند سرمایه پیکر و در بدون رشد های محدودیت جهتِ
  ؟دمکراسی سوسیال یا است سوسیالیسم با رابطه در بردید، نام آن از شما که حرکتی این لذا. دارند

. نیستند نظر هم ها همة زمینه در یعنی دارد، وجود مختلفی گرایشات جریان، این در :و

 حال در عین. دارند وجود نیز سوسیالیستی گرایشات و همچنین دمکراتیک سوسیال گرایشات

 لحاظ از بیشتر حرکت، این واقع  در. سوسیالیست تا اند دمکرات بیشتر کههایی هست  گرایش

 همة این در حال انجام است. مختلفی کارهای و ها نوشته و است گیری مرحلة شکل در نظری

 دارای که محورهایی بر کردم سعی مناند.  یافته انتشار "چپ وحدت" نام به سایتی در نظرات

. است سوسیالیسم و اجتماعی عدالت دمکراسی، آزادی، شامل که کنم تأکید است، اشتراک

 اختالف سوسیالیستی های ارزش جهت در فعالیت و سوسیالیسم از تعریف درخصوص اگرچه

 مختلفی نظرات خواهیم، می  سوسیالیسمی نوع چه که پرسش این برابر در یعنی دارد؛ وجود

 وجود مشترکی موضع مشخص طور به نیز دمکراسی سوسیال با برخورد در و شوند می مطرح
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 شود نمی سیستم آن از که دارند نظر اتفاق همه ،"موجود واقعاً سوسیالیسم" نقد در ولی. ندارد

 همان ما، نظر مورد سوسیالیسم مور اینکه آیا در ندارد. اما سوسیالیسم به ربطی زیرا کرد، دفاع

 من، نظر به. داریم اختالف است، برقرار کشورها از خیلی در امروزه که است دمکراسی سوسیال

 مدیریت و اداره بلکه کند، داری نمی سرمایه با اساسی مرزبندی تنها نه دمکراتیک سوسیال تفکر

 شکل با دمکراسی سوسیال همین و ندارند را نظر این ای عده گرچه برعهده دارد. داری را سرمایه

 چه ما اینکه از نظر صرف. دانند می مفید ایران برای کند را نمی نفی داری را سرمایه که محدودش

 کهاند  عقیده این بر همه کنیم، می تعریف را آن چگونه و فهمیم می را سوسیالیسمی  نوع

 معنا و قابل اجرا نیست دیگری بدون یکی و دارند ناگسستنی پیوندی دمکراسی و سوسیالیسم

جامعة  در باید اجتماعی عدالت که جایگاهی درخصوص آزادی، و دمکراسی مسئله بر عالوه. ندارد

 به نسبت اما. دارد وجود نظر اتفاق شود، داده آن به بایست می که اهمیتی و باشد داشته ایران

متفاوتی ارائه های  دیدگاه مبارزه،های  شیوه وها   تاکتیک آن، چگونگی اسالمی، جمهوری از گذر

های  کنفرانس و دارد ادامه پروسه این و ها بحث این گفتم که طور همان خالصه، طور به شود. می

 سر بر اشتراکات و اختالفات این به توجه با واند  شده برگزار گذشته سال سه - دو در مختلفی

 باها   سازمان این آیا که خواهد شد روشن پروسه این سرنوشت نزدیکای  آینده در موجود، مسائل

 خیر؟ یا کنند عمل واحد سازمان یک چارچوب در توانند می اختالفات، و اشتراکات گرفتن نظر در

 .باشیم آیندههای  ماه درها   وگو گفت تحول منتظر باید و است باز کماکان پرسش این به پاسخ

 برای تری وسیع امکانات از که کشور از خارج در اپوزیسیون اقدام درخصوص نکات تمام :ذ
 گونه این رغم علی گفتید، ولی را برخوردارند مختلف کارهای و گردهمایی نوشتاری، های فعالیت
 در آید، وجود به تواند نمی ایران از خارج سیاسی حزب که باورند این بر ای عده مباحث،
 نظر در را قدرت گرفتن وجه تنها نباید سیاسی حزب یک الزاماً کردم اشاره من که صورتی
 شکّی سوی دیگر، از. نمودید تأیید نیز شما و بپردازد نظری مسائل اتخاذ به تواند می بلکه بگیرد،
 پذیر امکان سیاسی احزاب فعالیت و تشکیل طریق از جامعه در دمکراسی استقرار که نیست
 دمکراسی سوسیال حزب یک کشور از خارج در شود می آیا رویکردی چنین با. بود خواهد
 که دمکراسی سوسیال فرم این از اساساً و؟ دارد شده یاد مسائل با منافاتی آیا و کرد درست
 شود می کشور از خارج در که کنید می فکر شما آیا بیاورد، وجود به جامعه در عمومی  رفاه بتواند
 ؟کرد درست را دمکرات سوسیال نام به بخصوص سیاسی حزب یک

 اکثریت و است اقلیت در احتماالً نظر این دانم می ولی بگویم، را خودم نظر توانم می من :و

 اپوزیسیون در کلّی طور به است،وگیری  شکل حال در گفتم که حرکتی همین در حتی ما، دوستان
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 حزب شود می تنها نه کشور از خارج در که کنند می فکر آنها. دارند دیگری نظر کشور، از خارج

 در ایران اسالمی  حکومت مقابل در را سیاسی قدرت بتواند که آلترناتیوی شود می بلکه ساخت،

 ...آورد وجود به نیز بگیرد دست
 !ندارید؟ قبول را مسئله این چرا شما :ذ

 حاال تا داشتم کنفدراسیون در فعالیت زمان از که ای تجربه با من که است این آن حقیقت :و

 سازمان چند در اخیر سالة چند و دورة سی این در کهای  تجربه گیری شکل با بخصوص و

 چپهای  سوسیالیست موقت شورای" مثل چپ های گروه وها   سازمان از اعم ،ام دست آورده به

 این به غیره، و "ایران الئیک و دمکرات جمهوریخواهان جنبش" چون یهای جریان تا "ایران

 تبعید شرایط در و کشور از خارج در سیاسی فعالیت برای ساختاری موانعی کهم رسید نتیجه

 با کشور از خارج سیاسی فعالین بین ذهنی و عینی جدایی یک وجود ،ها  آنترین  مهم. دارند وجود

 و عینی جدایی معنای به است؛ جامعة ایران درونهای  جنبش و اجتماعی های واقعیت

 جدایی این. آورد خاصی را پدید می شرایط جدایی این. ایران در جنبش و مبارزه از شناسی جامعه

 دوران به و رود میتر  فرا سال چهل یا سی از حتیها   بعضی برای گفت باید که درازمدت تبعید و

اسبابی  رفتند، کشور داخل به فعالین از بعضی احتماالً که کوتاهی مقطع جز گردد، شاه برمی رژیم

 از است: رو به رو گانه دو گسست یک با کشور از خارج در سیاسی فعال که را فراهم آورده

 مثالً کند، می زندگی آن در واقعاً که ای جامعه در اش حقیقی اجتماعی هستی از جدایی طرف یک

 بودن بیگانهای  گونه خاطر به گیرد، می قرار جدایی نوع یک در جامعه آن آمریکا و با یا اروپا در

 است ای جامعه و اجتماعی هستی از جدایی دیگر، سویی از. جامعه آن با تبعیدی یک همچون

 و دارد قرار آن از جدا که ای جامعه. جامعة ایران ما، مورد در یعنی بدهد؛ تغییر خواهد آن را می که

 فعالیت و مبارزه نه و کند می کار نه کند، می زندگی نه آن متن در که است متمادی های سال

 انسان این عمل و نظر در ناپایداری های خصلت سلسله یک که شود می این اش نتیجه. اجتماعی

 طلبی، قدرت مزاجی، دمدمی ناپذیری، مسئولیت پرنسیپی، بی رأیی، سست مانندِ آیند، می پدید

 بین در خصوصیات این... غیره و مشارکتی و جمعی کار در ناتوانی یا بینی مرکز خود فردگرایی،

 بعضی در دیگر سویی از و شود انزواطلبی و گیری کناره باعث تواند می سیاسی فعاالن از برخی

 که کند می پیدا رواج یشهاند و فکر بدون گرایی عمل و تفریط یا افراط رفتار نوع یک مواقع،

 شکل خارج در سیاسی کاست نوع یک اینکه نتیجه. آورد دنبال به نیز را سرخوردگی تواند می

 پیش از بیش که کاستی. آید وجود به آن در تواند نمی نوزایی وقت هیچ که کاستی. گیرد می

 88 سال جنبش جریانات شاهد ما البته. شود نمی وارد آن در ای تازه خون هیچ و شود می فرسوده
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 در و حال این با دارد. ادامه جریان این کماکان و آمدند خارج به جوانان از ای عده که بودیم

 کشور از خارج در سنتیهای  سازمان در نوگرایی و فکری - سیاسی نوزایی نوع یک با مجموع،

 هرچند. کنند پیدا گرایش فرسودگی نوعی سمت به فعالین ممکن است همة این. نیستیم مواجه

 نیست ای تجربه این است، بدبینانه و منفی نگاهی کشور، از خارج در سیاسی فعالیت به نگاه این

 دنیا جای در همه بلکه آید می دست به کشور از خارج ایرانیهای  سازمان و افراد از تنها که

 باشیم امیدوار باید می همواره داریم، که مشکالتی تمام با هرحال به. داشته باشد مصداق تواند می

 آزادی، چون یهای آرمان تحقق برای تالش. کنیم مبارزه و مقاومت همة مسائل، رغم به و

 جایی هر درطور مداوم و  به را غیره و رهایی سوسیالیسم، مردان، و زنان حقوق برابری الئیسیته،

 .دهیم ادامه داریم، قرار کشور از خارج در که سختی و برزخ شرایط در حتی هستیم، که
 عمدتاً و ها سایت در ماهانه یا هفتگی صورت به من که بود مقاالتی شما، قلمی های  از فعالیت :ذ

 از کردید، منتشر در را آن کتابصورت  به الئیسیته که خواندم، مقاالت می نو طرحی سایت در
 ؟کرد تهیه را آن شود می کجا

 و اول چاپ دو در است، شده ترجمه هم کردی زبان به که کتاب این از نسخه هزار چند :و

 کتاب این کشور از خارج در. کرد پیدا انتشار دارد، وجود ایران در که زیادی مشکالت با دوم،

 دمکرات جمهوریخواهان" تارنمای طریق از توانند می مایلند، که کسانی. است شده نایاب امروز

 . کنند مطالعه را کتاب این pdf صورت به ،"آزادی ندای" ،"ایران الئیک و
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 ]1[ژ؟راه ما یا راه نرو -2-1

 (1)نویسنده: ماکس چافکین

 

"انتره پرنوری"های کالسیک  نمونه ، یکی از(2)ویگو دالمو
ای  هبرآمده از خانواداست. در نروژ  ]2[ 

ه سال دارد، با سی و نُه است. دالمو، درخشید اقتصادی خوش ةکه در عرص کارگر است ةطبق از

بزرگ  باشد می مملو از صنایع فوالدکه . او در شهری موهایی بلوند و لبخندی همیشه بر لب

عنوان کارآموز مکانیک صنعتی مشغول به کارِ  دبیرستان، بهالتحصیلی از  فارغشده است. پس از 

 تعمیر وسایل صنعتی مربوط به معدن شد. 

 ندن در جهت منافع شخصی دیگرهای مرتبط با کار را دوست داشت، اما جان کَ چالشاو 

های بزرگ مخصوص نگهداری  و ظرف ها قراضه آهن که از حالی نداشت. در را دوست (ارفرماک)

گاه  هیچ»گوید:   ، میسیمرببه دفتر کارش  تا گذریم می اند، که دور انداخته شده مواد شیمیایی

ها به  برای تعمیر دستگاه "ویگو"که  . زمانی«نتوانستم بپذیرم که برای شخص دیگری کار کنم

فرم مخصوصی را برای سفارش بایست  اساس قوانین شرکت میای ارزان نیاز داشت، بر قطعه

توانست به فروشگاه  راحتی می که به حالی ماند، در کرد و روزها منتظر تأیید آن می ر میقطعه پُ

را توهینی  آالت برود و آن قعطه را خریداری کند. او از این بخش کارش تنفر داشت و آنابزار

                                                           
1. Max Chafkin.  2. Wiggo Dalmo.  
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من می خواستم در کارم »دارد:  اظهار میمورد  در این و دانست نسبت به ذکاوت خود می

دوست داشتم کارم تحت مدیریت خودم باشد. من نیاز به آزادی  .یت بیشتری داشته باشممسئول

 . «داشتم

دوم خرید و کارش را  یک کامیون دستِ .از کار خود استعفا داد "دالمو"، 1998در سال 

همگی مکانیک صورت مستقل آغاز کرد. او در پایان همان سال، شش کارمند داشت که  به

، به گردش مالی یک Momekاش بود. شرکت او  بودند و درآمدش بیش از هر زمانی در زندگی

ای گسترش داد. او فروشگاهی  مالحظه طور قابل میلیون دالر در سال رسید و فعالیت خود را به

 رد و شروع به ساختن قطعاتی نمود که مورد نیاز حفاری باک تأسیس آالت ماشین ةبرای عرض

های حفاری در سراسر کشور  زمان کوتاهی با بسیاری از شرکت در مدت و استفاده از روغن بود

ای در حال گسترش  به شکل فزایندهاو  فعالیت نمود.قرار داد بست و کارمندان بیشتری استخدام 

 . داشتکارمند  150میلیون دالر و  44شرکتی به ارزش  ،بود تا اینکه ده سال بعد

دهند. او یک  افراد پولدار انجام می دست به کارهایی زد که معموالًاو  ،فقیتمواین پس از 

 شرکت بر روی سینه آرم که سیکلت خرید و تعداد زیادی پیراهنو یک موتور "پورش"اتومبیل 

که بلندگوهای دفترش در حال پخش کردن موسیقی  در حالی "دالمو"سفارش داد.  داشت را

در این ما کنم. در واقع  افتخار می ،ام به شرکتی که تأسیس کردهمن »بود به من گفت:  "راک"

 .«ی دیگری ندارمدوست و آشنا اینجا،ایم و من بیرون از  ای تشکیل داده شرکت خانواده
 افتخار شان شرکت به شکل همین به معموالً ،ایم کرده مصاحبه آنها با که مدیرانی تمام

که بیشتر صاحبان مشاغل در موقعیت  تفاوتی وجود دارد: درحالی "دالمو"اما در مورد  ،کنند می
از این مسئله  "دالمو"، احساس ناخوشایندی در مورد پرداخت مالیات دارند، "دالمو"مشابه با 

 : گوید میشکایتی ندارد. او 
اقدام به خرید  ،سیستم مالیاتی مطلوب و عادالنه است. ما در واقع با پرداخت مالیات

پرداخت بابت خرید  ةنماییم. پس آنچه در اینجا اهمیت دارد نه مسئل یمحصولی م

 محصول، بلکه کیفیت محصول است. 

کند و بر این باور است که آنچه به دولت پرداخت  خدمات دولتی را ستایش می "دالمو"

 آور است؛ چراکه بهایی که او بابت خدمات شگفت عادالنه است. این مطلب واقعاً کند کامالً می

کار و  "موریانا"االترین نرخ خدمات دولتی دنیا قرار دارد. او در شهر کوچک پردازد در ب میدولتی 

عنوان یک  مایل فاصله دارد. او به 17در شمال نروژ  ،کند که با مدار قطب شمال زندگی می

را  خود درصد از جمع ثروت یک حدودة اضاف به ،عنوان مالیات درصد از درآمدش را به 50نروژی 
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از پرداخت او به دولت  قسمتیاین تنها  و کند به دولت پرداخت می ،عنوان مالیات برثروت به

برابر آمریکا و مالیات بر  دو ،گیرد. مالیات بر حقوق در نروژ شکل مستقیم صورت می است که به

ایی الر مالیات بابت درآمد و دارد 102 ,970 در سال گذشته "دالمو "آن است. سه برابر ،فروش

مانند بسیاری از مدارک دیگر، در  ،رسیدهای پرداخت مالیاتدر نروژ خود پرداخت نموده است. 

تواند از میزان مالیات پرداختی  دسترس عموم قرار دارند و هرکسی با مراجعه به سایت دولتی می

کسب درآمد بیشتر و  به او اشتیاق از "دالمو" ةتوسط دیگران مطلع گردد. این شفافیت، به گفت

مردم  ،قیمت بخرید خواهید اجناس گران که می زمانی»گوید:  گسترش فعالیتش کاسته است. او می

کنند. بنابراین باید خیلی مراقب باشم چراکه  ها در موردتان می شروع به مطرح کردن برخی صحبت

  .«من هستند ةودهند در واقع مشتریان بالق برخی از افراد که مرا مورد قضاوت قرار می

که در آن کسب و کار از شفافیت باالیی برخوردار است و  ، جایی«به نروژ خوش آمدید»

شود و برابری بر بازار کار و سرمایه حکمفرماست. این  پرداخت می آن مالیات سنگینی هم بابتِ

و  "دالمو"سوسیالیسم است، مفهومی که بسیاری از مدیران آمریکایی از آن واهمه دارند. اما 

 گوید:  دهند. او می های دیگر هراسی به دل راه نمی بسیاری از نروژی
اما من یک سوسیالیست هستم.  ،کند داری کاپیتالیستی خوب کار می سیستم سرمایه

کشوری که  ،جمعیت پنج میلیونی نروژ برای چنین کشور ثروتمندی بسیار اندک است

تا  و کردهچراکه خورشید در نوامبر غروب  ؛ندگذرا نیمی از سال را در سرما و تاریکی می

جا را  همه ،کند. در این کشور، بوی ماهی در حال خشک شدن انتهای ژانویه طلوع نمی

 ةبایست مواظب خطر حمل می آن های دوردستِ فراگرفته و در بسیاری از قسمت

 هم چندان لذیذ نیستند. های قطبی بود. غذاهای این کشور خرس

 کشور نروژ نهنگ،ة شمزخو چندان نه گوشت و تاریکی و ها خرس ةنظر از حمل صرف

 قرار سومة رد در گالوپ، مردمی رضایت فهرست در کشور این .است زندگی برای نظیری بی

 یکیهمچنین  و اروپا در نرخ ترین پایین که است درصد 5/3 تنها کشور این در یبیکار نرخ. دارد

فقر در این کشور  اجتماعی، رفاه دولت وجودة واسط به .دنیاست در نرخ بیکاری ترین پایین از

های  در نروژ بسیارند. نرخ شرکت "ویگو دالمو"مشابه  "انتره پرنورهای"کن شده است.  ریشه

حدّ باالترین در کشورهای پیشرفته  نسبت بهها در این کشور،  گذاری تأسیس و نرخ سرمایه تازه

نروژ به نسبت  "انتره پرنورهای"تعداد  ،ندر بوستو GEM ةاساس گزارش مؤسسبر .است

گزارش  ،های کوچک آمریکا شرکت ةادار 2010از آمریکا بیشتر است. در سال  ،جمعیت کشور

 منتشر کرد:  را یا مشابه
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کسب و  زیاندا گذاری و راه نظر اشتیاق مردم به سرمایه رغم اینکه ایاالت متحده از علی

عمل بعد از نروژ، کانادا، دانمارک و  در صدر جدول قرار دارد، اما در کارهای جدید تقریباً

 سوئیس قرار گرفته است.

دهیم، این مسئله برایمان کمی عجیب و  به سالمت بلندمدت اقتصاد آمریکا اهمیت می اگر

ایم که  های متوالی همواره بر این مطلب تأکید داشته نماید. برای دهه کننده می حتی نگران

 "باراک اوباما"خواهد بود.  کارها و کسب برای مخربیة مسئل شکّ ت باالتر، بدونمالیا

های  برای شرکت را اش شانزده مورد کاهش مالیاتی جدید اظهار داشت که کابینه اخیراً

های  گذاری های مالیاتی سبب تشویق سرمایه این کاهش .کوچک تصویب کرده است

 شود.  جدید و رشد بیشتر اقتصادی می

ای از مالیات افراد ثروتمند و  مالحظه میزان قابل از زمان انقالب مالیاتی ریگان که به

 اندکیة ایم. عد از رهبرانمان شنیده گونه خبرها را مکرراً های بزرگ کاست، این شرکت

 برای که سؤال این پرسیدن. اند کرده پیدارا  ها تامالی کاهش با مخالفت ابراز جرأت

 در سؤالة منزل به ؟دارند مالیات کاهش به نیازی چه ،برند می سود همه این که هایی شرکت

 مطرحة نتیج. باشد می معلمین برای کتاب داشتن یا سربازان برای سالح داشتن لزوم مورد

  !است اخراج یا و گرفتن قرار تمسخر مورد سؤالی، چنین کردن

 در. اند یافته کاهش ای مالحظه قابلة انداز ها به سال گذشته مالیات 30در آمریکا، در طول 

درصد برای  48درصد برای افراد،  70ات فدرال به این شرح بود: مالی نرخ باالترین ،1978

کشور  34آمریکا در بین  ،2001اما درسال  .ها گذاری درصد برای سود سرمایه 40ها و  شرکت

 دریافت را مالیات ترین پایین که بود کشوری همیننُ اقتصادی،ة توسع و همکاریة عضو مؤسس

. حتی استدرصد  15درصد و  35درصد ، 35 :ترتیب اتی بهمالی نرخ باالترین امروزه. بود کرده

های بزرگ، چیزی  چراکه تعداد اندکی از شرکت ؛نرخ واقعی مالیات در آمریکا نیست ،این ارقام

"وارن بوفت" کنند. درصد مالیات پرداخت می 35حدود 
وف آمریکایی اظهار دار معر سرمایه (1)

، یعنی OECDکند. تنها دو کشور عضو در  پرداخت می رادرصد مالیات  18داشت که فقط 

 کنند.  ها پرداخت می مکزیک و شیلی، مالیات کمتری نسبت به آمریکایی

یا  "انتره پرنورها"در حقیقت دلیلی در اثبات این ادعا که پایین آوردن مالیات، تأثیر مثبتی بر 

"جول اسلمرود" وجود ندارد. ،اقتصاد می گذارد کلّحتی بر 
استاد دانشگاه میشیگان که عضو  (2)

های  گوید: در واقع سنجش میزان تأثیر سیاست شورای مشاورین اقتصاد در دولت ریگان بود، می
                                                           
1. Warren Buffett. 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 

شود، وجود ندارد. برخی از کشورهای با اقتصاد  ایین منجر به شکوفایی اقتصادی میمالیات پ

ها هستند. نروژ که در سال  شکوفا همچون دانمارک، سوئد، بلژیک و نروژ، دارای باالترین مالیات

 این اقتصاد. ماند امان در اقتصادی بحران گزند از داشت، دنیا در را درآمدة باالترین سران 2009

ان مشابه، اقتصاد زم مدت طول در. کرد تجربه را درصدی سه رشد 2009 تا 2006 از کشور

زمان کشورهایی همچون ایرلند،  در همین و دهم این میزان رشد داشت آمریکا کمتر از یک

ی مواجه شدند. در واقع های جدّ کنند، با آسیب ایسلند و استونی که کمترین مالیات را دریافت می

های ضد مالیاتی  رو شدند و استونی که گل سر سبد گروه هیسلند با ورشکستگی روبایرلند و ا

درصدی مواجه است و اقتصادش در  16اکنون با نرخ بیکاری  بود، هم Catoة همچون مؤسس

  تر شد. چهارده درصد کوچک 2009  سال

بیانگر رشد اقتصادی  و منتشر شده وال استریت ژورنالهای تجاری در  همباحثی که توسط گرو

ی حدّ ، تاباشد می 2003 و 2001 های سال در "بوش جورج" توسط مالیات کاهشة در نتیج

و کاهش  گردیدها، با افزایش مواجه  تانمایند. نرخ بیکاری پس از کاهش مالی دار می مشکل

 د آمد.وجو هب "کلینتون"ریاست جمهوری  نای نیز در رشد اقتصادی نسبت به دورا مالحظه قابل

 در در دنیاست و "انتره پرنوری"قبال مواردی چون نروژ که یکی از باالترین سطح  اما در

کند، این سؤاالت مطرح  هم از شهروندانش دریافت می ها را ترین مالیات حال سنگین عین

 ملزم امکان دارد که باشیم؟ شده اشتباه قضاوت مرتکب ،مالیاتة شود: ممکن است در زمین می

 اهمیت کنیم می فکر که ای اندازه به ها مالیات کاهش احتمال دارد نباشیم؟ ها تامالی کاهش به

 د؟باش نداشته

 بسیار کار. شوند می خاطر آزرده من های سؤال این از ی ثروتمندان تنها نهی  زیادیة عد مطمئناً

 قرار اقتصادی فعالین شماتت مورد و کنید حمایت مالیات افزایش از امروزه که است دشواری

 برخی نکردن تمدید مورد در او تصمیم و "اوباما باراک" همگانیة بیمة برنام. نگیرید

موجب آن مالیات افراد با درآمد  که بهیی  (2012) "جورج بوش"در دوران های مالیاتی  شکاه

آنها  و متحدین دار های سرمایه همخالفت گرو سرزنش وموج  یی یافت صد افزایش میدر 6/4باال 

"ریچارد هانا" دنبال داشت. هرا ب
 فدراسیون توسط که ای نامه در کنگره جمهوریخواهة ، نمایند(1)

ما در واقع داریم آمریکا را در جهت خالف آنچه »نویسد:  ستقل منتشر شد، میم های شرکت یملّ

                                                           
1. Richard Hanna. 
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های  ارزششکل  توانیم بدین بریم، دیگر نمی پیش می ،که این کشور را استثنائی ساخته است

 .«کسب و کار آزاد را زیر سؤال ببریم
"نیوت گینگریچ"

را اولین  "باراک اوباما"ریاست جمهوری ، خنگوی پیشین مجلسس (1)
خواند و بر این باور است که ورود این تفکر  قدم به سمت سوسیالیسم اروپایی و سکوالریسم می

 باشد.  تر از تروریسم اسالمی می به آمریکا، تهدیدی خطرناک
از القاعده و  بیشتر ،های طرفدار سیستم نروژی دانها، باید از اقتصاد این عقیده که آمریکایی

 هایی را در ذهنم ایجاد کرد: سوسیالیسم اروپایی تا چه حدّ چنین سؤال داعش در هراس باشند،
 استانداردهای مطابق که او درمانی ةبیمة و برنام "اوباما"های مالیاتی  د است؟ اگر سیاستبَ

 بر مالیات افزایش پیشنهاد اگر شد؟ خواهد چه باشد، کار ابتدای تازه اند، شده طراحی اروپایی
ها باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر افرادی  افزایش مالیات اولة مرحل آغاز ،آمریکایی ثروتمندان

"نانسی پلوسی" مثل
"جان بیدن"و  (2)

"تِد کِنِدی" و روح (3)
هایی مثل  درصدد اجرای برنامه، (4)

 تغییرات و اجتماعی های بیمه گسترش دولت، پوشش تحت درمانیة مالیات پنجاه درصدی، بیم
 د، چه خواهد شد؟ باشن گذاری سرمایه و تجاری قوانین در اساسی
 های سوسیالیسم اروپایی، آمریکا کلّ جای اجرای فقط برخی از جنبه هب عبارت دیگر، اگر به

 فردا و شود تبدیل واقعیت به "ها کابوس" اینة هم و درآورد اجرا به را اروپایی سوسیالیسمة نسخ
 اهد شد؟خو چه برخیزیم، خواب از سوسیالیست کشور یک در عاملی مدیر عنوان به صبح

ای را در نروژ گذراندم و با تعدادی از  ها، دو هفته یافتن پاسخ مناسب برای این سؤال منظور به
ن صاحبا :عنوان مثال با گو کردم. بهو های متفاوت گفت مشاغل در صنایع و موقعیتصاحبان 

 ؛المللی در اسلو های بین ای از صاحبان تکنولوژی عده ؛مراکز پرورش ماهی در شمال نروژ
فاصله ها  سال نحو، بدینی یها کاری که هنوز با پرداخت مالیات و نگرانی ران تازهاگذ سرمایه
ها دالر را دو دستی تقدیم دولت  که هر ساله میلیون "انتزه پرنورهایی"ن با همچنی و ؛داشتند

مامی ارقام تاست و من  "کرون"کردند، مالقات کردم. شایان ذکر است که واحد پول نروژ  می
 ام.  را در این مقاله به دالر تبدیل کرده

ة ها، همانند ما به مقول این بود که نروژی ،اولین مطلبی که در این تحقیق به آن دست یافتم
 راه سر بر مانعی و اضافی ةهزین و تحمیل نوعی را مالیات ها، آمریکایی اغلب. نگرند نمی مالیات
د؛ به این معنی ندان وعی خرید مینة منزل به را آن ها نروژیکه  حالی در پندارند، می کارشان و کسب

                                                           
1. Newt Gingrich. 2. Nancy Pelosi.  
3. John Biden. 4. Ted Kenedy.  
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"داوور سوتیجا" پردازند. می ای را هزینه ،کنند که آنها بابت خدماتی که از دولت دریافت می
(1) ،

های الکترونیکی  تری از برچسب ارزان که نوع نروژی گذار و سرمایه "فیلم تین"عامل شرکت  مدیر
عنوان  من به مالیات به»گوید:  کند، می ها را تولید می مخصوص ردیابی محصوالت در فروشگاه

 . «کنم مدت نگاه میگذاری بلند یک سرمایه
او یک آمریکایی اهل میامی  .فردی در مورد این مطلب دارد به نظر منحصر نقطه "سوتیجا"

مهاجرت نمود. او  "اسلو"است که حدود بیست سال قبل با همسر نروژی خود ازدواج کرد و به 
، چیزی حدود پانصد هزار "تین فیلم"های مادر  عنوان کارمند یکی از شرکت به 2009در سال 

دیگر را تقدیم دولت نروژ کرد. سیستم  را به خانه برد و نیم ب کرد که نیمی از آندالر درآمد کس
دالر  124000 از درآمد برکند و باالترین نرخ مالیات  صورت تصاعدی عمل می مالیاتی نروژ به

شود،  ی نیز میملّة شود. از این مبلغ به باال مالیات بر درآمد که شامل مالیات بیم به باال شروع می
اش حداقل  در آمریکا مانده بود، مالیات پرداختی "سوتیجا" . چنانچهاستدرصد  8/47معادل 

تر جدول  دقیقة ، اما او از این مسئله شکایتی ندارد. برای مقایسشد میتر  پنجاه هزار دالر پایین
دولتی و  خصوصی وجود ندارد. تحصیل کامالًة در نروژ مدرس»گوید:  نمایید. او می را مشاهدهزیر 

گذاری  ام سرمایه برای خانواده ،با زندگی در نروژ و پرداخت مالیاتمن رایگان است. در واقع 
 . «ام کرده

سوسیال دمکرات  ، زندگی در این کشور"سوتیجا"ثروتمندی چون  نسبتاً دار برای سرمایه
مراتب به زندگی در آمریکا ترجیح دارد. هر فرد شاغل در نروژ از بیمة  رغم مالیات باالتر به علی

 آن در سالمندان عمر طول که کند می زندگی سیستمی در و گردد می مند بهره رایگان درمانی
سالگی از  67باشد. شاغلین در سن  ا میآمریک از تر پایین بسیار نوزادان میر و مرگ نرخ و باالتر

و همة  استشان  درصد درآمد دریافتی 66کنند که معادل حداکثر  میدولت مستمری دریافت 
 نکتة قابل. هستند مند بهره رایگان تحصیل از لیسانس، فوق مقطع تا مهدکودک از جامعه، افراد
عنوان مثال اگر  شود. به م میه نروژ از خارج های دانشگاه شامل تحصیل رایگان اینکه توجه

بفرستند، دولت نروژ  "هاروارد"ای نروژی فرزندانشان را برای ادامه تحصیل به دانشگاه  خانواده
بیمة  و افتاده کار از افراد به مربوطکند. بیمة  های تحصیلی او را تقبل می هزینه ةقسمت عمد

هفته از مرخصی  46توانند برای  یمان میزا هنگام در مادران. است سخاوتمندانه نیز بسیار زایمان
هفته مرخصی با دریافت کامل حقوق  10پدران نیز به با دریافت کامل حقوق استفاده کنند و 

 . نیست کارفرماشود و بر عهدة  ها را دولت متقبل می تمامی این هزینه گیرد. تعلق می
                                                           
1. Davor Sutija. 
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 اینترنت از 2009 مالی سال را در "سوتیجا" مالیاتی رسیدهای ،جدول اینة برای تهی

بایست پرداخت کند  یاتی که در صورت فعالیت در آمریکا میمال با را آن و کردیم استخراج

درصد بر ثروت در نروژ  1/1لیات ای نیست که ما اندازه که ثروت او به مقایسه نمودیم. با وجودی

 .پرداخت میمالیات کمتری  ،کرد در آمریکا زندگی می اگر شکّ بدون ،را پرداخت کند

 فلوریدا ماساچوست اوسلو 

 از  قبل  درآمد  کلّ

 کسورات
537000 537000 537000 

درآمد پس از 

 کسورات
501000 

 مالیات ایالتی  516000

 مالیات فدرال  453000
479000 

 مالیات برحقوق

 ملیة هزینه بیم 42000

 حقوق درصد از کلّ 8/7

 

 اجتماعی تأمین ةهزین 6600

 از کل حقوق برای %  2/6

 اول 106800

 دالر 7800 درمانی بیمه 45/1%

  اجتماعی  تأمین هزینه  6600

 از کل حقوق برای % 2/6

 اول 106800

 دالر 7800درمانی بیمه 45/1%

 مالیات بر درآمد

 %  28یا  دالر 140000

% برای درآمد 9ضافه ا هب

% 12و 76000باالی 

 54000برای درآمد باالی 

مالیات بر درآمد  136000

 % 35یا  فدرال

 %  3/5 یا مالیات ایالتی 27000

مالیات بر درآمد  138000

 فدرال 

 صفر/ مالیات ایالتی

 152000 177000 236000 جمع مالیات بر درآمد

 %3/28 %33 %9/43 مدآنرخ مالیات بر در

توان اظهار داشت  گیرد. می نظر از سطح درآمدش، تعلق می این مزایا به هر نروژی، صرف

 بدون و ساده کارگر ه برایمشابهی دارند. در نروژ دستمزد پای ها درآمد تقریباً که اغلب نروژی

 با فردیبرای  هپای دستمزد که حالی در است، سال در دالر 45000 دانشگاهی تحصیالت

 همچون صنایع از برخی عملکرد مسئله این. تعیین شده است دالر 70000 دکتری تحصیالت

 با مرتبط های شرکت ستخدامیاة عوض هزینکند، اما در  صنعت نساجی را با مشکل مواجه می

 انجام را مشابهی کار که شاغلینی دستمزد شرکتی هر در .آورد می پایین بسیار را تکنولوژی

  مشابه کار با افراد دستمزد یزن "دالمو ویگو" شرکت در. است برابر زیادی حدّ تا دهند می

 است.  یکسان
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های دیگری را برای ایجاد انگیزه در  راه بایست میها  ست که شرکتا این شرایط این ةنتیج

های  اغلب مکانیک و تکنیسین ماشین "دالمو"و نگه داشتن آنها پیدا کنند. پرسنل  کارکنان خود

کند. او سرآشپزی را  رفتار می "گوگل"اما او با آنها همچون کارمندان شرکت  ،دهستنصنعتی 

نیز  ساالنه مهمانی یک او شرکت. کند می تهیه غذا پرسنلة استخدام نمود که روزانه برای هم

 تکمیلیة بیم بابت "دالمو". کرد هزینه آن برای دالر 100،000 گذشته سال که کند می برگزار

ز خدمات ا توانند می آن از استفاده با که پردازد می دالر 330 ساالنه ،کارمندانش از کدام هر

 مند شوند.  های خصوصی نیز بهره بیمارستان

هایی بیش از پرداخت پاداش  بایست به روش در نروژ برای ایجاد انگیزه در کارمندان، می

متوسل شد. در کشوری که نرخ بیکاری در آن پایین است و شاغلین در صورت از دست دادن 

کنند، در مقایسه با ایاالت متحده، شاغلین از اقتدار  توجهی دریافت می کار، حقوق بیکاری قابل

رغم اینکه دولت نروژ برای اخراج کارگران در وضعیت  برابر کارفرما برخوردارند. علی بیشتری در

اخراج کردن افراد شاغل روندی  اما بحران اقتصادی، شرایط را برای کارفرمایان آسان نموده،

بایست به هنگام اخراج، سه ماه حقوق به  برد و کارفرمایان می دارد که چندین ماه زمان می

"جورن هالت بی" خت نمایند.کارگر پردا
"منیو بی"، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت (1)

، که (2)

بایست سعی کنیم که  می»دارد:  کند، اظهار می افزارهای منطبق با سیستم موبایل طراحی می نرم

 .«ی باشیم. اگر با پرسنل همچون ماشین رفتار کنیم، ما را ترک خواهند کرددمکراتمدیر 
ترین  که پایین دالر برای خود منظور کرده است، درحالی 125000دستمزدی معادل  "بیجورن"

 دالر است. 60000کند بیش از  دستمزدی که پرداخت می

کند، این امر  ها را به مدارای بیشتر با کارمندانشان ترغیب می اگر سیستم نروژ، مدیرعامل

اندازی کسب و کار خود  که در صدد راهدسته از کارمندانی  را نیز برای آن محاسبات کسب و کار

 سازد.  باشند را متفاوت می می

"الرس کلورید"
 در جهانی سطح در "یپشپرنور انتره" بر نظارتة حقق ارشد مؤسسم (3)

 بسیاری مزایای از کارمندان که ستا این نروژ در "پرنورشیپ انتره" مشکل»: گوید می نروژ

شوند  چهارم کسب و کارها توسط افرادی ایجاد می یک ،متحدهکه در ایاالت  حالیدر ،ندرخوردارب

ة و در رتباست درصد  9کنند هیچ راه بهتری در پیش رو ندارند. این رقم در نروژ  که حس می

 . «دارد قرار دانمارک و یسئسو از بعد سوم
                                                           
1. Bjorn Holte. 2. bMenu. 3. Lars Kolvereid.   
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در نروژ را حتی در دورانی که این امر در آمریکا دچار  "انتره پرنورشیپ"این مسئله دلیل بقاء 

"زولتان جی. آکس" کند. می هتوجی ،رکود شده بود
، استاد دانشگاه جورج میسون و اقتصاددان (1)

ها همیشه نگران این سه  ما آمریکایی»گوید:  می "انتره پرنورشیپ" ارشد در دفتر نظارت بر

ای  ها هیچ دغدغه که نروژی درحالی .های درمانی نهمسئله هستیم: تحصیل، بازنشستگی و هزی

. او بر این باور است که رکود اقتصادی پیش آمده در آمریکا، یکی از «در مورد این مسائل ندارند

ای که  . در دورهاستهای گذشته  سال طیدر این کشور  "انتره پرنورشیپ"دالیل اصلی نزول 

 درمانی های بیمهة های الزم در زمین د، فقدان تضمینبر سر می اقتصاد آمریکا در شرایط خوبی به

 بیشتر هم درصد 10 از بیکاری نرخ که هنگامی اما شد، تلقی نمی گذاران سرمایه های دغدغه جزو

بر این باور  "زولتان" .کند می تر محتاط بسیار را آنها درمانی ةبیم نداشتن از ترس است، شده

 گذارد. نیز رو به کاهش می "انتره پرنورشیپ"، متوسطة است که با کوچک شدن طبق

 

ست. نروژ دارای منابع بسیار غنی ا رهزینه بودن آنوجه منفی امنیت اجتماعی باالی نروژ، پُ

گذاری در خارج  اما بیشتر درآمد حاصله از استخراج و پاالیش نفت صرف سرمایه ،باشد نفت می

از  عمدتاً کند که دولت نروژ به مردم پرداخت میای  های سخاوتمندانه شود. مزایا و دریافتی می

های  ترین مالیاتی که نروژی شود. جنجالی ثروتمندان این کشور تأمین می بر  تامحل مالی

دالر  117000درصد از ثروت بیش از  1/1که  استکنند، مالیات بر ثروت  ثروتمند پرداخت می

شود. برای بررسی بیشتر  خصوصی نیز میهای  افراد است که شامل ارزش سهام آنها در شرکت

تأثیر  موفق های مالیاتی بر زندگی افراد از نظر اقتصادی بسیار اینکه چگونه این سیاست

. کردم سفر ،است واقع شمال قطب مدار از مایلی 38ة که در فاصل "میزوائر"گذارد، به شهر  می

رفتم. در آن پرواز با خانم  "بودو" به "اوسلو" از کوچکی هواپیمای با شهر، این به رفتن برای

"ی. نیکوالیسنیاینگر ا"سال سن داشت آشنا شدم. او خلبان   چند و جوان و زیبایی که بیست
(2) 

 نروژ معروف است.  "دونالد ترامپ"بود که به 

سوار بر هلیکوپتر، در حیاط پوشیده از برف  ،ای کوهستانی پس از عبور از یک آبدره و منطقه

، "نیکوالیسن"مواجه شدیم.  بودهای قدیم  ودالئای که یادآور ف آمدیم و با منظره ای فرود خانه

پنچ  وآید  بیرون می ،قرار داشتهای شهر  از منزلش که قصری مدرن و بر فراز سایر ساختمان

رنگ و  اش پهن شده، لنز آبی رنگش که روی شانه کنند. موهای طالیی سگ او را همراهی می

                                                           
1. Zoltan J. Acs. 2. Inger E. Nicolisen.  
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دهد.  باشد، میساله که مادر سه فرزند  52ا زنی متفاوت ب ای کامالً به او چهره های تا زانو، چکمه

 . «به میامی خوش آمدید»ا میگوید: او با صدایی غرّ

که دو خدمتکار برایمان قهوه،  کند، جایی مرا به داخل کاخش دعوت می "نیکوالیسن"

له و بازیکن سابق سا 39که مردی  "نیکوالیسن"آورند. همسر دوم  شیرینی و شامپاین می

کند. اندکی بعد، او مرا با  دهد و به خدمتکاران کمک می خره خود را نشان میفوتبال است باأل

 و بودند چرا حال در گوسفندان. برد می خانه اطراف در هایش زمین در گردشی به چرخ ششة اراب

 طرف در ایسلندی های اسب از ای گله و مشروب بار و کننده گرم سیستم به مجهز چادر سه

طور  . همانبوداش اختصاص داده  های کمپانی همآیی او اینجا را برای گرد خورد. چشم می دیگر به

 این مطلب به ذهنم خطور کرد که این فرد حتماً ،گذار بودیم و در حال گشت زمینکه در اطراف 

 کنند و از این بابت شاکی هستند.  کسانی است که مالیات بر ثروت پرداخت می ةدر زمر

پندارد،  کار می خود را یک محافظه "نیکوالیسن"رغم اینکه  . علیبوداما واقعیت چیز دیگری 

این »گوید:  تر است، نه مالیات، بلکه فقر است. او می بر این باور است که آنچه از نظر او مهم

حال باید انتخاب  هر نیست، اما بهآسان  مبرای درست است که پرداخت اینهمه مالیات بر ثروت

"کیمن" توانیم در جزایر کنیم. می
زندگی کنیم و هیچ مالیاتی پرداخت نکنیم. اما من هیچ  (1)

 آن بایست تابع قوانین تمایلی به زندگی در آن جزایر ندارم و برای زندگی کردن در نروژ می

 . «کنم ارزشش را داشته باشد باشیم و فکر می

نام تجاری با و  "مپادونالد تر" Apprenticeمشابه  تلویزیونی ةبرنام خاطر به "نیکوالیسن"

تغییر نام  "Raise"سال گذشته، نیکیتا به نام تجاری  26هرت فراوانی دارد. در طول ش (2)نیکیتا

 اینة میلیون دالر از سرمای 60صاحب  او .سالن آرایش در نروژ و سوئد دارد 120 وداده است 

گونه نقل  این ویسرگذشت  ،هاست ترین وشرفرپُ جزو که او خاطرات کتاب در. است شرکت

تحصیل کرد. او در سن  دلیل بارداری ترک در سن چهارده سالگی به "نیکوالیسن": شده است

ة ده اوایل در. کرد می تأمین بچه لباس فرووش با را دخترش و خود زندگیة جده سالگی هزینه

عنوان منشی در یک سالن  آنجا به در کند و نقل مکان می Bodo شهر به او اش زندگی بیست

 ازدواج او با سپس و شده عاطفیة وارد رابط شود و با صاحب آرایشگاه کار می آرایش مشغول به

 دنبال به تنها ابتدا در من»: گوید می او. شود می وارد مو و آرایش تجارت کار در سرانجام .کند می
                                                           

1 .Cayman Islands  :"انگلسیتان کیه در غیرب درییای      ةالحمایی  تحت هسه جزیر مرکب از "جزایر کیمن
 یب واقع شده است.ائکار

2. Nikita. 
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از  سرانجام. «رسید نظر می هگی ببزر بسیار آرزوی موقع آن در که بودم سالن پنج اندازی راه

حدود  2000و مدیریت کامل کسب و کارش را بر عهده گرفت. او تا سال  ههمسرش جدا شد

 گوید:  میلیون دالر رسید. او می 21اش به  سالن تأسیس کرد و درآمد ساالنه 50
به  ام لذت ببرم یا اینکه خواهم از آنچه که ساخته گرفتم که آیا می بایست تصمیم می می

توانم متوقف شوم و هدف بعدیم را  گسترش فعالیتم بپردازم و به این نتیجه رسیدم که نمی

    سالن! 500و سپس  سالن 50سالن، بعد  5متمرکز کردم. ابتدا با  500روی عدد 

 ظاهراً اما.  سازد می دلسرد فعالیتشة کردم که سیستم مالیاتی نروژ او را از ادام فکر می

گسترش  چرا زحمت» :ی با این مسئله نداشت. در جواب این سؤالم کهمشکل "نیکوالیسن"

این سرشت هستم،  "انتره پرنور"من یک »گوید:  می «؟دیرا در سر دار خود چه بیشتر فعالیت هر

 . «اصلی من است

هم نظری مشابه با  دیگر نروژی "انتره پرنورهای"جالب اینجاست که بسیاری از  ةنکت

حتی آنهایی که از سیستم مالیاتی آنجا دل  ؛در پاسخ به سؤال اخیرم داشتند "نیکوالیسن"

"مارکنز استاک" این حقیقت را در سفرم به خوشی نداشتند.
ترین  معروفو در مالقات با  (1)

"اینگ برگ"منطقه یعنی  آن "پره نور انتره"
یز ن (3)پرورش ماهی نوردلکز ة، صاحب مزرع(2)

. پرداختیم او ماهی پرورشة مزرع 23گذار در  و به گشت "برگ"همراه  دریافتم. سوار بر قایق به

. بودند سالمون ماهی 50000 حمل به قادر کدام هر که دیدیم بادی شناور قایق سه حدود

   .داشت عهده بر را سالمون های ماهی به دادن غذاة وظیف کارش ابتدای در "برگ"

اظهار  "برگ"رویم.  بندی او می بستهة از مزرعه، سوار بر قایق به سمت کشتارگاه و مجموع

آال بود. برخی از  یکی از دالیل موفقیت ما، تمرکز بر روی ماهی سالمون و قزل»: داشت

گذاری  حال سرمایه  ند. ما همیشه دررگذاری روی گردشگری دا در سرمایههای دیگر سعی  شرکت

های شرکتش از جمله سیستم  . او به تعدادی از نوآوری«در جهت بهبود روند کارمان هستیم

 ماهی روغن. کند می اشاره ماهی روغن تولیدة بندی روباتیک و مجموع انجماد، سیستم بسته

 :گوید می افتخار با "برگ" اما گیرد می قرار ها دامداریة استفاد مورد اکنون هم او، شرکت تولیدی

ن تعارف م به رنگی صورتی نوشیدنی او. «کار رود به نیز انسانی مصرف برای تواند می روغن این»

  !«مرد نخواهم آن خوردن از» اوة اما به گفت داشت،که طعم و بوی بدی  کرد

 62سودی معادل  ،میلیون دالر 207معادل با فروشی  ،"نوردالکس"شرکت  2009در سال 

                                                           
1. Stokmarknes. 2. Inge Berg. 3. Nordlakes.   
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به ثروت هنگفتی رساند.  ،عنوان تنها مالک شرکت را به "برگ"میلیون دالر کسب کرد و 

دهد که ارزش شرکت خود را بسیار کمتر  اجازه می "برگ"باوجود اینکه سیستم مالیاتی نروژ به 

توجه  ز هم رقم مالیاتی مقرر او قابلمیلیون دالر اعالم کند، با 30حدود  از رقم واقعی آن، مثالً

به صاحبش پرداخت نکند و هیچ  هیچ حقوقی "نوردلکز"که شرکت  است. حتی در صورتی

باید رقمی معادل ثلث یک  "برگ"، باز هم شوداش پرداخت ن فرضی یسودی هم به او یا شرکا

سالیانه به دولت نروژ را بابت مالیات بر ثروتش  M x 30$)% 1/1 330,000$ =میلیون دالر )

سود سهمم از  بایست هر سال برای پرداخت مالیات می»گوید:  تقدیم کند. او با عصبانیت می

 .«شرکتم را به دولت سرازیر کنم

آنقدر خوب است که پرداخت مالیات بر ثروت، مشکلی برایش ایجاد  "برگ"اوضاع شرکت 

که اوضاع  اما وقتی ن دالر برداشت کرد.میلیو 10او سود سهامی معادل  2009در سال  کند. نمی

"ارلند بولواگ"شوند.  گذاران دچار اشکال می سرمایه کند، افول می ها مالی شرکت
 ، استاد(1)

که شرکتی بزرگ  زمانی»گوید:  و مشاور بانک مرکزی نروژ می(2)اقتصاد در دانشگاه نوردلند

متوالی تجربه کند، طور  بهد را بَدو سال مالی  سپس آورد، دست می سرمایه بزرگی به و شود می

 ،درصدی بر ثروت خود 1/1صاحب شرکت ممکن است که برای پرداخت مالیات سالیانه 

یک از صاحبان مشاغلی که با   اما هیچ .«جز فروش بخشی از سهامش را نداشته باشد ای به چاره

نشده بودند و  خود سهام شرکت مجبور به فروش ،گو کردم، برای پرداخت مالیاتشانو آنها گفت

هم که از طرف بانک مرکزی نروژ با بسیاری از صاحبان کسب و کار صحبت  "بولواگ"خود 

گاه اهمیت زیادی  گفت که هیچ می "برگ"با چنین موردی مواجه نشده بود.  کرده بود، شخصاً

گوید:  شود. او می میداند که چگونه محاسبه  درستی نمی هب به مالیات بر ثروت نداده است و حتی

آن را  باشد و به جلو بایست نگاهمان اما می ،شوم خاطر مسائل مالیاتی عصبی می گاهی خیلی به»

 .«پشت سر بگذاریم

غیرممکن  فرار مالیاتی را در نروژ تقریباً های مالیاتی افراد در اینترنت، پرداختی گذاشتن

جان "شود. بهترین مثال بارز این مسئله  اما مانع از فرار ثروتمندان از کشور نمی ،کند می

"فردریسکن
میلیارد  7/7نقل با ثروتی حدود  و های صنعت حمل یکی از غول یلیاردر نروژی وم ،(3)

رین فرد در نروژ بود. او که بیشتر ثروت خود را برای فرار از پرداخت دتزمانی او ثروتمن .استدالر 

به شهروندی قبرس درآمد و ثروتمندترین  2006سال در  ،کرد خارج از نروژ نگهداری می ،مالیات

                                                           
1. Erlend Bullvag. 2. Nordland. 3. John Fredriksen.   
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 تجاریة قبرس شد. او یکی از افرادی است که بعد از انقالب ایران، با این کشور رابط فرد در

ای با  در مصاحبه 2008در سال  "فردریکسن". کند می مصاحبه کسی با کمتر و داشت

. است غیرممکن تقریباً نروژ در اقتصادی فعالیتة اظهار داشت که ادام "استریت ژورنال وال"

"استولنبرگ جنز"
 وزیر نروژ، در مورد ترک شهروندی کشورش توسط این میلیاردر، ، نخست(1)

اهمیت خوانده و بر این باور است که نروژ چیزی را از دست نداده است.  ای بی را مسئله آن

اما  ،پرداخت ننموده استهای متوالی مالیات شخصی خود را  برای دهه "فردریسکن"

او برای برخی از  ،اینها ةبا وجود هم .کنند هایش مالیاتشان را همچنان پرداخت می شرکت

 نروژ به قهرمانی تبدیل شده است.  "نورهای پر انتره"

"جن اگیل فلو"
"موودز"، افسر مالی ارشد شرکت (2)

میلیون دالری در  35که شرکتی  (3)

"استرین"
 .«انسان جالبی است "فردریسکن"» گوید: می است، (4)

های ورزشی شیک و مد روز  ه لباسک "موودز"در آخرین روز سفرم به نروژ، از دفاتر شرکت 

"سیمن"و دو تن از شرکایش:  "فلو"با  بازدید کردم و ،کند تولید می
"پیدر"و  (5)

(6)
گو و گفت 

اقتصاد سوسیالیستی نروژ های  مدیون سیاست هر سه نفر موفقیت شرکتشان را عمدتاً کردم.

عنوان کمک  مبلغی معادل بیست هزار دالر به 2004شروع کارشان در سال  دانستند. آنها در می

شرکت، در  یشرکا "پیدر"و  "سیمن"های کوچک نروژ دریافت کردند.  از دفتر مدیریت شرکت

 .کرد می پرداخت را زندگیشان و تحصیلة هزین بیشتر کالج محلی ثبت نام نمودند؛ چراکه دولت

 از شهروندی گرفتن به تمایل آیا که سؤالم این به پاسخ در که باشد دلیل همین به است ممکن

 های کمک و خدمات ،نروژة جامع و نروژ از ما! عنوان هیچ به»: گفتند نفر سه هر دارند؟ قبرس

 . «کنیم ادارا  خود ینخواهیم دِ ایم و اکنون می ی دریافت کردهبسیار

معنی  به ،و این در کشوری با جمعیت پنج میلیونی استدر نروژ، صاحب ده بوتیک  "موودز"

آمریکا  "بورلی هیلز"اشباع کردن بازار است. این شرکت، دو سال قبل، اولین فروشگاه خود را در 

های  در حال مذاکره برای افتتاح شعبه "فلو"مترمربع افتتاح نمود و  250در محلی به مساحت 

تر است  کار در نروژ بسیار راحت این»گوید:  می "فلو"باشد.  می "مینه سوتا"یورک و جدید در نیو

های فراوانی مواجه هستیم. چراکه آمریکا یک کشور نیست، بلکه پنجاه  و در آمریکا با چالش

تری نسبت به آمریکا وجود  رغم اینکه در نروژ ممکن است قوانین سنگین کشور است. علی

                                                           
1. Jens Stolenberg. 2. Jan Egil Flo. 3. Moods.   
4. Stryn. 5. Simen. 6. Peder.   
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کمتر  و است داراز ثبات بیشتری برخور سراسر نروژ یکسان و وانین درق اما داشته باشد،

 . «ها میشود سیاست ناشی از تغییر تحوّلدستخوش 

رغم  کند. علی بر ثبات قانونی، به مزایای دیگری نیز در اقتصاد نروژ اشاره می عالوه "فلو"

تر است و چیزی  پایین ها شرکتبر سود  باال بودن مالیات شخصی در کسب و کارها، نرخ مالیات

درصد  40باشد، حال آنکه جمع نرخ مالیات فدرال و ایالتی در آمریکا حدود  درصد می 28معادل 

عنوان مالیات بر حقوق پرداخت  درصد از دستمزد پرسنل را به 1/14های نروژی  است. شرکت

باشد. اما این  یدالر اول م 106800درصد برای  65/7که این رقم در آمریکا  در حالی ،کنند می

 "فلو". شود می هزینه بازنشستگی و بیکاری ةبیم درمانی،ة مبلغ بیشتر برای پوشش بیم

سودی که ما  واقع ها تفاوت چندانی میان دو کشور وجود ندارد. در هزینه ةمقایس در» :گوید می

بیشتر از سود فروشگاهی  ،آوریم دست می پس از کسر مالیات از فروش محصوالتمان در نروژ به

 . «است که در کالیفرنیا داریم

 مالیاتة به دالیلی غیر از مسئل ،در آمریکا در گسترش کسب و کارش "فلو"علت اصرار 

 با و ترین بزرگ که شود، معرفی کشوری در "موودز" شرکت خواهد می او. آمریکاست در کمتر

 "پولیس مینیا"ة های مقیم در منطق تعداد نروژی»گوید:  ر دنیا را در اختیار دارد. او میبازا نفوذترین

 دنیا سراسر در کنیم، معرفی آمریکا در را محصولمان بتوانیم اگر. است نروژ از بیش آمریکا،

 . شد خواهیم شناخته

شنیده بسیار گونه تعریف و تمجیدها از بازار آمریکا را از صاحبان کسب و کار نروژی  این

کسب و کار آمریکایی  موجود در فرهنگ طلبی و تهاجمی جاه ةباورند که روحیبودم. آنها بر این 

 ای جز موفقیت در تجارت ندارد.  نتیجه

تر شد  این مسئله برایم روشن ،هر چه بیشتر با صاحبان کسب و کار در نروژ صحبت کردم

بودن مالیات  گذاران دنیا ساخته، ارتباط چندانی با پایین که آنچه که آمریکا را بهشت سرمایه

"کنت وینتر"نسبت به برخی از کشورهای دیگر ندارد. 
مون "گذار شرکت مشاور مدیریت  ، پایه(1)

"واک
صحبت کرد.  آن های امن و مدارس خوب ها با من در مورد نروژ، جاده اسلو، ساعت در (2)

 شرکت آمریکا کارت گرین کشی قرعهة اعتراف کرد که قصد دارد در برنام ،اما در پایان مصاحبه

 چرا»ت: گف کشید، می باال را هایش شانه که حالی در. کند تجربه را کشور این دارد دوست و کند

  !«نه که
                                                           
1. Kennet h Winther. 2. Moon Walk.  
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آمریکایی و  "انتره پرنورهای" ترین همچنین به واقعیت دیگری که در مورد باهوش
انتره " شود. چیز به پول ختم نمی که همه، ایننروژی پی بردم "انتره پرنورهای" ترین باهوش
"مینیأگذاری ت سرمایه"های  سهام مدیران مثل "پرنورها

 های نیستند و به سبک اقتصاددان (1)
هایی  کنند. این روحیه را در سرتاسر کتاب عمل میندرت  به ،احساس و فقط منطقی بی خشک و

جای  که به هایی صاحبان شرکت .بینیم می "بو برلینگهام"اثر  های کوچک غولمثل کتاب 
هایی که  سسین شرکتؤوجود آورند. م هبزرگ ب سساتی ارزشمند وؤکوشند م افزایش سودشان می

 کنند تری را دنبال می های بزرگ جای صرف دنبال پول رفتن، آرمان هب
 خود برای گسترش شرکتهمه در تالش و تکاپو  اینسؤال کردم که چرا  "ویگو دالمو"از 

بخصوص که  ثروتش لذت ببرد؟ از راحت و آسوده کند که سعی نمی آن، و چرا به جای است
هدف من »در پاسخ گفت:  آورد باید به دولت بدهد. دست می هقسمت بزرگی از آنچه را که ب

در دنیا تغییری ایجاد کنم. بدترین چیز برای من، انتخاب  ،ساختن چیزی است که از طریق آن
در جهت انجام  ما گذاشته شده در اختیارکه  هایی فرصت این زندگی و راه ساده است. ما باید از

 .«کاری مفید برای جهان استفاده کنیم
آشنا  "اوسلو"که در  "منیو بی"عامل شرکت  ، مدیر"هولته"وقتی که به آمریکا برگشتم، با 

 و شده بودم، قراری گذاشتم. روزهای اول نوامبر و چند روزی پس از انتخابات کنگره بود
هم در مورد بازار ملک و زمین و همچنین  ی به نیویورک آمده بود. بابرای انجام کار "هولته"

 یی را دارد "هولته"شهری که دو برابر جمعیت کشور  یی انگیز فرهنگی در نیویورک تنوع اعجاب
پیرامون اختیارات و نقش دولت، صحبت  ،و همچنین در مورد بحث مطرح در ایاالت متحده

 اوباما همگانیة بیمة برنام و مقابلهایی که در آمریکا  یگیر در مورد موضع "هولته" کردیم.
ة جامع اگر که متوجه نیستند ها آمریکایی که است آور خنده من برای واقعاً»: گفت ،دارد وجود

 .«داشت نخواهند هم سالمی اقتصاد باشند، نداشته سالمی
پرسنلش در  های دالر ساالنه بابت پوشش بیمه خانواده 23000 ةهزین "هولته"از نظر 

 با حتی را آمریکا در افزار نرم کارمند یک استخدامة آور است. او هزین آمریکا، بسیار سرسام
 نروژ، استخدامی قوانین از بسیاری "هولته". داند می نروژ از باالتر مالیاتی، مسائل احتساب
ة اما با مقایس کند، تلقی میاز س مشکل را، پرسنل اخراج و استخدام به مربوط قوانین خصوصاً
 کردن زندگی برای هم و کار برای هم ،را نروژ مالیات، نسبت به کشور دو در شده ارائه مزایای
  .دهد می ترجیح

                                                           
1. hedge fund. 
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. است برابری و عدالت شود، می مطرح که دیگری ةمسئل .استة مسئل قسمتیالبته این فقط 
 است؟ آیا پرداخت مالیات بیشترن عادالنه سنگی های مالیات پرداخت به ثروتمندان کردن ملزم آیا

"کورتیس دوبی"کند؟  ما را کمتر می آزادی ،به دولت در ازای دریافت خدمات دولتی بیشتر
(1)  ،

"هریتاژ" تحلیلگر ارشد مالیاتی بنیاد
من ترجیح »دارد:  اظهار می .سی .واشنگتن دی در (2)

جایی که حاصل کار و زحمتم به خودم  ،دهم که در کشوری چون آمریکا زندگی کنم می
 . «شود ضبط دولت توسط زحماتمة رسد تا اینکه در نروژ باشم و نتیج می

ایم.  به نوعی ایمان مذهبی رسیده ،بر این باور است که ما در آمریکا در مورد اقتصاد "هولته"
های اقتصادی، مثل  خواهیم در نفع و زیان سیاست توانیم و نمی ما در آمریکا نمی»گوید:  او می
 .«کننده است ها با حساب و کتاب عمل کنیم و این بسیار نگران نروژی

 افزار نرم مهندس یک برای آمریکا و نروژ در "منیو بی" شرکت پرسنلی های هزینهجدول مقایسة 

 نیویورک اوسلو 

 $100000 $100000 حقوق پرداختی به کارمند

مالیات بر حقوق که 
پرداخت توسط کارفرما 

 شود می

 کل زا 14.1% ملیة کمک به بیم
 $ 14,100 حقوق

 اولیه $106800از  % 6.2تأمین اجتماعی 
 $ 6,200  یا

 $ 1,450 از حقوق1.45% بیمه درمانی 
 $ .56  بیمه بیکاری فدرال 
 $ 345   بیمه بیکاری ایالتی

 $ 340   مالیات حمل و نقل شهری

 $ .K  6,000 401 $ 2,100 تکمیلی بازنشستگی ةبرنام انداز بازنشستگی پس

 $ 503   بیمه سوانح ناشی از کار  $ 403  بیمه تصادف و سفر خصوصیة بیم
 $ 56  بیمه از کار افتادگی  

 بیمه درمانی سهم کارفرما
 $ 7536      مجرد
 $ 23360   متاهل

 $ 122,490  مجرد 116,603 $  کل پرداختی کارفرما
 $ 138,314   متأهل

 به مزایاة در صدهزین
 کارمند حقوق

 22.5%   مجرد $ %16.6 
 38.3%   متأهل

                                                           
1. Curtis Dubay. 2. Heritage.  
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که یی  های اجتماعی مین هزینهأامر ت ارتباط میان پرداخت مالیات و ةها رشت آمریکایی در تفکر

 .از هم گسسته است یی کشورهای دیگر قرار دارد بسیاری از نسبت بهتری  البته در سطح پایین

"دونالد بروس"
ما این »گوید:  آمریکا می "تنسی"، کارشناس اقتصاد و مالیات در دانشگاه (1)

شود، اما داشتن  موجبتواند خدمات سودمندی را  پذیریم که پرداخت مالیات می مطلب را نمی

 .«دانیم ی را حق خود میهای ملّ ارتش قدرتمند و پارک ،درمانی ةبیم ،خدمات تأمین اجتماعی

عواقب وخیمی  ،مالیات نسبت به موضوعاین ناتوانی عمومی در داشتن یک برخورد عقالنی 

تریلیون دالری که معادل  3/1آمریکا با کسری بودجه  2010بار خواهد آورد. در سال  هب

 16این کسری بودجه به حدود  2035مواجه شد. تا سال  ،داخلی است صدرصد تولید ناخال10

ی اصالحات مالی در مبارزه با این کسر کمیسیون ملّ ةرسد. توصی ی میدرصد تولید ناخالص ملّ

از زمان   باشد. اما هنوز چند هفته ها می تاهای دولتی و افزایش مالی بودجه، کاهش شدید هزینه

 و نمایندگان جمهوریخواه کنگره، خبر از "باراک اوباما"انتشار این گزارش نگذشته بود که 

 میلیارد دالر 800طی مدت دو سال  ،آن موجبالیاتی دادند که به های م سیاست جدید کاهش

 کشور اضافه خواهد شد!  ةنیز به کسری بودج دیگر

های مالیاتی منقضی گردد  این کاهش 2012اظهار داشت که امیدوار است در سال  "اوباما"

برای  که است هایی طرح از یکی تنها این. بازگرداند 90ة ها را به نرخی معادل ده و نرخ مالیات

میلیونرها،  افزایش مالیات بر هایی نیز در مورد افزایش درآمد دولت اعالم شد. او همچنین طرح

 . شتدست دا افزایش مالیات بر فروش کاالها و حتی مدل نروژی مالیات بر ثروت را در

ه مخالف افرادی ک ، مسلماًمطرح کنندهایی را  طرح چنین ناچار زمان که قانونگذاران به هر

باشند، این انتقاد را خواهند کرد که افزایش  ها می افزایش درآمد دولت از طریق باال بردن مالیات

که حتی افزایش  کنند میطور وانمود  زند. آنها این و گسترش اقتصاد آسیب می ها به رشد مالیات

 نشان نروژة تجرب اما ی مواجه خواهد کرد.جزئی مالیات، کسب و کارهای آمریکا را با بحران جدّ

 و بنگرند تردید و شکّ با ها استدالل نوع این به بایست می آمریکا "پرنورهای انتره" که دهد می

 کمتر گرایی جزم و بیشتر صدر سعه با دولتی اختیارات و خدمات افزایش و دولت نقش ةبار در

 ]3[  .کنند برخورد

شدن در برابر مسائل مالیاتی را منظور ما این نیست که صاحبان کسب و کار حق ناراحت 

شان واکنش نشان  بایست با همان روشی که در برابر افزایش قیمت مواد اولیه ندارند یا اینکه می

                                                           
1. Donald Bruce. 
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رغم آنچه که از سیاستمداران  دهند نسبت به افزایش مالیات هم واکنش نشان دهند. علی می

ر صدر مسائل مهم اقتصاد جامعه شنویم، نرخ مالیات د های فعال ضد مالیاتی می واشنگتن و گروه

توانند موفق باشند، حتی اگر تحت فشار مالیاتی  نیست. صاحبان کسب و کار در هر رژیمی می

 اقتصاد سوسیالیستی اروپا قرار داشته باشند. 

دارد: مالیات مهم است اما تأثیراتش آنچنان زیاد نیست.  اظهار می "بروس"طورکه  همان

: آیا است مانندتری  کنند در مورد موضوعات مهم و کار اتخاذ میتصمیماتی که صاحبان کسب 

ای برای بهبود وضعیت  کنیم بازار مناسب وجود دارد؟ آیا برنامه برای محصولی که تولید می

 .نیست مهمی چندانة باشد، مالیات مقول "خیر"اقتصاد داریم؟ اگر پاسخ ما به این سؤاالت 

 

 

 نوشت: پی

 منتشر شد.  2011فوریه  ،(Inc. Magazine) "اینک"در مجله  باراین مقاله اولین ی 1
 و فرد مبتکر کسب و کار، ةکارآفرین و مدبر در عرص ،رتالشپُ مبتکر ،طرگرخ : کار ساالر، Entrepreneurی 2

 و وقت بذل از (...و خدمات صنعت، تجارت،ة عرص در) اقتصادی خود نوآوری که برای رسیدن به هدف
  آسایش خود ابایی ندارد، موقعیت و و مال و نیرو
تجاری، صنعتی، خدماتی و...( که در این  ة)مؤسس کاری است و ریز کسب صی که صاحب و برنامهشخ

خطر و ریسک ، ابتکار ةخالقانه و ارائ کار دستیابی به سود و منفعت بیشتر، در کنار کار برای و کسب
 "الون ماسک"سس اپل، ؤم "زاستیو جاب"، میکروسافت سسؤم "بیل گیت"های آن:  کند. نمونه می

  .Bill Gate: Microsoft, Steve Job; Apple, Elon Musk; Tesla, Inc   . شرکت تسال سسؤم
 هیچ ارتباط» :2017اکتبر Bloomberg Business week در مجله Ben Steverو  L. Browningة گفت هب ی3

 ةدر ده "کلینتون"افزایش مالیاتی  پس از وجود ندارد.افزایش اشتغال  ها و روشنی میان کاهش مالیات
حزب  کنترلتحت او با سنای  ةمد مذاکرآپی نیز در "اوباما"زمان  شاهد اوج گرفتن اشتغال بودیم. در 90

وجود  ههای ب . در نمودار زیر تعداد شغل«شاهد رشد اشتغال بودیم ،ها پس از افزایش مالیات جمهوریخواه و
 های مالیاتی نشان داده شده است: پنج سال از شروع هر یک از این سیاست پس از گذشت آمده

 میلیون شغل  1/15 1993در  "کلینتون"افزایش مالیاتی 

 میلیون شغل 0/12 1964در  "کندی" مالیاتی کاهش
  میلیون شغل 9/10 2013 در "اوباما"افزایش مالیاتی 
 میلیون شغل 7/9 1981در  "ریگان"کاهش مالیاتی 
 میلیون شغل 0/8 2003در  "بوش" کاهش مالیاتی
 میلیون شغل 4/2 2001در  "بوش"کاهش مالیاتی 



 

 
 
 
 
 



 

 

 (1)آیندة ایران اقتصادطرحی مقدماتی برای اصول عمومی  - اقتصاد رفاه ملّی -2-2

 )محمد اقتداری(
    غمی یب گرانیتو کز محنت د

 ـیه نامت نهند آدمـک دینشا 
 

دولت "ه یران بیی اییژه جبهة ملّیوی ی، بهیای ملّیه توسط نیروهیع انتشاریافتیکه در مناب آنجا از
خصلت و شود، دولتی که دارای  اشاره می عنوان یک نظام دولتی مردمی  به "ساالر مردم

شود که نظام اقتصادی  ماهیت خدمت به مردم و ملت ایران است، آنگاه این سؤال مطرح می
ساالری، کدام است و آن نظام اقتصادی دارای چه اهداف و  مورد توجه یک چنین دولت مردم

 باشد؟ خصایصی می

توان به این نتیجه رسید که نظام  های اقتصادی جاری در جهان امروز، می اهی به روشبا نگ

داری است که به اشکال متفاوت در کشورهای  حاکم اقتصادی در جهان اساساً نظام سرمایه

داری  انواع اقتصاد سرمایه جهان در دستور کار قرار دارند. ذکر این نکته نیز الزم است که تمامی 

"مختلط"هان، دارای خصلتی جاری در ج
داری  جا نظام سرمایه که در هیچ معنی  هستند. بدین (2)

                                                           
کنگیره  در ویین اطیریش بیه مناسیبت پییش       2015بار در اول میاه میه سیال     این سخنرانی برای اولین .1

 ی در خارج از کشور، انجام گرفت.ملّ ةهای جبه سازمان

. اقتصاد مختلط: سیستم اقتصادی است کیه در ییک تعرییف، شیامل مخلیوطی از نظیام بیازار همیراه بیا          2
 کنند. های اقتصادی است و هر دو جناح دولتی و خصوصی اقتصاد را هدایت می برنامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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توان در  داری خالص را می خالص با تمام تعاریف آن، در دستور کار قرار ندارد. تعریف سرمایه

نویسد: رقابت خالص بر این  یافت که می "آدام اسمیت"داری  های استاد اقتصاد سرمایه نوشته

کدام کنترلی بر بازار  قدر زیاد باشند که هیچ که تعداد فروشندگان و خریداران آناساس است 

در یک جامعة آزاد، باألخره  دارد که ( اظهار می1764) ثروت ملینداشته باشند. او در کتاب 

، "سوداگران"و  "طبیعیون"برخالف نظریات  "آدام اسمیت"وجود خواهد آمد.  انباشت ثروت به

را  "لسه فیر"دانست و اساس تقسیم کار را مطرح نمود. او بود که تز  ز کار میثروت را ناشی ا

های وی و سایر اقتصاددانان که دربارة مسائل مختلف  مطرح نمود و قریب صد سال بعد نوشته

آلمانی، قرار گرفت. او توانست  "کارل مارکس"نگاشتند، مورد توجه  مالکیت، سرمایه و ثروت می

آید.  وجود می شت سرمایه را دریافته که براساس استثمار کارگران بهخصلت چگونگی انبا

 نویسد:  می "مارکس"
وری  ای از لحاظ میزان و بهره یابد، کاالهای سرمایه داری توسعه می تدریج که سرمایه به

گردد. سرانجام  صورت سرمایه متمرکز می شود و مالکیت در منابع معدود به زیادتر می

 شوند.  روزافزون دستخوش استثمار و بیکاری می طرزی کارگران به

را کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دمکراسی کتاب  "جوزف شومپیتر"بعدها اقتصاددان اطریشی 

را رایج نمود و نظریاتش مورد استتفادة اغلب اقتصاددانان  "تئوری توسعه اقتصادی"نگاشت. او 

وسعه و نقش دولت در اقتصاد نظر دادند که قرن بیستم قرار گرفت. اقتصاددانان مختلفی دربارة ت

را مطرح کرد. این تئوری  "تئوری اشتغال"انگلیسی بود که  "جان ادوارد کینز"ترین آنها  مشهور

 ویژه آمریکا و اروپا قرار گرفت. بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی دنیا به

 قرارند:های اقتصادی موجود دنیا از این  نظام

 داری ـ نظام سرمایه1

این نظام دارای مفاهیم و اشکال گوناگونی است و اکنون در نقاط مختلف جهان مورد استفاده 

های  بیش دارای خصلت و داری در جهان کم توجه آنکه تمام انواع اقتصاد سرمایه است. قابل

اری نیستند. دولت در د اقتصاد مختلط هستند، به این مفهوم که از نوع خالص اقتصاد سرمایه

داری، نه دارای مالکیت و نه کنترل بر توزیع دوبارة در آمد است. نهاد با نفوذ  اقتصاد سرمایه

است،  "لیبرتریانیسم"واقع در شهر واشنگتن، که دارای تفکرات  "انستیتوی کی.تو"تحقیقاتی 

اقل برای آمریکا مدافع نظریة عدم دخالت دولت در امور اقتصادی است و خواستار دولتی حد

باشد. این نظریه که در بین حزب جمهوریخواهان آمریکا نقش بسزایی دارد، از موارد اساسی  می
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داران در امور  . اساس این نظریه بر آزادی مطلق سرمایهشود انتخاباتی آن محسوب می  تبلیغات

از طرف دولت در  گذاری بوده و مخالف قوانین محدودکننده تولید، عرضه و فروش کاال و سرمایه

"فیر لسه"این امور است. این نظریه به نام 
معروفیت یافته و در ظاهر بسیار فریبنده است.  (1)

دهد، ولی  تأثیر قرار می چون اساس تبلیغات آن بر اصل آزادی استوار است و افراد زیادی را تحت

های مربوط به شرایط  لیتداران برای زیر پا گذاشتن مسئو آزادی مطلق سرمایه دنبال در باطن، به

های  محیطی و سایر پسماند های کارگری و مسائل زیست ایمنی کارگاه  کار، مثل محیط

کنترل شرایط  لحاظ خطرناک تولیدی هستند. باتوجه به اینکه دولت با وضع قوانین به

ضرورت اجتماع را در نظر دارد که اهمیت و  گذاری، تولید، تجارت و غیره، منافع عمومی  سرمایه

رساند. بنابراین تبلیغات آزادیخواهانة این نهادها در خدمت پایمال  ثبات می موجودیت خود را به

 . رود شمار می جامعه به نمودن منافع عمومی 

داری در جهان، منجمله آمریکا، نوع اقتصاد آنها  های جاری سرمایه نظام از آنجا که در تمامی 

ت در شناخت انواع اقتصاد، در این مقاله، نوع اقتصاد داری مختلط است، برای سهول سرمایه

 شود. مختلط فقط برای کشورهای در حال توسعه استفاده می

داری در آمریکا، با هدف سود هرچه بیشتر برای  اقتصاد سرمایه :نوع آمریکایی ی  الف

سرمایه به هر کند. ازدیاد سود و انباشت  مردم عمل می سهامداران و بدون توجه به رفاه عمومی

ای  همین لحاظ با گذشت زمان، تمرکز سرمایه در دست عده قیمت، هدف اصلی آن است و به

که در  شود تا جایی هستند، هر روز بیشتر می "ها  یک درصدی"قلیل در جامعه که معروف به 

حال حاضر شرایط اقتصادی آمریکا را از نظر تمرکز مالکیت و سرمایه، با شرایط دوران 

نمایند. جنبة مثبت اقتصاد آمریکا این است  مقایسه می 1929های  تگی بزرگ در سالورشکس

که روش آن دارای قابلیت رشد اقتصادی باالتری نسبت به سایر الگوهای جاری در اروپا و ژاپن 

داران جهان  سرمایه رو، داران بسیار باالست. از این است، همچنین سودآوری آن برای سرمایه

های اجتماعی، مثل  که در زمینه گذاری نمایند. از آنجا که در آمریکا سرمایهعالقه دارند 

بازنشستگی، نظام سوسیال سکیوریتی برای کارکنان؛ در زمینة سالمتی، نظام بیمة اجتماعی 

کننده به اقشار فقیر در دستور  اجتماعی کمک (2)برای عموم؛ و در زمینه مالیاتی، سبدهای امنیت

داری  اقتصاد آمریکا را یک اقتصاد خالص سرمایه توان است، در نتیجه نمیکار قرار گرفته 

                                                           
1. laissez-faire. 

2 .Safety Net: طور رایگان هب  سالمت و بهداشت عمومی ،شامل تعلیمات عمومی. 
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بار  داری است. از طرف دیگر، شرایط فالکت محسوب کرد، بلکه نوعی اقتصاد مختلط سرمایه

مردم در زمینة عدم کفاف مزد با نیازهای مصرفی، عدم ثبات کار و امنیت شغلی، جامعه را 

درصد از اقتصاد جهان را  24دهد. آمریکا که قریب  ای سوق می کننده های نگران سوی دلهره به

به خود تخصیص داده است، در حال حاضر باالترین رشد نسبی اقتصادی را در بین کشورهای 

% باقی 2کند، گرچه این رشد چندین سال است که در سطوح  یافتة جهان، تجربه می توسعه

، علناً "هارتمن   تام"با  2015جوالی سال  28ة ، در مصاحب"کارتر جیمی"مائده است. پریزیدنت 

معنی نفوذ  تبدیل شده است. الیگارشی به "الیگارشی "مدعی شد که نظام سیاسی آمریکا به 

داران در انتخاب پریزیدنت، سناتورها، نمایندگان مجلس و حتی فرمانداران ایاالت  باالی سرمایه

گردد.  انتخاباتی توسط دادگاه عالی کشور اجرا میهای  طور عملی است و با تأیید قوانین کمک به

داران، توسط ارکان دولت تأیید و به اجرا گذاشته  در نتیجه مسائل مورد نظر قشر فوقانی سرمایه

 2002-1981های  بین سال "ژورنال پرسپکتیو پولیتیکس"شود. در تحقیقاتی که توسط  می

انجمن علوم "توسط  2014در سپتامبر دربارة موقعیت دمکراسی در آمریکا انجام گرفت و 

انتشار یافت، آمده است که ایاالت متحده، یک آلیگارشی است و نه دمکراسی.  "سیاسی آمریکا

بنابراین در انتخاب مدل اقتصادی آمریکا برای ایران باید توجه نمود که این مدل با تمام 

 مردم آن نیست. های مثبت و منفی آن، یک مدل خوب اقتصادی برای ایران و  جنبه

"اقتصاد درنده"داری آمریکا را با نام  جالب آنکه سرمایه
 نمایند. نیز خطاب می (1)

شود.  طور متفاوتی اجرا می کشور عضو اتحادیه اروپا، به 28اقتصاد بین  نوع اروپایی: یب 

های مخصوص هر  داری مختلط با توجه به ویژگی ولی در همة آن کشورها اقتصاد سرمایه

در خدمت سودرسانی باال به سهامداران قرار دارد و توجه نسبی متناسبی در ارتباط با  کشور،

ایمنی محیط کار، محیط زیست و مشکالت رفاهی مردم   های مسائل مربوط به تولید در زمینه

ها وجود دارد. نسبیت دخالت در اقتصاد توسط دولت در اروپا بیشتر از   در دستور کار دولت

های کارگری، احزاب و  ا سابقة طوالنی مبارزات کارگری، وجود اتحادیهآمریکاست، زیر

ای را برای بروز و گسترش تفکرات سوسیال  پردازان مختلف در اروپا، جایگاه ویژه نظریه

وجود آورده است. امروزه در اروپا احزاب سوسیال دمکرات و حتی کمونیست نیز در  دمکراسی به

جود این احزاب در اروپا برخالف آمریکا شرایط را برای توجه به مقامات دولتی فعالیت دارند. و

داری اروپا  های سرمایه توان نتیجه گرفت که نظام مشکالت و رفاه مردم بیشتر نموده است. می

                                                           
1. Cut Trout Economy. 
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داری مختلط هستند که در جناح راست اقتصاد سوسیال دمکرات قرار دارند. اکنون  نوعی سرمایه

 پردازد. % مصارف اجتماعی را می50را داراست ولی قریب % جمعیت دنیا 7اتحادیه اروپا 

های  را برای برنامه "اقتصاد بازار سوسیال"پریزیدنت آلمان، نام  "کنراد آدناور" 1947در سال 

بود و  "فیر لسه "های اقتصادی  اقتصادی آلمان مورد استفاده قرار داد. این اقتصاد مخالف سیاست

 "اقتصاد بازار سوسیال". در کرد وسیالیستی نیز مقابله میحال با اقتصاد سیستم س در عین

های خصوصی تحت هدایت قوانین دولتی، در پی ایجاد محیط رقابت آزاد و حفظ توازن  کمپانی

و خدمات اجتماعی   بین ارقام رشد اقتصادی باال با تورم پایین و نرخ بیکاری پایین، رفاه عمومی

"داری راین سرمایه"نام دیگری ظاهر شد که آن را بودند. این نوع تفکر در نهایت با 
نامیدند.  می (1)

اقتصاد بازار "تحت نام  "مدل جدید آمریکایی"نام  این نوع اقتصاد را با آنچه بعدها در آمریکا به

 "رانلد ریگان"توان مقایسه نمود. این نوع اقتصاد در دوران پریزیدنت  معروف شد، می"داری سرمایه

در انگلیس رواج یافت. از مشخصات این سیستم ارجحیت  "مارگارت تاچر"در آمریکا و همچنین 

گذاری آزاد بود. اقتصاد آلمان در  المللی، تبادل تولیدات و قیمت مالکیت خصوصی، تجارت آزاد بین

 درصد اقتصاد جهان را در دست دارد. 5حال حاضر بیش از 

 "چارلز دوگل"درصد( رایج شد، در زمان  4)قریب  نوع دیگری از اقتصاد که در فرانسه

"دریگیزمه"نام  به
بود.  هایی در خدمت سود و رفاه عمومی   شهرت یافت و دارای سیاست  (2)

 2درصد( و اسپانیا ) قریب  3درصد(، فرانسه و ایتالیا )قریب  4کشورهای آلمان و انگلیس )قریب 

برداری  بیش از آنها نمونه و کشورهای اروپایی، کم درصد( رهسپاران اقتصاد اروپا هستند و سایر

 .نمایند می

توانند الگوی خوبی باشند؟ جواب این سؤال مثبت  های اقتصادی اروپا برای ایران می آیا نظام

نیز بدان اشاره  "هرودوت"است، با این تفاوت که بر طبق خصلت دیرینة فرهنگی ایرانیان که 

، بنابراین چرا باید نوعی از «ها در جهان هستند  دنبال بهترین الگو ایرانیان همیشه به»کند  می

 های دیگری نیز وجود دارند. که روش حالی الگوی اقتصاد اروپا را برای ایران تجویز نمود؟ در
داری رایج است که  در کشورهای اسکاندیناوی نوعی اقتصاد سرمایه نوع شمال اروپا: ی  پ

ولی با شرایط محدودکننده توسط قوانین دولتی.  کند، عمل میدر خدمت سودآوری سهامداران 
تر از انواع آن در اتحادیة اروپاست. این  بسیار گسترده توجه قوانین دولتی نسبت به رفاه عمومی، 

درصد(، ایسلند، گرینلند، و  68/0درصد(، فنالند و نروژ )  46/0نوع اقتصاد در دانمارک )
                                                           
1. Rhine Capitalism. 2. Dirigisme.  
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توان در دانمارک مشاهده نمود. این  هترین عملکرد آن را میدرصد( رایج است و ب 75/0سوئد)
 شهرت یافته است. "نوردیک"نام نظام اقتصادی   نوع اقتصاد به

این نوع اقتصاد اغلب کشورهای در حال توسعه مورد توجه است.  نوع مختلط اقتصاد: یج 
درصد( و پاکستان، هندوستان و غیره. اقتصادی براساس  08/1درصد(، ترکیه ) 54/0مثل ایران )

داری ولی با دخالت گستردة دولت در امور اقتصادی و مالی است. دولت، بخشی از  سرمایه
د. گرچه با اقتباس از مظاهر مختلف اقتصادهای اروپا و ده های تولیدی را خود انجام می فعالیت

لحاظ عقب نماندن از قافله تمدن یی رعایت  المللی را یی آن هم به سری از موازین بین آمریکا یک
سیاستمداران حاکم قرار  "الیگارشی ناپختة"ولی اغلب دول این ممالک در خدمت کنند،  می

داران خصوصی در امور دولتی است، در  دخالت سرمایه معنی به "الیگارشی"دارند. اگر در غرب 
داران بر سرنوشت دولت  ممالک در حال توسعه، التقاط سیاست و سرمایه، نوعی حاکمیت سرمایه

آورد که در اغلب این ممالک به حاکمیت دیکتاتوری و در مواردی به  وجود می و جامعه را به
 نموداری از این نوع اقتصاد است. انجامد. نوع حاکم در ایران حاکمیت فاشیسم می

 ـ نظام سوسیالیستی2

سال تداوم  70گذاری و برای مدتی قریب به  این نوع اقتصاد توسط اتحاد جماهیر شوروی پایه
علت نفوذ و رشد بوروکراسی اداری و حزبی، موانعی در برابر رشد اقتصاد قرار گرفت که  یافت. به

 اقتصاد نیز دارای اشکال متفاوتی است: رو شد. این نوع در آخر با شکست روبه

این نوع اقتصاد سوسیالیستی در اتحاد جماهیر  نوع قدیم اقتصاد سوسیالیستی: یالف 
گذاری شد و پس از فروپاشی آن، اکنون در کوبا و کرة شمالی مورد استفاده است.  شوروی پایه

. مالکیت خصوصی یا وجود گردد ریزی و هدایت می طورکلی توسط دولت برنامه اقتصاد کشور به
های اقتصادی، اختراعات و تمام امور تجاری  پذیر است. برنامه طور محدود امکان نداشته و یا به

گیرد. این نوع اقتصاد جوابگوی نیازهای جامعة امروزی نیست، در نتیجه  توسط دولت انجام می
دار  اد، آن بود که سرمایهیابد. یکی از مشکالت این نوع اقتص فساد و بازار زیرزمینی رشد می

دار، بلکه  زیان سرمایه و سود نه براساس نتیجه تصمیمات اقتصادی، خصوصی وجود نداشت، در
ها انجام   گذاری نهادهای دولتی و بدون نگرانی از سود و زیان سرمایه "تصمیمات"براساس 

که دارای تخصصی  شد ها در دفاتر دولتی و توسط کارمندانی گرفته می  گیری گرفت. تصمیم می
ای از ورشکستگی و هیچ منفعتی در سودآوری و هیچ  هیچ واهمه آنهادر این زمینه نبودند. 

اشتیاقی به فعالیت نداشتند. نظریة تولید، براساس نیاز به اقالم مصرفی استوار بود. استدالل 
اری وجود دارد د های سرمایه شد که در نظام اقتصاد سوسیالیستی، اضافه تولیدی که در نظام می
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یک نهاد براساس نیاز، مقدار  رو، پذیرد. از این کنترل شده است و تولید براساس نیاز انجام می
دارانی  داری و وجود سرمایه که تحت شرایط رقابتی نظام سرمایه حالی نماید. در تولید را تعیین می

ات مضاف بر نیاز مصرفی بوده که از مقدار تولید یکدیگر اطالعی ندارند، مقدار تولید خیلی از اوق
عنوان نمونه، نوع عملکرد دولتی را در مورد یک کارخانة  رود. به و در نتیجه منابع تولید به هدر می

اندازه  ریزان یک منطقه شمرده بودند که تعداد جمعیت آن منطقه چه برنامه زنیم: کفش مثال می
هر فرد در سال، دو جفت کفش الزم است، مثالً یک میلیون نفر. استدالل این بود که برای 

 2آید. براساس نقشة دولتی به کارخانه سفارش تولید  نظر می است. در وهلة اول منطقی به
میلیون کفش داده شد. کارخانة کفش، تعداد تولید ماهانه را تعیین نمود و از کارفرما، تعداد تولید 

میلیون را داشتند، برای آسایش خود، در خواست. کارمندان و مدیران که تجربة تولید دو  آن را می
ها فرا   نمودند و در اواخر ماه که زمان تحویل کفش کردند و استراحت می اوایل ماه کمتر کار می

رسید به شدت کار کرده تا تعداد ماهانة تولید کفش را به سرانجام برسانند. نتیجه چه بود؟ بر  می
دقتی در  تولید درست بودند، ولی بدون کیفیت. بیها گرچه از نظر تعداد   طبق گزارشات، کفش

دار شده بود و در نهایت هدر رفتن منابع که نگرانش بودند،  کار موجب تولید نامرغوب و عیب
علت  داری به های تولیدشده در نظام سرمایه داری بود. مضافاً آنکه کفش بیش از نوع تولید سرمایه

 کیفیت بودند. رقابت، بسیار با

 )سهراب سپهری(نکنیم از آغاز...  آب را گل

هر قیمت را بر توسعة  سیاست حاکم بر نظام اقتصاد سوسیالیستی، پیروی از رشد اقتصادی به
عنوان مثال کشت پنبه در مناطق ازبکستان آنچنان  اقتصادی در دستور کار خود قرار داده بود. به

جریان داشته باشد. پنبه در سطح باال توانست  نمی "سیر دریا"گسترده شد که دیگر آبی در رود 
آید، ولی نتیجة کلّی این سیاست، آن شد که سطح  نظر می تولید شد که در نگاه اول چشمگیر به

های آلوده به  آب حال خیلی پایین رفت و به چند تکه تقسیم شد. در عین "اورال"آب دریاچة 
بافت حیوانی و  تمامی ین رفتن ریخت، منجر به از ب کودهای شیمیایی که به این دریاچه می

ها در کنار آن زندگی کرده و به کار ماهیگیری  گیاهی آن شد. تعداد زیادی از مردم که قرن
شدة آن، بر اثر بادهای شدید، آلودگی هوا  مشغول بودند، کارشان را از دست دادند و بستر خشک

همة این بالیا ماحصل از یک  را بیشتر کرد و تعداد زیادی از مردم دچار امراض ناعالج شدند.
خاطر تولید گستردة پنبه  بعدی، به اطالع و یک ریزان بی تصمیم اداری نادرست توسط برنامه

لحاظ ورشکستگی اقتصادی حاصله  وجود آمد. بیهوده نبود که اتحاد جماهیر شوروی عمدتاً به به
دة اصلی اتحاد جماهیر از عدم آزادی در امر تولید و مالکیت خصوصی، از هم پاشید. بازمان
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درصد از اقتصاد جهان و با داشتن سرزمین  49/2شوروی یعنی کشور روسیه با در دست داشتن 
 درصد قرار دارد.  39/2ردیف کانادا با  های دریای آرام، هم بزرگی از اروپا تا کناره

"سوسیالیستیبازار "نام  به اقتصاد سوسیالیستی از نوعی سوسیالیستی: اقتصاد نوع جدید ی ب
(1) 

درصد اقتصاد جهان را تأمین  14است که در چین رایج شده است. اکنون چین قریب به 

دبیرکل حزب کمونیست  "تن شیائو پینگ"نماید که رتبة دوم در جهان را بعد از آمریکا دارد.  می

ماند، ولی اقتصاد آن براساس  اعالن نمود که سیاست کشور سر جایش می 1976چین در سال 

دار نخواهد شد،  ادامه خواهد یافت؛ یعنی حاکمیت حزب کمونیست، خدشه "بازار سوسیالیستی"

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 

ها، معادن بزرگ، معدن انرژی، تسلیحات   آهن، جاده های اساسی اقتصاد مثل راه شکردند. بخ

سازی، هواپیماسازی و مخابرات تحت اختیار مستقیم دولت باقی مانده و توسط  نظامی، کشتی

شوند. مالکیت خصوصی شامل آپارتمان، منازل، بنیادهای تولیدی مواد و اقالم  دولت هدایت می

های قانونی دولت و مقررات بوروکراتیک  و مزارع محسوب شد. دخالتمصرفی، کارخانجات 

های اجتماعی و اقتصادی، توسط حزب کمونیست  سری رفرم کماکان پا بر جا ماند. اخیراً یک

داری است که  چین انجام گرفته است. در واقع اقتصاد چین نوعی از نظام اقتصادی سرمایه

داری خصوصی مرتب در  بوده ولی مظاهر نظام سرمایهمالکیت دولتی بر اقتصاد کماکان باال 

حال گسترش است. این روش اقتصادی با شرایط موجود در ایران انطباقی نداشته و با حاکمیت 

معنی حکومتی که بر اصول آزادی افراد، اجتماعات، احزاب سیاسی، انتخابات  ساالر به دولتی مردم

ة سازمان ملل در مورد حقوق بشر، استوار باشد، آزاد، قوانین سکوالر و پیروی از متون مصوب

 سازگاری نخواهد داشت.

 نوع اقتصاد برای ایران

ساالر  با توجه به اقسام متفاوت اقتصاد که تشریح شد، کدام روش اقتصادی برای دولت مردم

ریخ بایست در دستور کار ملّیون ایران قرار گیرد؟ شایان ذکر است که ایرانیان از همان اوان تا می

های نو در هر  دنبال جدیدترین اقالم تولیدات مدها و سیستم همواره به "هرودوت"بر طبق گفتة 

ترین الگوی اقتصادی را در  اند. بنابراین طبیعی است، اکنون نیز بهترین و شایسته کجای دنیا بوده

. اقتباس اقتصاد نیست "نوردیک"جز شکلی ویژه از نوع  دستور کار خود قرار دهند که چیزی به
                                                           
1. Market Socialism. 
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ند ولی ا خورد. اقتباس از الگوهای اروپا نیز گرچه پسندیده از الگوی آمریکا، لزوماً به درد ایران نمی

 نیستند.  "نوردیک"به خوبی کشورهای 

الزمة هر حکومت ملّی قبل از هر چیز، »گفت  1330ماه  دی 15دکتر محمد مصدق در 

. براساس این نظریة «صالح اجتماعی استحس بلندنظری و گذشتن از منافع شخصی در برابر م

بایست در درجة اول در خدمت  دوستانه است، اقتصاد ایران می درست که دارای محتوایی انسان

 زمین قرار گیرد. به منافع کلّیت مردم ایران

داری  معنی که نوعی از اقتصاد سرمایه نظام کنونی اقتصاد ایران از نوع مختلط است. بدین

صنایع کوچک و بزرگ در اختیار اشخاص هستند، ولی گرچه دولت در امر مالکیت آزاد است. 

های  گذاری نماید، اما تولیدات مربوطه مقید به قیمت جز اجرای مقررات نمی صنایع دخالتی به

داری در تناقض است. در نظام  باشند، امری که با نظام اقتصاد سرمایه مصوب دولت می

آید. در ایران،  دست می تولیدات براساس عرضه و تقاضا در بازار بهداری قیمت اجناس و  سرمایه

دولت در امور تجاری و داد و ستد، مقررات مالیاتی و گمرکی غیرمتعارفی دارد که وبال نظام 

مدت و  ای از تصمیمات کوتاه داری آزاد است. همچنین نظام پولی ایران کنونی، ملغمه سرمایه

های غیرقانونی رواج  لحاظ قاچاق اجناس و پولشویی و سایر فعالیت مینه های دولتی است. به برنامه

رساند، بلکه جامعه را با فساد اخالقی نیز  تنها به اقتصاد سالم ضرر می فراوان دارد. اموری که نه

پذیر نبوده و باید تغییر یابد. نوعی از  . بر این اساس ادامة روش اقتصادی کنونی امکانکند آغشته می

های اقتصادی دولتی باید مورد توجه قرار گیرند که سالمت اقتصاد رقابتی آزاد را  و سیاست اقتصاد

 بتواند حفظ نماید و جامعه را از نظر اقتصادی و اجتماعی از رفتارهای فسادآور بازدارد.

تواند نوع شمال اروپایی آن  ساالر می ترین نوع نظام اقتصاد مورد نظر دولت مردم نزدیک

برداری از  توان آن را اقتصاد رفاه ملّی نامگذاری نمود. باید توجه داشت که قالب میباشد که 

های  ها و برنامه  کشورهای اسکاندیناوی کار درست و منطقی نیست و تنها توجه به نوع سیاست

بایست  های اقتصاد رفاه ملّی می کننده باشند. سیاست توانند کمک اجرایی آنان است که می

های  ت از جامعة ایران و امکانات و با شرایط آن منطبق باشد. در ایران سنتبراساس شناخ

اکنون وجود دارند که باید مورد توجه قرار گرفته و گسترش یابند.  ای هم اقتصادی ارزنده

های اجتماعی  های خوبی برای اجرای بعضی از برنامه های خصوصی و دولتی فرم تعاونی

رایت و همّت یک خانوادة ثروتمند برای زدودن فساد و ایجاد . یک نمونه از دشوند محسوب می

عنوان یک عملکرد خوب اقتصادی از آن بهره برد، خانم شهیندخت و  تواند به شغل که می

کرمان است. آنها سالیان پیش تصمیم  "زار الله"همسرش مهندس همایون صنعتی در منطقة 
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شان  بت به مردم ناحیة مورد عالقهگرفتند که با دانش کشاورزی و حس مسئولیتی که نس

پرداختند را تشویق نمایند که گل تولید کنند و  داشتند، کشاورزانی که به کشت خشخاش می

خودشان انبارها و ابزار تولید گالب را نصب نمودند. بعد از گذشت چندین سال با زحمت زیاد 

بانوی "که بی.بی.سی فیلم  جافروش برسانند، تا آن را در سطح جهانی به "گالب زهرا"توانستند 

را تهیه نمود و آن خاندان و کارهای ارزندة آنها مورد توجه قرار گرفت. اکنون آن  "گل سرخ

سازی، به یک تشکیالت بزرگ تبدیل شده و کشاورزان زیادی مشغول تولید گل  مؤسسة گالب

همچنین جلوگیری از  هستند. ازدیاد کار، درآمد بیشتر برای کشاورزان و گارگران تولید گالب و

 نیّت است.  گذاری توسط یک خانوادة خوش آور خشخاش، نتایج یک برنامة سرمایه تولید زیان

 شود. ای از اقتصاد رفاه ملّی ذکر می در اینجا، نمونه

داری رقابتی  در تعریف از این نظام آورده شده که یک سیستم از نظام سرمایه نظام نوردیک:

درصد  30باشد. در این کشورها قریب  های دولتی همراه می از برنامهبا سهم بزرگی  است که

تجّار »چاپ لندن نوشت که  "اقتصاد"مجلة  2013نیروی کار در خدمت دولت هستند. در سال 

به موقعیت حتی  ترین ترحمی  نوردیک پُرکارترین عامالن تجارت آزادند. آنها کوچک

های منطقی و درست و الزم را جایگزین  نمایند و سیاست ها نمی ترین کمپانی معروف

هایی هستند تا زوایای خشن نظام  جوی راهو مدام در جست کنند و های ناکارآمد می سیاست

نتیجه گرفت که کشورهای نوردیک بهترین  "اقتصاد". مجلة «داری را مهار نمایند سرمایه

ز این دولت آمده که نوعی شوند. در تعریف ا کشورهایی در دنیا هستند که توسط دولت اداره می

"فردگرایی دولتی"
است. از مشخصات کشورهای عضو نوردیک آن است که دارای  (1)

ارزشمندی در دستور   های رفاه عمومی اند. برنامه ترین نرخ جهانی عدم مساوات اجتماعی پایین

کار دولتی قرار دارد. همچنین دارای کمترین حجم تمرکز سرمایه در دست تعداد محدودی از 

توان گفت که اقتصاد  باشند. در مقایسه می داران بسیار ثروتمند در آن کشورها می سرمایه

وامع آن ترین رقم جهانی تفاوت عدم مساوات بین ج داری خشن آمریکایی، دارای باال سرمایه

 .باشد داران می است و مضافاً آنکه تمرکز باالی سرمایه در دست تعداد محدودی از سرمایه

 موازین زیر مورد توجه است: "نوردیک"در روش اقتصادی 

 طور رایگان؛ به تعلیمات عمومی، سالمت و بهداشت عمومی  :سبد امنیت شامل 

 اع قانونی در اجرای تضمین حق مالکیت خصوصی همراه با قوانین مستحکم، دف
                                                           
1. Statist Individualsm. 
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ها، شروع آسان و ساده جهتِ ایجاد هر نوع کمپانی توسط اشخاص و   کنترات

 انجام صحیح نظام بازنشستگی عمومی؛

 های دولت  برای محافظت از اقتصاد داخلی در برابر تجارت آزاد جهانی، سیاست

ر از یک طرف در خدمت کم نمودن موانع تجارت آزاد قرار گرفته و از طرف دیگ

 نماید؛  های اجتماعی و مؤسسات، بازار کار را تقویت می با پشتیبانی از برنامه

 لحاظ نرخ  همین گیر را به حد اقل رسانده و به پا و در امور تولیدی، مقررات دست

 جا باالتر است. از همه "نوردیک"آزادی تولیدات در کشورهای 

و جزو  11در دنیا  2012در سال  "نوردیک "های اجتماعی و اقتصادی کشورهای رتبة فساد

 کشور جهان بودند. 176ترین رتبة فساد در بین  پایین

های کارگری عضویت دارند. در  در اتحادیه "نوردیک "درصد باالیی از کارگران کشورهای

های کارگری  % در نروژ در اتحادیه55% در سوئد و 68% در فنالند، 70قریب به  2010سال 

 % بود.11% و آمریکا 13که جایگاه مکزیک  یحال عضویت داشتند، در

% 52% تولید ناخالص داخلی است. این رقم در دانمارک 57بودجة دولت در سوئد، نزدیک به 

. بخشی از شود % بود که تبلوری از ارقام باالی مصارف اجتماعی محسوب می49و در فنالند 

های  کشورها است. این کارمندان در رشتهخاطر تعداد زیاد کارمندان دولت در این  این مصارف به

تعلیمات، بهداشت، سالمت و همچنین کار در ادارات دولتی اشتغال دارند. اغلب این کارمندان 

 دارای امنیت شغلی هستند. 

در قیاس با تولید ناخالص داخلی، باال است. در سال "نوردیک"نرخ مالیات در کشورهای 

که  حالی % برآورد شده است. در43% و در فنالند 46دانمارک %، 51نرخ مالیات در سوئد  2011

 % بود.31% و در ایرلند 34%، کانادا 45نرخ مالیات در آلمان 

در مورد خوشحالی مردم جهان، آماری منتشر نمود و اشاره به  2013سازمان ملل در سال 
است و دانمارک در  این داشت که باالترین حدّ خوشحالی و رضایت از زندگی، در اروپای شمالی

 صدر آن قرار گرفت.
در ارقام درآمد سرانه، سن باالی سالم، دسترسی به اشخاص و  "نوردیک"کشورهای 

گاه، تصوّر آزادی در انتخاب راه زندگی، بخشندگی و دوری از فساد،  عنوان تکیه امکانات به
در ارتباط با  "یکنورد"کشورهای  2014. در سال باشند درجات باالیی در جهان را دارا می

الملل، باالترین رتبه را داشتند که در آن میان باز  المللی، اندکس حقوق بین اتحادیة کارگران بین
 هم دانمارک رتبة نخست را داشت.
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در واقع یک نوع اقتصاد مختلط است که دارای موازینی مشترک با نظام  "نوردیک"مدل 

ع لیبرال سوسیالیسم است. بر این اساس که داری و نظریات سوسیال دمکراسی از نو سرمایه

داری را متعادل سازد.  تفکر سوسیال دمکراسی در پی انجام تغییراتی است که نظام سرمایه

داری با نظام  جایگزینی نظام سرمایه دنبال که نظریات کمونیستی سوسیال دمکراسی به حالی در

 سوسیالیستی از نوع کمونیستی آن است. 

بهات زیادی بین اقتصاد سوسیال دمکراسی و اقتصاد رفاه ملی وجود دارد، با وجودی که تشا

تنها در امور اقتصادی بلکه در موازین سیاسی نیز مورد توجه قرار  شان را نه باید تفاوت همه با این

ای از ادغام نظریات و باورهای سیاسی و حزبی است که در  داد. سوسیال دمکراسی مجموعه

آورد، مجموعة  وجود می داری به ای که در نظام سرمایه کننده ازین متعادلعملکرد خود و در مو

های  جداناپذیری از تفکرات سوسیالیستی و ادارة مملکت و نقش دولت در جامعه و سیاست

تر است تا روشی اقتصادی با مفاهیم  اقتصادی است که به تفکری ایدئولوژیک نزدیک

برای ایران را اقتصاد سوسیال  "نوردیک"ان اقتصاد نمونة تو رو نمی ساالری و ملّی. از این مردم

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 

 یابند. ارجحیت می

"اوزکار جزسی"نام  ار مجارستانی بهیک سیاستمد 1919در سال 
لیبرال "از نظریة  (1)

دفاع نمود و بر علیه سوسیالیسم کمونیستی نظر داد. او مخالف نظریة سوسیال  "سوسیالیسم

جای آن از طبقات میانة  دمکراسی کالسیک بود که بر روی طبقات کارگر تمرکز داشت، به

 بود.  "طبقة میانة رادیکال"جامعه و زمینداران کوچک دفاع نمود و پشتیبان 

تونی "هایی مثل   شایان ذکر است که نظریات لیبرال سوسیالیستی در تفکرات شخصیت

تأثیرگذار بوده است، این نظریه در قالب نظریة  "بیل کلینتون"وزیر سابق انگلیس و  نخست "بلر

که خود را کاندیدای ریاست  "کلینتون"مورد توجه آنها قرار گرفت. خانم  "راه سوم"وف به معر

داران بزرگ آمریکا این نظریه را بیان داشت که  جمهوری آمریکا نمود، در برخورد با سرمایه

به بایست  داران بزرگ آمریکا نباید محور تفکرشان سود هرچه بیشتر باشد، بلکه می سرمایه

  (2)است "راه سوم"گیری تبلوری از نظریه  امعه نیز توجه داشته باشند. این موضعمشکالت ج
                                                           
1. Oszkar Jaszhi. 

های اجتماعی جناح چپ کیه در   ی سیاست2های اقتصاد جناح راست؛  ی سیاست1. راه سوم، التقاتی است از: 2
 .به آن توجه شده است "تونی بلر"و در انگلیس توسط  "بیل کلینتون"آمریکا توسط 
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ساالر و اقتصاد رفاه ملّی باید به نکات زیر توجه  در نظام آیندة ایران در پرتو نظام مردم

 داشت:

بایست در خدمت رفاه و گسترش و ارتقاء سطح زندگی  سیاستمداران آن نظام می .1

های اقتصادی جامعه در خدمت جهت  ایران باشند و تمام سیاستاقشار میانة جامعه 

 دادن برای گسترش هرچه بیشتر این قشر از اجتماع ایران قرار گیرد.

های ویژة  چنان باشد تا اقشار پایین جامعة ایران را با سیاست های دولت آن سیاست .2

 یت نماید.سوی رسیدن به اقشار میانة جامعه تشویق و هدا اقتصادی و اجتماعی به

اقشار ثروتمند جامعه از طریق تعلیمات اجتماعی و وضع قوانین ویژه، به طرف تعادل  .3

هایشان سوق داده شوند. دفاع و پشتیبانی از اقشار میانة جامعه نباید  در فعالیت

براساس قلع و قمع اقشار ثروتمند قرار گیرد. هدایت درست و منطقی و آبرومندانة 

جامعة ایرانی که مورد افتخار آنها نیز است، اساس این این اقشار در خدمت به 

بایست آزادانه عملکرد  تنها اقشار غنی در جامعه می دهد. نه ها را تشکیل می  سیاست

گذاری و تفکر واالی مدیریت و  لحاظ قدرت سرمایه داشته باشند بلکه وجود آنها به

ت نظام اقتصاد رفاه ملّی ابتکارات تولیدی، برای شکوفایی اقتصاد ایران از ملزوما

 شود. محسوب می

در جامعة آتیی، بیرای حیل مشکالت مختلیف، نباید از اعمیال زور استفیاده شود.  .4

  (1)ترین فعالیت است. های انسانی برای حل مشکالت، اساسی از روش کارگیری به

 اریور کیبایستی در دست ل مشکالت را مییها و ح  ریزی ادل در برنامهیسیاست تع .5

 قرار داد.

توانند مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی ایران  که می "نوردیک"برخی از موازین روش 

 باشند، از این قرارند:

 ای و دانشگاه؛  ابتدایی، دبیرستان، مؤسسات تعلیماتی حرفه مهدکودک، رایگان تعلیمات .1

 بیمة سالمتی اجتماعی رایگان برای تمام افراد جامعه؛ .2

 ناپذیر؛ خدشهحق مالکیت قوّی و  .3

 تضمین برای اجرای قراردادها؛ .4

 آسانی ورود به امر تجارت و تولید؛ .5

                                                           
1. Oszkar Jaszhi, Wrote Liberal Socialism Theory in 1919, Hungarian. 
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 های سیستم بازنشستگی عمومی؛ برنامه .6

 المللی؛ حداقل ممانعت در تجارت آزاد بین .7

 های اجتماعی و فرهنگی؛ گسترش برنامه .8

 گسترش مؤسسات بازار کار؛ .9

 حداقل قوانین برای امور تولیدی؛ .10

های  طریق وضع قوانین، سیستم مدیریت غیرفردی و برنامهکاهش سطح فساد از  .11

 فرهنگی؛

 های کارگری؛ گسترش عضویت در اتحادیه .12

 های کارگری و دولت؛ اشتراک عمل بین کارفرمایان و اتحادیه .13

 ها و مخارج دولت؛ نظام مالیاتی الزم برای انجام تمام برنامه .14

 توازن بودجه دولت؛ .15

 دفاع از حقوق کارگران توسط دولت. .16
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 ندارند؟ گاهیپا رانیدر ا "دمکرات الیسوس" احزاب مثل رو انهیاحزاب م چرا -2-3
 (صدر بنیابوالحسن )

  (1)گوو : صوت کامل گفتدیعصر جد ویراد

 
که  یخیبر تار هستند. بنا یستیو احزاب کمون سمیدمکرات در اروپا، مارکس الیاحزاب سوس أمنش
با  یاند، برش اول و اساس دمکراسی نوشته الیسوس شیدایتحول حزب و پ ةدربار انییاروپا

ها روش  دمکرات الیکه سوس بیترت ندیصورت گرفت، ب 1900 یها در سال سمیجنبش مارکس
عنوان روش  هرا ب زیکه انقالب قهرآم ییها خود را با سازمان ةو رابط رفتندیعدم خشونت را پذ

کردند،  دایکه پ یدیجد یتحول را با مبان نیا سپس، .شناختند قطع کردند تحول در جامعه می
داری  و نقد سرمایه ؛سو کیاز  یعدالت اجتماع ،ییگرا عبارتند از: کثرات یمبان نیا .ادامه دادند

 دهد انجام میداری  که سرمایه یچون هر کار .اش یرعقالنیغ یها و کارها  یعدالت یلحاظ ب هب
کنند.  کارها را نقد می نیدمکراتها ا الیهم دارد و سوس یرعقالنیغ یکارها ست،ین یعقالن
کردند، در وجه  می غیتبل یاسیرا در وجه س ییگرا کثرت نکهیها عالوه بر ا  دمکرات الیسوس

های  یبند گروه ،که در هر جامعه رفتندیپذ یعنی ؛قائل شدندآن را هم  یو فرهنگ یاجتماع
 گریهای د کارگران و قشر ان،یطور عمده کارفرما هوجود دارد، ب کسانغیریمنافع  یمختلف دارا

کارگر انقالب  ةطبق که مثالً ستین نیل اح  گفتند راه ها می  ستیطورکه مارکس وجود دارند و آن
                                                           
1.http://soundcloud.com/a-banisadr/91-02-08/download. 

http://soundcloud.com/a-banisadr/91-02-08/download
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 ،حل  برقرار کند، بلکه راه ایپرولتار یکتاتوریو د کردهف را تصرّ دیتول لیوسا ،انجام دهد زیقهرآم
 یکه طرز فکرها حال ها در همان دمکرات الیسازش از راه مذاکره است. سوس ایمصالحه 

 رایرا پذ آن زین یاز لحاظ فرهنگ ،رفتندیپذ را می یاسی( سییگرا )کثرت مختلف و حق اختالف
بلکه به  یهای غرب خواست به جامعه داری می را که سرمایه یگفرهن یساز دست کی یعنی ند؛بود
حاضر  لادمکراسی در ح الی. در مجموع سوسرفتیپذ کند را نمی لیتحم یبشر ةجامع کلّ
 از و دولت قائل است یکه برادهنده  ق، محرک و سازمانمشوّ زنده،یاست از نقش برانگ یقیتلف

بدان معتقد  میبرالسیل کهکند  میکننده را خود تنظ و مصرف دکنندهیتول نیبازار رابطه ب نکهیا
 دیآورد و دولت با بار می به یعدالت یامر ب نیکه ا دیگو دمکراسی می الیسوس .مخالف است ،است

و متمرکز نشود و  تر داری بزرگ سرمایه ند،یاین دیبازار نقش داشته باشد تا انحصارها پد میدر تنظ
  ریپذ بیرا بر جامعه بخصوص اقشار آس یو زندگ دهی نزند سود یبرا یکار هردست به 

 .دشوار نسازد

در غرب اروپا و بعد هم  سمیو فاش سمیشرق، ناز در سمینیاستال انیزمان حضور جر در

مربوطه سرکوب شدند  یدمکرات در کشورها الیاحزاب سوس ،اروپا یدر جنوب غرب سمیفرانک

قبل از جنگ  یها . در سالرود شمار می بههای اروپا  دمکراسی در کشور الیکه دوران افول سوس

وجود  هب را  مردمی ةتوانستند به حکومت برسند و جبه ها ستیالیسوس ،در فرانسه یدوم جهان

 جوامع ةها در هم  دمکرات الیآن زمان سوس تا یزدند، ول یدست به اصالحات اساس آنها .آورند

 یگریبود و د 1930 یبحران اقتصاد یکی ،شد رییآنچه که سبب تغ .تحت فشار بودند ییاروپا

مساعد  ییهای اروپا ها در کشور  دمکرات الیسوس یبرا نهیزم ،. بعد از جنگیجنگ دوم جهان

وگرنه در  ،دادند در سوئد و نروژ بودها انجام   دمکرات الیکه سوس یشیترین آزما شد و موفق

به آنها داده نشده  "دیتول لیکردن وسا یاجتماع" یةنظر یفرصت اجرا گاه چیه گرید یکشورها

لحاظ  هکنند، ب ها فرق می دمکرات الیسوس گریبا د یفرانسه تا حدود یها ستیالیاست. سوس

 جیتدر به 1970 یها بود و در سال ستیهمچنان مارکس شانیآبشخور فکر راهنما رگاهیتا د نکهیا

شغل،  ،یگذار هیسرما انیتعادل م جادیا یو در پ رفتندیوجود بازار را پذ دند،یبر ستیاز مارکس

دمکرات کمتر  الی. در حال حاضر احزاب سوسآمدندکارفرما و کارگران بر یمزدها و درآمدها

 هستند. یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس شتریو ب کیدئولوژیا

در غرب  انیجر نیاست؟ ا امدهیوجود ن هدمکرات ب الیحزب سوس رانیچرا در ا دیپرس می

شروع به جدا شدن  ،ستیمارکس انیاز جر 1900ها در  دمکرات الیسوس د؟یچقدر طول کش

 .است دهیطول کش زمیحزب کمون زمیکالیاز راد دنیسال از زمان بر 112اند و اکنون  کرده
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 نیو صبر کنند تا ا اورندیوجود ب هب یاسیسازمان س کی تا ندهموطنان ما چقدر حوصله دار

سسه ؤکه در م 1340 یها کند؟ در سال دایو نقش پ فتدیشود، جا ب رفتهیسازمان در جامعه پذ

زمان تا حاال  وجود آمده بود، از آن هحزب ب 175 ،کردم کار می یاجتماع قاتیمطالعات و تحق

 م،یاز خودمان بپرس .دیآنها اضافه کن هاست و ب مدهوجود آ هب یاسیس یها چقدر سازمان دینیبب

 ست،یرو ن انهیم رانیکه در ا ستین نی؟ مسئله اوجود داردها  حزب نیچند تا از ا رانیدر ا اکنون

 رانیاستبداد حاکم بر اآن،  لیدل کی ست؟ی! چرا نستیحزب ن اصالً ست،یتندرو هم ندر ایران 

و  یاجتماع ،یمال مردم باشد و قبول کثرت فرهنگ تیحاکم نکهیو ا ییگرا است و با کثرت

ضد هرگونه  که مطلقاً  میی. رژستیموافق ن ند،یگو ها می دمکرات الیکه سوس یاسیس

 یسازمانده چیبار ه ریدر درون خود. در درون خود هم ز یخود است و حت رونیدر ب یسازمانده

قدرت  یدهندگان آن، روز سازمانکه  ستا نیا یسازمانده یداند که معنا چون می ،رود نمی

 یوجود روابط شخص ،آن گرید لیدل ست،ین لیدل نیاتنها د کرد. اما نرا محدود خواه یمحور

م تحت عنوان ا هانجام داد یقیتحق .دیدقت کن رانیها در ا است. به ازدواج یرانیقدرت در جامعه ا

آن  دییأاست. در ت رانیا ستمرم خینظر تار نیشاهنامه از ا .منتشر شدکه  "زن در شاهنامه"

از  شی(، از دوران پرانینوشته ا خی)تار رانیا خیو در تار انجام رساندم را به دومی قیتحق ق،یتحق

از راه  خصوصاً وندهایپ قیکه از طر جداسازی کردمقدرت را  یاسالم تا به امروز روابط شخص

دهد که  می انامک یسازماندهگونه نیاست که ا نیهم ا آن شود. علت ازدواج برقرار می

ما مقاومت  ةجامع ریای نظ بتواند در روابط قدرت در جامعه تا دآیوجود  هب  های محکمی یبند گروه

به  دنیرس یعمل برا ةطرز فکر، روش و برنام کی یاست برمبنا یسازمانده کیکند. حزب، 

در  د،یده ل مییتشک یشما حزب یوقت . زیراندارد یقدرت سازگار یروابط شخص نیکه با ا یهدف

با هم  نهایا نکهیمحض ا و به دیآ وجود می هاز رابطه ب یشکل ی آن،کادرها و اعضا ،یسطح رهبر

 رانیدر ا یاسیس یها که سازمانطور نیهم .شود می یآن سازمان متالش ،کردند یسازگارنا

 ةشیکه اصل و اند یخودشان را به روابط یجا ،قدرت یروابط شخص نیشدند. اگر ا یمتالش

شدند،  نمی  سازمان آلت یشد که اعضا گرفته می شیدر پ یداد و روش کند، می میتنظ اراهنم

 جیتدر کردند و به شرکت می ها تیو فعال یریگ میآمدند و در تصم شمار می به  بلکه صاحب نقش

هر عضو در سازمان متناسب با هدف و  ةفیکه از وظ یبا روابط سازمان ،قدرت یآن روابط شخص

توانست در برابر  می یسازمانده نیوقت ا آنگردید،  می نیشد جانش می یناش ماراهن ةشیاند

 .شود دایپ یاساس رییملت با دولت تغ ةدر رابط و و بر آن غلبه کند کردهاستبداد مقاومت 

است.  امدهیعمل ن به یکوشش چیشود گفت که ه شده، نمیانجام  ییها کوشش نهیزم نیدر ا
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استقالل  ،و استبداد حاکم در داخل یکه از قدرت خارج ییها سازمان ،میکه نگاه کن یطور عمل به

کردند که آلت هستند،  خودشان هم قدر و منزلت قائل بودند، فکر نمی یاعضا یداشتند و برا

 یتند عمر درازترند، توانسهست عضو برابر یاسیسازمان س کیند و در انسانکردند که  فکر می

که  ییها سازمان انیاستبداد مقابله و مقاومت کنند. در م میعظ یداشته باشند و در برابر فشارها

در خط  کنند، عموماً دایکه توانستند استمرار پ ییآنها ،وجود آمده است هاز مشروطه تا به امروز ب

و حزب  یمثل فراماسونر یحزب یها البته سازمان ؛عمل کردند و دوام آوردند یو آزاد لاستقال

نتوانستند در جامعه  یول ،کردند دایدوام هم پ و داشتند هیتک یتوده هم بودند که به قدرت خارج

که جامعه هم آنها را حفظ کند و به آنها  یبیکنند، به ترت دایو جا و محل پ داشته باشندنقش 

 یبودند نقش داده و تا حدّ یزادآ و که در خط استقالل ییحال آنکه جامعه به آنها .نقش بدهد

 کرده است. تیکه توانسته از آنها حما

دمکراسی  الیمثل سوس ییطرز فکرها ای یرو انهیاست که چرا م نیسؤال ا یمحور موضوع

که دولت را  یوقت یافراطاستوار نشد،  یافراط ؟ اتفاقاًمستقر شد یافراط یپا نگرفت ول رانیدر ا

 سهنه مستقل از آن. اکنون در فران ،مثل زائده قدرت دولت بوددر واقع . قبضه کرد پا گرفت

است. در   مییعظ زانیآوردند که م أیدرصد ر 35راست و چپ  یانتخابات است، احزاب افراط

 ... چقدرحزب توده و ،یاسالم یحزب جمهور ینامزدها ی،جمهور استیانتخابات دور اول ر

در خود اروپا  ،وجود آمدند هکه در اروپا ب یمرام احزاب ایطرز فکر  اًیآوردند؟ چهار درصد. ثان رأی

که از  ها یدئولوژیا رانیدر ا یول .کردپیدا تحول  شتر،یبلکه ب میقرن و ن کیدر طول  وزاده شد 

اند.  اخذ شده رونیها از ب  یدئولوژیاند، ا امدهین دیدر جامعه پد یاسیو س یفرهنگ ،یتحول اقتصاد

 یرانیجامعه ا نکهیا یبرا شوند، می یاند؟ نه. قالب تلق ارتباط داده شده یرانیا ةجامع تیبا واقعآیا 

از آنها  یکیهم توجه نداشتند که  تیرانیهای ا یژگیبه وحتی  ،خود را با آن قالب منطبق کند

 هیمطلقه فق تیوال میکه رژ دینیب است. می "به قالب نرفتن" یعنیبا جبر  تیرانیا یناسازگار

 نیسال چند تواند. هر قالب کند و نمی نیرا در ا رانیخواهد مردم ا و چند سال است که می یس

 نیخاطر ا هب ،. در اساسخیر، نشده استموفق شده؟  ،دهد می یاعالن مبارزه با بدحجاب تنوب

 یژگیو نیسر کند، با ا بر دیگو که او می یبیحجاب به ترت دیحکم دستگاه که با نیا که ستا

مطلقه  تیخود وال .پس قبول نخواهد شد ،همخوانی نداردندارد،  یکه با جبر سازگار تیرانیا

 ندارد. یسازگار یژگیو نیبرود چون با ا دیناچار با ،هم که جبر مطلق است هیفق

بر اخالق  آن اساس ،باشد  بخواهد مردمی یوقت یاسیسازمان س ،هم هست یگرید دالیل

عمل به آنچه  دارد و در ییها ها و روش که سازمان هدف ندیبب دیجامعه با یعنی ؛است یاسیس
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نوع  نیبودند، از ا یکه در خط استقالل و آزاد ییها جز حزب به .است بندیکند، پا می غیکه تبل

 یغلط لحاظ برداشت کامالً به .کردند نمی تیطور کامل رعا هاخالق را بهم  آنها م،یاحزاب نداشت

 نکهیو ا "کلک و حقه ،یدرس پدرسوختگ" یعنی استیهست که س رانیدر ا استیکه از س

غرب هم  کند. در می هیرا توج لهیوس ،مجاز است و هدف یبه قدرت هر کار دنیرس یبرا

البته  ند،یگو راحت دروغ می یلیکه نامزدها خ مینیب ن در انتخابات فرانسه میاآل نیهست، هم

 یمساو  در ذهن عمومی استیس ،ما کنند. اما در کشور کار را می نیراست ا ینامزدها شتریب

حزب  یامر برا نیا .بعد هم زور گفتن به مردم ،به قدرت دنیرس برای ...است با دروغ و کلک و

یی که  رو باشد انهیقول شما بخواهد م هحزب ب نی. حاال اگر اندک نمی جادیمساعد ا ةنیزم یاسیس

 یکار آمدن ندارد، اگر افراط یاقبال رو ،جامعه دیاز د یی بحث است یلیرو هم خ انهیراجع به م

 ییخره به جاباألو اهل زور هستند  نهایا ندیگو دهد، می اقبال را به او می نیجامعه ا باشد،

 در جامعه وجود دارد. فانهسأای هم مت یمنف ةنیزم پس نیرسند! چن می

های  چرا در جامعه ست؟یدمکراسی چ الیسوس نکهیا ةدربار یمختصر حیتوض بیترت نیا به

 دایپ یبزند و استوار شهینتوانسته ر ،رانیا ةچرا در جامعو کرده؟  دایقوام گرفته و دوام پ ییاروپا

 انتوانستند دولت ر، "کردن نفت یمل"جز در مورد  بهرو  انهیاحزاب م نیچرا ا نکهیا کند و خصوصاً

 گونه نیکه ا زیعز انیشما دانشجو نکه،یعرض شد و حاصل کالم ا یحاتیتوض ؟رندیبگ اریدر اخت

استقالل و  ، درای که بخواهد از درون جامعه دیبدان ،دیکن را طرح می یمهم و اساس یها الؤس

 خودش اوالً یبرا دیبه خودش نقش بدهد، با دیبا ،کار شود دست به دیکند، باپیدا ل تحوّ یآزاد

 ،یفرهنگ ،یفکر خود را مسئول بداند و جوّ اًیثان .آزاد و حقوقمند قائل شود ستقل،م تیشخص

 یقالل و آزادتبه عمل در اس ،توانا یاسیس یها سازمان شیدایو متناسب با پ دیجد یاخالق

که  دیخواه و می دیدار  مییاکنون شما رژ . همانجام دهد دیبا یانتخاب اساس کی آورد.وجود  هب

که شما  یتا وقت ،است یانتخاب اساس کی نیک دولت حقوقمدار بدهد، ایرا به  شیجا میرژ نیا

فراوان  و فلج است میرژ کهنیولو ا ،آب از آب تکان نخواهد خورد د،یانتخاب را بکن نیا دینخواه

را  زیکه چه چ ردینگ میتصم یکه ملت یمرگ از خودش نشان بدهد، اما تا وقت یها عالمت

ل تحوّ کی ی. پس براماند یم شیجا سر یردنمُ میرژ نیهم ،خواهد را می زیخواهد و چه چ نمی

 .خواهید شد روزیکه پ دینکن دیو ترد دیکار شو دست به یاساس

 



 

 

 



 

 

 دمکراتیک الیماندگار دولت رفاه سوس یدستاوردها -2-4

 ی(قاسم یحاج یعل)

 

دمکراتیک  الیرفاه سوس یها دولت ،شدند نهینهاد یاسیس یها که دمکراسی ریقرن اخ کی یط

ها  دولت نیورد اآدست نیتر . ماندگارنمودند فایدمکراتیک ا یها ارزش قیدر تعم یینقش بسزا

 ةکنند به تأمین یاقتصاد یها قدرت  نقش دولت از حامی رییو تغ یبسط و توسعه حقوق شهروند

فراهم  یاقتصاد ةتوسع یمناسب را برا ةنیزم نیرفاه همچن یها حقوق مردم است. دولت

 را یجنس یبرابر یلعمَ ةنیزم ،زنان در بازار کار ةحضور گسترد قیا از طرهاند. آن کرده

 . نمودند ایمه

کار  ةادام یبرا یشدن و تحوالت اجتماع یروند جهاندر که  ییها یوجود دشوار با

وادار  دیجد تیاند و آنها را به انطباق با وضع کرده جادیا دمکراتیک الیرفاه سوس یها دولت

اکثر برخوردارند و همچنان   در افکار عمومی یادیها کماکان از اقبال ز دولت نیاما ا ،اند نموده

از  یاریبس  باور دارند. در افکار عمومی یو اجتماع یجهان دیجد طیآنها در شرا آییبه کار مردم

 تیریمد یالگو نیتر عنوان موفق سخاوتمند همچنان به یو رفاه یاجتماع یها جوامع، نظام

ارمغان  شهروندان خود به یمطلوب را برا یکه زندگ ییها برنامه اند توانستهکه تاکنون  یاجتماع

 یناویاسکاند یکشورها ها که تاکنون در نظام نیا تیمعروف نیشتری. بشوند یشناخته م بیاورند،

 یاقتصاد ةمتنوع و سخاوتمند است. اما در عرص یرفاه یها داشتن برنامه لیدل اند به تجربه شده
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. شوند یجوامع محسوب م نیتر و موفق نیتر شرفتهیپ ةجوامع در زمر نیا زین یو توسعه صنعت

انتشار  رهیو غ یبهداشت ،یآموزش ،یصنعت ،یاقتصاد ةنیمختلف در زم یها گاه شاخص هر

در  است، ها دمکرات الیسوس ةآنها بر عهد یو اجتماع یاسیس تیریکه مد یینام کشورها ،ابدی یم

بر افکار  یروند طوالن کیها و اطالعات در  شاخص نی. انتشار اردیگ ینخست قرار م یها رده

ها و  برنامه یواقع فیک و و کم اتیجزئ ةاگر دربار یداشته است. حت یمثبت اتتأثیر  عمومی

بافت و  ةدربار  عمومی تیتصورات و ذهن ،وجود نداشته باشد یاطالعات کاف ی،اجتماعامکانات 

نام  آل دهیا  عنوان نظامی سخاوتمند به یرفاه یمثبت است و از الگو اریها بس برنامه نیا تیفیک

ها فقر وجود ندارد و همگان تحت پوشش  کشور نیکه در ا اند دهی. مردم شنشود یبرده م

همگان وجود دارد،  یبرا کسانیطور  آموزش و پرورش به نکهیا ای ،هستند یاجتماع یها کمک

به سن  دنیشهروندان پس از رس تمام نکهیا ایهمه تحت پوشش بهداشت و درمان هستند و 

است تا  یتصورات کاف نیبرخوردارند. هم یهمگان یکم از حقوق بازنشستگ دست یبازنشستگ

 یرفاه یها نسبت به آن و برنامه ،رسند یجوامع م نیاز ا یشناخت نیکه به چن ییآنها

مثبت بنگرند  ةدیشهروندان در نظر گرفته شده است با د یبرا یجوامع نیسخاوتمندانه که در چن

 یاجتماع یها برنامه یمعرف یدر پ وشتهن نیسر برند. ا هب یا جامعه نیدر چن یزندگ یایو در رؤ

و در روشن شدن  یخود ضرور یهم در جا هرچند که آن ،ستیدمکراتیک ن الیدولت رفاه سوس

ها در  برنامه نیکارکرد و نقش ا ةدربار نکهیا ژهیو همهم است، ب یاجتماع یها برنامه نیچن تیواقع

، ها بحث نیتر جیاز را یکی. اردوجود د ینظرات متفاوت ،جوامع نیا یاسیس - یاجتماع شرفتیپ

بعضی از  که یجوامع است. در حال نیدر ا  و عادات عمومی ها بر رفتار یرفاه یها تأثیر برنامه

کاهش اختالفات  ،یعموم یها یشدن نگران  را باعث کاسته یرفاه یها برنامه نظران، صاحب

 ها رنامهب نیوجود ا معتقدند که گرید یبرخ ،دانند یاز آن م یو تشنجات ناش یو طبقات یاجتماع

 دیکار و تول ةعرص دراز جامعه  ییها بخش کار در رفتناز زیر  یو حت یزگیکم انگ ،یعامل سست

 الیسوس یاجتماع ستمیاز س  عمومی یدر تلق ییها تفاوت نیچن ی. هر چند بررسشود یم

به  بلکه صرفاً ،پرداخت میموضوع نخواه نیمطلب به ا نیاما در ا ،است مهمدمکراتیک 

اثبات آنها به  نکهیا ایوجود دارد  یها که دربارة آن توافق نسب نظام نیا یراهبرد یوردهاآدست

تحوالت  لیدل که به ییوردهاآدست .میپرداز یم ،قابل حصول است یراحت کمک آمار و اسناد به

 ییها شرفتیو پ نیادیبن راتییتغ أمنش ،جوامع نیا یدر بافت و ساختار اجتماع یفیک و کمی

 یکرده است. تحوالت داریمردم را دچار تحوالت مثبت و پا یو روابط اجتماع یکه زندگ اند شده

آنها،  یاسیو س کیدئولوژینظر از خاستگاه ا گوناگون، صرف انیمدع انیکه مثبت بودن آنها در م
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 رییتغ ،یحقوق شهروند ةها عبارتند از: بسط و توسع وردآدست نیاز ا ی. برخستیقابل انکار ن

مناسب  ةنیزم جادیحقوق مردم، ا ةکنند به تأمین یاقتصاد یها دولت از عامل قدرت نقش

زنان  ةحضور گسترد قیاز طر یجنس یخره تأمین برابرباأل و ی،و صنعت یاقتصاد ةتوسع یبرا

  .دیتول ةدر عرص

 یو توسعه حقوق شهروند بسط

آنها با بسط و  گذرد، یم دمکراتیک الیسوس یرفاه یها نظام تیکه از فعال یا شش دهه یط
 - یاسیسطح توقع شهروندان خود را از نظام س ،یاجتماع ةبه حوز یگسترش حقوق شهروند

 نهینهاد ،ها دولت یاصل فیاز وظا یکیعنوان  شهروند را به تیاند و تأمین امن باال برده یاجتماع
 تینظر از موقع صرف کند یم یزندگ یا جامعه نیهر شهروند که در چن ،معناست بدان نیااند.  کرده
 یاجتماع ازاتیحقوق و امت یا از مجموعه ،که در آن متولد شده است یا خانواده یو اقتصاد یطبقات

 . شوند یاو محسوب م یکه حقوق شهروند دگرد یبرخوردار م
 انیطور جامع به آن پرداخته و در م هب "توماس مارشال"که  آنچنان ،یحقوق شهروند ةباردر

نخست، تحقق  ةمرحل :شده است، سه مرحله وجود دارد رفتهیپذ یپژوهشگران علوم اجتماع
دانسته  کسانی یحقوق فرد یافراد در برابر قانون دارا ،موجب آن است که به یحقوق مدن

دوم، بر تحقق حقوق  ةبود. مرحل یموضوع مبارازات اجتماع ،هفدهم رنحقوق در ق نی. اشوند یم
 ةکه نقط شوند یبرابر برخوردار م یاسیشهروندان از حقوق س ،آن راساسکه بنظر دارد  یاسیس

سوم، ورود به  ة. مرحلاست استیو مشارکت در امر س کسانی أیاز حق ر یاوج آن برخوردار
 ،کند یم یکه در آن زندگ یا هر شهروند در جامعه ،آن یاست که ط یحقوق اجتماع ةعرص
نظر  شده و صرف ینیب شیجامعه پ شهروندان آن یبرا ،که در قانون است یحقوق اجتماع دارای

سه مرحله  نیا ة. هرچه تکامل و توسعردیگ یبه هر فرد تعلق م ی،و اقتصاد یطبقات تیاز موقع
 شتریدمکراتیک را ب ةجامعه مراحل توسع آن ،اشدب تر افتهی و تکامل تر شرفتهیپ یحقوق شهروند

گذار از احراز  ،روند دمکراتیک گر،ید یانیشده است. به ب تر زهیاصطالح دمکرات کرده و به یط
 یها ( است. در دههی)حقوق اجتماع ی( به حقوق حداکثریاسیو س ی)حقوق مدن یحقوق حداقل

دمکراتیک که  یها نظام  تمامی یسواز  ینخست حقوق شهروند ةدو مرحل ستم،ینخست قرن ب
دمکراسی در  برالیل ،ثیح نیشد. از ا رفتهیپذ ،دمکراسی بنا شده بودند برالیدرک ل یةپا بر

از  یو خلق یستیکمون یها از برداشت ژهیو هب ان،یمدع ریاز سا یاسیو س یتحقق حقوق مدن
که تا جنگ  ها شکشمک یپس از برخ یاسیو س یمدن یگرفت و شهروند یشیپ ،دمکراسی

 یها که به دمکراسی ها دمکراسی نیا یبدون چون و چرا از سو دیطول انجام دوم به یجهان
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حقوق  ةدمکراتیک بود که توسع برالیل یها نظام نیبه اجرا درآمد. در هم ،معروف شدند یغرب
 ینفو ص یاسیمتشکل س یها گروه قیشد و مردم از طر یریگیپ یاجتماع ةدر عرص یشهروند

در  یحقوق اجتماع ةاشتند. البته دامنه توسعگام برد زیخود ن یدر جهت تحقق حقوق اجتماع
نبود و در هر کشور بسته به  کسانی ،دمکراتیک داشتند برالیل أکه همه منش یگوناگون یها نظام

 یبه تحقق شهروند لیم ی،و فرهنگ یخیسوابق تار ای ی،اسیو س یاجتماع یروهاین شیآرا
 االتیمانند ا ها دمکراسی برالیل یدر برخ که یحال حقوق متفاوت بود. در نیو عمق ا یاجتماع
 ایتر  محدود یمختلف حقوق اجتماع یها جنبه یعنی ،یاجتماع یدامنه و عمق شهروند ،متحده
 عیوس یا حقوق ابعاد و دامنه نیا ،یناویاسکاند یکشورها رینظ گر،ید یدر برخ .بودند یحداقل

 یشهروندان از حقوق اجتماع ةهم جادر آن یعنی ،خود گرفتند به یحداکثر ةکردند و جنب دایپ
. در داد یتحت پوشش قرار م یبرخوردار بودند که آنها را در مراحل مختلف زندگ یا شده فیتعر

 دو نظام قرار گرفت.  نیا نیب ییجا ی،حقوق اجتماع ةابعاد و دامن ی نیزو جنوب یمرکز یاروپا

 

 ینگاه ،میدست آور به یمختلف حقوق اجتماع یها از جنبه یواقع یریتصو نکهیا یبرا

 یاجتماع یکه در آن شهروند یا در جامعه ژهیو هب ،حقوق نیاز ا یبه موارد واقع داشت میخواه
 برالیل ةکه در زمر یناویاسکاند یاجرا درآمده است. در کشورها به یحداکثر اسیمق کیدر 

 .شده است ادهیآن پ یدر برداشت حداکثر یکه در آنها حقوق اجتماع تندهس ییها دمکراسی
 هر: نخست آنکه استقرار  نیآحاد جامعه )در سوئد( از ا یبرا یحقوق اجتماع نیتر از مهم یبرخ

 یبا استاندارد یمارستانیدر ب ،از حقوق برابر در بهداشت و درمان یبرخوردار ةواسط شهروند به
حق دارند  نیوالدهمچنین دربرندارد،  یو نیوالد یبرا یا نهیهز چیکه ه دیآ یم ایباال به دن

 یمرخص نی، دوران ا2011باشند )در سال  یدر مرخص یاز و ینگهدار یرا برا یطوالن یا دوره
حق دارد که در مهدکودک  ی،تمام دوران کودک (، دردر نظر گرفته شدماه  16هر کودک  یبرا

با  یاز آموزش و پرورش مجان لیدوران تحص و پس از آن در طول  ردیتحت مراقبت قرار گ
 یمقرر (ردال 167مبلغ  ،2011)در سال  او ماهانه نها،یبر ا ، عالوهشودباال برخوردار  یتیفیک

با  یزندگ کیدرآمد آنها کفاف  ایباشند و  کاریکودک ب نیا نیچنانچه والد .کند یم افتیدر
قرار  یاجتماع ةنیهز کمک ای یکاریب ةمیتحت پوشش ب ،شرافتمندانه را نکند یاستاندارد

مختلف  یها مهیتحت پوشش ب ی نیزدانشگاه ای رستانیدب التیتحص انیپس از پا. رندیگ یم
 یکاف یدیزودرس نتوانند عا یافتادگ ازکار ای یماریب ،یکاریب لیدل تا چنانچه به هستند یاجتماع

آنها را پوشش  یاجتماع یها نهیهز دست آورند، کمک هکار ب قیتأمین معاش را از طر یبرا
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که در بازار  یتینظر از موقع صرف ،یبرسند. در دوران بازنشستگ یتا به سن بازنشستگ دهد می

 طیکه آنها را در  شوند یبرخوردار م یهمگان یکم از حقوق بازنشستگ دست ،اند کار داشته

و  یدرمان ستمیدارند، س ازیبه مراقبت ن نیز یریپ نیدر سن کهضمن آن کند، یتأمین م یسالمند
خواهد کرد. عالوه بر  یدگیرس انباال به آن یدر استاندارد ی وطور مجان هب باًیتقر یمراقبت

جامعه محفوظ نگاه  ةمیکه فرد را از گهواره تا گور در پناه و ب یاز حقوق شهروند یماد یها جنبه
 یاند که زندگ در نظر گرفته شده نیز  در حوزه عمومی یاجتماع دماتاز خ یموارد متعدد دارد، یم

در کوچه و  تیاز امن ،ندینما یجامعه تأمین م  عمومی ةشهروندان در عرص یرا برا یریدلپذ
 ةکه هم یگرفته تا حق یحیو تفر یورزش یها طیدر مح یهمگان یبه فضاها یدسترس ابان،یخ

 یاز آزاد یاز آن برخوردارند. اگر برخوردار ها گلو جن عتیاز طب یبردار بهره یشهروندان برا
به  ،مییفزایب یحقوق اجتماع ریدست را هم به سا نیاز ا یتجمع، تظاهرات و موارد یآزاد ان،یب

 اریبس دمکراتیک الیرفاه سوس یها در دولت یحقوق اجتماع ةکه دامن میرس یم جهینت نیا
را با  دمکراتیک الیدر جوامع سوس یاعموارد گوناگون حقوق اجتم چنانچهگسترده شده است. 

 نیا ةکه فاصل میابی یدرم ،میکن سهیمقا یحیدمکرات مس - کار محافظه یحت ای برالیجوامع ل
 نیبا هم اختالف دارد و ب یتوجه شهروندان به شکل قابل یدر تأمین حقوق اجتماع ها ستمیس

 فاحش است.  بسیار یسوئد با آمریکا تفاوت حقوق شهروند ستمیمانند س ها ستمیاز س یبرخ
 دمکراتیک الیسخاوتمندانه سوس یکه با الگو ییدر کشورها یحقوق شهروند ةدامن شیافزا

 نیاز ا یملل هم ضمن کسب آگاه ریامکان را فراهم آورده است تا مردم سا نیا ،اند اداره شده
 دنیرس یببرند و برا یآنها دارد پ یموجود در کشورها یها ستمیکه س ییها یبه کاست ،تجارب

 گر،ید انیدهند. به ب شیسطح توقعات خود را افزا ،یاز حقوق شهروند یبه سطح باالتر
در ابعاد  یحت ،یکردن حقوق شهروند نهیرفاه سخاوتمند، با عملکرد خود به نهاد یها دولت
ها )شهروندان( را در برابر صاحبان  ن و حرمت انسانأش اند اند و توانسته ت گماردههمّ ،یجهان

 . به سطح باالتری ببرندقدرت 

 حقوق مردم  ةکنند به تأمین یاقتصاد یها نقش دولت؛ از عامل قدرت رییتغ

 ةکنند تأمین یها از نهادها نقش دولت ،سخاوتمند یرفاه یها و تداوم نظام یریگ دوران شکل در
 یو اقتصاد یصنعت ةرا در توسع شتازینقش پ سمیکه در دوران مدرن ،یاقتصاد یها منافع گروه

در دوران  مختلف، که عمدتاً یها گروه یمنافع و حقوق اجتماع کننده برعهده داشتند، به تأمین
ها و   "دولت"به نقش و عملکرد  یکرده است. نگاه دایشکل گرفتند، گسترش پ سمینمدر

 ستمیقرن ب یها در ابتدا نهاد نیکه ا دهد ینشان م ریقرن اخ کی یط یاسیقدرت س ینهادها
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 طیشرا جادیخود را ا ةفیوظ نیتر یها اصل بودند و دولت یاقتصاد گرانیتحت نفوذ باز اغلب
 یها ل شدن گروهو متشکّ یریگ و با شکل جیتدر . اما بهدانستند یم یاداقتص ةتوسع یمساعد برا

 قیاز طر بیشترکه  یاستگذاریس ةها در عرص گروه نیو سپس حضور ا یاجتماع دیجد
 گرانیکرد و باز دایپ ریینهاد دولت هم تغ فیوظا گرفت، یصورت م یو صنف یاسیس یها سازمان

معطوف کردند و حوزه  یبه حقوق اجتماع راطور گسترده توجهات خود  به استیس ةعرص
دولت به  یتوجه یب یمعن امر، به نیگسترش دادند. البته ا یاجتماع ةرا به عرص یاستگذاریس

 یاقتصاد گرانیباز ،یدار هیسرما ةکه پس از توسع بود مفهوم نیا بهبلکه  ،اقتصاد نبود زمینة
 شرفتیپ یبرا یو توان کاف هیبلکه خود از بن ،دولت نداشتند ةگسترد تیبه حما یازین گرید

و  یاستگذاریس ةواسط هنهاد دولت را ب ،یدار هیسرما ،یدر موارد هرچندبرخوردار بودند. 
دانسته وخواهان محدود شدن اقتدار آن هم بوده است.  ریپاگ و کننده و دست کنترل ی،قانونگذار

 یسازمانده لیدل دولت را به وارهوجود داشته که هم یدار هیهم در سرما یجدّ شیگرا کیالبته 
 رایز ،کرده است ریو تقد شیستا ی،اجتماع یها گروه یمناسب برا طیشرا جادیو ا یاجتماع

. دوش یم نهیدر جامعه برقرار و نهاد زیآم سازنده و صلحطور  به یاجتماع تینظم و امن بیترت نیا به
 یالزم برا یها رساختیم زیدولت در تحک ةنقش مثبت و سازند ،دمکراتیک الیسوس یدر الگو

قرار دادن آموزش و بهداشت به  اریبود، چه دولت با در اخت شتریهم ب نیداری از ا رشد سرمایه
و از  داد یسالم و خالق را پرورش م و کار توانمند یروین باال، یتیفیک باهم  شهروندان، آن  تمامی

 است.  نمودهتأمین  راکار مطلوب  یرویاز ن یداری در برخوردار سرمایه ازین ثیح نیا

شهروندان به  یاجتماع یازهایتأمین ن ةکه دغدغ میشاهد بود ،ستمیاواخر قرن ب درالبته 

 یملّ یها شدن، البته دولت یشد. با آغاز روند جهان لیتبد یملّ یها دولت تیفعال ةحوز نیتر مهم

 یها دولت فیتحت عنوان تضع ،نظران از آن از صاحب یبرخ ند کهمواجه شد زین ییها با چالش

 یها ها به شرکت آن عرصه یو واگذار یاقتصاد یها حوزه یها از برخ دولت ینینش قبو ع یملّ

 نیا ،آوردند. اما آنچه کماکان مورد توافق همگان است انیم سخن به یتیو فراملّ یتیچندملّ

 یاجتماع ةها در حوز و روند ها استیس نییقدرت، تع دیدر ساختار جد یاست که حتمطلب 

 است.  یملّ یها دولت ةعهد همچنان بر

 یو صنعت یاقتصاد ةتوسع یمناسب برا ةنیزم جادیا

 ةو سازنده به ضرورت توسع مثبت یکردیبا رو ،"کینورد" یکشورها در ها دمکرات الیسوس

 فراهم کردند یها و مراکز صنعت شرکت شرفتیپ یرا برا یمساعد طیشرا ،یو اقتصاد یصنعت

 یدر جامعه را با روند عقالن ریبگ حقوق یها هکار و گرو یروین ،دولت رفاه سخاوتمند جادیبا او 
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 الی، سوس"واقعاً موجود سمیالیسوس". در برابر نمودندهمراه  یشرفت صنعتیو پ دیکردن تول

و  ییشکوفا ،ییایبلکه با تمام توان در جهت پو ،شد یدار هیتنها مدافع نظام سرما دمکراسی نه

گام برداشت. نخست آنکه، صلح و آرامش را در  یبخش خصوص یها و نهادها شرکت ةتوسع

 جهتِ یبخش خصوص یآمادگ قیثروت از طر ةعادالن عیتوز ربازار کار برقرار کرد. در براب

به  گاه چیتوافق کردند که ه یکارگر یکاهایشد، سند سریّم ینظام جامع رفاه ،ها نهیتأمین هز

اختالفات را  یةکل شهیهم یو برا اورندین یدر بازار کار رو یریدرگ جادیو ا یکار اعتصاب، کم

در  ،ریدو مورد در طول هفتاد سال اخ یکیاز  ریغ به قتواف نیمذاکره حل کنند. ا زیپشت م

که با  رفتندیپذ یصنف یها هیشده است. دوم آنکه اتحاد تیرعا "کینورد" یکشورها یةکل

 یهمکار یمنتها ،جوامع نیکردن صنعت در ا زهیکردن و مدرن یعقالن یدر راستا انیکارفرما

که  د،یکردن روند تول زهیدر مدرن انیمابود که کارفر یمعن نیتوافق به ا نیعمل آورند. ا را به

تنها  منجر شود، نه یدیواحد تول کی ایکارخانه و  کیکارکنان  ةگسترد یکاریبه ب توانست یم

. گردیدند میبرخوردار  زیآنها ن تیبلکه از حما شدند، یمواجه نم ها کایسند یاز سو یبا مقاومت

 ستیبا یم دادند یکار را برباد م یروین و توان ،که وقت دیتول ةبازد کم یها و روندها کارگاه

 یالملل نیب ةکه در عرص یو اقتصاد یدیتول دار ندهیآ یها تیفعال ،آنها یو به جا شده لیتعط

 نیدر طول ا یکارگر یکاهایسند ندگانی. نماشوند نیگزیقادر به رقابت و سرفراز بودند، جا

  ی،ریگ میمراجع تصم نیتر یداشتند و در عال تیعضوها  شرکت ةریمد ئتیدر ه ،دوران

و بهبود روند  کیتکنولوژ شرفتیتوسعه و پ یخود را دربارة چگونگ یشناس و کار ینظرات فن

را  یدیکردن مراکز تول زهیمدرن تیکه مسئول گذاشتند یم ینیو مهندس رانیمد اریدر اخت دیتول

 برعهده داشتند.

که در  یها، کارکنان و صاحبان شرکت رانیگسترده با مد  و همگامی یهمکار نیدر برابر ا

و عالوه  بودندبرخوردار  یا سخاواتمندانه یایاز حقوق و مزا شدند، یم کاریب ،شدن زهیروند مدرن

 ،شد یداده م بیکه توسط بازار کار ترت یآموزش یها در دوره کردند یم دایفرصت پ ن،یبر ا

 یازهایبا ن کاریکارگران ب یساز انطباق و آماده ی،آموزش یها دوره نیهدف ا نمایند.شرکت 

ها و مراکز  کردن شرکت زهیاختالل در روند مدرن جادیو دایماً متحول بازار کار بود. عدم ا دیجد

آن  یبراکه تقاضا  یدیجد یها حرفه یریو فراگ ییجا هجاب یکار برا یروین یآمادگ ،یدیتول

 ةمذاکره، هم قیحل اختالفات در بازار کار از طر ،یریجستن از درگ یدور افت،ی یم شیافزا

 میو تحک تیکار در جهت تقو یروین ةسازند کردیهستند که نشان از رو یا از موارد عمده نهایا

 . داردآن  یاقتصاد یو نهادها یدار هیسرما
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 طیشرا نیتر و مناسب نیتر که مستعد اند یعملگرا مدع یها دمکرات الیسوس گر،ید یانیب به

و  ها برالیخود را از ل ثیح نیاند و از ا فراهم کرده یدار هیسرما شرفتیو پ ییشکوفا یرا برا

 در دمکراسی الیسوس ةخود به تجرب یاثبات ادعا یبرا . آنهادانند یم تر سرفراز ها برالینئول

 جاکه در آن کنند ی( اشاره مسلندیو ا )سوئد، نروژ، دانمارک، فنالند "کینورد" یکشورها

از  ریسال اخ 70-60 یها ط کشور نیا یداشته و اقتصاد ملّ یریچشمگ شرفتیپ ی،دار هیسرما

در  ،اند ها سر برآورده کشور نیکه از ا ییها شرکت که یبوده است. تا جای برخوردار ییباال زمینامید

رفاه، علت  یها شناسان دولت اند. کار نشان دادهدر رقابت  ییباال اریبس تیقابل یالملل نیب ةعرص

 یکاهایسند نیب یعبارت به ایو کار،  هیسرما نیب یخیرا در توافق تار شرفتیپ نیا یاصل

که  کنند یجو مو جست انیکارفرما یسراسر یةو اتحاد کسویکارگران و کارمندان از  یسراسر

. دندیاز تنش را برگز یو دور یراه مدارا و همکار ،دوم یاز وقوع جنگ جهان شیپ یحت

حضور فعال خود در روند  نیهمان مراحل آغاز  از یناویدر اسکاند رومندین یکارگر یکاهایسند

رفاه و سعادت را  توانند یم یکه تنها زمان افتندیدر ،یاجتماع یاستگذاریس ةبر عرص یارذگتأثیر

ها در  کشور نیها فراهم سازند که اقتصاد ا کشور نیدر ا رانیبگ حقوقخود و کالً  یاعضا یبرا

 یصنعت دیکردن تول یباور بودند که دولت نی. آنها همچنان بر اردیو توسعه قرار گ شرفتیپ ریمس

به  ،بلوک شرق تجربه شد یبلکه آنچنان که در کشورها ،شود یآن منجر نم ییتنها به شکوفا نه

 یدیتول یها و نهادها شرکت تیکردن مالک یملّ یجا سبب به نیهم . بهدیانهدام آنها خواهد انجام

واقعاً  سمیالیسوس"برخالف  نکهیا یعنیآوردند.  یکردن مصرف رو یبه ملّ ی،و تجار یخدمات و

 یها را نابود و شرکت ینگذاشتند که بخش خصوص نیا برآن زمان، هدف خود را  "موجود

را از  یدار هیسرما ینظام اقتصاد ینابود ،ابتدا از ها دمکرات الی. سوسسازند یلترا دو یخصوص

تر  عادالنه عیبازتوز قینظام را از طر نیکردن ا یانسان ،آن یجا خود حذف کردند و به ةبرنام

بودند که از  افتهیآنها در در واقعقرار دادند. خود همگان، هدف  انیدر م یدار هیمواهب سرما

به نحو احسن استفاده کرد،  ستیبا یوجود دارد م هیو انباشت سرما یدار هیکه در سرما یلیپتانس

رشد ثروت در جامعه  د،یتول شیدر جهت افزا یتا بخش خصوص شد یموجب م لیپتانس نیا اریز

 الی. آنچه مورد عالقه سوسآمد یدولت از پس آن برنم گاه چیکه ه یکار تالش کند، امر جادیو ا

دست  به یدار هیسرما یبود که در مناسبات اقتصاد یثروت ةعادالن عیبازتوز ،بود ها دمکرات 

 رد،یصورت پذ نیطرف انیم ستیبا یبود که م یدر گرو توافق یاستراتژ نیا تیالبته موفق. آمد یم

کار را در  یرویکه ن دشونامر  نیا رشیها هم حاضر به پذ و شرکت هیصاحبان سرما نکهیا یعنی

 یدر کشورها یتوافق نی. چننمایند میسه یبخش خصوص یها شرفتیسود حاصل از پ
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 یو کارگران بر سر الگو انیکارفرما یسراسر یها هیاتحاد .رفتیصورت پذ یناویاسکاند

. پس از حصول دندیکند به توافق رس ادهیرا پ یانسان یدار هیسخاوتمند رفاه که قرار بود سرما

عامل  نیتر یخود به اصل ی،کارگر یکاهایسند یبه رهبر کار یرویبود که ن یتوافق نیچن

به چنین  یدار هیجانبه از سرما همه تیحما قیاز طر وشد  لیتبد یاقتصاد ةو توسع شرفتیپ

 . رفاهی دست یافت

 دیتول ةحضور گسترده زنان در عرص قیاز طر یجنس یبرابر تأمین

مناسب  طیشرا جادیا ،دمکراتیک الیماندگار دولت رفاه سوس یوردهاآدست نیتر از بزرگ یکی

 یها ینابرابر دیشد فیتضع منجر به قیطر نیاز ا کهحضور گسترده زنان در بازار کار بوده  یبرا

 ،است یجنس یها ینابرابر فیتضع دؤیکه م یا برجسته یها است. از شاخصهی گردیده جنس

 یدوم، همپا یجنگ جهان انیکار است که پس از پا ازاراشتغال زنان در ب یباال زانیم

رشد کرد تا  یناویاسکاند یدر کشورها دمکراتیک الیرفاه سوس یها و رشد دولت یریگ شکل

 نیا ،دیدرصد، رس 83 یعنی حد خود نیتر به باال ی،الدیگذشته م ةنود سد ةده لیدر اوا که یجای

نود که به  ةده یدرصد کمتر از مردان بود. البته بحران اقتصاد 3اشتغال زنان، تنها  زانیم

اشتغال زنان هم با  زانیموجب شد تا م ،دیمردان و هم زنان( انجام انی)هم در م یکاریب شیافزا

جنوب  یاشتغال زنان در کشورها زانیدرصد برسد. همزمان م 73به حدود  ،درصد کاهش 10

 درصد بوده است. 60حدود  یزمرک یدرصد و در اروپا 40از  شیب  اروپا کمی

 یناویست که در آن اشتغال زنان به اسکاندایتانیتنها بر "انگلوساکسون" یکشورها انیدر م

 اشتغال زنان و مردان در سوئد کمی زانیم انیاختالف م که یحال در طورکلّی، بهاست.  کینزد

. عالوه بر رسد میدرصد  13از  شیب به اروپا هیاتحاد در کلّ زانیم نیا ،درصد است 5از  شیب 

 یجنس یحصول برابر شرفتیپ ةکه نشاندهند گریمهم د ةزنان، شاخص شتغالباال بودن سطح ا

زنان و مردان است. هرچه  نیها ب دمکراتیک است، تفاوت سطح دستمزد الیسوس یها در نظام

 یبه برابر دنیجامعه از نظر رس آن ،زنان و مردان کمتر باشد یسطح دستمزدها نیاختالف ب

را  یبهتر طیشرا دمکراتیک الیسوس یالگو ،هم ثیح نیتر عمل کرده است. از ا موفق یجنس

سوئد و دانمارک  یسطح دستمزد زنان در کشورها که یحال زنان فراهم کرده است. در یبرا

و  75 ای، اسپان74، آلمان 70حدود  زانیم نیدر انگلستان ا ،درصد دستمزد مردان است 84حدود 

 تر کینزد یناویاسکاند یبه کشورها نیریاز سا رصد،د 80درصد است. فرانسه با  78 ایتالیدر ا

 یها تینقش و حضور زنان در موقع ی،جنس یبرابر شسنج یمهم برا ةشاخص نیاست. سوم
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 یکه در آنها الگو یجوامع رو، نیاست. از ا یگوناگون اجتماع یها در عرصه یریگ میمهم تصم

حضور  زانیعنوان مثال، م . بهدهند یم شانرا ن یبهتر جینتا ،شده است ادهیپ دمکراتیک الیسوس

 40به  کینزد یناویاسکاند یکشورها( در یانیم یها در رده )عمدتاً یتیریمد یها زنان در پست

 زیمنتخب و ن ینهادها گریو حضور در پارلمان و د یاسیس یها در سمت طور نیدرصد است، هم

دمکراتیک  الیکه دولت رفاه سوس ییها، زنان در کشورها و در رسانه کیآکادم یها تیموقع

نسبت به زنان  یباالتر تیدر دست داشته است، از موقع یمدت طوالن یجامعه را برا تیریمد

شناسان و پژوهشگران رفاه بر نقش و مشارکت  اند. جامعه برخوردار شده یجوامع صنعت گریدر د

 ،یاجتماع یاستگذاریجنبش زنان( در س ژهیو ه)ب یاجتماع یها جنبش گریو د ها کایسند یباال

بر نقش  ،نهیزم نیا . درتأکید دارند ی،جنس یبرابر ةنیدر زم شرفتیعامل پ نیتر عنوان مهم به

و  یسخاوتمندانه مراقبت ستمیس جادیکه با ا توجه شده استدر امور خانواده  یاستگذاریس

از آنان بر  یرنگهدا ةفیاز آن، وظ شیخواهان که تا پ از کودکان، سالمندان و توان ینگهدار

از  یادیکار بدون دستمزد در خانه را تا حدود ز نیزنان بوده است، بار سنگ ژهیو هدوش خانواده و ب

 نمودهحضور آنان در بازار کار فراهم  یرا برا یمناسب طیشرا قیطر نیدوش زنان برداشته و از ا

را در بخش  غالاشت زانیم ی،مراقبت ینهادها جادیرفاه با ا یها دولت گر،ید یاست. از سو

وارد به بازار کار  تازه یها گروه یبرا بیترت نیاند و بد گسترش داده یعیدر ابعاد وس  عمومی

 ری یپ"که  ستین جهت یاند. ب اشتغال فراهم آورده یبرارا  یمساعد اریبس طیزنان( شرا خصوصاً)

 چند یدوست زنان در ط نیرفاه را بهتر یها دولت ،یشناس فرانسو شناس سر جامعه "ویبورد

 طیشرا جادیرفاه با ا یها دولت ،کند یم دیکأت "ویبورد"طورکه  همان رای. زداند یم ریاخ ةده

امکان را  نیراه آنان را به بازار کار باز کردند و ا  ،زنان به بخش عمومی ةورود گسترد و مساعد

 گرید یها به حوزه ،یاز زنان فراهم آوردند که پس از کسب تجربه در بخش عموم یاریبس یبرا

شرکت وارد شوند. کسب درآمد و استقالل  سیتأس ای یبازار کار، مانند اشتغال در بخش خصوص

 یبوده است. تأمین برابر یجنس یبرابر ةنیدر زم شرفتیپ یشرط اصل شکّ بدون یاقتصاد

 مست یها هیپا یعنیدمکراتیک داشته،  شرفتیو پ ینظر انسان که از نقطه یتیعالوه بر اهم یجنس

موجب فعال  رایز ،شود یمتقلی مهم  اریبس زین ی، از نظر اقتصاداست کرده فیمضاعف را تضع

در خانه  دستمزد دونبه کار ب صرفاً ،از آن شیپ است که تا گردیدهاز آحاد جامعه   مییشدن ن

  یو رشد اقتصاد دیتول شیموجب افزا ،کار ةبالقو یرویاز ن یحداکثر شیمشغول بودند. افزا

 است.  نیز شده
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به چهار عامل مهم اشاره شد. از بسط و  دمکراسی، الیسوس یراهبرد یوردهاآدست ةباردر

نام برده  دمکراتیک الیرفاه سوس یها ورد دولتآدست نیتر عنوان مهم به یتوسعه حقوق شهروند

 ةتر، بسط و توسع گسترده  . به مفهومیگردیده است یموجب گسترش حقوق فرد رایز ،شد

از  یحداکثر یبه برداشت یحداقل یگذار از برداشت ،یحقوق اجتماع ةریبه دا یحقوق شهروند

 یدینقش جد ،دمکراتیک "یها حکومت" یرفاه برا یها دولت نکه،یدمکراسی بوده است. دوم ا

 صرفاً نهاآ نکهینه ا ،جامعه بود یبرا یو خدمات یرفاه یها برنامه تیریقائل شدند که مد

 طیشرا جادیرفاه، ا یها ورد دولتآدست نیباشند. سوم یاقتصاد گرانیباز یازهاین ةکنند تأمین

 نیبوده است. ا یدار هیسرما تیو مستحکم کردن موقع یو اقتصاد یتوسعه صنعت یمناسب برا

 لیتشک یرا در جوامع صنعت یبزرگ تیکار، که اکثر یروین تیجلب حما قیورد از طرآدست

تحول در  جادیو ا کیتکنولوژ یها شرفتیداری در تحقق پ عمل سرمایه ینسبت به آزاد داد، یم

پس از جنگ  یها در دهه یصنعت عیسر ةحاصل شده است. در دوران توسع دیامر صنعت و تول

 یآنان برا یروز کردن دانش فن کار و به یرویبا آموزش ن یرفاه حت یها دوم، دولت یجهان

کار را به حداقل  یرویبه ن یدسترس جهتها  شرکت ةبازار کار بود، دغدغ ازیکه مورد ن یمشاغل

 ،یاز مشکالت بزرگ بشر یکیرفاه در جهت حل  یها دولت نکهین رساندند. سرانجام اممک

نشان دادند که  ریمس نیبرداشتند و در ا یبزرگ یها گام یتیجنس ضیبردن تبع انیاز م یعنی

قدرت، قابل  یسنت اسباتبازمانده از روابط و من یها از زائده یکیعنوان  به یتیجنس ضیتبع

 آن در جامعه وجود داشته باشد. رییتغ یبرا یا برداشتن است، چنانچه اراده انیو از م فیتضع
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 (1)کیدئولوژیرایغ سمیالیسوس ،دمکراسی الیسوس -2-5

  (ناصر کاخساز)

 
طور  گوناگون به یها در نوشته را خواهند آمد ریدمکراسی که در ز الیسوس یها از شناسه یبرخ

 شده است.ادی یها منظم شناسه  زیارائة ر ،نوشته نیا از قصد .ام پراکنده مورد بحث قرار داده
 زین یو ملّ یداخل یا تجربه ست،ین یجهان یا دهیتنها پد انیرانیا یدمکراسی برا الیسوس

مفهوم  ها یژگیو نیشناخت ا. است ریشرح ز به  دمکراسی الیسوس یها . شناسهشود محسوب می
 :کند یدمکراسی را شفاف م الیسوس

معناست که با  نیبودن به ا یا مرحله :بودنِ انقالب بورژوا دمکراتیک یا مرحله ردِّ .1
 ،فرصت نیتا در اول میبر یم نیرا از ب یاسیاستبداد س ،انقالب بورژوا دمکراتیک

دمکراتیک که صفت دمکراسی . )بورژوا میدمکراسی حاصل از آن را ساقط کن
 ،یو مردم یاست و در زبان عرف یستیاصطالح مارکس کیاست،  یبورژواز

 .(شود یم دهینام یدمکراسی پارلمان
پس از  ،گرید یاسسی - یباور نداشتن به انقالب اجتماع یعنی :انقالب یرد تئور .2

را از صدر برنامة  سمیحقوق بشر و پلورال ،انقالب یکه تئور . چرایانقالب بورژواز
                                                           

های ایشان با رادیو پارس دربارة سوسیال دمکراسیی و   منظور تکمیل گفته . این مطلب از ناصر کاخساز و به1
 لیبرالیسم، به قلم وی نگاشته شده است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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که به دور زدن دمکراسی و حقوق بشر  یا هی. هر نظرکند یخارج م یاسیس تیحاکم
 نخواهد داشت.  اسرا پ یفرد یباور دارد، حرمت آزاد

تابع قواعد  ،زاد وجود داردکه انتخابات آ ییدر جا یاسیکه قواعد مبارزة سنیباور به ا .3
 أیو تن دادن به ر یمبارزة پارلمان ت،یقانون رشیدمکراسی هستند )پذ یساختار

همة مردم به قدرت برسد و  أیبا ر یانتخابات آزاد، دولت کیجة ی(. اگر در نتتیاکثر
 یبداند، دولت یطبقة اجتماع کیندة یخود را نما ،گرفت رکه قرا تیدر حاکم

خود را  یو وکالت ملّ نمودهعدول  آراء عمومیجة یکه از نت چرا ؛است ردمکراتیکیغ
 رها کرده است. 

 یکیدئولوژیاست. فرا ا کیدئولوژیپسا ا یاجتماع داریپد کیدمکراسی  الیسوس .4
در  "انگلس ".خورد میبه چشم  زین ها کیگاه در نظرات کالس سمیالیوسبودنِ س

 نیدروغ یرا آگاه یدئولوژیا ،"نگیفرانس مهر"به  1893ة ینامة چهاردهم ژوئ
   یروهاین یدرست ها به در آن انسان که یا باژگونه یِذهن ندآیفر» یعنیکرد.  یتلق

به  یدئولوژیاما، ا "نیاستال"در دوران  (1).«کنند یخود را درک نم یها شهیاند یهاد
 ستیحزب کمون  رسمی اتیاطالق شد. در ادب یاجتماع یآگاه یها همة صورت

ساخته و  یتئور کی ی،دئولوژیا انیپا یتئور یی طاز سقو شیتا پی یی شورو
 یروهاین ،یکیدئولوژیآموزش ا یگونه فضانی. در اشد یم یتلق یدار هیپرداختة سرما

. دانستند یو تعهد م تیرا فقدان هو یدئولوژیفقدان ا رانیدر ا "الم .میم"وفادار به 
از رهبران  تدوس هنیم یشد. عل دهیکش زین یمذهب یروهایبه ن جیتدر هنگرش ب نیا

خاطر  را به یدار هیخود سرماة یدر دفاع ،دوران شاه  خلق در دادگاه نظامی نیمجاهد
را  ییهمان معنا جیتدر هب یدئولوژیمورد سرزنش قرار داد. پس ا یدئولوژینداشتن ا

 یاسیس البافانیرا خ ها دئولوگیا ،به آن داده بود؛ ناپلئون "ناپلئون"کرد که  دایپ
نقش  غالباً یدئولوژیضعف آن، ا ای یخواهینبودِ جنبش آزاد ر. امروزه ددینام یم

که  ،تیکنندة واقعریآپارات تفس کی ،کند یم فایرا ا یمذهب نامرئ کی یکیزیمتاف
دة یعق نیرا در ا سمیدئولوژیا نیاشة ی. ردهد یم قیتطب یعقل کل کیرا با  تیواقع
 ،همخوان باشد یت عقل کلّیبا واقع دیبا تیواقع»که گفت:  افتی توان یم "هگل"

  (2).«ستین یواال واقع
                                                           

 .یالنیم عباسة ترجم ،یکوالکوفسک ،سمیدر مارکس یاصل یها انیجر. 1

 .. همان2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و حقوق بشر  یاسیس ،یفرد یاز عدالت که با آزاد یریدمکراسی با هر تعب الیسوس .5

 کند، مخالف است. دایتعارض پ

باور  یدولت ملّ ایبه دولت همة مردم  ،یا دولتِ طبقه یجا هدمکراسی ب الیسوس .6

 دارد. 

دمکراسی است.  الیسوس یمحور یها یژگیاز و یکی ،دمکراتیک سمیالیسوس .7

آن در  حیو بدون توض یشفاف است. کاربرد کلّ یزبان ازمندین دوره، نیاستفاده از ا

( کیدئولوژیا سمیالی)سوس یسنت سمیالیسوس یبرا یپوشش تواند یم شامدرنیجامعة پ

بر اصل تقدم  دأکیدمکراتیک با تذکر و تکرار و ت سمیالیروشنِ سوس حیباشد. توض

 دیبا یعنی ؛است یلعمَ یو حقوق یستیو حقوق بشر و نظام پلورال یفرد یها یآزاد

انقالب که دفاع از  ینه انجام تئور ،دمکراتیک سمیالیروشن کرد که هدف سوس

 است.  یستیدر چارچوب نظام پلورال سمیالیسوس

خود  یبرنامة عدالت اجتماع شرفتیمنظور پ دمکراسی به الیسوس: سمیبرالیاتحاد با ل .8

 همچونرا  یو عدالت اجتماع کند یاتحاد م سمیو پلورال یفرد یها یبا برنامة آزاد

دادن . شکل دنمای یم تیتثب یساختار دمکراسی در جامعة ملّ یاصلة یاز دو پا یکی

دمکراسی  الیو سوس سمیبرالیناممکن است. ل سمیبرالیل تیبدون تقو ،به دمکراسی

براساس تجربة دمکراسی در  سم،یبرالی. لشوند محسوب می ساختار دمکراسیة یدو پا

کرده است. در  ییزدا یدئولوژیاست که مذهب را ا  بوده ینگرش نیتر اروپا، موفق

 سمیبرالیدمکراسی را با ل الیسوس یمرز درون دینبا سمیبرالیحال اتحاد با ل نیع

از  یا نمونه ،دمکراسی آلمان الیدر سوس "گرهارد شرودر"مخدوش کند. )نگرش 

 .است( یمرز درون نیمخدوش شدن ا

اتهام که  نیدارد. ا یاست که وجدان جهان یتجربة ملّ کیدمکراسی  الیسوس .9

 یرو دنباله ییسی اروپادمکرا الیاز سوس رانیدمکراسی در ا الیطرفداران سوس

 الیگفتن ندارند، با توجه به تجربة مشخص سوس یبرا یو خود حرف کنند یم

دهة انة یاز حزب توده که در م یکمل لیمردود است. انشعاب خل ران،یدمکراسی در ا

بود و از ضرورت جنبش مستقل  یو ملّ یتجربة داخل کی ،اتفاق افتاد ستیب

محض انشعاب از حزب توده با  به یملک لی. خلخاست یبرم رانیدر ا یخواه عدالت

ة یدمکراسی دو پا الیو سوس ینهضت ملّ که خورد و نشان داد وندیپ ینهضت ملّ

 است. رانیساختار دمکراسی در ا
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شمرده شود، به  سمیو پلورال یاگر عدالت مقدم بر آزاد :بر عدالت یتقدم آزاد .10

عدالت بر  تیاز اولو ی. طرفدارانجامد یکه ناقض حقوق بشر است، م  سمییالیسوس

و آنها را از تحول  تیرا تقو یمذهب یروهاین ییگرا مساوات ی،کنون رانیدر ا یآزاد

و  کند یدور م ،است رانیدر ا یاجتماعکه ضرورت تحول  یبرالیل و یحقوق بشر

 .دهد یگسترش م انیادگرایبن یمستضعف یدئولوژیوفاق آنها را با انة یزم

به  ریبه ناگز ی،عدالت و آزاد نیب یتعارض ساختگة یبر پا یستیالیضدامپرمبارزة  .11

 کیو آن را در  کند یم کیدئولوژیو ا زیکه عدالت را سحرآم شود یم لیتبد یسنت

تمام  یمذهب یادگرایبن یروهایسبب به سود ن نیهم به ،بندد یم یبستة اعتقاد

 یها تیتقدم کلّة یبر پایی   یاز نظر فلسفیی  یستیالی. سنت مبارزة ضدامپرشود یم

ترین مفهوم در  یاست. کلّ یزنده و مشخص مبتن قیبر مصاد یو انتزاع  مفهومی

معناست که برخورد  نیا به یمفهوم آمریکاست. تقدم مفهوم کلّ ،یستیالیسنت ضدامپر

و  ینقش تحوالت فرهنگ نیو بنابرا ردیگ یصورت م رونیشده از ب ادیبا مفهوم 

 که مثالً است سان نیبد ،دهد یآن قرار مة یرا در سا یدر ساختار جامعة انسان یدرون

 یِو انتزاع یکلّ یها مشخص و زنده است، نسبت به مفهوم  که مفهومی سم،یپلورال

 ی(، فرعکنند یم دایپ یطانیش ایمقدس  یو آمریکا )که خصلت سمیاسالم، مارکس

که در اصطالح به  تهیمدرن یدر فاز کنون انهیگرا یو کلّ  تقدم مفهومی نی. اشود یم

 اعتبار خود را از دست داده است. م،ییگو یم زیآن پسامدرن ن

زمان خود  یاست که گام به گام با دستآوردها  سمییالیسوس :دمکراسی الیسوس .12

و چه در هنر و قلمرو  یشناس چه در قلمرو فن یبزرگ دادیهماهنگ شده است. هر رو

که پس از  ام عنوان کرده زین شتری. پابدی یپژواک م سمیالیدر سوس ،یشناخت نظر

 توانست ینم گرید سمیالیسوس گر،ید یو هنرها یدر نقاش یستیونیچرخش امپرس

در  "گوتا"در برنامة  تیسیالیکه چرخش سوس ستین هودهیباشد. ب یستیونیامپرس شایپ

بود.  "ادوارد مانه"و  "آگوست رنوار"مانند  یآثار نقاشان بزرگ دیهمزمان با تول 1875

آهن  راه" یتابلو "کلود مونه"را در همان سال و  "گالِت یایآس" یتابلو "رنوار"

هنر  یرا به رو ینیکه افق نو ییتابلوها دند،یکش "گوتا"سال بعد از  را دو "الزار نس

 شگامانیپ گریبا د "ها  یالسال"، "گوتا"نبود که در کنگرة  نیمسئله ا یعنی ؛گشودند

اصطالح توطئه کردند، بلکه  به ایمتحد شدند،  کالیخط راد هیدمکراسی عل الیسوس

را منعقد  "گوتا"دمکراسی در  الیبود که نطفة سوس دالتبر ع یانداز تقدم آزاد چشم
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 یرا به آزاد یبود که چرخش هنر نقاش یعکاس نیکه اختراع دورب کرد. همچنان

 مییپارادا یمسئله، چرخش بیان دیگر، بهکرد.  تی( هداونیبه اَبستراکس یعنی)شتریب

 ی در عمل ی که یدر هنر نقاش ونیبود که در حال شکل گرفتن بود. اَبستراکس 

 نیا یاز نمادها یکی خت،یهم فرو ر  را در کیدئولوژیشدة ا یبند بسته یفضا

 یو خط یشکل یو بندها دیرا از ق یهنر نقاش سم،یونیبود. امپرس  مییچرخش پارادا

از فرهنگ  یاسیسشة یدر آزاد شدن اند توانست ینم نیآزاد کرد. و ا نیشیپ

و هنر،  شهیباشد. پس از هر رخداد بزرگ در اند تأثیر یب یو قالب یخط تک

 بماند. یباق نیشیپ تیدر موقع تواند ینم گرید سمیالیسوس

در  برالیل یتحول اجتماعنة یدمکراسی بر زم الیسوس ی:اسیس سمیفورمال ینف .13

 ،یباشد، در بخش مذهب فیکه ضع برالی. فرهنگ لکند یجامعه رشد م

 سمیالیو در بخش چپ، سوس ،ییبورژوا و خرده یتیچوب کبر ییگرا مساوات

که به  یا یفرهنگنة یبودن زم رومندین لیدل به 57کند. انقالب  رشد می کیدئولوژیا

جة یدرآورد. نت  سر از انقالب اسالمی د،یبخش یاشتراک م ییگرا دو گونه مساوات نیا

و زبان  اتیدر ادب سمیرشد فورمال ،دمکراتیک الیو سوس یبرالیرشد نکردنِ فرهنگ ل

 تیکه ظرف ییها به واژه لیتما ،باشد تر یاست. فرهنگ هرچه سطح یاسیس

. دگرد یبخش م و افراط در کاربرد آنها لذت شود یم شتریب ،دارند یشتریب کیدئولوژیا

و فرد آن را به هر جا که  شود یفرد اضافه م یبه نام خانوادگ "چپ"واژة  مثالً

سبب  نیهم به ،شود یو به استعمال لحظه به لحظة آن معتاد م برد یبا خود م رود یم

که واژة  میا آموخته  اسالمی یجمهور. از اندازد یاز معنا و اعتبار م جیتدر هآن را ب

کرد و سبب نفرت  اعتبارتر یو ب تر یرد، آن را توخالکار بُ هب شتریاسالم را هرچه ب

دمکراسی چون محصول  الیبه آن شد. سوسنسبت از مردم  یا گسترده یها گروه

. دهد یم انیپا یاسیس اتیدر ادب سمیفورمال نیاست، به ا یبرالیفرهنگ ل شرفتیپ

 یا محاورهدر زبان   داشته باشد، کاربرد وجه التزامی یشتریب شرفتیهرچه فرهنگ پ

 دایدبانه تکامل پؤم یدگیچیگونه به پ زمخت یگ زبان از ساد یعنی. شود یم شتریب

 .کند یم

 انیبوة یش ی:داور ستمیبودن س دهیچیو پ یتفاهم ارتباط ،گسترده شدن زبان .14

 یکه از صراحت برخوردار است، سطحنیدر جامعة مدرن، ضمن ا ها دهیو عق شهیاند

 ان،یدر ب ییپروا یو ب یبا زمخت ده،یچیصراحت در تفکر پ. ستین  و ساده و حُکمی
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کاربرد فعل در  ،دارد. در جامعة مدرن فاوتمعمول است، ت شامدرنیکه در مناسبات پ

روشنفکران،  یمردم و هم در فرهنگ انتقاد یا هم در فرهنگ محاوره ،یوجه التزام

 یفرهنگ بیترک کی ،دبانهؤبا زبان م زشیو روشن در آم حیگسترده است. زبان صر

مورد  تواند یم شرفتهیشناختن فرهنگ پ یعنوان مالک برا که به آورد یوجود م هب

سخن گفت  یو با زبان انیبوة یبا ش توان ینم یاعتقاد تی. با قاطعردیقرار گ ستفادها

 دهیچی. پشود یم دهیو متنوع د دهیچیپ دادهایو روند رو یکه در آن تحول اجتماع

جان  یو به فرهنگ انتقاد کند یرا وارد زبان م دیفاکتور ترد یتحول اجتماع دنِید

شده است، و از  ییزدا یدئولوژیروند ا کی مدیآپدمکراسی چون  الی. سوسدهد یم

است،  یجزء بالفصل تحول اجتماع سمیالیدر سوس ییزدا یدئولوژیکه روند ا ییآنجا

باشد. فرد   رحکمییو غ یراعتقادیغ یداور ستمیس یکه حاو دیجو یسود م یاز زبان

 خود نیبه مخاطب ،برد یکار م هکه ب یخود را با زبان یو فرهنگ یاجتماع تیموقع

 .دهد ینشان م

 الیسوس سینو شنامهی، نما"دورنمات"به گفتة  :نظم است، نه نظام سم،یالیسوس .15

ند ا هستند، باز و گشوده (1)که نظم تا هنگامی سمیالیو سوس ی، بورژوازیدمکرات آلمان

 .ندگرد یبسته و منحط م شوند،  لیتبد ستمیس ایکه به نظام  یزمانو 
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 دمکراسی سوسیال باها   دمکرات لیبرال رابطة -6 -2

 کامران( )رامین

 

 کشمکش و بحث اصلی موضوعات از سوسیالیسم و لیبرالیسم مفهوم دو مشروطیت، از پس

 کماکان و نشده روشن هنوز دو این رابطة تکلیف اما است، بوده سیاسی فعاالن و روشنفکران

 هدف. جای خود است بر که هم اختالفات است، موجود مفاهیم این تعریف در بسیاری اغتشاش

 جای تا دوم، مرتبة در و "لیبرال ایران" سایت مواضع کردن روشن اول درجة در گوو گفت این

 .است ابهامات از برخی رفع ممکن،
 و الزم یا هستند هم مخالف مفهوم دو این شما نظر از آیا بفرمایید است ممکن: بهگر حسن

 ملزوم یکدیگر؟

 نظر به مشکل. مهمی را مطرح کردید حال عین در و مشکل ظریف، نکتة :کامران رامین

 .باشد قرینه دقیقاً اینکه بدون است، طرفه دو من

نظامی  این کنندة نفی دو هر خالص، دمکراسی و خالص لیبرالیسم که داشت توجه باید اول

 و کامل نام هستیم. ایران در آن برقراری خواستار و نامیم می دمکراسی اختصار به ما که هستند 

 مردم اختیار و است دولت کنندة نفی خالص، لیبرالیسم. است "لیبرال دمکراسی" نظام این دقیق

 تا دهد می تام اختیار اکثریت، به هم، خالص دمکراسی. کند می مختل را جمع سرنوشت تعیین بر

. نیست قائل فرد اختیار و آزادی برای حریمی  هیچ و گیری نمایند به تصمیم اتخاذای  زمینه هر در
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 اکثریت رأی معیار جامعه. اداره کردن در جمع و فرد ارادة بین تعادل یعنی لیبرال، دمکراسی

 .اقلیت و فرد آزادی حرمت حفظ عین در است،

 آن به دمکراسی تعریف در هم. رود می کار به جزئی و کلّی معنای دو به لیبرالیسم طورکلّی به

 خاطر این به و کند می بازی اساسی نقش کردم، اشاره آن به که طالبیم و بینیم می که صورتی

 دل در هم راست؛ چه و چپ چه است، دمکراسی خواستاران  تمامی ایدئولوژی از بخشی

 از بیشتر رهایی خواستار که گردد می اطالق سیاسی فعاالن وها   گروه از بخشی به دمکراسی

 .هستند دولت دخالت

 آلی ایده اساساً که شود می اطالق مکتبی به هم خود، نوبة به نیز سوسیالیسم دیگر، سوی از

 به هم و در نظر دارد، جامعه ادارة در را دیگری ترتیبات و است طالب را دمکراسی از غیر به

. هستند جامعه ادارة در دولت بیشتر دخالت خواستار دمکراسی، دل در که افرادی وها   گروه

 سازگار لیبرال دمکراسی با دمکراسی سوسیال صورت به تواند می هم سوسیالیسم ترتیب، بدین

  اساس از را نظام این اصل جامعه، ادارة برای دیگری ترتیبات عرضة با تواند می هم و باشد

 .نماید نفی
 نتیجة عمل در چرا است، موجود نظری بابت از دمکراسی، قالب در مکتب دو این نزدیکی اگر ب:

 نیستیم؟ آنها شدن نزدیک شاهد عمل در چرا ورد؟آ نمی بار به چندانی

 آن گرفتار ما دارید، حق ولی شود، نمی مشاهده جاافتادههای  دمکراسی در مشکل این ک:

 و افراد تا شود می باعث ایدئولوژی دو این دوگانگی. است ایدئولوژی در اش ریشه هستیم و

 خواستاران بین تواند می که نمایند استفاده مضامینی از هستند، متکی اینها به که یهای گروه

 مضامین این در اشتراک که اینجاست مشکل. باشد مشترک مخالفانش، و دمکراسی

 ممکن ترتیب این به. کند می ایجاد آنها کنندگان استفاده بین کاذب نزدیکی نوعی ایدئولوژیک،

 بابت از غیردمکراتیک، سوسیالیسم طرفداران با دمکراتیک سوسیالیسم خواستاران است

 لیبرال دمکراسی خواستار که هایی لیبرال با تا نمایند احساس بیشتری نزدیکی ایدئولوژیک

 و اندک غیردمکرات های شمار لیبرال چون شوند، مشکل می این گرفتار کمترها   لیبرال. هستند

 و نزدیکی. کنند ایجاد ایدئولوژیک اغتشاش که وردآ نمی حساب آنها را به کسی و ضعیف است

 طرف به را گروه دو هر افراد چون است، مشکل پدیدآورندة سیاسی بابت از کاذب، دوری

 .دهد می سوق اشتباهیهای  اتحاد

 گونه این و است سیاسی نظام انتخاب ماست، امروز مشکل اصل و آنچه من، تصور به

 چه لیبرال، دمکراسی طرفداران دیگر، عبارت به. گیرد می قرار آن ذیل ایدئولوژیک مضامین



     305ها با سوسیال دمکراسی    : رابطة لیبرال دمکرات2فصل 

 هم با آن، کمتر اختیار خواستار و راستگرا چه و دولت، بیشتر اختیار خواستار و باشند گرا چپ

 .ندارند آن به را الزم توجه اغلب که دارند بنیادی و اساسی قرابتی

 که جایی در و متنافرند خود، ضددمکراتیک و مطلق شکل در دو مکتب، این ،طور خالصه به

 حزبی تک دمکراسی که ساده دلیل این به. هستند هم مکمل پذیرند، می را لیبرال دمکراسی

: بدهد تشکیل را راستش و چپ که دارد الزم حزب دو حداقل نظام این. نیست ممکن

. است گروه دو این همکاری و همراهی محتاج دمکراتیک، ایران ساختن. لیبرال و سوسیالیست

  چنین سوی به ما پیشرفت الزم شرط هماهنگ، کوشش و متقابل احتیاج این به آگاهی

 .است هدفی
 چه کنید، بیان شکل ترین کوتاه به را لیبرالیسم با دمکراسی سوسیال تفاوت بخواهید اگر ب:

 گفت؟ خواهید

 برای که تعریفی کنم می تصوّر. کرد تحلیل مختلفیهای  دیدگاه از توان می را تفاوت اینک: 

 مقدم جمع، گیری تصمیم بر را فرد آزادی لیبرالیسم، که است قرار این از است، پذیرفتنی بسیاری

 مورد در. بدهد دومی  به را تقدم حق منفی، و مثبت آزادی بین تعادل در خواهد می و شمارد می

: دارد هم امتدادی حرف این. گیرد می تعلق مثبت آزادی به امتیاز این دمکراسی، سوسیال

 تعقیب را هدفی چنین لیبرالیسم که صورتی در دارد، میل برابری ترویج به اصوالً سوسیالیسم

 ادارة در دولت دخالت نفس که است این کردم، جدا هم از را نکته دو این اینکه دلیل .کند نمی
 . وردآ نمی بار بهای  نتیجه چنین هم همیشه و گیرد نمی انجام برابری ترویج هدف با همیشه جامعه

 بود، دمکرات سوسیال که بختیار شاپور دکتر هوادار و لیبرال را خود "لیبرال ایران" سایت ب:
 ندارد؟ تناقض هم با دو این شما نظر به داند می

 به باید اول .داد کوتاهی توضیح باید پس بیاید، نظر به چنین است ممکن اول وهلة در ک:

 آمدند گرد مصدق اطراف در که گروهی. داشت توجه ایران سیاست صحنة در "ملّیون" موقعیت

. بودند ایران در لیبرال دمکراسی تحکیم خواستار کردند، می تعقیب را مشروطیت نهضت اهداف و

 چپگراهای  گروه و افراد هم آنها بین در. بود کشور سیاسی نظام تعیین آنها هدف دیگر، عبارت به

 نظام تعیین تقدم سر بر است، منطقی هم چنانکه بود، این در نکته. راستگرا هم و شدند می یافت

 منظومة حقیقت در ملّی جبهة. داشتند توافق هم با دولت، روزمرة های سیاست بر کشور سیاسی

 راست و چپ مختلف احزاب ایران، در دمکراسی افتادن جا با بایست می که بود دمکراتیکی

 و نرسد انجام به کار این که شد باعث کودتا متأسفانه. مدندآ بیرون می آن دل از دمکراتیک

 .بخشد تحقق را خود اساسی هدف بتواند اینکه بدون ماند، صورت همان به هم ملّی جبهة
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 دمکراتیک کشور سیاسی نظام که آنجا از است، نکرده تغییر مدت این در ما اصلی مشکل

 اینکه به آگاهی عین در کردم، اشاره که طور همان و کوشیم می راه این در هنوز ما، نشده

  است. بسته هم سرنوشت آنها نیز به یکدیگرند، مکمل دمکراتیک، راست و چپ یها  گروه

 این در .کنیم می تعریف لیبرال دمکراسی خواستاران عنوان به را خود موقعیت اول درجة در

 با نه دارد، منافات دیگران و بختیار دمکراسی دکتر سوسیال با نه ،ایم نهاده خود بر که نامی حالت

. خوانند می لیبرال را خود که یهای گروه دیگر یا دکتر مصدق، پیروان از دیگر برخی بودن لیبرال

 سوسیال در قدیم. هستند لیبرال کلمه، اولیة و گسترده معنای به دو هر دمکراتیک راست و چپ

 در فضا که کنم می تصوّر ولی بشناسند، رسمیت به را امر این که نداشتند تمایل خیلیها   دمکرات

 .قبوالند می همه به را خود کم کم واقعیت منطق. است تغییر حال

 انتخاب را آمیز مسالمت روش خود، انقالبی هدف به رسیدن برایها   دمکرات سوسیال ب:
 هستید؟ انقالب وجود آوردن هوادار به چرا نامید می لیبرال را خود که شما. کنند می

 درجة در روش انتخاب. ندارد سیاسی گرایش با  الزمی ارتباط روش، انتخاب حقیقت در ک:

 و اینها گرفتن نظر در یعنی بینی واقع. تان دارد حریف رفتار و شما تاریخی موقعیت به بستگی اول

 رنگ ناخواه خواه دمکراسی، طلبِ دمکراتیک، غیر فضای در که کنم اضافه. اینها تناسب به عمل

 .گیرد میخود  به گری انقالبی

ها   لیبرال همة نه و باشند طلب اصالحها   دمکرات سوسیال همة نه کنم، نمی تصوّر حال، هر به

 اشاره مسئله این به مقاالتم در بارها من وایم  کرده صحبت باره این در قبالً. انقالب خواستار

 سیاسی نظام تغییر اسالمی، حکومت سختگیری گرفتن نظر در با و فعلی شرایط در کهام  کرده

 زور ی با شده اگر را ی حکومت باید خاطر همین به و رسد نمی نظر به ممکن آمیز مسالمت طریق به

 درجة در نیست، زور انحصاری کاربرد مترادف انقالب مسئلة. کرد مردم خواست قبول به وادار

 مردم یا بدهید، خوش زبان به خودتان یا اینکه خالصه. است آن کاربرد به تهدید مترادف اول

 گرفت. خواهند حق خود را زور به
 شود؟ می چه طلبی اصالح تکلیف صورت این در ب:

 ولی هست، هم هنوز و بود اسالمگراها گفتار از بخشی هم اول از طلبی اصالح ک:

 با بعد و خاتمی  عملی بی با اول. است داده دست از جدّی طور به را خود اعتبار خوشبختانه

 که شده روشن همه برای این. روحانی آمدن با هم عاقبت در و سبز جنبش عاقبتی بی

 باند آن یا این آمدن کار روی. ندارد رفسنجانی باند از طرفداری جز معنایی عمل، در طلبی اصالح

. آن تعدیل حتی نه و است نظام تغییر حکم در نه حتماً باشد، داشتهای  نتیجه هر هم، اسالمگرا
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 در چندانی تغییر که بینیم می باز شود، می مربوط مردم معاش و روزمره زندگی به که هم آنجا تا

 اقتصاددانان هم این را و است اقتصادی گشایش دنبال چشمشان همه مورد این در. نیست کار

 شیوة و نظام ماهیت از و دارد سیاسی دالیل ایران اقتصادی مشکالت که گویند می هاست مدت

 مشکل حل به موکول دیگر، مشکالت بسیاری مثل هم اقتصاد کار چارة. خیزد برمی آن عملکرد

. است انقالب مترادف جا همه در سیاسی نظام تغییر نظام، تغییر محتاج نهایت در و است سیاست

 .داد خرج به بستن آن را کار به همت و پذیرفت باید است، روشن آن حل  راه و مسئله صورت

 ترویج با است. نظام عمر طول بر افزودن آن و دارد حاصل یک فقط طلبان اصالح مساعی

 حداقل با و زحمت بدون خواهند، می مردم که را آنچه و است اصالح ممکن که واهی تصوّر این

 بدیهی دالیل به و تغییرند خواستار که  مردمی کردن گمراه کالم، یک در. شد خواهد حاصل خرج

 .باشد داشته کمتری چه هر هزینة تغییر، این خواهند می
 هستند آزادی و عدالت معنای به لیبرالیسم و سوسیالیسم بگوییم که ساده زبان به بخواهیم اگر ب:

 است؟ مقدم دیگری بر یکی آیا

 داشت توجه باید همه از اول. کرد جدا هم از ترتیب این به را دو این بتوان کنم نمی تصوّر ک:

 آزادی آن نیست، مطلوب آزادی هر. موظفند آن به همه و است عدالت است، اصل آنچه که

 ما که دمکراتیک آزادی مثال، عنوان به. باشد آن با مطابق و عدالت کنندة تأمین که است مطلوب

 سرنوشت تعیین در آنها مساوی حق و است بشر افراد ذاتی برابری بر اش پایه طالب آن هستیم،

 بیشتر چه هر ترویج راه در کوشش مترادف را سوسیالیسم اگر .سیاسی عدالت یعنی این. جمع

 چه هر ترویج آن را مترادف توان نمی هم باز نیست، دور خیلی حقیقت از که بگیریم برابری

 جامعه ادارة که بود این داستان اگر نیست، مترادف برابری با عدالت چون. شمرد عدالت بیشتر

عنوان  به. نابرابری برخی در و است عدالت مترادفِ برابری موارد، برخی در. شد می ساده بسیار

 و متفاوت های ارزش با کارهایی مختلف، های توان با که افرادی گفت توان نمی مثال،

 این از بیشتر بسیارها   مثال البته. هستند برابر درآمد سزاوار دهند، می انجام مختلف های میزان به

 کردن جدا برای بهتری راه منفی، و مثبت آزادی بین گرفتن معیار همان کنم می تصوّر .است

 .باشد دو این
ها   آزادی عدالت، برقراری برای برعکس یا و گرفت نادیده را توان عدالت می آزادی بهانة به آیا ب:
 نمود؟ محدود را

 را عدالت آزادی، اسم به بخواهیم اینکه. است اصل عدالت کردم، عرض طورکه همان ک:

 محدود را آزادی عدالت، نام به باید و توان می مقابل، البته در. نیست پذیرفته اصالً کنیم مختل
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 در جمع، سرنوشت تعیین در مردم برابر حق شناختن رسمیت به و سیاسی برابری همین. نمود

 آن در و باشد نداشته مرزی و حد که آزادی آن مطلق، آزادی. است آزادی کردن محدود حکم

 سازگار اجتماعی زندگانی با اصالً و ندارد ارتباطی دمکراسی به بکند، خواست کاری هر کس هر

 چنین. باشند داشته مطلق آزادی افراد، آن در که یافت توان نمی راای  جامعه هیچ. نیست

 .بشریای  جامعه تا است شبیه جنگل وضعیت به بیشتر وضعیتی
 ؟است مارکسیسم فرآوردة دمکراسی سوسیال آیا ب:

 ما را آنچه که است این مارکسیسم اساسی و عمدههای  شاخص از یکی. وجه هیچ به ک:

 دیدگاه، این از. منسوخ شود پایه از باید که شمارد می طبقاتی حکومتی خوانیم، می دمکراسی

 برقراری مارکسیسم. داری است سرمایه منافع حافظ نیست، همه خدمت در دمکراتیک دولت

 از استفاده دلیل، همین به. دهد می حواله دولت نابودی و طبقه بی جامعة پیدایش به را عدالت

بیان  سابق انقالبیان از برخی که دمکراسی خواستار گفتار قالب در مارکسیستی ایدئولوژی

 .است تناقض گرفتار کنند، می

 و زائد بخش که کرد منظور برخی جوانیهای  گرایش پسماندة حساب به را سخنان این باید

 شاید باشد، جدّی آنها سوی از دمکراسی خواست اگر. آنهاست امروز سیاسی گفتار حذفِ قابل

 را خطر این و بود خطر آنها متوجه باید حال هر به ولی کرد، اعتنای کمی ها حرف این به بتوان

 و چارچوب خودش ولی است، بیان آزادی جمله از و آزادی مترادف دمکراسی،. کرد گوشزد

 معنی بدان این ولی گفت، توان می سخنی هر کمابیش دمکراسی در. دارد معین و درست شکل

 .است سازگار دمکراسی با گفتاری هر که نیست
 کمرنگ اکنون یا و رو است روبه بحران با یا ندارد جامعی تعریف دمکراسی لیبرال گویند می ب:

 ؟چیست باب این در نظرتان. ندارد کاربردی و شده

 ولی دارد، برمی مختلف تعاریف سیاسی،های  پدیدهاز  بسیاری مثل هم لیبرال دمکراسی ک:

 روشن کمابیش است، اقلیت حقوق حفظ عین در اکثریت حکومت که معنای آن کلّی حوزة

 این عمر اصالً اینکه اولی. باشد داشته تواند می معنا دو لیبرال، دمکراسی بحران از صحبت .است

. نیست پذیرفتنی مطلقاً من دید از سخن این. بود دیگری چیز دنبال باید و است آمده سر به نظام

 ها حرف همین با است قرار اگر. است نشده پیدا بهتری سیاسی نظام تجربه ی حکم به حال ی به تا

را  جدید تجربیات باشد، هم سنگین بسیار تواند می که قیمتی به و کنیم آزمایشگاه موش را مردم

 خوشبختانه. کند عرضه همه به دارد، حرفی کسی اگر. است مردود حرف که این آوریم دست به

 توجه باید فقط. وجود داردها   بحث نوع این برای هم بسیار آزادی دمکراتیک، کشورهای در
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 به باشد قرار اگر و سرنوشت آنهاست تعیین در مردم آزادی دمکراسی، اصلی شاخص که داشت

 باید و است روشن کار تکلیف برود، بین از آزادی این... یاتر  عادالنه یا بهترای  جامعه ساختن اسم

 .گرفت را جلو آن اول همان از

دمکراسی  آرمانی و نظری معیار با موجودهای  دمکراسی سنجیدن قضیه، دوم صورت اما

 راه منتها. است عقب آرمان از همیشه واقعیت که پذیرفت ابتدا از باید حالت این در. است،

 امیدهای به دو هر ریختن دور نه دومی. به ارجاع با است اولی تصحیح در کوشش در درست

 کامل طور به را نظری آرمانی توان نمی گاه هیچ زیرا ندارد، پایانی اصوالً هم تصحیح این. واهی

 جامعه همین و سیاسی نظام بهسازی درست راه صورت، هر به. بخشید تحقق تاریخ پهنة در

 اصالح. اسالمی نظام در نه دارد، معنی اینجا در شده است مد مدتی که طلبی اصالح. است

 آنها استبدادی خصلت تقویت به فقط منطقاً اسالمی، نظام نوع از دمکراتیک، ضد های نظام

 با توان نمی را استبدادی های نظام که داشت توجه باید. شدن آنها دمکراتیک به نه انجامد، می

 محور سیاسی، نظام هر. کرد تبدیل دمکراسی به آب، مقداری کردن اضافه و  کردن رقیق

 از رفتن که است دلیل همین به. نیست دیگری نظام کمرنگ شکل و دارد را خودش مختصات

 واقع گسستی خشونت، بدون یا با، حال گیرد، میخود  به انقالب صورت دیگری، به یکی

  خیتاری در ییانقالب اهیگ هیچ اصالً داشت، راریق هم امتداد در وریط همین اینها ریاگ. گردد می

 داد. رخ نمی
 سوسیال آیا. دارند تأکید قدرت متعدد مراکز اهمیت بر و دولت قدرت کردن محدود برها   لیبرال ب:

 اند؟ چنین نیزها   دمکرات

 بین در ولی اختیارات آن، فزونی و است دولت قدرت افزایش بر معموالً آنها تأکید خیر، ک:

 وابسته دمکراسی به کس هر که دلیل این به. نیست دولت مطلق قدرتِ طالب کس هیچ هم آنها

 شدن مطلق سوی به توتالیتر های نظام در فقط دولت قدرت. است مخالف امری چنین با باشد

 سوسیال که است کوچکی خوشبختانه و معین گروه مطلوب هم دولت نوع این. کند می میل

 .نیستند جزو آنها   دمکرات
 دارند. تأکید دمکراتیک نظام یک درآمد پیش عنوان به دولت از مدنی جامعة جدایی برها   لیبرال ب:

 اند؟ چنین نیزها   سوسیالیست آیا

 مستقل دولت از توان آن را می عبارتی به نیست، دولت ساختة تعریف، بر بنا مدنی جامعة ک:

 بیشتر چه هر را استقالل این و دارند تأکید دولت از مدنی جامعة استقالل این برها   لیبرال. شمرد

 و است دولت نابودی حکم در استقالل این شدن مطلق چون. مطلق طور به نه ولی خواهند، می
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 هم چندانی خریدار که بزنند ها حرف این از افراطیهای  لیبرال برخی شاید فقط. دمکراسی پایان

 لزوم به ولی گذارند، نمی مدنی جامعة استقالل افزایش بر را تأکیدها   دمکرات سوسیال البته. ندارد

 .لیبرالند کلّی معنای در چون پایبندند، آن استقالل و حرمت حفظ
 بدان این آیااند.  داشته سلطنتی استبداد و دینی حکومت علیه مبارزه از روشنی تاریخها   لیبرال ب:

 دهند؟ نمی اهمیتی دینی و اخالقی مبانی به که است معنی

 سیاست در اسالم دخالت طرفداران سوی از بیشتر امروزه که است آسانی ایراد این ک:

 از بعد بخصوص کنند، دفاع مذهبی قوانین اجرای از توانند نمی که اخیر گروه. شود می مطرح

 کهاند  یافته سیاست در مذهب پای داشتن نگه باز برای جدیدی راه اسالمی، حکومت تجربة

 که سیاست در اخالق حضور لزوم بر تأکید و اخالق و مذهب شمردن مترادف از است عبارت

 باشد خاطرتان اگر. نیست جدید وجه هیچ به حرف البته. شود تأمین مذهب طریق از است قرار

 نه جستند می را فساد رفع حکومت، شدن  اسالمی طلب با مردم اکثر هم اسالمی  انقالب طی

 .دیدیمالبته  که شد این نتیجه. را شرع قوانین اجرای

 اصل در مقصود قاعدتاً چه؟ یعنی حکومت شدن اخالقی اصالً که پرسید باید همه از اول

 است، فردی که را... یا سخاوت یا شجاعت نظیر فضایلی وگرنه است، حکومتگران درستکاری

 باید حکومت که گفت توان می حداکثر. نمود اطالق حکومت نظیر نهادی به آسانی به توان نمی

 پرور عدالت باید حکومت که گوییم می اگر. گرداند رهنمون سو این به را مردم و باشد پرور فضیلت

 فضیلت صاحب و سازد خویش ملکة را صفت این ورزی، عدالت با باید که نیست معنا بدین باشد

 نظام آن یعنی باشد، هدفش باید و است آن وظیفة عدالت ترویج که است این مقصود گردد،

 آن منطق مطابق هم حکومتگران و کند می تأمین را عدالت بیشترین که باشد برقرار سیاسی

 در مذهب دخالت تا ندارد، ارتباط مذهب به اخالق داشت توجه باید اینکه دیگر. کنند عمل

 بود درست چیزی چنین اگر. باشد پروری فضیلت یا فساد از ماندنش دور ضامن بخواهد حکومت

 به باید. شد نمی فاسدپرور و فاسد هانداز این  شناسیم، می همه که موجودی اسالمی  حکومت که

 سیاست از را مذهب ها، حرف این جای به شود، دور فساد دولت از خواهید می اگر که گفت اینها

 .الئیسیته دنبال بروید و کنید جدا

 در مذهب دادن دخالت برای است ترفندی هم این کردم، عرض طورکه همان نهایت، در

 بُعد هم اصالً که دکتر مصدق لیبرال حکومت. داد راه آن به بایست نمی وجه هیچ به و سیاست

 سیاسی کارنامة فقط نه اینکه نشانة و است نمونه هم هنوز درستکاری، نظر از نداشت، دینی

 .است تر روشن بسیار مذهبیان بخصوص و بقیه از هم شان اخالقی کارنامة بلکه ،ها  لیبرال
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 و سوسیالیسم مشابه ساختن از پس که خواهان اسالم سازی مشابه صنعت این به شما نظر ب:
 لیبرال را توان خود می آیا؟ چیست ،اند آورده روی لیبرالیسم به اکنون اسالمی  مارکسیسم

 نامید؟ مسلمان دمکرات

 صنایع جزو باید و است پُررونقی بسیار دکان سازی، مشابه صنعت فرمودید طورکه همان ک:

 بین سیاسی در ایدئولوژی آن و این با اسالم کردن مخلوط این .کرد آن را محسوب ایران دستی

 دین اختالط جهت در است ثابت گرایشی وجود نشانة بارزترین ایران، سیاسی فعاالن از بخشی

 روز انجام مد ایدئولوژی با دوره هر در کار این. است فساد سرچشمة خودش که سیاست و

 که ممکن تنها نه باشد، لیبرال مسلمان شخصی اینکه .است کرده هم تغییر دائم البته که گرفته

 کند، تعریف  اسالمی لیبرال عنوان به را خود سیاسی مشرب بخواهد کسی اگر ولی. است مطلوب

 بگوید اگر. نیست آن در که دهد می ارمغان لیبرالیسم به چیزی چه اسالمش که پرسید او از باید

 قبلی پاسخ مشمول که اخالق، بگوید اگر. است مغایر دمکراسی و لیبرالیسم با که اسالم، قوانین

 .گرانقدر چیست عنصر این ببینیم بگوید دانیم، نمی ما که هست دیگری چیز هم اگر. شود می

 که کند اضافه آن به لیبرالیسم از غیر چیزی اسالمی  صفت که است قرار یا کنم، خالصه

 که اینهایی. است زائد وجودش که کند اضافه آن به چیزی نیست قرار یا است، مزاحم وجودش

 تعطیل را اندکّ این است بهتر کنند، مردم به خدمتی خواهند می اگر بافند، می را هایی حرف چنین

 .بپردازند جدّی مسائل به و کنند
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 آمریکا در دمکراسی سوسیال -2-7

 کار( )مسعود نقره

1 

 ارتجاع و گرایان راست بزرگ، داران سرمایه مغرضانة و پایه بی تبلیغاتِ خالفِ دمکراسی سوسیال

 و طرفداران باورمندان، و نیست (2)ناپسند مردم و (1)غیرآمریکاییای  پدیده غیرمذهبی، و مذهبی

توماس "مبارزات  و تالش ،ها  دیدگاه اگر حتی. دارد و داشته آمریکا در بسیاری هواخواهان

"پین
 کم دستِ شود، گرفته نادیده آمریکا، متحده ایاالت ازبنیانگذاران ( یکی1737-1809) (3)

 . بود خواهد سال 120 حدود آمریکاییهای  دمکرات سوسیال یافتة سازمان فعالیت عمر

 حزب"رسمی در آمریکا اعالم موجودیت کرد،  طور نخستین حزب سوسیال دمکرات که به

"آمریکا دمکرات سوسیال
 متعددهای  جریان آمریکا در تاکنون تاریخ آن از. بود 1898 سال به  (4)

 و کرده انشعاب گاه، شده ادغام در هم گاه که ییها  جریاناند.  گرفته شکل دمکراتیک سوسیال

 و نشیب و اُفت رغم علی امااند.  شده دور یا نزدیک دیگر سیاسیهای  جریان به گاه

 سوسیال برنامة و ایده ترویج و تبلیغ با آمریکایی یها  دمکرات سوسیال فراوان،های  محدودیت

 طی در آمریکا در دمکراسی سوسیالاند.  داده ادامه خود تأثیرگذار مبارزه و فعالیت به دمکراتیک

                                                           
1. UnAmerican. 2. unpopular.  

3. Thomas Paine. 4. Social Democratic Party of America-SDP.  
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 تغییرات این. است گردیده تغییرهایی و دگرگونی دچار سازمانی، و مضمونی لحاظ به مدت، این

 و صنعت و علم پُرشتاب و عظیم پیشرفت و فرهنگ، سیاست اقتصاد، در عرصة ها تحول متأثر از

 در این. است داشته  کار نقش بازدهی باال بردن و تولید روند در پیشرفت این تکنولوژی بوده و

 به دمکراسی سوسیال کردن بَدَل از که هست و بوده اینها   دمکرات سوسیال تالش اما میانه،

 ارزشمندهای  از آموزه و منش روش این. بگیرند فاصله ناکجاآبادی و گونه مذهب ایدئولوژی یک

 سوسیال که نیست این سخن، این معنای رود. شمار می آمریکا به در دمکراسی سوسیال

 نفی و نقد اما دارد، و داشته خطاها و   لغزش است، بوده خطا و لغزش بدون آمریکا در دمکراسی

 .شود قلمداد می آموز و درس پُراهمیت نیزها   لغزش و خطا

های  چهره وها   شخصیت گفت و از سخن آمریکا در دمکراسی سوسیال توان از نمی

"دبس یوجین" همچونای  برجسته
"ویکتوربرگر" و (1)

ماندگار های  شخصیت از یکی. نبرد نام (2)

"فرانسیس پرکینز" نیز خانم
 و رسید وزارت مقام به آمریکا در که بود زنی نخستین او. است  (3)

های  خواست وها   برنامه از بسیاری وی(. 1933-45) شد "روزولت فرانکلین" کابینة کار وزیر

 ایجاد دنبال به "پرکینز". کرد عملی و مطرح خودهای  مسئولیت حوزة در را دمکراتیک سوسیال

و  اقتصادی عدالت تأمین برای داشت وظیفه دولت این او نگاه از. بود رفاهی و مدرن دولت

 این به او. کند مداخله رفاهی و اجتماعی خدمات تأمین و کار عادالنه قوانین وضع اجتماعی،

 ساعت 40» :نشود ویهای  خواست تحقق مانع کسی که پذیرفت را کار وزارت مسئولیت شرط

در  که کارگرانی به درمان هزینة و دستمزد پرداخت زخمتکشان، دستمزد افزایش کار در هفته،

 اجتماعی تأمین، کودکان کار کردن ممنوع بیکاری، بیمة شوند، می بیمار یا مجروح کار حین

و  شعار .«...و کارگران برای درمانی بیمة، اشتغال دولتی سازمان خدمات بازسازی کارگران،

 .ساخت عملی را آنان از بسیاری او که بود ییها  خواست

 ساالری مردم و دمکراسی کامل تحقق ،ها  دمکرات ، سوسیال"پرکینز" خانم تالش تداوم در

 ثروت، و قدرت عادالنة تقسیم، اجتماعی - سیاسی نظام و ساختار کردن دمکراتیزه آمریکا، در

 تعادل اجتماعی، - سیاسی و فردیهای  و آزادی حقوق دینی، و فرهنگی - سیاسی تکثرگرایی

 قرار تأکید مورد پیش از بیش را مدنی جامعه و بازار و خصوصی بخش و حاکمیت میان عادالنه

 اروپا در دمکرات سوسیال احزاب پیروزی دستآوردهای آن را از که، مدرن - رفاهی دولتند. داد

 امور اقتصادی، در مردم سود به که دولتی. شد آمریکا مردم از بزرگی بخش خواست، دانستند می

                                                           
1. Eugene Debs. 2. Victor Berger. 3. Frances Perkins.   
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 ملّی کار، قوانین وضع ثروتمندان، بر مالیات افزایش و درآمدها عادالنة توزیع بانکی، و مالی نظام

 حداقل به دسترسی امکان ایجاد رفاهی، و اجتماعی خدمات تأمین و اشتغال صنایع، کردن

 نظارت و مداخله کمک، بایست رایگان، می آموزش و بهداشت ویژه به خانوادگی و فردی نیازهای

 سوی از اجتماعی نیازهای تأمین که دارند و داشته تأکید واقعیت این بر بسیاری آمریکا در. کند

 روانی ویژگی به درستی، به اینان. بکاهد کاریابی و تالش برای خانواده و فرد نقش از نباید دولت

 و کار دنبال به شان، زندگی اولیة نیازهای تأمین صورت در کهاند  داشته توجهها   انسان از برخی

 در که تلخی واقعیت) .رفت نخواهند اجتماعی و اقتصادی سالمهای  رقابت وها   فعالیت

 .(شده است تجربه "موجود واقعاً سوسیالیم" اصطالح به کشورهای

2 

 پشتوانة با که است قدرتمندی حزب دو حکایت هر چیز، از بیش آمریکا، در سیاسی احزاب تاریخ

 حزب یی حزب دو ایناند.  کرده دست به دست سیاسی را قدرت مردم، از بخشی و تبلیعاتی مالی،

 سیاسی نقش دیگر، سیاسیهای  سازمان و احزاباند  نداده اجازه جمهوریخواه یی و دمکرات

 انحصار در جمهوری ریاست انتخابات ویژه به انتخاباتیهای  رقابت. نمایند ایفا ای را کننده تعیین

و  بوده فعال دیگری سیاسیهای  سازمان و احزاب آمریکا در. است داشته قرار حزب دو این

 سنا، مجلس انتخابات در احزاب ایناند.  معروف سوم احزاب یا اقلیت احزاب به برخی که هستند

 کرده ایفا نقشای  محله انتخابات و شهردار و فرماندار انتخاب ایالتی، مجالس نمایندگان، مجلس

 اند.  داشته ییها  موفقیت و

 بروز در فرانسه انقالب تأثیر نظر گرفتن در بدون آمریکا، سیاسی احزاب تاریخ بررسی

 در سال که دمکرات - جمهوریخواه حزب. بود خواهد ناقص آمریکا، در سیاسیهای  بندی صف

 جمهوریخواه، پیشوند حذف با 1828 سال در شد، تأسیس "جفرسون توماس" توسط 1792

 به ییها  بخش پیوستن و حزب این درونهای  دگرگونی. شد خوانده "دمکرات حزب"

 .گردید 1854 سال در جمهوریخواه حزب تأسیس و پیدایش نیز موجبها   فدرالیست

. است بوده متفاوت ایدئولوژیک و سیاسی های الیه وها   جناح حزب آمریکا، دمکرات حزب

ها   دمکرات سوسیال و سنتی های لیبرال میانه، های لیبرال راست،های  لیبرال کار، محافظه راست

 نسبی محدودسازی بر سرها   جناح این تفاوت و نظر اختالفاند.  بوده این حزب مختلفهای  جناح

 نقش درمانی، و خدمات بهداشت و اجتماعی های بیمه بهبود چگونگی آزاد، اقتصاد دولت، قدرت

 رشد و اجتماعی عدالت میان توازن ، مالیاتی نظام درآمد، کم و فقیر اقشار نیازهای در تأمین دولت
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 کنترل با مخالفتی ،ها  جناح این اکثر. مهاجرپذیر است و چندملیتی جامعة از دفاع اقتصادی،

 و همجنسگرایی از حمایت، مذهبی و ناسیونالیستیهای  تندروی با مبارزه، اسلحه توزیع و فروش

را  آمریکا از خارج در آزاد تجارت بازارهای رونق و خصوصی های بنگاه تقویت جنین، سقط

 کارگران، و پا خرده کشاورزان کارمندان،، متوسط طبقةهای  خواست غالب وجهها   دمکرات. ندارند

 داران سرمایه از بخشی حمایت مورد اما کنند، می طلب و نمایندگی را بیکاران و سیاهپوستان

 و فردی یها  آزادی توسعة، ثروتمندان  مالیات افزایش قدرت، از تمرکزگرایی. هستند نیز بزرگ

 در زدایی تشنج و وگو گفت اصل به پایبندی بشر، حقوق رعایت به تأکید و مدنی، اجتماعی

 حزب دمکرات سوسیال جناح. هستند حزب اینای  برنامه و مرامی  از مبانیِ خارجی، سیاست

 اجتماعی، و رفاهی امور در دولت پُررنگ نقش ایفای خواهان دیگرهای  جناح از بیش دمکرات،

 فردی،های  آزادی گسترش و انتخاباتی نظام کردن دمکراتیزه و رایگان بهداشت و آموزش

 . است سیاسی و اجتماعی

 نو، و سنتی کاران محافظه است، داده شکل مختلفهای  جناح نیز را جمهوریخواه حزب

 این لیبرال جناح رهبران بعضی. هستند حزب این اصلیهای  جناح ها لیبرال و راستگرا مسیحیان

 خدمات بهبود از ویژه به اجتماعی، مشکالت حل برای دولت بیشتر نقش ایفای حزب، جهتِ

 و کمتر مالیات حداقل، و کوچک دولت. کنند می حمایت بیکاری های بیمه و آموزشی و بهداشتی

 توافق مورد خصوصی بخش یها  فعالیت در دولت مداخلة و عدم آزاد تجارت های پایه تقویت

 بزرگ، صنعتیهای  مجتمع و صاحبان برجسته داران سرمایه. است حزبی مختلفهای  جناح

  کوشیده جمهوریخواه حزب تقویت در گوناگون نهادها وها   تشکل ،ها  شاخه در راستگرا مذهبیون

 روی پژوهش و جنین سقط همجنسگراها، با مخالفتاند.  کرده مداخله سیاسی امور در و

 و خانوادگیهای  ارزش" آنچه وها   پژوهش این از پزشکی برداری و بهره جنینی های سلول

 که مذهبی کمربندی. است حزب اینهای  جناحهای  ویژگی از خوانند می "مذهبی - اجتماعی

 شهرهای مرکزی و و جنوبیهای  ایالت از برخی در مانده عقب و و متعصب راستگرا مسیحیان

 . آید شمار می آمریکا بههای  از ایالت بسیاری در حزب این گاه تکیه ،اند کشیدهها   روستا و کوچک

 مشت قاطعیت، اعمال با همراه طلبی برتری و نظامیگری روحیة خارجی، سیاست عرصة در

 در دخالت المللی، بین مناقشات وها  درگیری از بین بردن برای زور و قدرت ابزار کاربُرد و آهنین

 ملّی، ابعاد در. غالب است حزب این در جهانی پلیس نقش ایفای و دیگر کشورهای داخلی امور

 حزب این ویژگی دولتی، کنترل و محدویت هرگونه بدون اسلحه حمل و خرید آزادی از حمایت

 دهد. نشان می بیشتر را
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 و تجاری و مالی یها  شرکت و نظامی صنایعهای  مجتمع به حزب این نزدیکی و وابستگی

 و سخنگو به را حزب این سرشار، سودهای کسب نتیجه در و بزرگ یها  بانک و اقتصادی،

 جمهوریخواهان دوقلوی حزب ،"پارتی تی." تشکیالت. است کرده بَدَل مجموعه این نمایندة

راستگرا  مسیحیان و کاران محافظه است که حزب این حزب در انشعاب نوعی حاصل نیز

 . است آنانهای  ویژگی از "نژادپرستی و هراسی بیگانه" و شود شناخته می

3 

 حزب راستگرا، مذهبیون فشار برابر در مقاومت تاریخ آمریکا، در دمکراسی سوسیال تاریخ

 نژادپرست و ناسیونالیستهای  جریان و دمکرات حزب مختلفهای  جناح برخی و جمهوریخواه

 با ییها  دورهدر  گسترده توانستند تبلیغات و مالی توانایی با احزاب، وها   جریان این. است بوده

 نیروهایی به را دمکرات سوسیال یها  شخصیت وها   جریان پنهان، و آشکارهای  فشار اعمال

 برای سختیهای  سال هفتاد، و شصت دهة .کنند بَدَل گمنامهای  شخصیت و ضعیف، و کوچک

"راستین بایارد". بود آمریکا درها   دمکرات سوسیال
 رهبراناز  تن ، دو(2)راندولف فیلیپ و (1)

"هرینگتون مایکل". بودند دوره این در دمکراسی سوسیال
 سوسیال پردازان نظریه از (3)

 و واژه ، همچنین خالق"حزب سوسیال دمکرات آمریکا"بنیانگذاران  و از آمریکا در دمکراسی

"کار محافظه نو" مفهوم
 برنامة و ایده تعالی در بزرگی نقش متعدد، انتشار آثار با، 70 دهة در  (4)

 (5).ایفا کرد آمریکا در دمکراسی سوسیال

 و ضوابط رعایت ضمن، دمکرات حزب چپ جناح عنوان بهها   دمکرات سوسیال از بخشی

 سوسیالهای  خواست طرح و تبلیغ برای حزب این موقعیت و امکانات از درستی به حزبی، قوانین

 و متعددهای  از راه و فرهنگی اجتماعی ، سیاسی مبارزات در ایناناند.  کرده استفاده دمکراتیک

 ایالتی کشوری، سایر انتخابات و سنا و نمایندگان مجلس جمهوری، ریاست انتخابات در مختلف

 اند. داشته فعال و حضور کرده شرکت هستند،ای  پیچیده قوانین دارایها آن از برخی که محلی، و

 از یکی آمریکا، جمهوری ریاست دورة امین 58 انتخابات مقدماتی مبارزة وها   رقابت دورة

اند  نداشته باور که آنان بسیارند. است کشور این در دمکراسی سوسیال عروج و اوجهای  دوران

                                                           
1. Bayard Rustin. 2. Philip Randolph.  

3. Michael Harrington. 4. Neo conservatism.  

، انتشیارات  یونسیی  کیریم  ةترجم ،متحده ایاالت در فقر دیگر، آمریکای کتاب،"هرینگتون مایکل" آثار از. 5
 .1353 خوارزمی، تهران،
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 ظرفیت و است زنده مخالفانش، پنهان فشارهای رغم علی آمریکا، در "دمکراسی سوسیال" که

 و اجتماعی سیاسی، مبارزة متن به حاشیه از تواند می و دارد را اجتماعی جنبش یک به شدن بَدَل

 انتخابات در دمکراسی سوسیال جنبشِ تعمیق و گسترش. بگذارد گام آمریکا جامعة فرهنگی

 از وسیعی بخش که سرزمینی در است داده نشان 2015 جمهوری ریاست مقدماتی دورة

 و نژادپرستان تحصیلکرده، و سواد کم عوام مذهبیون، بزرگ، داران سرمایه بازان، سیاست

 کمونیستِ و کمونیست، را سوسیالیست و سوسیالیست، را دمکرات سوسیال شهای نئوفاشیست

 جنبش تواند می دمکراتیک سوسیالهای  خواست وها   ایده دانند، می مُرده کمونیستِ را خوب

 بر فرهنگی و سیاسی کوشندگان و روشنفکران فقیر، و متوسط مردم پشتوانة به پویایی و عظیم

 گسترده و مالی امکانات دلیل به داران سرمایه اگر است داده نشان عظیم جنبش این. کند پا

 اعمال توانند می ،ای رسانه و تبلیغی وسایل و تدارکاتی، و مالی وسیعهای  توانایی به دسترسی

که  نیروهایی و شجاع، و الیق اعضایی و رهبران پشتوانة به نیزها   دمکرات سوسیال .کنند قدرت

 و طبقاتی همبستگی و دمکراتیکهای  نهاد و   سازمان سندیکاها، برخی امتیازات و امکانات از

 را خود سیاسی و مبارزاتیهای  برنامه وها   ایدهتوانند  می برخوردارند،  مردمیهای  زمینه و اجتماعی

 . رندبَ  پیش

 کهاند  دریافته سوسیالیسم، و دمکراسی سوسیال دشمنان حتی، مردم از بزرگی بخش

 بیان فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی،های  بحران بروز شرایط در دمکراسی سوسیال به گرایش

 و اجتماعی و اقتصادی نیازهای پاسخگوی زیادی حدّ تا برنامه و ایده این که است واقعیت این

 اقتصادی،های  بحران پیآمد اگرچه آمریکا در دمکراسی سوسیال عروج. است مردم فرهنگی

 این جسور و خردمند رهبران نقش اما است، جهان و آمریکا در اخیرهای  سال و اجتماعی سیاسی

سناتور  قاطعانه و شجاعانه دفاع. گرفت توان نادیده نمی جنبش این تحرک در را سیاسی جریان

 روشنفکرانترین  برجسته از تنها   ده و "سندرز برنی )برنارد(" آمریکایی، دمکرات سوسیال

 انقالب" طرح و دمکراسی سوسیالهای  برنامه و ها  ایده از آمریکا جامعة فرهنگی و سیاسی

 و آمریکایی جویان عدالت برای نویدی و امید دمکراسی، سوسیال حاکمیت معنای در "سیاسی

 . است جهان

4 

 الگویکند،  می یدمکرات معرف الیسوس کیکه خود را  "سندرز یبرن" ،ییسناتور آمریکا

سناتور  کیعنوان  به "سندرز"را ستوده است.  یناویاسکاند یدمکراسی در کشورها الیسوس
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از  یکیعنوان  بهره گرفته و بهاین رابطه از  ،به حزب دمکرات کیمستقل اما همکار و نزد

 یکه امروز نماد و سخنگواو  شده است. یانتخابات ةحزب دمکرات وارد مبارز نیا یداهایکاند

و عدالت بر بستر  یآزاد یبراها  سال شود، شناخته میدمکراتیک در آمریکا  الیجنبش سوس

 ةدر محل یهودی یا در خانواده 1941سپتامبر سال  8 یکند. و دمکراسی در آمریکا مبارزه می

بود،  ورکیویو مادرش اهل ن یمهاجر لهستان انیهودیمتولد شد. پدرش از  ورکیوین نیبروکل

به  "سندرز"هولوکاست از دست داده بودند.  انیاز بستگانشان را در جر یاریکه بسای  خانواده

 یحال از نوجوان نیبا ا .شرکت کرد یهودی فیرفت، در مراسم جشن تکل ورکیوین یعبر ةمدرس

( که بوتصی)ک یرفت و در مزارع اشتراک لیبه اسرائ 1963به مذهب نداشت. در سال  یا عالقه

را تجربه  هیرایپ یساده و ب یزندگ کیکرد تا  یکار و زندگ ،شد یاداره م یستیالیسوس یها وهیش با

با همسر اولش  1964و در سال  رفت کاگویدانشگاه ش برای تحصیل به یکند. پس از مدت

 بازگشت.  یو مزارع اشتراک لیازدواج کرد و دوباره به اسرائ

 یةاتحاد"به  کاگویآورد. در دانشگاه ش یرو یاسیبه مبارزه س یاز نوجوان "سندرز"

عنوان  به ی. ووستیآمریکا پ ستیالسوسی حزب جوانان ة، شاخ"خلق جوان یستیالیسوس

 یو جنبش حقوق مدن ینژاد یدر رابطه با برابر یل و مبارزات دانشجویسازمانگر تشکّ

برآمده از  یحزب ،"یآزاد هیاتحاد"عضو حزب  1971سال در بود.  لآمریکا فعا اهپوستانیس

های  دمکرات در رقابت الیسوس کیعنوان  به 1372. از سال شدجنگ و حزب خلق،  جنبش ضد

شهر  یشهردار ،آمریکا ی، مجلس سنا"ورمانت" یکسب مقام فرماندار یبرا یانتخابات

آمریکا شرکت کرد.  ةمتحد االتیا ندگانیمجلس نما یندگی، نما"ورمانت - نگتونیبرل"

داشته  بسیار   یسنا توافق و همکار یها دمکرات یمستقل، با رهبر استمداریس کی "سندرز"

 به عهده گرفت. نیز آمریکا یهای سنا تهیکم یدر برخ یهای  تیمسئؤل یاست. و

به  گرید یخالف نامزدها و آغاز کرد 2015  می 26خود را از  یانتخابات ةمبارز "سندرز"

متکشان حکوچکِ طبقات متوسط و جوانان و ز یها تیاز حما ،بزرگ یمال انیحام یجا

ای که در  یاسیس ةدر صحن. او بهره برد ی خودانتخابات غاتیتبل یها نهیتأمین هز یبرا ییآمریکا

مردم و  تیرفته است و اکثر زیشدن ن یقطب یشدت به سو به ی،زیو مرکزگر ییتکثرگرا نیع

 یشد. و یاسیوارد رقابت و کارزار ساند،  حول دو محور مشخص حلقه زده یاجتماع یها گروه

دمکرات  الیاحزاب سوس راز تبا ،ها یریگ و سمت یلحاظ مضمون که از صراحت اعالم کرد به

 ،یو فرهنگ یاجتماع - یاسیهای س خواستار تحقق دمکراسی در همة عرصه و ستا یاروپای

زندان،  یمدرسه به جا شیافزا گان،یتأمین آموزش و بهداشت را ،یاجتماع و یعدالت اقتصاد
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است.  دانثروتمن اتیمال شیافزا و دستمزد زحمتکشان شیافزا ،یتأمین اجتماع نیاصالح قوان

، یدر مبارزات انتخابات یداران برزگ از تأثیرگذار هیخواهان کوتاه کردن دست سرما "سندرز"

 ،یگرباشان جنسحقوق د ی،تیو جنس یو مذهب ینژاد  ضیمبارزه با تبع ،یاصالح نظام انتخابات

 ی راپلماسیو د یطلب صلح یاست. و نیزم ةمعضل گرم شدن کر ژهیو به ستیز طیحفظ مح

را  گرید یکشورها یعدم دخالت در امور داخل ی وخارج استیس ةدر حوز یطلب جنگ یجا به

در جهتِ با شناخت از موانع  "سندرز"اش اعالم کرده است.  یخارج استیس یاصل یمحورها

 ،یهای مذهب داران، تعصب هیاز سرما یبخش بزرگ یریناپذ یریس ، که آن راهایش تحقق خواست

 یروینبا که است باور  نیا و بر گذاشته است دانی، پا به مداند می یستیونالیو ناس  قومی ،ینژاد

 .برداشت انیموانع از م نیتوان ا می انهیجو خواهانه و عدالتیهای آزاد دهیمسلح به ا  مردمی

به  نیمهاجر یاست که برا معتقد و ستمهاجرت به آمریکا نیدنبال اصالح قوان هب "سندرز"

 یاز کارگران خارج یکش شود. او مخالف بهره جادیا تیتابع یبه سو یقانون یریمس دیآمریکا با

از  یاریبس یکارگر مهمان مخالف است. و یها و با برنامه ستآمریکا دربا حداقل دستمزد 

کشورها  گریاطالعات آمریکا به د یفناور یاز کارها یادیانتقال شمار زها را مسئول  شرکت

ی اعالم کرده است و آن را طرح ،باز یمرزها استیمخالفت خود را با س یداند و در موارد می

او خود  ی،خارج استیس ةدر عرص .گردد می یرفتن مفهوم دولت ملّ که منجر به از دست داند می

 گر،ید یمخالف دخالت آمریکا در امور کشورها کند و می یمعرف طلب وگو و صلح را اهل گفت

 28 یکودتا دررا و عملکرد آمریکا  استیس همچنیندر کشورهاست.  میرژ رییتغ استیس ژهیو به

و کوبا را  کاراکوئهین نادا،در گواتماال، گرا ی و نیزلیدوران آلنده در ش ران،یدر ا 1332مرداد 

صادر  یها قطعنامه هیعل 2002و  1991 یها در سال "سندرز"آور خوانده است.  انینادرست و ز

مخالفت کرد. اما  2003داد و با اشغال عراق در سال  أیعراق ر هعلی زور از استفاده ة مجوزکنند

 موافق داد.  أیر 2001در سال  ها ستیترور هیعل  نظامی یرویبه استفاده از ن

 طیشرا زیو ن یو اجتماع یفرهنگ ،یهای اقتصاد و تحول رییبا شناخت از تغ "سندرز"

 یاسیس یمش گفتمان و نیبا تدو ی،و اجتماع یهای طبقات یآمریکا و قشربند یو اقتصاد یاسیس

پا به  ،روشنفکران و زحمتکشان از یجوان و بخش یرویها، و با اتکا به ن  و تحول رییمنطبق بر تغ

اما  ،نگرفتند یآغاز او را جدّ ها در  و رسانه  مبارزه گذاشت. اگرچه افکار عمومی ورقابت  دانیم

بزرگ به نام  یتیکردند، به واقع تیهای او حما که از شعارها و برنامه  مییعظ یرویبا ن جیتدر هب

. در رفتندیاجبار پذ او را به تیو اهم تیگردن نهادند و جدّ "سندرز یبرن"دمکراسی و  الیسوس

، "وارن زابتیال"همچون  یمطرح یسناتورها ،یو فرهنگ یاسیاز روشنفکران س یاریبس ارکن
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 ، ویرسد نظر می سفانه بهأمت اند. کرده تیحما "سندرز"از  "یجف مرکل"و  "گابارد یتولس"

از حزب دمکرات نخواهد بود، اما نقش  یجمهور استیر دیعنوان کاند به یمبارزه انتخابات روزیپ

 ،و جسورانه روزمندانهیپ "سندرز یبرن"و فرهنگ آمریکا زده است.  استیس ةعرصبر را  شیخو

و دمکراسی در  یرفاه، آزاد تیکرده است که در روند تحقق و تثب تیو تقو یرا رهبر یجنبش

 آمریکا تأثیرگذار خواهد بود. ةجامع
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 سوئد دمکراتحزب سوسیال  ةاساسنام -1-3

 (2009سوئد )سال  دمکراتبرگرفته از مجمع عادی حزب سوسیال 

 اهداف: 1فصل 

 یةری همیرابیو ب ییدمکراسی ایه آل ای براساس ایده اد جامعهیایج دمکراسیدف سوسیال یه
های آزاد و برابر که با  ای است از انسان ایجاد جامعه دمکراتیکهدف سوسیالیسم  .ستها انسان

 کنند.  همبستگی در کنار یکدیگر زندگی می
مسیر دلخواه خود رشد  عنوان یک فرد مستقل و در هر یک از آحاد جامعه حق دارد آزادانه به

 امور جامعة خود را داشته باشد. حق دخالت درهمچنین کند و حق کنترل زندگی خود و 
از آزادی: آزاد بودن فرد از اجبارها و فشارهای بیرونی، آزادی از گرسنگی، نادانی و منظور 

رشد و  ، آزادی درها گیری معنی حق مشارکت در تصمیم ترس از آینده است. همچنین آزادی به
در انتخاب  و آزادی اختیار ،برخورد با دیگران ةرفت و آمد و در نحو آزادی در ،تعالی شخصی

 و در تعیین سرنوشت خود است.  خود زندگی ةخود، در ادارزندگی  مسیر
 ،اش نظر از پیشینه که هر فردی، صرف معنی این ست. برابری بها آزادی انسانی مستلزم برابری

برابر امور جامعة خود را  درفرصت ساختن زندگی خود و حق دخالت  بایست می دیگران ةانداز به
راه و روش و رشدی متفاوت ویژه حق انتخاب  به و خابداشته باشد. این برابری شامل حق انت

 قدرت در یها هایی که منجر به سلطه و انقیاد و نابرابری بدون وجود تفاوت ،با دیگران است
 گذارد.  می گردد و بر جامعه و زندگی روزمرة مردم اثر می
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 برای تحقق آزادی و برابری، هم رعایت و حفظ حقوق فردی الزم است و هم یافتن

فرصت و امکان رشد  های فردی و جمعی، تا هم آزادیهای اساسی برای مشکالت  حل راه

 نفع همگان است، تحقق یابد.  جهتِمین گردد و هم آنچه که بهترین راه أشخصی افراد ت

 ،پذیر نیست تحقق منافع جمعی، بدون وجود همبستگی و همکاری میان مردم امکان

 ،بهترین جامعه .ایم به یکدیگر وابسته ما ةآید که هم میاتحاد اجتماعی از این درک بر

ده باشد. یرام به یکدیگر بنا شیه و احتیم با مالحظأای است که براساس همکاری تو جامعه

و بتوانند در حل  برخوردار بودههای مساوی  حقوق و فرصتاز بایست  می افراد جامعه تمام

هر فردی وظیفه دارد برای حل مشکالت جامعه قبول  کنند.نقش ایفای خود  ةجامع مسائل

   مسئولیت نماید.

از خودپرستی  یاما نوع ،شود میهمبستگی اجتماعی مانع رشد و تعالی فردی و موفقیت او ن

ی ها پردازد و منافع جمعی را قربانی خواسته می که برای نفع شخصی به استثمار دیگران

 بپذیرد. دتوان نمیاین همبستگی را  ،کند می استثمارطلبانه و منافع شخصی

 بایست در اختیار افرادی باشد که دوشادوش هم جامعه را تمامی قدرت در جامعه می 

بینجامد،  دمکراسیی اقتصادی هرگز نباید به محدود کردن ها سازند. منافع و خواسته می

ی ها ی برنامهبرا و داشتهاست که همیشه این حق را برای خود محفوظ  دمکراسیبالعکس این 

 بازار آزاد را محدود کند.  ]قدرت[ و گذارد میاقتصادی شرط و شروط 

ی گوناگون و گسترده اعمال گردد. سوسیال ها در سطوح و جنبه بایست می دمکراسی

عنوان شهروندان و  مردم به ،ست که در آنا ای در تالش و تقال برای ایجاد جامعه دمکراسی

 طور مشخص و هر روزه هخود ب اطرافو نیز بر محیط  یطورکلّ هب جامعهافراد آزاد بتوانند بر 

ای هستیم که در آن هر فرد  تأثیرگذار باشند. ما در تالش و تکاپو برای داشتن سیستم اقتصادی

 توزیع ةنحو تواند بر جهت و کننده می بگیر و یک مصرف عنوان یک شهروند، یک حقوق به

 کاری تأثیر بگذارد.  های شرایط و سازمان محیط بر نیز و کاالهای تولیدشده

روابط سازنده نیز و همبستگی و  دمکراتیک اساساست که  این دمکراسیسوسیال  مانآر

ای است  هدف ما داشتن جامعه. ابعاد آن تحقق یابد ةهم و در سرتاسر اجتماعو  در میان مردم

ی نژادی و ها بدون جداسازی ،طبقاتیای بدون تمایزات  جامعه ،پذیری گری و سلطه سلطه آزاد از

ست و برای همه نیاز ا که به حضور جایی .مذهبی یا قومی، بدون پیشداوری و تعصب و تبعیض

 بتواند رشد کند و هر کودکیتا  دارد برابر یکه هر کس حق مساوی و ارزش جایی ،همه جا هست

عنوان یک فرد مستقل رشد و  هکه هر کس آزاد است ب جایی ،شودانسانی بالغ و مستقل و آزاد 
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 ها حل راه آزاد است در همکاری برابر و وفادارانه با دیگران برای یافتن بهترین پیشرفت کند و

 طریق نماید. ارائة برای مشکالت اجتماعی تالش کند و

 ةهای گذشته به ما رسیده است و در کور از نسل دمکراسیی سوسیال ها این ایده

های  د و جهدها و تالشجِ ةنیروی محرکه هم ها بسیار شکل گرفته است. این ایده های هتجرب

در این  ،ییدمکراسی درخت سوسیال ایه ترین ریشه عمیق. استده یی و آینیکنون ییسیاس

ارزش  ار مقدس و بایرد انسانی بسیید و هر فیها برابرن که همة انسان دارنده یریشباور 

 .شود محسوب می

 اساسنامة حزب: 2فصل 

 وظایف حزب - 1

بنا نهاده شده  دمکراسیجنبشی همگانی است که براساس  ،در کشور سوئد دمکراسیسوسیال 

است. بصیرت سیاسی حزب در مورد آیندة جامعه، به ارتباط نزدیک و تنگاتنگ اعضاء و 

خوبی رو حزب باید یک جنبش محبوب همگانی باشد که به  از این دهندگان وابسته است. یأر

 .ایفا نمایدثر ؤمردم ریشه دوانده و نقش م ةدر زندگی روزمر

 های حزب: مسئولیت

 باور دارند.  دمکراسیسوسیال  های بنیادین افرادی که به ارزش ةوارد کردن هم ˗

ی ها براساس برنامه دمکراسیهای سوسیال  ترغیب افکار عمومی در جهت آرمان ˗

 حزب.

 .دمکراسیهای سوسیال  و سیاست ها هتوسعه و رشد باورها، برنام تالش در ˗

 های انتخاباتی. همآهنگ کردن کمپین ریزی و برنامه ˗

و  های شهر در انجمن دمکراسیهای سیاسی سوسیال  همآهنگ کردن فعالیت ˗

 استان و کلیساهای سوئد.

 المللی حزب. های بین همآهنگ کردن فعالیت ˗

 کارگری.ی ها اتحادیه های سیاسی توسعة استراتژیک فعالیت ˗

 ی سیاسی در اتحادیة اروپا.ها انتخاب نماینده ˗

 های حزب. بخش سازمانی درة ی توسعها برنامه ها و حمایت از فعالیت ˗

 حزب. یریزی استراتژیک در جهت افزایش تعداد اعضا برنامه ˗

 نام اعضاء و دریافت حق عضویت از اعضاء. های ثبت توسعة سیستم ˗



328      سوسیال دمکراسی در ایران 

 ها نسازما -2

های محلی حزب محسوب  سازمان ،دمکراتی سوسیال محلّ های باشگاهها و  انجمن :1ماده 
 شوند.  می

 (1)کارکنانهای  به کمون که آورند می وجود هب محلی را یها شعبه و پیوسته  هم  به ها انجمن
 ی محلیها . شعبهشوند محسوب میهای اصلی محلی حزب  عروف است. اینها سازمانم

های اصلی  ها سازمان . بخشنمایند ایجاد میهای حزب را  پیوسته و بخش هم به نیز
   دهد. می جمع آنها حزب را تشکیل وی حزبی هستند ها منطقه

 است: یافتهتشکیل  های زیر حزب از بخش :2ماده 
بخش استکهلم، بخش استانی استکهلم، بخش استانی اوپساال، بخش سودرمانلند، 

جونکوپینگ، بخش کرونوبرگ، بخش استانی کالمار، بخش اوسترگاتلند، بخش استانی 
هالند، بخش گوتمبرگ، بخش  بخش گاتلند، بخش بلکینگ، بخش اسکانه، بخش

استانی بوهوس، بخش استانی نورا الوزبورگ، بخش اسکارابورگ، بخش وارملند، بخش 
استانی اوربرو، بخش وستمنلند، بخش داالرنا، بخش گاولبورگ، بخش وسترنورلند، 

 استانی واسترنورلند، بخش استانی جمتلند. بخش
گیری  کنگره حزب باالترین مرجع تصمیم گیرندة حزب میباشد. مراجع دیگرتصمیم :3ماده 

 رئیسه ملی حزب و کمیته اجرایی آن. حزب عبارتند از: شورای حزب، هیئت

 نام اعضاء و حق عضویت ثبت -3

های محلی و همچنین  اعضاء در سازماننام  رئیسه ملّی حزب، مسئولیت ثبت هیئت: 1ماده 
 دریافت حق عضویت اعضاء را بر عهده دارد.

های حزب، امکان دسترسی  های محلی یا بخش های محلی، شعبه به هر یک از سازمان
 شود. نام اعضاء داده می مناسب به سیستم ثبت

و پرداختی  هر یک از اعضاء مبلغی را که شامل جمع حق عضویت در انجمن/ باشگاه: 2ماده 
عنوان حق عضویت پرداخت  شود را به به شعبة محلی، به بخش حزب و به حزب می

 کند. می
های دانشجویی و یا باشگاه  های مذهبی، باشگاه های زنان، گروه اعضایی که در باشگاه

 4جوانان سوسیال دمکرات سوئد عضویت دارند، حق عضویت خود را مطابق با ماده 
 کنند. پرداخت میاساسنامه  3بخش 

                                                           
1. Workers Municipalities. 
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رئیسه ملّی  رئیسه ملّی حزب ارسال گردند. هیئت مبالغ حق عضویت باید برای هیئت
های سوسیال  ها، دفاتر محلّی و انجمن های هر یک از بخش حزب سپس پرداختی

 دسامبر هر سال ارسال نماید. 31ژوئن و  31های  بایست در تاریخ دمکرات را می

رئیسه ملّی حزب  های کارگری محلّی، توسط هیئت یرش اتحادیهمقررات مربوط به پذ: 3ماده 
 شوند. تعیین می

 کنگرة حزب - 4

 گیرندة حزب است. کنگرة حزب باالترین مرجع تصمیم :1ماده 
شود. کنگرة  کنگرة عادی حزب، در طول سال، قبل از سال انتخابات برگزار می

گیری  حزب یا براساس رأی رئیسه ملّی ای حزب، در صورت درخواست هیئت دوره میان
 گردد. اساسنامة حزب برگزار می 11منطبق با بخش 

ماه قبل از تاریخ  10بایست حداقل  اطالعیة مربوط به برگزاری کنگرة حزب می: 2ماده 
تواند  ای حزب می دوره رئیسه ملّی حزب ابالغ شود. کنگرة میان برگزاری، توسط هیئت

رئیسه ملّی  برگزار گردد. برای انجام این کار، هیئتبدون در نظر گرفتن این مدت زمان، 
 نماید. اساسنامه عمل می 5و 4حزب براساس مواد مطرح شده در بخش 

 های حزب باشد. نماینده از بخش 350بایست متشکل از  کنگرة حزب می: 3ماده 

های حزب، یک نماینده به ازاء هر سیصد و پنجاه عضو حزب  در هر یک از بخش: 4ماده 
گردد. تعداد  شده به حزب تعیین می شود. تعداد اعضاء با رجوع به آمار گزارش تخاب میان

دسامبر سال قبل از برگزاری  31های هر بخش، براساس تعداد اعضاء در روز  نماینده
 شود. کنگره تعیین می

ک نفر به مانده، هر ی های باقی نفر باشد، از نماینده 350ها کمتر از  اگر تعداد نماینده: 5ماده 
گیرد که بیشترین تعداد عضو اضافه را دارد. اگر تعداد اعضای اضافه،  بخشی تعلق می

 پذیرد. مساوی باشند، انتخاب نماینده به قید قرعه انجام می

رئیسه ملّی حزب، در مورد تعداد نمایندة قابل  حداقل نُه ماه قبل از برگزاری کنگره، هیئت :6ماده 
 نماید. ها اعالم می گیری کرده و نتیجه را به بخش یمانتخاب برای هر بخش تصم

گروه پارلمانی حزب سوسیال دمکرات و گروه حزب سوسیال دمکرات سوئد در اتحادیة : 7ماده 
کنند. این نمایندگان  ازاء هر ده عضو، یک نماینده انتخاب می اروپا از میان خود به

رانی در جلسات و مطرح کردن بایست در جلسات کنگره شرکت نمایند و اجازة سخن می
 پیشنهاد را دارند.
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های  شده توسط کنگره، اعضای کمیسیون برنامة حزب، رؤسای بخش بازرسان تعیین:  8ماده 

ای  های مقامات محلّی و منطقه مدیرة انجمن نماینده از گروه حزب در هیئت 2حزب و 

نی کرده و پیشنهادها سوئد، حق دارند در جلسات کنگره شرکت نمایند و در آنجا سخنرا

 را مطرح کنند.

ان سوسیال دمکرات سوئد، مسیحیان سوسیال یزنان سوسیال دمکرات سوئد، جوان:  9ماده 

دمکرات و انجمن دانشجویان سوسیال دمکرات، هر یک حق دارند یک نماینده برای 

و توانند در مجمع سخنرانی کرده  شرکت در کنگره انتخاب نمایند. این نمایندگان می

 پیشنهاد بدهند.

مدیرة  ماه قبل از شروع کنگره، توسط هیئت 3مجوز هر یک از نمایندگان حداقل : 10ماده 

 گردد. بخش صادر شده و به دفتر حزب ارسال می

بازرسی مجوزها توسط بازرسان حزب انجام شده و باید تا قبل از شروع به کار کنگره : 11ماده 

 تمام شود.

رئیسه ملّی حزب تعیین  موضوعات بحث در کنگره، توسط هیئت دستور جلسات و: 12ماده 

 گردد. می

شوند. کنگره  کمیتة تعیین نامزدها و کمیتة بازرسان، توسط شورای حزب منتصب می: 13ماده 

 های خود و دستور کارشان را تعیین نماید. تواند کمیته می

 مطرح کنند.را کرده و پیشنهاد توانند در کنگره سخنرانی  رئیسة حزب می اعضای هیئت: 14ماده 

تواند یک رأی بدهد.  ها حق رأی دادن در کنگره را دارند. هر نماینده می تنها نماینده :15ماده 

 قابل انتقال نیست. رأی حق

ها،  شود. در صورت درخواست نماینده صورت باال بردن دست انجام می گیری به رأی :16ماده 

 یرد.گ صورت مخفی صورت می گیری به رأی

های رأی نوشته  گیری مخفی، نام کاندیداها براساس حروف الفبا روی برگه در رأی

 خواهد شد.

رأی معتبر، باید شامل تعداد دقیق کاندیداها باشد. برگ رأیی که تعداد بیشتر یا کمتری 

 شود. کاندیدا را نشان دهد، باطل محسوب می

شوند، مگر اینکه کنگره تصمیم  میکاندیداهایی که بیشترین رأی را کسب کنند انتخاب 

 بگیرد که اکثریت مطلق برای انتخابات الزم است.

آمدة نمایندگان، مساوی باشد، مرحلة دوم  دست گیری تعداد رأی به چنانچه در رأی
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نماینده رأی مساوی داشته باشند، انتخاب به قید  2گیرد. اگر تنها  انتخابات انجام می

 شود. قرعه انجام می

دست آمدة نمایندگان، مساوی  گیری با باال گرفتن دست، تعداد رأی به در رأیچنانچه 

 گیرد. باشد، انتخاب به قید قرعه انجام می

ی سوسیال دمکرات، حزب یا سازمان محلّ یشده توسط اعضا های مطرح پیشنهاد: 17ماده 

. پیشنهاد ی ارائه شوندشده به مقام اجرایی شعبة محلّ تا زمان اعالم بایست حداکثر می

عنوان  تواند پیشنهاد را به گیرد. شعبه می در جلسة شعبة محلی مورد بحث قرار می

را رد کند. پیشنهاد  یا اینکه آن نمایدطرح خود یا پیشنهاد یکی از اعضای خود مطرح 

تواند  ها می تواند توسط مسئولین اجرایی بخش مطرح شود. پیشنهاد همچنین می

ب و کمیته اجرایی آن و همچنین توسط کمیسیون ی حزرئیسه ملّ توسط هیئت

ی حزب، حق ارائة ملّ ةرئیس ارائه شود. در صورت تصمیم هیئت نیز ریزی برنامه

دوره ارائه  میان ةماند. طرحی که به کنگر دوره باقی می میان ةپیشنهاد تا زمان کنگر

 ةنشست کنگراطالعیه برای  موضوعاتی باشد که در ةتواند دربار شود، فقط می می

 .دوره اعالم شده باشد میان

ماه قبل از برگزاری کنگره به دفتر حزب ارسال شود. هر  6بایست حداقل تا  طرح می: 18ماده 

 پیشنهادی که بعد از این موعد ارائه گردد، در کنگره مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

شده است.  مطرحرئیسه ملّی حزب، مسئول پاسخگویی به پیشنهادهای  هیئت :19ماده 

رئیسة ملّی  بایست از طرف هیئت شده می های مطرح ها و طرح پیشنهادها، پاسخ

های حزب و نمایندگان  های محلی، بخش ماه قبل از مجمع، به شعبه 6حداقل تا 

 کنگره ارسال شوند.

ریزی  رئیسة ملّی حزب به پیشنهاداتی که مربوط به برنامه قبل از پاسخگویی هیئت: 20ماده 

 ریزی حزب ارائه گردد. بایست به کمیتة برنامه باشند، آن پیشنهادات می زب میح

رئیسة ملّی حزب به کنگرة عادی  بایست توسط هیئت های ساالنة کنگره، می گزارش: 21ماده 

 حزب ارائه شود.

االجرا  ها و اساسنامه، بالفاصله الزم های کنگره در مورد برنامه تصمیمات و اصالحیه: 22ماده 

 هستند، مگر اینکه کنگره تصمیم متفاوتی اتخاذ نماید.

ها و  های محلّی، بخش ماه به شعبه 12بایست حداکثر تا  صورتجلسة کنگره می: 23ماده 

 نمایندگان کنگره فرستاده شود.
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 انتخابات نمایندگان کنگره -5

های انتخابیة  های حزب به حوزه برای برگزاری انتخابات نمایندگان کنگره، بخش :1ماده 

های انتخابیه و همچنین تعداد  رئیسة بخش، حوزه شوند. هیئت تر تقسیم می کوچک
 کند. نمایندگان و معاونان آنها را در هر حوزه تعیین می

ها و  های محلّی و انجمن های انتخابیه و معرفی نمایندگان به شعبه تعیین حوزه: 2ماده 
 ماه قبل از تاریخ شروع کنگره باشد. 8های سوسیال دمکرات نباید کمتر از  باشگاه

ماه قبل از کنگره انجام گیرد و نتایج باید حداکثر تا  6انتخابات نمایندگان، نباید زودتر از  :3ماده 
 ماه قبل از کنگره اعالم شود. 4

روز طول بکشد. زمان و مکان انتخابات  2حداقل به مدت انتخابات نمایندگان باید  :4ماده 
های  شود. مسئولین اجرایی بخش های محلّی تعیین می توسط مسئولین اجرایی شعبه

کنند. اگر بیش  گیری می محلّی همچنین در مورد امکان انجام انتخابات پستی تصمیم
رئیسة  به هیئت گیری از یک شعبه در حوزة انتخابیه وجود داشته باشد، این تصمیم

رئیسه بخش  گیری از طریق پست، توسط هیئت گردد. مقررات رأی بخش واگذار می
 شود. تعیین می

روز قبل از تاریخ انتخابات،  14باید حداقل تا  شعبة محلّی حزب سوسیال دمکرات می: 5ماده 
گردد که همة اعضاء اطالع  مطمئناعضاء را از طریق آگهی و مکاتبه مطلع کند و 

 اند. فتهیا

توانند در انتخابات  تمامی اعضای حزب که حق عضویت خود را پرداخت کرده باشند، می: 6ماده 

 اند، شرکت نمایند. شان کاندید شده ای که از شعبة محلّی نمایندگان کنگره

 دهنده معتبر باشد. در زمان رأی دادن، باید عضویت رأی: 7ماده 

 شود. رأی مخفی انجام می انتخابات نمایندگان از طریق:  8ماده 

هر یک از اعضاء، حق معرفی کردن کاندیداهای خود را دارد. اسامی کاندیداها باید در  : 9ماده 

بایست  شده به مدیر اجرایی شعبة محلّی اعالم شود. شعبة محلّی می مدت زمان اعالم
های رأی  رئیسة بخش برگ رئیسة بخش ارسال کند. هیئت اسامی کاندیداها را به هیئت

نماید. اسامی تمامی کاندیداهای حوزة  محلّی ارسال می های را تهیه کرده و به شعبه
ترتیب حروف الفبا نوشته شود. تعداد نمایندگان کاندید شده باید  بایست به انتخابیه، می

رئیسه بخش  های رأیی که توسط هیئت های رأی نوشته شده باشد. تنها برگه روی برگ
 اند. شوند، قابل استقاده تهیه می



     333: اساسنامة حزب سوسیال دمکرات سوئد   3فصل 

هایی که تعداد  برگ رأیی معتبر است که تعداد کاندیداها را ذکر کرده باشد. برگه :10ماده 

 باشد. کاندیداهای بیشتر یا کمتر داشته باشد، دارای اعتبار نمی

های رأی را به همراه  روز پس از پایان انتخابات، برگه 8بایست تا  شعبة محلّی می :11ماده 

 رئیسة بخش ارسال نماید. ی هیئتپروتکل انتخابات در پاکت دربسته، برا

رئیسة بخش یا  بایست در روز شمارش باز شوند و شمارش توسط هیئت ها می پاکت: 12ماده 

هفته قبل از برگزاری  15بایست تا  رئیسه مشخص کرده است می افرادی که هیئت

ها و  های محلّی، انجمن کنگره انجام شده باشد. قبل از شروع شمارش، بخش

 سوسیال دمکرات باید از زمان و مکان شمارش مطلع شوند. های باشگاه

اعضایی که بیشترین رأی را درهرحوزه کسب کنند به عنوان نماینده انتخاب میشوند.  :13ماده 

اند.  معاونین نمایندگان، کسانی هستند که بیشترین رأی را پس از نمایندگان کسب کرده

 پذیرد. کشی انجام می گیری با قرعه تصمیمچنانچه دو نماینده تعداد رأی مساوی باشند، 

های محلّی،  رئیسة بخش بالفاصله پس از اتمام شمارش آرا، نتایج را به شعبه هیئت :14ماده 

 نماید. های سوسیال دمکرات اعالم می ها و باشگاه انجمن

 شود. رئیسة بخش تعیین می دفتر انتخابات توسط هیئت :15ماده 

ی حزب شرایط انتخابات را در تعارض با اساسنامة حزب بداند و اگر یکی از اعضا :16ماده 

روز پس از اعالم نتایج، اعتراض خود را  5بایست حداکثر تا  بخواهد اعتراض کند، می

 رئیسة بخش اعالم نماید. به هیئت

رئیسة ملّی حزب ارسال  همراه توضیحات به هیئت رئیسة بخش اعتراضیه را به هیئت

گیری مغایر با اصول  رئیسة ملّی حزب به این نتیجه برسد که رأی تکند. چنانچه هیئ می

بایست دستور برگزاری انتخابات مجدد در حوزة مربوطه  اساسنامه، انجام شده است، می

 را صادر نماید.

 شورای حزب  - 6

رئیسة ملّی حزب عمل کند. قبل از  عنوان ارگان مشاور هیئت بایست به شورای حزب می: 1ماده 

رئیسة ملّی حزب دستورجلسه و موضوعات بحث در جلسه را مشخص  لسه، هیئتهر ج

 کند. می

صورت هر زمان که  شود. در غیراین بار در سال برگزار می شورای حزب حداقل یک :2ماده 

 گردد. رئیسة ملّی حزب درخواست نماید این جلسة برگزار می هیئت
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هفته قبل از  2رئیسة ملّی حزب حداقل  ئتبایست توسط هی اعالمیة برگزاری شورا می :3ماده 

 تاریخ برگزاری جلسه ارائه شود.

نماینده است که مشابه کنگرة عادی حزب از نمایندگان  120شورای حزب شامل  :4ماده 

 های حزب تشکیل شده است. بخش

نمایندگان و معاونان شورای حزب، توسط مجمع بخش، در سال برگزاری کنگرة عادی 

 شوند. سال  تعیین می 4اتمام کنگره برای مدت حزب و پس از 

رئیسة ملّی حزب و معاونان کمیته اجرایی باید به جلسات  اعضای کمیته اجرایی و هیئت :5ماده 

 شورا فرا خوانده شوند و در آنجا حق سخنرانی و ارائة طرح در جلسات را نیز دارند.

کند،  جلسات را پیدا نمی رئیسة ملّی اجازة حضور در که یک عضو عادی هیئت زمانی

های جانشین به ترتیب باالترین رأیی که آورده است، باید به شورا  یکی از عضو

 خوانده شود و در آنجا حق سخنرانی و ارائة طرح در جلسات را دارد. فرا

گروه پارلمانی حزب سوسیال دمکرات و گروه سوسیال دمکرات سوئد در پارلمان اروپا، : 6ماده 

بایست در  کنند. نماینده می عنوان نماینده انتخاب می عضو به 30ازاء هر  بهیک نفر را 

 شورای حزب حضور پیدا کند و در آنجا حق سخنرانی و ارائة طرح در جلسات را دارد.

های حزب  ریزی، رؤسای بخش بازرسین منتخب کنگرة حزب، اعضای کمیسیون برنامه :7ماده 

ای سوئد، حق  رئیسة انجمن مقامات محلّی و منطقه نماینده از گروه حزب در هیئت 2و 

 شرکت در جلسات، حق سخنرانی و ارائة طرح در جلسات را دارند.

زنان سوسیال دمکرات سوئد، جوانان سوسیال دمکرات سوئد، مسیحیان سوسیال  : 8ماده 

دمکرات سوئد و انجمن دانشجویان سوسیال دمکرات سوئد، حق شرکت در جلسات، 

 و ارائة طرح در جلسات را دارند. حق سخنرانی

شورای حزب وظیفة انتخاب کمیتة معرفی نامزدها و کمیتة بازرسین را برای دورة جاری :  9ماده 

 کنگره بر عهده دارد.

 باشد. عضو جانشین می 6عضو عادی و  11کمیتة معرفی نامزدها شامل 

کند، یکی از عضوهای  که یک عضو عادی اجازة حضور در جلسات را پیدا نمی زمانی

شود و در آنجا حق دارد  ترتیب باالترین رأیی که آورده است، فرا خوانده می جانشین به

 سخنرانی کند و پیشنهاد بدهد. 
رئیسة ملّی حزب، کمیتة  کمیتة معرفی نامزدها وظیفة آماده کردن انتخابات هیئت

البدل( در کنگره را بر  ریزی و جانشینان )اعضای علی رایی، بازرسین، کمیسیون برنامهاج
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ها را طبق  اساسنامة حزب و همچنین انتخابات کمیته 10و  9و  8و  7های  طبق بخش

 اساسنامه بر عهده دارد. 4بخش  13ماده 

گیری و  مورد رأی شورای حزب، مقرراتی مشابه مقررات انتخابات برای کنگره را در: 10ماده 
 کند. گیری مخفی اجرا می رأی

ماه پس از برگزاری جلسه به  6بایست تا  دستورجلسات شورای حزب، حداکثر می :11ماده 
 ها ارسال گردد. های محلی و نماینده های حزب، شعبه بخش

 رئیسه ملّی حزب هیئت - 7

مطابق برنامة حزب،  زبیهای ح ول مدیریت فعالیتیملّی حزب، مسئ ةرئیس هیئت :1ماده 
 اساسنامه و تصمیمات کنگره است.

گیری تا زمان برگزاری جلسات کنگره  ملّی حزب، مرجع عالی تصمیم ةرئیس هیئت
 باشد. می

 ریزی برای سال جاری است. ملّی حزب مسئول تعیین بودجه و برنامه ةرئیس هیئت
رای منتخبین در رئیسة ملّی حزب، مسئول تعیین کردن حق امضاء و مقررات ب هیئت

 رئیسه حزب و دفتر حزب است. کمیته اجرایی حزب، هیئت
رئیسة حزب مسئول تعیین کردن فهرست کاندیداهای سوسیال دمکرات سوئد،  هیئت

تواند وظیفة تعیین این فهرست را  همچنین می قبل از انتخابات پارلمان اروپاست. هیئت 
 به شورای حزب یا کنگره محول کند.

کند. از این  شود، انتخاب می نفر می 33رئیسه ملّی حزب را که شامل  رة حزب هیئتکنگ :2ماده 
 نفر اعضای عادی کمیتة اجرایی حزب هستند. 7تعداد 

کند.  عضو جانشین برای اعضای عادی کمیتة اجرایی را انتخاب می 7کنگرة حزب 
نماید.  میرئیسة حزب را انتخاب  جانشین برای دیگر اعضای هیئت 15همچنین کنگره 

اند،  دست آورده ترتیب حداکثر رأیی که به این اعضای جانشین در غیاب اعضای اصلی به
شوند و در آنجا حق سخنرانی و ارائة طرح  رئیسة حزب فرا خوانده می در جلسات هیئت

 در جلسات را دارند.

رؤسای زنان سوسیال دمکرات سوئد، انجمن جوانان سوسیال دمکرات سوئد، انجمن  :3ماده 
مسیحیان سوسیال دمکرات سوئد و انجمن دانشجویان سوسیال دمکرات سوئد حق 

 رئیسة حزب و حق سخنرانی و ارائة طرح در این جلسات  شرکت در جلسات هیئت
 را دارند.
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 دار را بر عهده دارد. زانهرئیسة حزب، مسئولیت انتخاب خ هیئت: 4ماده 
رئیسة ملّی حزب  بایست در جلسات کمیتة اجرایی حزب و هیئت دار حزب می خزانه

 شرکت کند و در آنجا حق سخنرانی و ارائة طرح در جلسات را دارد.

بایست نسبت به برگزاری جلسة عمومی سالیانه در ماه آوریل  رئیسة ملّی حزب می هیئت: 5ماده 
رئیسة ملّی حزب  بر جلسة سالیانة فوق، هر زمان که هیئت نماید. عالوههر سال اقدام 

ملّی درخواست نمایند، این جلسات برگزار   عضو هیئت 5تشخیص دهد یا حداقل 
 شوند. می

ی حزب، کمیته اجرایی حزب ملزم به ارائة گزارش ملّ  در نشست عمومی ساالنة هیئت: 6ماده 
 .باشد های سال قبل حزب می حسابکارکرد سال قبل حزب و نیز گزارش 

 کمیتة اجرایی حزب  - 8

رئیسة حزب  کمیتة اجرایی حزب، مدیریت روزانة حزب را بر عهده دارد و در مقابل هیئت: 1ماده 
 مسئول است.

رئیسة حزب  کمیتة اجرایی حزب وظیفه دارد از اجرای تصمیمات کنگره و هیئت
بایست از نگهداری و حفظ آرشیوهای  میاطمینان حاصل کند. کمیتة اجرایی حزب 

 حزب در شرایط امن اطمینان حاصل کند.

کمیتة اجرایی حزب تقش کارفرمای مسئول در برابر افراد شاغل در دفتر حزب را 
 برعهده دارد.

 شود. البدل )جانشین( تشکیل می عضو علی 7عضو عادی و  7کمیتة اجرایی حزب از : 2ماده 
 شوند. قل، از بین اعضای کمیته انتخاب میطور مست رئیس و منشی به

حزب  بایست به تمامی جلسات کمیته و هیئت  رئیسه می اعضای جانشین هیئت
، فرا خوانده شوند. آنها در غیاب اعضای اصلی به 4استثناء جلسات مربوط به ماده  به

 ارند.اند حق سخنرانی، ارائة طرح و رأی دادن د دست آورده ترتیب حد اکثر رأیی که به

رؤسای زنان سوسیال دمکرات سوئد، انجمن جوانان سوسیال دمکرات سوئد، انجمن : 3ماده 
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 

 را دارند.یی  4استثناء جلسات مربوط به ماده  یی به

طور محدود با اعضای عادی حزب  العاده، به تواند در شرایط فوق کمیتة اجرایی می :4ماده 
 تشکیل جلسه دهد.
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 ریزی کمیسیون برنامه - 9

باشد که  عضو جانشین )معاون( می 5عضو اصلی و  5ریزی شامل  کمیسیون برنامه: 1ماده 

بایست به جلسات  ین میشوند. اعضای جانش توسط کنگرة عادی حزب انتخاب می

حداکثر رأیی که  ترتیبِ  کمیسون برنامه فرا خوانده شوند. آنها در غیاب اعضای اصلی به

 اند، حق سخنرانی، ارائة طرح و رأی دادن دارند. دست آورده به

 4بخش  20اساس ماده  های پیشنهادی بر مسئول پاسخگویی به طرح کمیسیون برنامه،: 2ماده 

 .رئیسه حزب به این پیشنهادات جواب دهد بایست قبل از هیئت باشد و می اساسنامه می

های کمیسیون در جلسات  هنگام مطرح شدن طرح اعضاء و معاونین کمیسیون برنامه، به :3ماده 

 .رئیسة ملّی، حق دارند در جلسات شرکت نموده و سخنرانی کنند و پیشنهاد بدهند هیئت

 بازرسی - 10

 3ی مداوم کارهای مدیران حزب، کمیتة اجرایی حزب و امور مالی حزب، برای بازرس: 1ماده 

که یکی  شوند. زمانی بازرس جانشین توسط کنگرة عادی حزب انتخاب می 3بازرس و 

شود، یکی از بازرسین جانشین به ترتیبی  از بازرسان اصلی از شرکت در جلسات منع می

 شود. اند فرا خوانده می که انتخاب شده

 رئیسة ملّی حزب است. انتصاب حسابدار معتبر و باصالحیت به عهدة هیئتوظیفة 

ها و امور مالی حزب  در جلسة عمومی ساالنه، بازرسین حزب گزارش خود را از حساب: 2ماده 

 دهند. در سال گذشته و نیز عملکرد سال قبل کمیتة اجرایی حزب را ارائه می

ی و کمیتة اجرایی حزب در طول دورة پایانی رئیسة ملّ برای بازرسی کارهای هیئت :3ماده 

کنگره، شورای حزب اقدام به انتخاب یک کمیتة بازرسی برای ارائة گزارش به کنگره 

 نماید. عادی می

رئیسة ملّی و  وظیفه این کمیته تهیة روند برخورد کنگره نسبت به گزارش هیئت

 گزارشات بازرسین است.

ین است. کمیته نسبت به انتخاب رئیس از بین جانش 4عضو و  9کمیتة بازرسین شامل 

  نماید. اعضای خود برای ارائة گزارش به کنگرة اقدام می

ها و امور مالی حزب در طول دورة پایانی کنگره و نیز عملکرد  کمیته در مورد حساب

دهد و همچنین نظر خود را در  مدت به کنگره گزارش می رئیسة ملّی در طول این هیئت

 دارد. رئیسة ملّی از وظایف خود اعالم می و سلب مسئولیت اعضای هیئت مورد اخراج
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عنوان رئیس جلسه برای ارسال گزارش به کمیتة  بازرسین از بین خود، یک نفر را به :4ماده 

 نماید. رئیسة ملّی و به کنگره انتخاب می اجرایی حزب، به هیئت

 باشد. میالزحمة بازرسین به عهدة کنگره  تعیین حق: 5ماده 

 گیری عمومی رأی -11

گیری  شده اقدام به رأی تواند در مورد موضوعات مطرح رئیسة ملّی حزب می هیئت: 1ماده 

ی خواهد بود. در یگیری مشورت گیری یک رأی گونه رأی در درون حزب نماید. این

بایست  رئیسة ملّی حزب می شود، هیئت گیری اعالم می که موضوع رأی همان زمانی

گیری و نیز زمانی را که پروتکل مربوط به آن، به بخش و  شروع و پایان رأیزمان 

شود را به اطالع عموم برساند. موضوع  رئیسة ملّی حزب فرستاده می به هیئت

گیری  شده از طرف شعبة محلّی، از طریق رأی تواند در جلسة برگزار مربوطه می

شود، مورد بحث  عالم میرئیسة ملّی حزب ا پستی یا روش دیگری که توسط هیئت

 قرار گیرد.

ای که توسط شعبة محلّی برگزار شده انجام شود، مدیر  گیری در جلسه چنانچه رأی :2ماده 

باشد. در این پروتکل  بخش می شعبة محلّی ملزم به ارسال پروتکل به هیئت 

های موافق و مخالف اعالم  شده و همچنین تعداد رأی های اخذ بایست تعداد رأی می

رئیسة ملّی  ای از آن را برای هیئت رئیسة بخش، پروتکل و شرح خالصه شود. هیئت

 حزب ارسال خواهد کرد. 

درصد اعضاء، براساس آخرین گزارش مربوط به تعداد اعضاء،  5که حداقل  در صورتی :3ماده 

رئیسة ملّی حزب ملزم به  گیری باشند، هیئت شده موافق رأی برای موضوع مطرح

 باشد. گیری می یبرگزاری رأ

گیری نهایی در مورد برگزاری انتخابات عمومی برای مسائل پیشنهاد شده، به  تصمیم :4ماده 

 باشد. رئیسة ملّی حزب می عهدة هیئت

 گروه پارلمانی حزب سوسیال دمکرات سوئد - 12

بایست گزارش عملکرد سال  گروه پارلمانی که در برابر کنگرة حزب مسئول است، می: 1ماده 

رئیسة ملّی ارائه کند. این گزارش به دیگر  گذشتة خود را به جلسة عمومی ساالنة هیئت

 شود. رئیسة ملّی حزب به کنگرة بعدی ضمیمه می های ساالنة هیئت گزارش

رئیسة ملّی حزب و گروه پارلمانی ضروری بدانند، جلسة مشترکی بین  که هیئت زمانی :2ماده 
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رئیسة ملّی  این میتینگ به دیگر صورتجلسات هیئتشود. صورتجلسة  آنها برگزار می

 گردد. حزب اضافه می

رئیسة ملّی حزب و براساس پیشنهادات  مقررات حاکم بر گروه پارلمانی، توسط هیئت :3ماده 

 شود. گروه پارلمانی تعیین می

 حزب پارلمان اروپا  - 13

گروه سوسیال دمکرات سوئد در پارلمان اروپا که در برابر کنگرة حزب پاسخگو است،  :1ماده 

رئیسة  بایست گزارش عملکرد سال گذشتة خود را به جلسة عمومی ساالنة هیئت می

 ملّی حزب ارائه نماید.

رئیسة ملّی حزب یا گروه سوسیال دمکرات در پارلمان اروپا ضرورت  که هیئت زمانی: 2ماده 

شود. صورتجلسة این میتینگ به دیگر  د، جلسة مشترکی بین آنها برگزار میببینن

 گردد. رئیسة ملّی حزب اضافه می صورتجلسات هیئت

رئیسة ملّی حزب و  مقررات حاکم بر گروه سوئدی مستقر در پارلمان اروپا توسط هیئت :3ماده 

 شود. براساس پیشنهادات گروه تعیین می

 های دیگر گروه -14

های  های سوسیال دمکرات شورای کلیساهای سوئد و گروه حاکم برگروه مقررات

ای سوئد توسط  رئیسة انجمن مقامات محلّی و منطقه سوسیال دمکرات در هیئت

ا یه ن گروهیرف اییشده از ط رحیای مطیه زب براساس طرحیی حیرئیسة ملّ هیئت

 .گردد تنظیم می

 قوانین عمومی -15

های حساس درون حزب انتخاب شوند. عضوی  توانند برای پست یتنها اعضای حزب م: 1ماده 

نماید، مستعفی از آن موقعیت  که اقدام به ترک پست حساس خود در حزب می

محسوب خواهد شد. عضویت در حزب و تعهد به الزامات و اصول حزبی برای 

ها، شوراهای  ها در شهرداری های حساس تحت مسئولیت سوسیال دمکرات پست

 دولت مرکزی و همچنین در کلیسای سوئد الزامی است.استان، 

هر یک از اعضاء که رفتار غیر وفادارانه نسبت به حزب داشته باشد، برضد اصول اساسی  :2ماده 

رئیسة  حزب تبلیغ نماید و یا عامدانه به هر شکلی به حزب آسیب وارد کند، توسط هیئت

 چهارم آرا الزم است. ، موافقت سهشود. برای اخراج فرد خاطی ملّی از حزب اخراج می
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باشد که اعضای آن توسط  عهدة کمیسیون اخراج می  تهیة متن اخراج اعضاء بر

رئیسة ملّی حزب در اولین جلسة پس از برگزاری کنگرة عمومی حزب منصوب  هیئت

 شوند. کمیسیون اخراج شامل رئیس کمیسیون و چهار عضو دیگر است. می

های سوسیال دمکرات،  تواند از طرف یکی از انجمن عضو میپیشنهاد اولیة اخراج یک 

 یا یک شعبة محلّی، یا دفتر بخش و یا کمیسون اخراج صورت گیرد.

گیری ندارد، عضوی که قرار است  حق تصمیم 4در مواردی که کمیتة اجرایی طبق ماده  :3ماده 

ه یتا اینکردد یگ زب معلق مییی از عضویت در حیراج شود، توسط کمیتة اجراییاخ

 گیری نماید. رئیسة ملّی حزب در موردش تصمیم هیئت

شده در مورد اخراج یک عضو حزب مربوط به رفتار غیر وفادارانه در  که اتهام مطرح زمانی :4ماده 

سبب عضویت فرد در یک حزب سیاسی دیگر است  هاست یا به های اتحادیه کشمکش

د به مسئله یتوان است، کمیتة اجرایی میی یزب در انتخابات عمومیه حیدام علییو یا اق

 رسیدگی کند.

بایست مطلب را به  در صورت اخراج هر یک از اعضاء از حزب، مدیر شعبة محلّی می :5ماده 

 اتحادیة یا باشگاه مربوطه اطالع دهد.

شده تمایل به تمدید کردن عضویت خود در حزب داشته باشد، مرجع  اگر عضو اخراج: 6ماده 

رئیسة ملّی حزب خواهد بود. برای تمدید عضویت، به موافقت  ده، هیئتگیرن تصمیم

 چهارم آرا نیاز است. سه

های محلّی حزب از قوانین و  ها و شعبه گیری در مورد مستثنی بودن بخش تصمیم :7ماده 

های رأی  مقررات حزبی و همچنین مستثنی بودن از قوانین مربوط به آماده کردن برگ

 رئیسة ملّی حزب است. ی و در کلیسای سوئد، با هیئتدر انتخابات عموم

های  های محلّی یا انجمن های حزب، شعبه با قوانین بخش شده مغایر اگر تصمیم اتخاذ:  8ماده 

رئیسة ملّی  توانند بر علیه آن تصمیم به هیئت سوسیال دمکرات باشد، اعضای حزب می

و حداکثر تا یک هفته بعد از  صورت کتبی باشد حزب اعتراض کنند. اعتراض باید به

 .رئیسة ملّی حزب ارسال شده باشد گیری، مورد اعتراض به هیئت تاریخ تصمیم

تواند تصمیم مورد اعتراض را پس از انجام تحقیقات الزم،  رئیسة ملّی حزب، می هیئت

 باطل اعالم نماید.

دست کنگرة عادی  تغییر و اصالح یا تعلیق این قواعد و مقررات و نیز برنامة حزب تنها به : 9ماده 

 پذیر است. حزب امکان
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 های حزب قوانین دفاتر بخش: 3فصل 

 های حزب اهداف بخش -1

 زیر است: های بخش حزب دارای مسئولیت
 ةهای حزب در حوز ها و ایده در جهت پیشبرد سیاست بیرونیدهی نظرات  شکل ˗

 ؛فعالیت خود

 ؛فعالیت خود ةبرپایی کمپین انتخاباتی در حوز ˗

 ؛شورای استان ها در توسعه و هماهنگ کردن سیاست ˗

 ؛معرفی کاندیداها برای نمایندگی در سطح استانی ˗

  ؛حمایت و کمک به گسترش ارتباطات اعضاء پارلمانی حزب در سطح استانی ˗

  ؛ی حزبملّ ةرئیس فعالیت خود و با هیئت ةی حزب در حوزارتباط با دفاتر محلّ ˗
 ؛کارگر ةهای کودکان و جوانان طبق های سازمان همکاری با جنبش ˗

  ؛های سازمانی های کارگری و دیگر فعالیت های سیاسی اتحادیه فعالیت ˗

 های محلی. حمایت از توسعة تشکیالتی و عملیاتی شعبه ˗

 سازمان - 2

دربرگیرندة یک یا چند حوزة انتخابیه برای برگزاری بایست  هر بخش از حزب می: 1ماده 
رئیسة  گیری برای تغییر محدودة بخش، هیئت انتخابات پارلمانی باشد. مرجع تصمیم

های حزب یا چند شعبة  باشد که پیشنهاد برای این تغییرات را از بخش ملّی حزب می
 کند. محلّی واقع در یک حوزة انتخاباتی دریافت می

 زب تعلق یق آن بخش به حیبایست از طری ع در یک بخش مییة محلی واقیهر شعب :2ماده 
 داشته باشد.

 حق عضویت - 3

میزان حق عضویت در یک بخش حزب برای سال مالی آینده، توسط مجمع بخش : 1ماده 
آوری این حق  ریزی برای جمع رئیسة ملّی حزب مسئول برنامه شود. هیئت تعیین می
ها  شده از بخش های دریافت رئیسة ملّی حزب، حق عضویت . هیئتباشد ها می عضویت

دسامبر سالی  31ژوئن و  30اند، در  شان را پرداخت نموده را که اعضاء حق عضویت
 کند. پرداخت می

 15باسیت گزارش عملکرد سال گذشتة شعبة خود را حداکثر تا  مدیر شعبة محلّی می :2ماده 
 نماید. آوریل هر سال به بخش حزب ارسال
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 مجمع بخش - 4

 گیرنده در آن بخش حزب است. مجمع بخش، مرجع عالی تصمیم :1ماده 

رئیسة بخش برگزار  شده توسط هیئت مجمع عادی ساالنة بخش در زمان و مکان تعیین :2ماده 
رئیسة بخش یا در صورت  ای در صورت تشخیص هیئت دوره شود. مجمع میان می

ای بخش تنها  دوره ی برگزار خواهد شد. مجمع میانهای محلّ سوم شعبه درخواست یک
 تواند وارد بحث شود. شده به مجمع می در مورد موضوعات اعالم

ماه قبل از برگزاری مجمع، توسط  5اعالمیة درخواست مجمع عادی بخش باید حداقل  :3ماده 
 رئیسة بخش صادر شود. هیئت

ن در نظر گرفتن محدودیت زمانی تواند بدو ای بخش می دوره فراخوان برای مجمع میان
در رابطه با  4رئیسة بخش در این مورد با استناد به قوانین بخش  فوق صادر گردد. هیئت

 کند. ها عمل می مقررات بخش
هر شعبة محلی، مطابق قوانین مجمع بخش، حق دارد تعدادی نماینده برای شرکت در  :4ماده 

های هر شعبه به نسبتِ تعداد اعضای آن شعبه و بر طبق  مجمع بفرستد. تعداد نماینده
 شده در مجمع بخش است. مقررات تصریح

ایندگان مجمع ای، مطابق همان مقررات انتخاب نم دوره انتخاب نمایندگان مجمع میان :5ماده 
 شود. عادی انجام می

هر عضو بخش، حق دارد کاندیداهای خود برای نمایندگی در مجمع بخش را اعالم  :6ماده 
زمان مشخص، به مدیر شعبة  بایست در مدت شده می کند. اسامی کاندیداهای معرفی

ة بایست اطالعات مربوط به هم محلی ارائه شود. انجمن یا باشگاه سوسیال دمکرات می
ای، نمایندگان   کاندیداهای خود را برای مدیر شعبة محلّی بفرستد. شعبة محلّی در جلسه

کند. چنانچه شعبة محلّی گروه نمایندگان را معرفی کرده  و جانشینان آنها را تعیین می
 شود. ای در گروه انجام می باشد، انتخابات در جلسه

عضای سوسیال دمکرات پارلمان که متعلق به رئیسة ملّی حزب و ا نمایندة منتصب هیئت :7ماده 
آن بخش هستند، حق دارند در مجمع شرکت نموده و در آنجا سخنرانی کنند و پیشنهاد 

 بدهند.

اعضای سوسیال دمکرات شورای استان، برای مجمع هر بخش استان، یک نماینده  : 8ماده 

وط به خود شرکت کنند. هر یک از این نمایندگان حق دارد در مجمع مرب انتصاب می
 نموده و در آنجا سخنرانی کند و پیشنهاد بدهد.
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شده توسط  مدیر شعبة محلّی مجوز نمایندگان و جانشینان آنها را صادر و در زمان تعیین : 9ماده 
 نماید. ارسال می رئیسة بخش، به این هیئت  هیئت

بازرسان بخش، مجوزها را مورد بررسی قرار داده و ملزم به کامل کردن گزارش خود تا  :10ماده 
 باشند. قبل از شروع مجمع می

رئیسة بخش  پیشنهادات مربوط به دستور جلسات و مسائل جاری مجمع توسط هیئت :11ماده 
 شود. ارائه می

است، حق دارند در  رئیسة بخش و بازرسی که مسئول ارائة گزارش اعضای هیئت :12ماده 
 جلسات شرکت نموده و در آنجا سخنرانی کنند و پیشنهاد بدهند.

تنها نمایندگان اجازة رأی دادن در مجمع را دارند. هر نماینده یک رأی دارد. حق رأی  :13ماده 
 قابل انتقال نیست.

از  شود. در صورت درخواست هر یک صورت باال بردن دست انجام می گیری به رای :14ماده 
 گردد. صورت مخفی برگزار می گیری به نمایندگان، رأی

ترتیب حروف الفبا روی برگ رأی نوشته  گیری مخفی، اسامی کاندیداها به در رأی
شود. برگ رأیی معتبر است که تعداد افرادی که باید انتخاب شوند در آن نوشته شده  می

باطل است. افرادی که باشد. برگ رأیی که اسامی بیشتر یا کمتری را نشان دهد، 
شوند، به استثناء زمانی که مجمع تشخیص  بیشترین رأی را دریافت کنند، انتخاب می

 .دهد که به رأی اکثریت مطلق نیاز است
گیری به مرحلة دوم  های مساوی باشد، رأی گیری مخفی، تعداد رأی چنانچه نتیجة رأی

ت کرده و تعداد رأی مساوی شود. اگر تنها دو کاندیدا در انتخابات شرک کشیده می
 دست آورده باشند، نتیجه به قید قرعه تعیین خواهد شد. به

هر یک از اعضای حزب یا دفتر محلّی سوسیال دمکرات، حق ارائة پیشنهاد دارد و  :15ماده 
شده به مدیر شعبة محلّی ارسال گردد.  زمان تعیین بایست در مدت شده می طرح ارائه

تواند طرح را به  گیرد. شعبة محلّی می ی مورد بررسی قرار میطرح در جلسة شعبة محلّ
 .عنوان طرح شعبه یا طرح یکی از اعضای حزب به مرجع بعدی ارسال نماید

ماه قبل از تاریخ مجمع، به  3گیری در شعبة محلّی، طرح حداکثر تا  پس از تصمیم :16ماده 
 شود. رئیسة بخش فرستاده می هیئت

رئیسة بخش،  شده به آنها از طرف هیئت های ارائه همراه پاسخ پیشنهادات بهفهرستی از  :17ماده 
های  ها و باشگاه های محلّی، انجمن حداکثر تا یک ماه قبل از تاریخ مجمع، به شعبه

 شود. سوسیال دمکرات و نمایندگان مجمع ارسال می



344      سوسیال دمکراسی در ایران 

ه رهنمودی برای همرا بایست گزارش عملکرد سال قبل را به رئیسة بخش، می هیئت :18ماده 

های سال آینده به مجمع ارائة نماید. اعضای سوسیال دمکرات در شورای استان  برنامه

 باشند. های سال گذشتة خود به مجمع می ملزم به ارائة گزارش کتبی فعالیت

 نماید. ای برای معرفی کاندیداهای مجمع آینده تعیین می مجمع کمیته :19ماده 

 شورای منطقه ای حزب - 5

شود. این شورا  گیری مجمع بخش تشکیل می ای حزب، پس از تصمیم شورای منطقه :1ماده 

 گردد. رئیسة بخش تشکیل می حداقل یک بار در سال با فراخوان هیئت

هفته قبل از برگزاری جلسه، ملزم به اعالم کردن زمان  2رئیسة بخش حداقل  هیئت :2ماده 

 باشد. جلسه می

حزب، متشکل از نمایندگانی است که توسط مجمع بخش تعیین شده ای  شورای منطقه :3ماده 

 اند. های محلی تقسیم شده و براساس قواعد مشابه مجمع بخش حزب، در بین شعبه

ای تا  های محلّی برای دوره نمایندگان شورای محلّی حزب و جانشینان آنها توسط شعبه

 شوند. قبل از مجمع بعدی تعیین می

 کند. رئیسة بخش، دستور جلسه و موضوعات بحث را تعیین می لسه، هیئتقبل از هر ج :4ماده 

 رئیسة بخش حق دارند در جلسه سخنرانی کنند و پیشنهاد بدهند. اعضای هیئت :5ماده 

ای حزب، مشابه مقررات  قوانین مربوط به حق رأی دادن و انتخابات در شورای منطقه :6ماده 

 باشد. می 4بخش  14و  13حق رأی دادن و انتخابات در مجمع بخش ماده 

ماه بعد از جلسه به  6ای حزب، حداکثر تا  های شورای منطقه صورتجلسة نشست :7ماده 

 د.گرد ها ارائه می های محلّی و نماینده شعبه

 رئیسه بخش هیئت - 6

های بخش بر طبق مقررات حزبی و  رئیسة بخش، مسئول مدیریت فعالیت هیئت: 1ماده 

 های مجمع بخش است. تصمیم

رئیسة بخش، مرجیع عالی  شونید، هیئت که جلسیات مجمع برگیزار نمی در زمانی

 باشد. گیری در بخش می تصمیم

ابر افراد شاغل در دفتر بخش را به رئیسة بخش، نقش کارفرمای مسئول در بر هیئت

تواند مسئولیت کارفرمایی را به کمیتة اجرایی بخش  رئیسة بخش می عهده دارد. هیئت

 محول نماید.
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عضو داشته باشد. امکان انتخاب جانشین برای این  7رئیسة بخش باید حداقل  هیئت :2ماده 

 ود.ش طور جداگانه انتخاب می به اعضاء وجود دارد. رئیس هیئت 

رئیسة بخش تعیین گردد. در صورت درخواست  تواند از میان هیئت کمیتة اجرایی می :3ماده 

 شود. طور جداگانه انتخاب می مجمع بخش، کمیتة اجرایی به

توانند به  که اعضای عادی از شرکت در جلسات منع شوند، جانشینان آنها می در صورتی :4ماده 

 ر جلسات شرکت نمایند.اند، د ترتیب حداکثر رأیی که آورده

کنندة مطالعاتی و نیز یکی از رهبران  عنوان هماهنگ بایست یک نفر را به بخش می :5ماده 

 رئیسة بخش داشته باشد. های کارگری را در میان اعضای هیئت اتحادیه

 بازرسی - 7

رئیسة بخش، کمیتة  منظور بازرسی عملکرد هیئت جانشین را به 3بازرس و  3مجمع،  :1ماده 

که بازرسین عادی قادر به حضور در  کند. زمانی های بخش انتخاب می اجرایی و حساب

 شوند. اند فرا خوانده می محل نباشند، جانشینان به ترتیب رأیی که دریافت کرده

رئیسة بخش ارائه  های سال گذشتة هیئت ملکرد و حساببازرسین گزارش خود را از ع :2ماده 

رئیسة بخش یا ابقای آنها در  دهند و نظر خود را در مورد سلب صالحیت هیئت می

 کنند. مقامشان اعالم می

 انتخابات عمومی و حل و فصل مسائل شورای استان - 8

نمایندگان در مورد معرفی کاندیداها برای انتخابات عمومی، در مورد همکاری میان 

های دیگر، و نیز  های حزبی، در مورد معرفی کاندیدا برای قسمت شده و سازمان انتخاب

 ستفاده کرد:ا توان از مقررات زیر ترتیب می نحوة برخورد با مسائل شورای استان، به

های رأی برای انتخابات عمومی و انتخابات کلیسای  مقررات مربوط به تهیة برگه"

مقررات مربوط به "، "های دیگر ربوط به معرفی کاندیدا برای قسمتقوانین م"، "سوئد

مقررات مربوط به "، "های حزبی شده با سازمان همکاری میان نمایندگان انتخاب

مقررات مربوط به نحوة برخورد با مسائل "و  "های دیگر معرفی کاندیدا برای قسمت

 ."شورای استان

 مقررات عمومی  - 9

بایست متعهد به اساسنامة حزب و تصمیمات کنگرة  و مدیر آن می هر بخش حزبی :1ماده 

 حزب باشند.
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های حزب تصویب کند. این  تواند مقررات و قواعد جدیدی برای بخش مجمع بخش می :2ماده 

 قواعد نباید در تضاد با اصول اساسی اساسنامه باشند یا منجر به کنار گذاردن آنها گردند.

تنها کنگرة عادی حزب حق عوض کردن یا الغاء این قواعد را دارد. بخش حزب برای  :3ماده 

رئیسة ملّی حزب اعالم  بایست درخواست خود را به هیئت معافیت از این قوانین می

 نماید.

رئیسة ملّی حزب  های استکهلم، گوتنبرگ و گاتلند توسط هیئت قوانین دفاتر بخش :4ماده 

 شوند. تعیین می

 های محلی مقررات حاکم بر شعبه :4فصل 

 های محلی اهداف شعبه - 1

 باشند: های زیر می های محلّی دارای مسئولیت شعبه

 ها و قوانین حزب در شهرداری؛  پروراندن ایده ˗

 دهندگان شهرداری؛ ارتباط با رأی ˗

 سازماندهی کمپین انتخاباتی در حوزة فعالیت خود؛ ˗

 انتخاب نمایندگان سیاسی؛ ˗

 پروراندن نمایندگان سیاسی؛رشد و  ˗

 های تشکیالتی؛ های کارگری و دیگر فعالیت های سیاسی در اتحادیه فعالیت ˗

 های سوسیال دمکرات. حمایت از توسعة تشکیالتی و عملیاتی انجمن ˗

 تشکیالت – 2

شود و یک شهرک  عنوان سازمان و دفتر اصلی محلّی حزب شناخته می شعبة محلّی به :1ماده 

 یک شهر را در پوشش خود دارد. یا قسمتی از

کند. در این طرح  شعبة محلّی، برای حوزة فعالیت خود یک طرح تشکیالتی تهیه می: 2ماده 

 شوند. های فعال در شعبة محلّی مشخص می های سوسیال دمکرات و باشگاه انجمن

 های ها و باشگاه یک از انجمن خواهند در هیچ دسته از اعضای شعبة محلّی که نمی آن

ر شعبة محلّی ایجاد د ]2[بایست یک گروه سهمیة آزاد موجود در شعبه عضو باشند، می

 نمایند.

ها و دفاتر انتخاباتی حزب در همة  ها و باشگاه بایست از وجود انجمن مدیر شعبة محلّی می :3ماده 

 های کار واقع در حوزة مسئولیت خود اطمینان حاصل نماید. مناطق مسکونی و محل
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 عضویت در شعبة محلی  - 3

های زنان سوسیال دمکرات،  های سوسیال دمکرات، باشگاه ها و باشگاه تمامی انجمن: 1ماده 

های دانشجویان سوسیال دمکرات و  های مسیحیان سوسیال دمکرات، باشگاه گروه

به شعبة محلّی  بایست اعضای گروه سهمیة آزاد در محدودة فعالیت شعبة محلّی، می

 بپیوندند.

های جوانان سوسیال دمکرات که به  های جوانان سوسیال دمکرات و باشگاه نجمنا

مرامنامة حزب باور دارند، در صورت درخواست پیوستن به شعبة محلّی، باید از طرف 

 شعبة محلّی پاسخ مثبت دریافت نمایند.

های ذکر شده در باال که پانزده سال و بیشتر سن دارند،  تمامی اعضای انجمن

 بایست پس از پیوستن به شعبة محلّی، انحصاراً وابسته به شعبة محلّی باشند. می

 عنوان عضو، به شعبة محلّی بپیوندند. توانند به های کارگری محلّی می اتحادیه :2ماده 

 آیند. ها، با ارسال تقاضانامة فردی به عضویت درمی اعضای اتحادیه

یک عضو حزب سوسیال دمکرات در قدم اول از طریق عضویت خود در یکی از  :3ماده 

تشکیالت محلّی حزب یا در گروه سهمیة آزاد محل سکونت خود، به شعبة محلّی 

توانند عضویت خود را به یک دفتر محلّی واقع در شعبة  پیوندد. اعضاء بعداً می حزب می

 دیگر منتقل کنند.

 حق عضویت - 4

ت در شعبة محلّی برای سال آینده، در جلسة شعبة محلّی، قبل از پایان مبلغ حق عضوی

ها  آوری حق عضویت رئیسة ملّی حزب، مسئول جمع شود. هیئت ماه اکتبر تعیین می

دسامبر هر سال نسبت به  31ژوئن و  30رئیسة ملّی حزب در تاریخ  باشد. هیئت می

 نماید. های دریافتی اقدام می انتقال حق عضویت

 جلسات - 5

روه یه گیباشد، مگر اینک گیری می ی تصمیمیع عالیای شعبة محلّی، مرجیجلسة اعض :1ماده 

صورت این گروه  ذیل ی تشکیل شده باشد که در آن 3و 2نمایندگان ی طبق ماده 

 گیرند. تصمیم می

ن دگایروه نماینید نسبت به تصویب گیتوان ی مییة محلّیة شعبیی ساالنیة عمومیجلس :2ماده 

 اقدام نماید.
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ها و  که شعبة محلّی تصمیم به ایجاد گروه نمایندگان بگیرد، تمامی انجمن در صورتی :3ماده 

باشند. تعداد این  های وابسته به شعبه، ملزم به انتخاب نماینده برای این گروه می باشگاه

بایست مطابق قوانین مصوب جلسة عمومی ساالنه، متناسب با تعداد  نمایندگان می

 اعضای حزب در آن انجمن یا باشگاه باشد.

 بایست تا قبل از پایان ماه مارس برگزار گردد. جلسة عمومی ساالنه می :4ماده 

در جلسة عمومی ساالنه عالوه بر مباحث دیگری که ممکن است ایجاب کند، موارد زیر  :5ماده 

 باشد: مورد نظر می

 برای سال گذشته؛رئیسه و گزارش بازرسی  ی گزارش ساالنة هیئت1

 ی گزارش گروه در انجمن شهرداری؛2

 ی سلب مسئولیت مدیران از مقام خود؛3

 ی انتخاب مدیران و جانشینان )معاونین(:4

 انتخاب رئیس؛ -

 انتخاب اعضای دیگر مدیریت؛ -

 انتخاب جانشینان )معاونین(. -

 ی انتخابات بازرسین و معاونین آنان؛1

 ی انتخابات کمیتة معرفی کاندیداها برای جلسة عمومی ساالنة بعدی؛ 2

 های آینده. ها برای فعالیت مشی ی راهکارها و خط3

تواند  هر یک از اعضای حزب یا دفتر سوسیال دمکرات متعلق به شعبة محلّی می :6ماده 

بنماید. درخواست برگزاری میتینگ اعضای شعبه یا میتینگ گروه نمایندگان شعبه را 

 شده به مدیر شعبة محلّی ارسال شود. زمان اعالم بایست در مدت این درخواست می

اعضای کمیته اجرایی، حق رأی دادن در مورد سلب مسئولیت مدیران از مقام خود را : 7ماده 

 ندارند.

شود. حق رأی دادن قابل انتقال نیست.  صورت باال بردن دست انجام می گیری به رأی : 8ماده 

 گردد. نتخابات در صورت درخواست، از طریق رأی مخفی انجام میا

گیری مخفی، اسامی کاندیداها به ترتیب حروف الفبا روی برگ رأی نوشته  در رأی 

بایست تعداد افرادی را که باید انتخاب شوند را ذکر نماید. هر  شود. برگ رأی معتبر می می

باطل است. افرادی که بیشترین رأی را  برگ رأی که تعداد بیشتر یا کمتر را نشان دهد

 که کسب اکثریت مطلق آراء الزم باشد. شوند، به استثناء زمانی دریافت کنند، انتخاب می
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گیری میان دو  شود. اگر رأی گیری دوم برگزار می چنانچه تعداد آراء مساوی باشد، رأی 
گردد.  قید قرعه انجام میکاندیدا انجام شود و هر دو رأی برابر دریافت کنند، انتخاب به 

گیری از طریق باال بردن دست، آراء مساوی کسب شود، رئیس جلسه  اگر در رأی
 دهد. انتخاب نهایی را انجام می

زمان  پیشنهادات مربوط به کاندیداها برای انتخابات جلسة عمومی سالیانه، در مدت : 9ماده 
مدت، تنها  د. پس از انقضای آنشون شده برای کمیتة معرفی کاندیداها ارسال می اعالم

 شده حق معرفی کاندیداها را دارد. کمیتة ذکر

 رئیسه شعبة محلی هیئت - 6

های شعبه مطابق با قوانین و  رئیسه شعبة محلّی، مسئول مدیریت فعالیت هیئت :1ماده 
رئیسه،  باشد. وظیفة هیئت تصمیمات کنگرة حزب، مجمع بخش و شعبة محلّی می

های سیاسی  های آن، تدوین و قبوالندن برنامه برای حزب و سیاست تبلیغ و مبارزه
شهری حزب، مسئول بودن جهتِ مسائل مالی و امور مربوط به عضویت حزبی، و 

های سوسیال دمکرات است. در زمان  ها و باشگاه های انجمن حمایت از فعالیت
گیری در  صمیمرئیسة شعبه، باالترین مرجع ت تشکیل نشدن جلسة شعبة محلّی، هیئت

 باشد. شعبة محلّی می
رئیسه شعبة محلّی در برابر افراد شاغل در دفتر شعبة محلّی مسئولیت کارفرمایی  هیئت 

که این مسئولیت به عهدة مدیر دفتر بخش محلّی حزب گذاشته  استثناء زمانی دارد، به
 شده باشد.

توان  باشد. برای این اعضاء می عضو داشته 7بایست حداقل  رئیسه شعبة محلّی می هیئت :2ماده 
شود. از میان  رئیسه برای مدت دو سال انتخاب می جانشین )معاون( تعیین کرد. هیئت

شوند. یک مسئول  طور جداگانه انتخاب می دار به رئیسه، رئیس و خزانه اعضای هیئت
مطالعاتی و یکی از رهبران اتحادیه نیز در شعبة محلّی انتخاب شده و جزو اعضای 

 رئیسه هستند. یئته
بایست فرد باشد. انتخابات در مورد اعضایی که از نظر تعداد  رئیسه می تعداد اعضاء هیئت 

شود، و برای منتخبین از  اند، هر سال تکرار می تر انتخاب شده های کوچک از گروه
 گیرد. بار صورت می تر هر دو سال یک های بزرگ گروه

رئیسه برگزیده شود یا به تصمیم جلسة  میان افراد هیئتتواند از  کمیتة اجرایی می :3ماده 
 طور جداگانه انتخاب گردد. عمومی ساالنه، به
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که اعضای عادی اجازة حضور در جلسه را پیدا نکنند، معاونین آنها به ترتیبی که  زمانی :4ماده 

 شوند. اند، جایگزین می انتخاب شده

 گیری عمومی  رأی - 7

گیری در بین  های خاصی اقدام به رأی تواند در موقعیت رئیسه شعبة محلّی می هیئت :1ماده 
 اعضای شعبة محلّی نماید.

گیری عمومی، در میتینگ اعضاء یا گروه  گیری نهایی در مورد موضوع رأی تصمیم :2ماده 
 شود. نمایندگان آنها انجام می

 شود. رئیسه شعبة محلّی تعیین می گیری توسط هیئت مقررات رأی :3ماده 

 بازرسی – 8

که  شوند. زمانی معاون )جانشین( آنها در جلسة عمومی ساالنه انتخاب می 3بازرس و  3 :1ماده 

شود، یکی از افرادِ جانشین به ترتیب الویتی  ها منع  یکی از بازرسان از شرکت در فعالیت
 گیرد. جایگزین بازرس منع شده قرار می اند، که انتخاب شده

رئیسه در سال گذشته، به  های هیئت بازرسین گزارش خود را در مورد عملکرد و حساب :2ماده 
رئیسه  دهند و دربارة ابقا یا خلع اعضای هیئت محلّی ارائه می  جلسة عمومی ساالنة شعبة

 دهند. نظر میشعبة محلّی 

 یانتخابات عمومی و مسائل محل - 9

در مورد معرفی کاندیداها برای انتخابات عمومی، در مورد همکاری میان نمایندگان 
های دیگر، و نیز  های حزبی، در مورد معرفی کاندیدا برای قسمت شده و سازمان انتخاب

توان از  ترتیب می نحوة برخورد با مسائل شورای استان و مسائل اساس شهری، به
 استفاده کرد: ]3[مقررات زیر

های رأی برای انتخابات عمومی و انتخابات کلیسای  قررات مربوط به تهیة برگهم"
مقررات مربوط به "، "های دیگر قوانین مربوط به معرفی کاندیدا برای قسمت"، "سوئد

مقررات مربوط به نحوة "و  "های حزبی شده با سازمان همکاری میان نمایندگان انتخاب
 ."ائل اساس شهریبرخورد با مسائل شورای استان و مس

 قوانین کلّی  - 10

تواند به فعالیت خود خاتمه دهد. در صورت  رئیسة بخش، نمی شعبة محلی بدون تأیید هیئت :1ماده 
 توقف فعالیت شعبة محلّی، تمامی دارایی آن باید به دفتر بخش حزب منتقل گردد.
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در جلسة عمومی ساالنه شعبة محلّی، امکان اضافه کردن مواد قانونی جدید به شعبة  :2ماده 
محلّی وجود دارد. این مواد قانونی نباید مغایر با مفاد اساسنامه باشند و یا منجر به کنار 

 گذاردن آنها گردند.

عبة محلّی تنها کنگرة عادی حزب حق عوض کردن یا کنار گذاردن این قواعد را دارد. ش :3ماده 
 .رئیسة ملّی حزب ارسال نماید درخواست خود را به هیئت بایدبرای معافیت از این قوانین 

 های سوسیال دمکرات ها و باشگاه قوانین انجمن: 5فصل 

 اهداف باشگاه و انجمن -1

 های زیر را بر عهده دارد: انجمن سوسیال دمکرات مسئولیت
 های حزب؛  ها و ایده دهی نظرات افراد در جهت پیشبرد سیاست شکل ˗

 دهندگان؛ وگو با رأی های سوسیال دمکراتیک در بحث وگفت دهی سیاست شکل ˗

 افزایش تعداد اعضاء و تماس با اعضاء؛ ˗

 های عضویت در حزب. افزودن بر ارزش ˗

 تشکیالت - 2

باشد. محدودة فعالیت آن  میانجمن یا باشگاه سوسیال دمکرات، سازمان محلّی حزب 
 شود. در برنامة سازمانی شعبة محلّی تعیین می

 عضویت و حق عضویت - 3

عضویت در انجمن یا باشگاه به هر فردی که اساسنامة حزب را قبول داشته باشد تعلق  :1ماده 
 گیرد. می

شود، به عضویت شعبة محلّی و بخش حزبی محل سکونت  فردی که عضو حزب می :2ماده 
های محلّی حزب است یا بدون  آید. این عضویت یا از طریق یکی از انجمن خود درمی

تواند  ست. یک عضو حزب میا (1)اصطالح جزو سهمیه آزاد تعلق به هیچ انجمنی و به
 عضویت خود را به شعبة محلّی دیگری منتقل نماید.

خود را برای همان سالی  هنگام پیوستن به انجمن یا باشگاه حزبی، باید حق عضویت به :3ماده 
 که عضو شده پرداخت کند.

آید. هر یک از اعضای حزب  یک فرد با پرداخت حق عضویت، به عضویت حزب درمی :4ماده 
این  کند. بار مبلغی را بابت هر یک از سطوح سازمانی حزب پرداخت می برای فقط یک

                                                           
1. Free Quota. 
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ی، در دفتر محلّمبلغ، جمع حق عضویت در انجمن یا باشگاه، حق عضویت در شعبة 

 باشد. در حزب می بخش حزب و
ها  های دانشجویی و انجمن های مسیحیان، باشگاه های زنان، گروه باشگاه که در اعضایی

های جوانان سوسیال دمکرات سوئد عضویت دارند، حق عضویت خود را به  و باشگاه
یک از این  هر ةی بر حسب قوانین و اساسنامبخش و سازمان ملّ /باشگاه/ گروه/ شعبه

بایست مبلغی نیز به  بر آن می عالوه کنند. ها که در آن عضو هستند پرداخت می سازمان
 پرداخت نمایند.اند،  عضویت حزب درآمده آن به ی که درحزبی در محلّ ةشعب

باشد. مبالغ حق  ها می مسئول دریافت این حق عضویت ،ی حزبملّ ةرئیس هیئت
دسامبر سال  31ژوئن و  31های  حزب در تاریخ های های دریافتی برای بخش عضویت

 .شود ی حزب ارسال میملّ  دریافت آنها توسط هیئت
های  توانند از افراد غیر عضو که تمایل به شرکت در فعالیت می ها باشگاهها و  انجمن

. پرداخت این نمایندهای اداری دریافت  انجمن یا باشگاه دارند، مبلغی را بابت هزینه
دهد و  / باشگاه را می های آن انجمن تنها حق استفاده از فعالیت ،شخصهزینه به 

 .باشد منزلة عضویت در حزب نمی به

ای که انجمن یا باشگاه  مبلغ حق عضویت انجمن یا باشگاه برای سال بعد، در جلسه: 5ماده 
 شود. کند تعیین می قبل از پایان ماه نوامبر برگزار می

رغم دریافت اخطار کتبی،  ماه از موعد عضویت و علی 12گذشت  چنانچه عضوی پس از :6ماده 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده باشد، انجمن یا باشگاه حق اخراج او را دارد. 

بایست قبل از آنکه اخراج صورت گیرد به شعبة محلّی حزب که  انجمن یا باشگاه می
 فرد عضو آن است کتباً اطالع دهد.

 بایست کلیة بدهی خود را پرداخت نماید. د به حزب، فرد بدهکار میبرای پذیرش مجد

 های اعضاء  حقوق و مسئولیت - 4

 عضویت در حزب سوسیال دمکرات، حقوق زیر را برای اعضاء دربردارد: :1ماده 
 ؛یهای محلّ ها و شعبه های مطالعاتی انجمن شرکت در جلسات و فعالیت ˗

 ؛گیری عمومی کنگره و رأیحق رأی در جلسات اعضاء، انتخابات  ˗

 ؛جلسات سیاسی های حزبی و در عنوان معتمد در پست منصب شدن به ˗

 ؛مطلع شدن از مواضع حزب در مورد مسائل سیاسی و سازمانی ˗

 ؛یهای محلّ های سوسیال دمکرات و شعبه حق ارائة طرح و پیشنهاد در جلسات انجمن ˗
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 ؛ها در کنگرهحق ارائة طرح و پیشنهاد در جلسات عمومی ساالنه و  ˗

ی سازمان هایی که توسط حزب، دفتر بخش حزب یا شعبة محلّ شرکت در کنفرانس ˗
 شود. برگزار می

 اعضای حزب سوسیال دمکرات: :2ماده 

 باشند؛ که در اساسنامه آمده می ملزم به پذیرش باورهای بنیادی حزب آنچنان ˗

 باشند؛ ملزم به پرداخت حق عضویت مقرر از طرف حزب می ˗

 فتار غیروفادارانه نسبت به حزب داشته باشند؛نباید ر ˗

 نباید در خالف جهت باورهای حزب تبلیغات کنند؛ ˗

 های حزب وارد نمایند. نباید آسیبی به حزب یا به فعالیت ˗

 جلسات - 5

 گیری است. جلسة عضویت انجمن یا باشگاه، مرجع عالی تصمیم :1ماده 

 شود. جلسة ساالنة اعضای انجمن یا باشگاه قبل از پایان ماه فوریه برگزار می :2ماده 

 در جلسة ساالنه بجز موارد دیگر، موارد زیر باید مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد: :3ماده 

 گزارش ساالنة مدیر و بازرسین از عملکرد سال گذشته؛ -1

 تصمیم درمورد ابقا یا خلع مسئولیت از مدیر؛ -2

 رئیسه و جانشینان؛ اب اعضاء هیئتانتخ -3

 انتخاب بازرسین و جانشینان؛  -4

 انتخاب یک یا چندین فرد مسئول در برابر اعضاء؛  -5

 انتخاب کمیتة معرفی کاندیداها برای سال آینده؛ -6

 های آینده. مشی و راهکارها برای فعالیت خط -7

رئیسه  گیری برای عزل یکی از مدیران باشد، اعضای هیئت که دستور جلسه، رأی زمانی :4ماده 
 حق رأی دادن ندارند.

شود. در صورت درخواست اعضاء،  گیری از طریق باال بردن دست انجام می رأی :5ماده 
 گیرد. گیری از طریق رأی مخفی انجام می رأی

ب حروف الفبا روی برگ رأی نوشته ترتی  گیری مخفی، اسامی کاندیداها به در رأی
بایست شامل تعداد افرادی که باید انتخاب شوند باشد.  شود. برگ رأی معتبر می می

برگ رأیی که اسامی بیشتر یا کمتری را نشان دهد باطل است. افرادی که بیشترین 
استثناء زمانی که مجمع تشخیص دهد که  شوند، به رأی را دریافت کنند، انتخاب می

 ی انتخاب شدن نیاز به رأی اکثریت مطلق است.برا
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گیری به مرحلة دوم  ها مساوی باشد، رأی گیری مخفی، تعداد رأی چنانچه نتیجة رأی
انجامد. اگر تنها دو کاندیدا در انتخابات شرکت کرده باشند و تعداد رأی مساوی  می

 گردد. آورده باشند، نتیجه به قید قرعه تعیین می

ری از طریق باال بردن دست، تعداد آراء مساوی باشد، رئیس جلسه گی چنانچه در رأی
 کند. رأی نهایی را صادر می

شود، طی زمانی که در  پیشنهادات مربوط به کاندیداها، که در جلسة ساالنه مطرح می :6ماده 
گردد. پس  میتینگ شعبة حزب مقرر شده است، برای کمیتة معرفی کاندیداها ارسال می

شده توسط شعبة محلّی، تنها کمیتة معرفی کاندیداها، حق نامزد  از پایان مهلت اعالم
 کردن افراد را دارد.

 رئیسه انجمن یا باشگاه ئتهی - 6

های انجمن مطابق با قوانین زیر و تصمیمات  رئیسة انجمن/ باشگاه مسئول فعالیت هیئت :1ماده 
رئیسه شامل ترغیب اذهان عمومی به  باشد. اهداف هیئت مصوب در انجمن/ باشگاه می

های حزب، باال بردن ارزش عضویت در حزب و تقویت  سمت حزب و سیاست
بایست  رئیسة انجمن/ باشگاه می حزبی در انجمن/ باشگاه است. هیئت های فعالیت

شود که بر مواضع حزب دربارة  اطمینان حاصل کند که به همة اعضاء این فرصت داده می
 های انجمن داشته باشند. مسائل جاری سیاسی اثر بگذارند و نقش فعالی در فعالیت

یری تا زمان برگزاری جلسات اعضاء گ رئیسة انجمن/ باشگاه، مرجع عالی تصمیم هیئت
 باشد. می

عضو داشته باشد. این اعضاء میتوانند  5رئیسه انجمن/باشگاه میبایست حداقل  هیئت :2ماده 
جانشین داشته باشند. رئیس و خزانه دار به طور جداگانه و توسط کمیته اجرایی انتخاب 

کند. این فرد  تی انتخاب میمیشوند. انجمن یا باشگاه فردی را به عنوان مسئول مطالعا
 باشد. رئیسه می یکی اعضاء هیئت

 رئیسة انجمن/ باشگاه باید رقم فرد باشد. تعداد اعضای هیئت

های  شود و برای گروه تر هر ساله انجام می انتخاب مجدد برای اعضای گروه کوچک
 بار است. تر هر دو سال یک بزرگ

آید،  عمل  رئیسه در جلسات ممانعت به حضور یکی از اعضای هیئت نسبت بهکه  زمانی :3ماده 
اند در جلسات  رأیی که آوردهمیزان عادی به ترتیب  ایعنوان اعض اعضای جانشین به

 شوند. حاضر می
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 بازرسی - 7

شوند.  نفر جانشین بازرسین انتخاب می 2نفر بازرس و 2در جلسة ساالنه عمومی حداقل : 1ماده 
آید، یکی از  عمل  نسبت به حضور یکی از بازرسین در جلسات ممانعت بهکه  زمانی

 شوند. اند در جلسات حاضر می عنوان اعضای عادی به ترتیب رأیی که آورده جانشینان به

رئیسه در سال گذشته را در جلسة  های هیئت بازرسین گزارش خود از عملکرد و حساب :2ماده 
دهند و در مورد خلع مسئولیت مدیر)ان( از مقام خود  عمومی انجمن یا باشگاه ارائه می

 نمایند. نظر موافق یا مخالف خود را اعالم می

 انتخابات عمومی و مسائل محلّی - 8

در مورد معرفی کاندیداها برای انتخابات عمومی، در مورد همکاری میان نمایندگان 
های دیگر، و نیز  قسمتهای حزبی، در مورد معرفی کاندیدا برای  شده و سازمان انتخاب

توان از  ترتیب می نحوة برخورد با مسائل شورای استان و مسائل اساس شهری، به
 استفاده کرد: مقررات حزبی زیر

های رأی برای انتخابات عمومی و انتخابات کلیسای  مقررات مربوط به تهیة برگه"
مقررات مربوط به "، "های دیگر قوانین مربوط به معرفی کاندیدا برای قسمت"، "سوئد

مقررات مربوط به نحوة "و  "های حزبی شده با سازمان همکاری میان نمایندگان انتخاب
 ."برخورد با مسائل شورای استان و مسائل اساس شهری

 قوانین کلی  - 9

در جلسة عمومی ساالنة انجمن یا باشگاه، امکان اضافه کردن مواد قانونی جدید به  :1ماده 
بایست به دفتر شعبه محلّی  دارد که سپس برای رسمیت یافتن میشعبة محلّی وجود 

حزب فرستاده شود. این مواد قانونی نباید مغایر با مفاد اساسنامه باشند یا منجر به کنار 
 گذاردن آنها گردند.

تواند به فعالیت خود خاتمه  رئیسه شعبة محلّی، نمی انجمن یا باشگاه بدون تأیید هیئت :2ماده 
صورت توقف فعالیت انجمن یا باشگاه، تمامی دارایی آن باید به دفتر شعبة دهد. در 

 محلّی حزب منتقل شود.

 تنها کنگرة عادی حزب حق عوض کردن یا کنار گذاردن این قواعد را دارد. :3ماده 
 
 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 شود. این مقررات در دفتر دوم منتشر می 
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 :دمکراسی ایراناسناد سوسیال 

 .اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایرانی 1

 :مراجعه کنید" آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران"برای دسترسی و خواندن اسناد زیر به سایت ی   2

http://www.iran-archive.com/start/426 

  :اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران " جزوه -کتاب  "ی  3

 .اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران جلد اول ˗

، آثار آوتیس 2اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران  ˗

  .بخش سلطانزاده، خسرو شاکری، فرهاد کشاورز، امیرحسین گنج

، آثار 4اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران جلد  ˗

  .سلطانزاده

  .5کمونیستی ایران جلد اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و  ˗
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 نافرجام  "ترور شخصیت"خلیل ملکی،  -4-1

 (کار مسعود نقره)

 دبَمِ ه مردمکِ دیده، دیده مردـک بس ز 

 ن دارمـسوءظ ــدهیبه مردمکِ د کنون 

 یعارف قزوین 
 

آگاهانه در جهت  یشناسانه، تالش و جامعه یاجتماع یعنوان فنون روانشناخت به (1)شخصیت ترور
 ینوع ،ترور( است. ترور شخصیت ی)سوژه یا قربان دار کردن شخصیت، شهرت و منزلت فرد خدشه

  از و یشدن قربان اعتبار یبای که باعث  یندارد، تصویرساز یست که با واقعیت خوانایا یتصویرساز
 ینسبت به قربان  عمومی اعتماد مردم و افکار (2)یِشود. دستکار می بین بردن وجهه و مقبولیت او

 گیرد. صورت می یو جمع یهای گروه است که در اکثر موارد از طریق رسانه ترور

فریب  یتحقیر، تحمیق و نادان پنداشتن مخاطبان و تالش برا ،دیگر ترور شخصیت وجوه
و   است. تحریک مردم، افکار عمومی ترور یرفتار آنها نسبت به قربان تغییر فکر و یآنان در راستا

آن  نیز وجه دیگر یقربان "لو دادن" ییعن ؛ترور یحذف قربان یهای خودکامه در راستا حکومت
که بهانه دادن به دست  یما رایج بوده است، وجه ةاز ترور شخصیت که در جامع یاست، وجه
 ]1[ست.دنبال داشته ا بهو قابل توجیه کردن این حذف را  یذف قربانح یحکومت برا

                                                           
1. Character Assassination. 2. manipulation.  
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مخالفان یک حکومت یا حزب و سازمان  یو اجتماع یبا هدف حذف سیاس ،شخصیت ترور

توان به سطح  اشخاص می را فراتر از شود. این نوع ترور اِعمال می یو اجتماع یسیاس

نسبت به آنها   داد و شهرت و اعتماد عمومی یتسر یو اجتماع یهای سیاس جریان "شخصیت"

"نام بد" ینیز مقولة حقوق یو اجتماع یمناسبات فرد ةحوز دردار و تخریب کرد.  را نیز خدشه
(1) 

نسبت به  "ینمای سیاه"و  "ینمای  دبَ"و شبهه و شکّ ،یشود، که ایجاد بدبین کردن نیز مطرح می

 یک فرد یا جمع است.

و  یپایه، ارائه اطالعات ساختگ یهای دروغین و ب یزن اتهام ،و وسایل ترور شخصیت ابزار

 قلبِ حقایق و واقعیات، تحریف آراء وتشهادت و سوگند دروغین،  ،یساز مدرک سند و ،یجعل

 یها اساس، و برچسب  یهای ب ترین اتهام . شایعاستترس  ارعاب و یافکار، همراه با ایجاد فضا

 ،یخودفروختگ ،یعامل بیگانه بودن، جاسوس: های سیاست، اتهام رصهع دروغین در

الشعاع  را تحت  طریق قضاوت افکار عمومی ینداند تا ب بوده و... یو مال یفساد اخالق ،یکالهبردار

با استفاده از وسایل  یواقع بر پا کردن یک جنگ روان دهند. در های خود قرار دروغ ها و  اتهاماین 

همراه با  ی،ترور است. خطرناک، خیانتکار و دشمن جلوه دادن قربان یقربان یهعل ی،ارتباط جمع

، در میان مخاطبان، و نیز ایجاد حس فقدان امنیت یاحساس خطر و تهدید و ترس و نگران یالقا

طریق  کند. بدین نظر را تقویت می در جهت تضعیف و تخریب سوژه مورد  هر نوع اقدامی ةانگیز

 همراه داشته باشند.  هرا ب یقربان یو ترور فیزیک یهای جسمان آسیب ندتوان ها می  تحریک

تواند صورت  شود که به اشکال مختلف می آغاز می یشخصیت با زمینه و بسترساز ترور

 یاز زندگ یجوانب ،ییا فساد اخالق یاخالق یعنوان خیانت، خالف، انحراف، ب به یگیرد. موارد

 یغها طرح و تبل  یساز و شبیه یپراز حاشیه ی،نمای ، بزرگ  ینمای فرد... همراه با سیاه یخصوص

 یشکل اثبات ادعا نیز به یشوند. برا ترور نسبت داده می یشوند، و سپس این موارد به قربان می

آورند تا شخصیت مورد نظر را متهم و  فراهم مینیز شرایط، و سند و مدرک  یجعل و یساختگ

 یای برا عنوان وسیله و دستمایه به ،ترور یقربان (2)مجرم جلوه دهند. برجسته کردن نقاط ضعف

ست که تالش ا یشود. این درحال کار برده می به یو روان یهای عصب تخریب و ایجاد آسیب

خوشنام و  ،ترور یپنهان بماند. اگر قربان یو شخصیتِ قربان ینقاط مثبت زندگشود حقایق و  می

اش از  یحقیق ةشود گذشته و سابق ای بوده باشد، تالش می مثبت و سازنده ةوجهه و سابق یدارا

گردد،  یعمل ،هاست  ترین اقدام یاصل هویت او جدا شود تا تحریف و جعل هویت، که از

                                                           
1. Defamation of Character. 2. Blind Spot.  
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ای دیگر جلوه کند. ترورکنندگان  گونه و به تغییر  اذهان عمومی در یکه هویت قربان یطور به

 ،بسازند یقربان یبرا یدهند، هویت جدید که انجام می یهای  یکنند با تصویرساز تالش می

ترور "آمران و عامالن  ،دیگر یسو که مخدوش، تخریب و تضعیف شده است. از یهویت

 ها و  چنین ضعف ةمخاطبان، بر بستر و زمین یو روان یهای عاطف با شناخت از ضعف "شخصیت

 کنند.  ترور وارد می یمتناسب با آنها به قربان یها، اتهامات  ها و حساسیت  یا تعصب

سیاستمداران، یی  شده در سطح جامعه های شناخته چهره "ترور شخصیتِ"کردن یا  خراب

)مثل  یاخالق و یو عقیدت یبا طرح انحرافات سیاس یی روحانیون، هنرمندان، ورزشکاران و...

 غیره، و... ( و یهای مال و اعتیاد و سوءاستفادهیی ویژه انجام عمل لواط  به ی ییهای جنس انحراف

مقاله و  ،فیلم ،جمله انتشار تصویر های مختلف از است. این عمل نیز به شکل شدهپیش برده 

، و جسمی یروان یفشارهاهای خودکامه با اِعمال  نامه و... صورت گرفته است. حکومت شب

های مورد دلخواه حکومت شرکت کند و یا تن  تصاویر و یا فیلم ةکنند در تهی را مجبور می یقربان 

آنچه حکومتیان دیکته کنند، بگوید.  بدهد و هر یتلویزیون و رادیو و یطبوعاتهای م به مصاحبه

شود  می یعمل یدر حال ،ندک را دنبال می یهم و مجرم نشان دادن قربانتاین روش و منش که م

های نسبت  ها و جرم  و اثبات اتهام یاعتبار کردن قربان یاتفاق نیفتاده است، و فقط ب  که جرمی

مرسوم در  معمول و یهدف دارد، روش و عامالن ترور شخصیت را مرانآ یسو داده شده از

 نمایش گذاشته شده است.   وفور به که به "ترور شخصیت" یهای توتالیتر برا حکومت

ای که امکان  یویژه قربان ست، بها یبه قربان یو عصب یروان یرسان آسیب ،ترور شخصیت پیامد

های  ها را نداشته باشد. ایجاد انواع اختالل  و شایعه یهای ساختگ اتهام و توان دفاع از خود و ردِّ

ترور  یتواند پیامدها می ی،و خودکش یاضطراب گرفته تا افسردگ و از انزوا ی،و عصب یروان

ای  شناسانه و آسیب یتخریب گیرد. تأثیر می یاز مخاطبان نیز قربان ،باشد. ترور شخصیت یتشخص

گذارد، گاه  ترور شخصیت می یمندان و پیروان قربان اطرافیان، عالقه یکه ترور شخصیت بر رو

 شود. ترور تحمیل می ینرا داشته باشد که به قربا یتواند همان وسعت و ابعاد می

 یعرصه سیاست، بسیارند. نامدارترین قربان ویژه در میهنمان، به ترور شخصیت در قربانیان

از گرانقدرترین روشنفکران و سیاستمداران آزاداندیش و آزادیخواه کشورمان،  یاین نوع ترور یک

 ست.ا یخلیل ملک

شهرت  "نفر 53"بود که به  یاز جوانان جمع ی،پرداز سیاس اندیشمند و نظریه ی،ملک خلیل

حزب  ی،پس از آزاد ،این افراد از یشدند. برخ یبه اتهام اقدام علیه امنیت کشور زندان ویافتند، 

که از  یدبا تجربة بَ اما او .خواستند به حزب بپیوندد نیز یخلیل ملک پا کردند. از ایران را بر ةتود
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کرد. سرانجام اما  یدان داشت، در آغاز از پیوستن به حزب خوددارای از این افراد در زن عده فتارر

 یسیاس یدر رابطه با مش یپس از چند یایران شد. و ةبه حزب پیوست و از رهبران حزب تود

را متوجه  یهای  و انتقاد   اعتراض ،ها  یدر این سیاستگذار یحزب و نقش اتحاد جماهیر شورو

ایران و  ةحزب تود یسبب شد رهبر یاین جدای ]2[این حزب کرد و از این حزب جدا شد. یررهب

پیک ایران، رادیو مسکو  های متعدد، رادیو ها و نشریه  با روزنامه یحزب کمونیست اتحاد شورو

به روایت دکتر ، تا آن حد پیش بروند که ،او بزنند، و فراتر از این "ترورشخصیت"دست به  و...

 . «االفالک بکشند را در زندان فلک یقتل ملکة اش نقش یحزب یرفقا»بهار:  ردادمه

 نویسد: می هما کاتوزیان
. تا شد یبود و تسلیم زور یا اشتباه بزرگ نم یو اصول  صدیق، صمیمی  آدمی ی،ملک ...

طلب  جناح اصالح یرهبر  او )به یایراد اساس ،در حزب توده بود یکه ملک 1326سال 

آنان  یسرسپردگ ی،دیگر .رفتار خودسرانه و بوروکراتیک سران حزب بود ی،حزب( یک

شان در قبال  شکست فاحش سیاست ازپس  ،اگرچه همان سران ،یبه سفارت شورو

 یرو یبه ملک یمدت کوتاه یبا آن مخالفت کرده بود( برا یقیام آذربایجان )که ملک

 یرسید که ملک یجای کار آنها به ،و یارانش از حزب توده یاما پس از انشعاب ملک ،آوردند

مور سازمان امنیت بنامند. این بود نمونه اخالق أرا جاسوس انگلیس، نوکر دربار و م

 ]3[.ینحزب طراز نو" یسیاس

 گوید: محمدعلی حقیقت سمنانی، دربارة خلیل ملکی می
از حزب توده(، انشعابیون  ی... از همان ساعات نخستین این واقعه )انشعاب گروه ملک

حزب توده و  ةردکنندرحمانه مورد حمالت خُ یطور ب هشدیداً و ب ی،بخصوص شخص ملک

این دو پیدا  یزن . آنچه ناسزا و تهمت و افترا در زرادخانة برچسبندرادیو مسکو قرار گرفت

ن جریان در او که تا پیش از ای .گردید یخصوصاً ملک ،سه تن از این گروه - نثار دو ،شد می

شد و  حزب شمرده می یل سیاسئنظر مسا ترین صاحب و نشریات بزرگ یتمام محافل حزب

 ،کشید های وسیع را یدک می نظیر: فرزند دلیر وطن، یاور خلق، پرچمدار نهضت توده یالقاب

امپریالیسم، جاسوس انگلیس، دستیار  وکرهای محروم، ن خلق ةخورد قسمیکباره دشمن  به

جرم " ینزدیک شدن به خلیل ملک یبیگانگان و مسافر لندن قلمداد شد... از آن پس حت

 شد. می یتلق "یحزب

 و شکّنطفة  ،یفرقه دمکرات آذربایجان و مسئله امتیاز نفت به شورو یپس از ماجرا ...

از رهبران حزب  ییک ی. خلیل ملکبسته شد یبه استالین و شورو ایرانی روشنفکران تردید

علم کرد.  یشورو یها ایران بود که پرچم استقالل فکر و اندیشه را در مقابل سیاست ةتود
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اما او توانست در  ،توسط حزب توده و رادیو مسکو ترور شخصیت شد یگرچه خلیل ملک

  ]4[د.ایران حزب زحمتکشان را تشکیل ده یدوران نهضت ملّ

 الدین کیانوری:بخشی از خاطرات نور
ارتباط داشت...  یرانیبا گروه روشنفکران ا ،.. دکتر اسحاق اپریم... پیش از سفر به انگلستان.

در انگلستان با حزب کمونیست انگلیس رابطه داشت و بعد به ایران آمد. از همان ابتدا که 

باید چه "های معروف، شلوغ کردن را شروع کرد و یک  طلب نزد ما آمد، درست مثل جاه

 نماییمسیس أشد که باید حزب را عوض کنیم و یک گروه آوانگارد ت یدعنوشت و م "کرد

نزدیک شد... البته او  یکند... اپریم به گروه ملک یوسیع دمکرات را رهبر ةکه یک تود

 ]5[..محاکمه و از حزب اخراج شد.

 خوانیم: دربارة خلیل ملکی، در ویکیپدیا چنین می
آنها این بود که  یاستراتژ است... "اخراج شده"از حزب  یکرد ملک.. حزب توده ادعا .

نشان دهند.  ها یپیمان حکومت او و بریتانیای کم هم را اگر نه آلت دست شاه، دست یملک

خود  یرا در پا یملک یالظاهر امضا یبود که عل یاز اولین اقدامات آنها چاپ تلگراف ییک

ارسال شده بود. این تلگراف که در  یشاه پهلو داشت و در روز سوءقصد به جان محمدرضا

به  "ناجوانمردانه و خائنانه ةحمل"تهران چاپ شد، به  یروزها تیراژ آن رپُ ةاز دو روزنام ییک

را در  یملک ،با این کار کردند یحزب توده گمان م ةبلندپای ی. اعضاکرد شاه اعتراض 

ارسال تلگراف را تکذیب کند، دچار  کرد ی. اگر او جرأت ماند ر باخت قرار دادهوضعیت دو سَ

این بود که او از سوء قصد به جان شاه متأسف  یچنین تکذیب ی. معنشد یخشم حکومت م

 کرد، یطور که آنها امیدوار بودند، ارسال تلگراف را انکار نم است. اما اگر همان  نشده

ه دلیل بریدن او از حزب این ک کردند یتکرار م هاو را خائن جا بزنند. آنها هموار توانستند یم

در همان  یا آنان را با صدور بیانیه یزد و بند کند. ملک ها یبوده که با حکومت و بریتانیای

 ]6[د.را تکذیب کر یروزنامه غافلگیر و ارسال تلگراف کذای

 در ذیل آمده است: وگو با همایون کاتوزیان بخشی از گفت
پرداخت  یا اعتدال، مدارا و اعتقاد به دیالوگ در جامعهد، رَخِ یبرا یسنگین یبها ی،ملک ...

و تنها هدف مخالفان آن نیز  کرد یسرکوب م رحمانه یرا ب یکه رژیم آن هر حرف انتقاد

 یاو را یک ماجراجو ،اش یبرانداختن رژیم بود. در نتیجه، رژیم در ادعانامه دادستان نظام

 یها رسیدن به هدف یرقیق جوانان براتوصیف کرد که از احساسات  ارشیستبالفطره و آن

فروگذار نخواهد کرد. و در  یو در این راه از هیچ وسیله زشت کند یکثیفش سوءاستفاده م



364      سوسیال دمکراسی در ایران 

بیش از آن نوکر شاه، ساواک،  یول "یچ انشعاب"براندازان در بهترین حال او را  ،عین حال

 ]7[د.آمریکا خواندن مانگلیس و )پس از آن( امپریالیس

 گوید: با داریوش آشوری، او دربارة خلیل ملکی چنین می وگو در گفت
و  یبه رسالتِ روشنفکر یبود و از جوان یو اهلِ اندیشة سیاس یمرد مبارزِ سیاس ی،ملک

از حزب توده و  یاندیشة چپ باور داشت. پس از جدای یروشنفکرانه در راستا یگر مبارزه

استالینیسم هم همچنان رسالتِ روشنفکرانة خود را رها نکرد و به جبهة مصدق پیوست. 

همچنان بر آن بود که  ،به زندان و تبعید افتاد، اما با آزاد شدن از زندان ادمرد 28پس از 

 یفراهم شود. ملک یعلن یکرد و باید کوشید تا شرایط فعالیتِ سیاس ینباید میدان را خال

و  یاو در آن بود که خود را از ذهنیتِ دوقطب یفکر یو نفرت نبود و پختگ یتوز اهل کینه

در دوران بعد  یملک یو فکر یرها کرده بود. اما خط سیاس یستکمونی "سفیدنگرِ و سیاه"

ویژه از جانب  از کودتا تا انقالب چندان خریدار نداشت، بلکه دشمنانِ فراوان هم داشت. به

بود.   میئدا یتهمت و افترا اتزیرِ ضربِ که پ تندرو، و از همه بدتر حزبِ تودهچ یها گروه

 ،اش"انقالبِ شاه و ملت"که پیدا کرده بود و با پروژة  یسنف رژیمِ شاه هم با اعتماد به

 یها به جریان یمیدان بلکه کرد، یرا با خشونتِ بسیار سرکوب م یانقالب یها تنها جریان نه

از ترکیبِ  یو حزبِ او. چنانکه جنبش یازجمله به ملک داد، یهم نمرو  میانه یمصدق

در سال  "سوم یجبهة ملّ"را که با رهنمودِ دکتر مصدق با نامِ  یمصدق - یملّ یها حزب

و چند تن از رهبرانِ  یدنبالِ آن ملک بود، در نطفه خفه کرد. به یگیر در حال شکل1343

 ]8[.اندرکار آن بودند، به زندان افتادند که دست یها و نیز نهضتِ آزاد جامعة سوسیالیست

 مطالب زیر برگرفته از سایت تاریخ ایران و فیسبوک خلیل ملکی است.
 بود... یاز دوستان نزدیک خلیل ملک ،تر نویس و کارگردان تئا نمایشنامه ،عبدالحسین نوشین

نوشین را  ،یملکمحکوم کردن انشعاب  یحزب برا یحزب بود. فشار رهبر یاز اعضا ،نوشین
شدیدالحن و افتراآمیز حزب  یةمیل خود، با آنان همساز شود و اعالم رغم ینیز ناگزیر کرد تا عل

از حزب  1326ماه  ی، چند ماه پس از انشعابِ د1327اوایل سال  را امضا کند... یملک یهتوده عل
 نوشت. بدین مضمون ای خطاب به نوشین  نامه یتوده، ملک

شما  ینوشین! چند ساعت پس از نصف شب است که این سطور را برا یدوست عزیز آقا

مالقات با یک نفر خائن و منحرف  یشما تنگ شده است، ول یدلم برا ی. خیلنویسم یم

تر  تئا ةصحن یشما را در رو کنم یخیال م یخوشایند نباید باشد. گاه یشما خیل یبرا

 یاین است که شما امضای یراد من نه براکنم. ای یخود را راض توانم ینم یزیارت نمایم، ول

این  ی. براشناسید یآن را بیشتر از من م یاید که مسبّبین حقیق نموده یتقبیح عمل یبرا
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تنفر من از  بلکه شما را ببینم، ةصحن یدر رو یحت توانم یو نم خواهم ینیست که من نم

و ناجوانمردانه، سکوت اختیار  شرفانه یجهت است که در مقابل این روشِ ب این دیدن شما به

 یتر باز تئا ةدر صحن کنید یم یباز یسیاس ةرا که امروز در صحن یشما نقش نمودید...

 یموفقیت بزرگ شکّ یخودتان را به مردم مجسّم سازید؛ ب یسیاس تیّنمایید و شخص

روز را مجسّم نمایید که تا دی یو مبارز یصحنه، یک فرد اجتماع یدر رو خواهید داشت...

 یخود را فدا ةرغم عقل و منطق، هنر و قریح رغم توجه تمام دوستان خود و علی علی

تمام عقاید  ی عکس به یامروز  یمجلس نموده بود، ول یوکیل شدن برا یسیاست، یعن

 ةنتیج یفدا ییعن ؛قریحه و هنر یفدا کلمه، یِخود را به تمام معن یو اجتماع یسیاس

ها آن را در  که شما هنرمندانه بار ینموده است، همان پول "پول" یحاصل از هنر، یعن

مردم را خرید. با پول  ترین یوجدان اخالق توان یاید، که با آن م نموده یتر معرف تئا ةصحن

 یفرمود که این نوع خریدار یدانسان را خرید، البته تصدیق خواه یشجاعت اخالق توان یم

 همان اثر و نتیجه     ییرمستقیم هم، از لحاظ اخالقغ ،الزم نیست همیشه مستقیم باشد

 را دارد.

 یخود، و یا از ترس کساد ةرواج بازار تجارت هنرمندان یبرا ییک فردِ مبارزِ هنرمند اگر

ترین  قبیح ،او تیّاز نام و شخص یبازار خود، اجازه دهد که به نام او یا بیا سوءاستفاده ضمن

و  یردیف تروتسک خیانتکار و منحرف و عامل امپریالیسم و همترین افراد را  مردم، شریف

عنوان عضو هیئت اجراییه در  جلوه دهند و او ساکت و آرام بنشیند که اسم او نیز به هغیر

عنوان اکثریت تام و تمام ]هیئت اجراییه موقت حزب توده[ مورد سوءاستفاده  این اتهامات به

 ذارد؟گ توان یقرار بگیرد، اسم این را چه م

 ام، البته تعجب نخواهید نمود... گستاخانه را پیدا کرده ةاگر من جرأت صراحت لهج ...

 ةام که هر نوع صراحت لهج رو شده هروب یا متوجه هستید که من امروز با حادثه

که امروز در  ی. شما خوب متوجه هستید در این پیس سیاسنماید یرا توجیه م یا گستاخانه

ایشان و شرکت  یو به کارگردان شود ینوشته م یطبر یآقاایران به قلم  یا نهضت توده

ها و شوهر او و متأسفانه با  و عمّه مظفر فیروز ها یها و قاسم و دکتر کشاورز ها یدکتر یزد

و سایر افراد  یو جواهر یا نقش خیانتکار به من و خامه شود، یم یشرکت خودِ شما باز

 شرافتمند تحمیل شده است...

اید این انحرافات خیانتکارانه که به من  نوشین، گویا فراموش نموده یعزیزم آقا وستد

چه باید "عکس آنچه ادعا شده، از موقع انتشار کتاب  تاریخش، به ،شود ینسبت داده م

البته  .تر از آن شروع شده زود ی. خیلباشد ی[ نم1325]اثر اپریم اسحق، اردیبهشت  "کرد؟

 ،تأمّل  شده باشد، با کمی یباعث فراموش ی،اگر اشتغاالت کسب و ییاید  فراموش نکرده
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 یو شما بودید که این فکر امروز یو کیانور  و قاسمی یکه طبر ییتصدیق خواهید نمود 

در من تزریق نمودید. گویا فراموش نکرده باشید که من پس از  نمایم، یرا که من تعقیب م

 یشما از طبر یشده بودم. وقت یمنزوخود  ةخان ةدر گوش "اپورتونیست"شناختن افراد 

ها و  تعریف و تمجید کردید و مرا به تبعیت از فکر خودتان تشویق نمودید، من ضعف

 دانید یشما تعریف کردم. شما خوب م یبرا ،او را که در زندان دیده بودم یها یخودخواه

و   سمیو قا یراست که من و شما و طب یهمان فکر مشترک    من عیناً یکه فکر امروز

از آن عده، امروز نسبت به  ،یا و گویا تنها من و خامه نمودیم یآن روز تعقیب م یکیانور

بر اشخاص  اید که عالوه حتماً فراموش ننموده ایم... وفادار مانده یآن افکار شریف و عال

 کنم یخواهش م نامبرده، یک شخص ساکت و آرام نیز در اغلب جلسات ما حضور داشت...

 شما را جبران خواهد نمود. یصادق هدایت بخوانید. او فراموشکار یاین سطور را برا

که تمام نفرت من از شما تبدیل به محبت و  کنم یپس از نوشتن این مراسله، حس م من

شما را  توانم یهفته م یها از شب یکه در یک کنم یگردیده و حس م یصمیمیت همیشگ

موظّف بودم به تکلیف خود عمل کنم، و  ین در عالم دوستتر ببینم... م تئا ةصحن یدر رو

 ]9[.مخودِ شما بنویسم تا بتوانم استراحت نمای هشما ب ةافکار خود را دربار

اشکال از  کردند یاز حزب توده انشعاب کردند، ابتدا فکر م 1326که در سال  یو جریان یملک

داشتند، فکر  یکه از اتحادِ شورو یا یرهبرانِ آن است. آنان با انگارة آرمان یحزب توده و کژرو

 ،رادیو مسکو به انشعابیون حمله کرد یوقت یاز آنها حمایت خواهد کرد. ول یکه شورو کردند یم

، رهبرِ "تیتو"جدا شدنِ  یبا ماجرا یبیرون رفتند. ول یاز صحنة سیاس یمدت یخوردند. حت یکه

ست و ریشة فساد در ا یدریافت که ماجرا جهان یاز کمینفرم، ملک ،یکمونیستِ یوگسالوحزبِ 

کمابیش مسلط بود. به  یبود. به فرانسه و آلمان یآدمِ با سواد یخودِ استالینیسم است. ملک

آرام به سمتِ  و مطالعات او را آرام ی. مشاهدة صحنة جهان بخواند توانست یهم م یانگلیس

 یها هم رویکردِ او دیگر نه انقالب با ایده یی کشاند. به لحاظِ روشِ سیاسسوسیال دمکراس

 یدر هند و منشِ سیاس "یگاند"از جنبشِ  یپرهیز بود. ملک خشونت یها بلکه روش "یلنین"

م سوسیال یزبِ کنگره هیو ح "نهرو" یریفته بود. خط فکگرر یثیأهم ت "روینه  لیجواهرلع"

 ]10[.دمکراسی بود

حزب "اعالمیه انشعاب  ،1326آذر  16 ایران در ةپس از انشعاب از حزب تود ی،ملک خلیل

 ]11[.خود داشت، منتشر کرد ینفر از همفکرانش را نیز پا 12 یکه امضا "ایران ةسوسیالیست تود

در انتقاد از حزب توده و علت انشعاب  یمطالب ی،بقایدکتر  "شاهد"در روزنامه  1328از سال  یو
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حزب " ی،بقایدکتر اتفاق  به یرا نوشت. او دو سال بعد با آغاز نهضت ملّ حزب نخود از آ

ای  که انتشارات حزب را به عهده داشت، نشریه یسیس کرد. ملکأرا ت "زحمتکشان ملت ایران

به عنوان ارگان سازمان جوانان حزب منتشر کرد که این نام، پس از  "سوم ینیرو"به نام 

تدریج در مقابل  به یکه دکتر بقای شد. در حالی اطالق می یلکم یسبه گروه سیا ،یاز بقای یجدای

از مصدق ، که از مصدق داشتند یو هوادارانش با وجود انتقادهای یگرفت، ملک مصدق قرار می

حزب زحمتکشان پرداختند. اوّلین مقاالت  و یبقای یحمایت کردند و به مخالفت با تغییر مش

 منتشر شد... "شاهد" ةدر روزنام یقلم خلیل ملک هشدن صنعت نفت ایران ب یملّ ةدربار یاصل

تحت  ،مرداد 28 یپس از کودتا یملک کردند... می یطرفدار یاکثر فعاالن از نظرات ملک

االفالک به زندان افتاد. او در سال  در قلعه فلک یتعقیب قرار گرفت، بازداشت شد و مدت

را تا  "یعلم و زندگ" ةشریرا تشکیل داد، و ن "یملّ های جبهه جامعه سوسیالیست" 1336

 .منتشر کرد...  1339سال 

سال پیش، قیام  27دوباره بازداشت و محاکمه شد. اتهام او همان اتهام  1344در سال  او

سوم در  یخفه کردن جبهه ملّ»خاطر   را به یملک ةاحمد محاکم بود. آل علیه امنیت کشور

اش  یانعقادش بودند و اعالمیه وجود یها محرک اصل  سوسیالیست ةو جامع یاش، که ملک نطفه

 دانست. می «مخفیانه منتشر شد 1344در تیرماه  یوابسته به نهضت ملّ احزاببا شرکت تمام 

محدود در  یشکل مفصل از خود کردند که به یو سه نفر از یارانش در دادگاه، دفاع یملک

م شناخت و به سه سال زندان محکوم کرد. او پس از را مجر یملک ،نشریات منتشر شد. دادگاه

 بعد درگذشت. ینیم آزاد شد و اندک یک سال و

 نافرجام ترور

و  یفرهنگ ،یهای سیاس آورترین رخداد ترین و شرم از تلخ ییک یشخصیتِ خلیل ملک ترور

از این ترور به  یناش یو روان یعصب یتاریخ معاصر میهنمان است. شدت و ابعاد فشارها یاخالق

 پیش برد. یرا تا آستانه خودکش یبود که ملک یحدّ
تر از  کُشنده یاند، خیل که همرزمان سابق من بر من تحمیل کرده یروح ة... زجر و شکنج

 شخصاً من ،توانند بدهند د و یا میبه من دادن ]در زندان[ست که ا یهای جسمان شکنجه

"ها  بروتوس"ام که از  کرده عادت همواره
  از پشت خنجر بخورم. (1)

                                                           
قتل او شرکت کیرد و از پشیت بیه او     ةو از نیزدیکیان قیصیر )ژول سزار( که در توطئ  سیاستمدار رومی ،بروتوس .1

 .«تو هم، پسرم؟!»از دفاع دست برداشت و فریاد کرد:  ،قیصر او را در میان قاتالن خود دید یخنجر زد، وقت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تر  از آن، و از آن مهم یناش یاز حزب توده و اضطراب و نگران یبعد از جدای ی.. خلیل ملک

آن، دچار  یرادیو مسکو و مالزمان ایران او از رحمانه و ترور شخصیت یشوک حمالت ب

 ةو تا آستان برودشدید شد. او تصمیم گرفت کالً از عالم سیاست کنار  یو سرخوردگ أسی

 ]12[.پیش رفت.. ی نیزخودکش

سراغ این یار  ،امکانات  های گسترده و با تمامی یساز ایران با زمینه ةحزب تود رهبران

تحمل دار بودن فرهنگ عدم  که غیرمترقبه نبود. ریشه یشان رفتند، روش و منش قدیمی

و  یگرای در میان رهبران حزب توده، و نیزمطلق ،یو حزب یو مخالفت سیاس یدگراندیش

و  یو تفکر سیاس یترور و ترور شخصیت را به سود ایدئولوژ یآنان که حت یپندار حق خود

کند، ترور شخصیتِ  وسیله را توجیه می ،دانستند، همراه با این باور که هدف حزب خود می

حرمت و کرامت  ،رهبران حزب توده یرا برایشان قابل توجیه و پذیرش کرده بود. برا یملک

باشد  یتفکر و رفتار حزب ،یایدئولوژ یذیرامورد پذیرش بود که عضو حزب پ  انسان تا هنگامی

بدون بُرو برگَرد تمکین کند.  یحزب توده و حزب کمونیست اتحاد شورو یبه رهبر و

منتقد را فاقد حرمت و کرامت  خواه، عضو معترض و گرا و تمامیت قمطل ینقد رهبر مخالفت و

 همه  گفتند. با این میکرد، تا آن حد که با او با زبان ترور و ترور شخصیت سخن  می یانسان

  یدر زمرة ترورها یترور ملک ،که حزب توده ایران مرتکب شده است یاز میان ترورهای

 نافرجام است:

 هما کاتوزیان از خاطرات خلیل ملکی:وگو با  بخشی از گفت
از پیش  یرغم زندان و محرومیت و فحش و فضیحت، کار زیاد مدت به در کوتاه یملک

انگیز  عبرت ةنام یدر درازمدت، در زندگ ثیر او دقیقاًأجلو بود. ت یچون از زمان خود خیل ،نبرد

 ]13[.شود یاو مشاهده م

 حرف آخر را زده است:  "پلخانف"و امثال او،  یترور شخصیت خلیل ملک  بیان نافرجامی در
است   های الزمی یویژگ یبه این مناسبت است که او دارا ییک شخصیت تاریخ یبزرگ

خدمت به احتیاجات زمان و عصر خویش  یاز مستعدترین افراد برا یرا یک که او

 ]14[.نماید می
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 :نوشت پی

نگهدار که در سال  و فرخ ی( توسط آقایان کیانوریرود )منوچهر هلیل یترور شخصیت دکتر ابراهیم شفیع ی1
بود. در  یی یرود منوچهر هلیل  تروریی  یحذف قربان یای از تحریک حکومت برا نمونه ،اتفاق افتاد 1360

 ةشد، یک کوشند مخالفانش را مرتکب می یترین کشتارها از بزرگ ییک  مقطع که حکومت اسالمی آن
 جز لو دادن سوژه نداشت. یکردن، تعبیر یمعرف "عامل سیا و موساد و..."و  "کوکمش"را  یسیاس

 نگاه کنید به منابع زیر:  ،یرود رابطه با ترور شخصیت منوجهر هلیل در
 ؛140، شماره 1360آذر  25، چهار شنبه "اکثریت"نشریه کار  -
 ؛141، شماره 1360بهمن  2چهارشنبه  ،"اکثریت"نشریه کار  -
 ؛های آرزو سفر بر بالحمیدیان،  ینق -
 ؛2005نجلس، سال آ لس ،)رمان(، نشر نارنجستان قبیلة منکار،  مسعود نقره -
در جنبش چپ ایران، سایت  "یدرون تشکیالت"ترور شخصیت  از ترور و یهای  کار، درس مسعود نقره -

 ؛2006دسامبر  29 - 1385 ید 8 ،یاخبار روز و روشنگر
ترور شخصیت، سایت اخبار روز و  یاز یک قربان "حیثیت ةاعاد"نگهدار و فرخکار،  مسعود نقره -

 ؛2007مارچ  ،یروشنگر
فراکسیون و " ةنگهدار دربار های فرخ ، و مقاله1360ماه سال  یآذر و د "اکثریت"کار  ةنشری -

نشریات ها و   بولتن ؛1360آذر  16دربارة انشعاب  یهای کیانور و نیز پرسش و پاسخ "فراکسونیسم 
 ؛زمان آن یسازمان یها  و بخشنامه یسازمان درون

 ؛2007اول دسامبر ، ، سایت ایران امروزبخش نجات یمریکا تا دالرهاآ از مرگ بر ،کشتگر یعل -
 .2007مارچ  15 ،یسایت عصر نو و روشنگر ،یاکبر شالگون ینگهدار، در پاسخ به مقالة عل فرخ -

 : یخلیل ملک یو سیاس ینظر یها  دیدگاه ی2
به او تهمت  ،های مشابه ها و جریان  یا متفاوت وجود داشته و دارد: توده یها  قضاوت ،یخلیل ملک ةدربار

 ی...دیدارها»زنند.  زدند و میرا شاه  یبا سازمان امنیت و نوکر یانگلیس و همکار ،آمریکا یبرا یجاسوس
ها   یجنایات پهلو"بر اینکه او یمبن دای دانستن نشانهداشت را  او یبا شاه که نشان از اعتدال سیاس یملک

مریکا و امپریالیسمک آران همراه با جنایات امپریالیسم ای ةگوش ذربایجان و گوشهآو عمق جنایات در 
ای از  ذره ،شیدر دیدارها یبا واقعیت منطبق نیست. ملک "سپرده بود. یبوته فراموش انگلستان را به

، «با شاه مالقات کرد... ،اندیش و آزادیخواه  عنوان یک سوسیال دمکرات آزاد بهمواضع خود عدول نکرد و 
قدام به مسموم کردن ذهن جوانان قیام علیه سلطنت مشروطه و ا"ن رژیم شاه نیز او را به اتهام و طرفدارا

 یحت یرضا شاه پهلو . در دوران محمد"محروم کردند یحقوق اجتماع ةزندان، و از هم ،ینظام ةمحاکم"
  .احمد( شمس آل ی، سخنران1356انتشارات امیرکبیر،  ،ده شبکتاب . )بودالقلم  ممنوع
ای که بازتاب این  یافته بود، در برنامه یتجلّ "سوم ینیرو"در برنامه  یملک یو نظر یهای سیاس دیدگاه
 است:  یاندیشگ

را  یو داخل خارجی مشکالت حل  راه و اند داده قرار سومکه خود را در خدمت طبقة  یروشنفکران ...»
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ملت ایران، رشد و تکامل سوسیالیسم  یو با نیرو دانند یتنها راه چاره م ،یسوسیالیست یها مطابق فرضیه
 .«اند سوم ینیرو دانند، یم یرا ضرور

 ؛یدر برخورد با مارکسیسم، ارائه کمونیسم مستقل و سوسیالیسم ایران یبین واقع» :یا  با چنین برنامه ینیروی
و  یجهان یها مثبت در سیاست یطرف یالملل؛ ب و منافع کشور در برابر کمونیسم بین یتأکید بر هویت ملّ
در برخورد با  یبین جانبه؛ واقع همهنو؛ استقالل  یها و تحلیل ینگر قدرت؛ آینده یها مواجهه با اردوگاه

و مردم؛ تحلیل صحیح،  مذهب؛ طرح و تحلیل نقاط ضعف روشنفکران و پیوند دادن آنها با جامعه
 .«از مبارزه و... یگرا؛ تحلیل تاریخ و واقع یکاربرد

 "هاست  یک ملّت ةامپریالیسم آمریکا، دشمن شمار"...اینکه » امپریالیسم آمریکا نوشته است: ةدربار یملک
فشار ها در ایران با زور و   یک ملّت ةاز معناست. همین دشمن شمار یو خال یبه نظر من شعار پوچ، ته

]دوّم[ را جانشین رژیم شاه کند و آنچه در قدرت داشت به شاه فشار آورد. اگر  یملّ ةکرد که جبه یسع
در  به ها از شاه مأیوس شدند، در  یک نبود،... آنها مدت ةدوّم موفّق نشد، تقصیر آن دشمن شمار یملّ ةجبه
ن بود که آلترناتیو پیدا شود و جانشین رژیم پیدا کنند. تفرقه و تشتّت، مانع ای یجانشین یگشتند تا نیرو می

خاص و  یشناس احمد توضیح دادم که روشنفکران رویهمرفته حالت روان آل.... من به جالل "گردد. 
. "شده بود...  یمشترک ندارند. او در توضیح روشنفکر دچار مشکالت عجیب یامّا ایدئولوژ ،مشترک دارند

 یطبقات ةراه انداخته که گویا غرب، یکپارچه است و جنب یعجیباحمد یک سوءتفاهم  آل غربزدگی... »
 یآنچه غرب و امپریالیسم است و از هر یدار مربوط به سرمایه یگذرد بیمار چه در غرب می رندارد و ه

 (.یهای خلیل ملک )نامه .«است باید احتراز داشت
 :گو با هما کاتوزیانو در گفت یخاطرات خلیل ملک ی3

http://fararu.com/fa/news/ 

، دور 8نگین، شماره  ،یانشعاب تاریخ ةو قضی ییاد خلیل ملک از زنده ییاد ،یحقیقت سمنان یمحمدعلی 4
 .1378 تابستان ی جدید

 .1372 ،تهران و دیدگاه، انتشارات اطالعات یو انتشارات یسسه تحقیقاتؤم ،یخاطرات نورالدین کیانور -5
 .یویکیپدیا، دربارة خلیل ملک -6
 :گو با همایون کاتوزیانو شدن ایران؛ گفت  و مسئله مدرن یخلیل ملک، اقباس از: وب سایت دکتر کاتوزیان -7

http://www.nedayeazadi.net/1393/01/8329 

 :مهرنامه ،س احمد فردیدأتا ی یاز امید خلیل ملک، یبا داریوش آشور یا نامهیزندگ یوگو گفت -8
http://www.mehrnameh.ir/article 

 ."یخلیل ملک"بوک سایت تاریخ ایران، و فیس ی9
 .9 ةمنبع شمار ی10
که به همّت  یجریان ...»و انشعاب او از حزب توده:  "پرداز ساز و نظریه فرهنگ"دیگر دربارة  یدیدگاهی 11

آن عبارت  ةشد شناخته یبود که اعضا ییک جریان فرهنگ اًاساس، از حزب توده انشعاب کرد یخلیل ملک
 ،یحسین ملک، ناصر وثوق ،ینجخ یعلاحمد، محمد جالل آل ،یرسول پرویز ،یبودند از: فریدون تولّل
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 آنان مباحثات در یگاه ،هوشنگ ساعدلو، ابراهیم گلستان، نادر نادرپور، احمد آرام، که صادق هدایت نیز
علم و " ةو سپس با نشر ماهنام"سوم ینیرو" ةنام ابتدا با انتشار هفته ،فرهنگی جریان این داشت، حضور

های خویش پرداخت،  به تبلیغ و ترویج دیدگاه ،(یناصر وثوق ییر)به سردب "نو ةاندیش"و بعد  "یزندگ
ماند.  یتئوریک باق -یهای سیاس فعالیت ةبود که در عرص یهرچند که در طول زمان، تنها خلیل ملک

مستقل چپ در برابر  یترین حزب و تنها مکتب فکر سوم از نظر تئوریک، مهم یتوان گفت که نیرو می
 .(12)منبع شماره  بود. یورووابسته به ش ةحزب تود

 ،یبه سه زبان انگلیس یگذاشت. و یجا از خود بر یهای ارزشمند و ترجمه یثار نوشتارآ یملک خلیل
در  تیّنقش شخص ترجمه و تألیف از او منتشر شده است: 15داشت و بیش از  یو فرانسه آشنای یآلمان

اصطالحات  گفرهن)ایزاک دویچر(،  انقالب ناتمامهوک(،  ی)سیدن قهرمان تاریخپلَخانُف(، ) تاریخ
 کاسترو(. دو  وزهخ) یسیاه گرسنگ)توماس سوره(، کتاب  یاجتماع

قلم  "یعلوم انسان یدانشجو" یبا امضا "زندگی نبرد"مجلة  نوشت: در با نام مستعار نیز مقاله می یملک
 زد. می

  :میرفطروس یتنها، عل یاندیشمند ،یخلیل ملکی 12
http://news.gooya.com/politics/archives/2007/07/061527print.php 

 :گو با هما کاتوزیانو در گفت یخاطرات خلیل ملکی 13
http://fararu.com/fa/news/ 

 . یخلیل ملک ةترجمپلخانف، ، تاریخ نقش شخصیت در ی14

 دیگر دربارة ترور و ترور شخصیت: یمنابع

 ؛1360 ،انتشارات رواق، همایون کاتوزیان یبه کوشش محمدعل ،یخلیل ملک یخاطرات سیاس -
  یخلیل ملک، قرن بیستم ة: صد چهریعباس میالن -
 ؛1392/2013ل کانادا، سا، پرشین سیرکل، تورنتو نشر ،یعباس میالن، به شاه ینگاه -
 ؛1389 ،انتشارات نگاه، یعلو بزرگ ،پنجاه و سه نفر -
- BBC که حزب را ترک کرد  ییا توده ،یخلیل ملک ،ایران ،یفارس:  

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/01/120131-l44-tudeh-party-maleki-milani.shtml 

  :سوم یحزب نیرو -
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=30795 

 ؛همایون کاتوزیان یبه کوشش امیر پیشداد و محمدعل ،یهای خلیل ملک نامه -
 :همایون کاتوزیان ی، محمدعلمصدق یاز انشعاب تا همراه ،یملک -

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/01/120111_l44_tudeh_party_maleki.shtml 

  :حزب سوسیال دمکرات ایران ،یخلیل ملکة دربار-
http://www.spiran.com/fa/party/statute/geschichtespi/khalilmaleki.html 
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 ةگاهنام ،یایران و همسر کیانور ةحزب تود یمرکز ةعضو کمیت ،به مریم فیروز ینامه احمد لنکران -
 ؛1360، سال 5شماره  یجمهور

 ؛1372ت اطالعات و تهران ، انتشارادیدگاه یو انتشارات یسسه تحقیقاتؤم ،یخاطرات نورالدین کیانور -
  ؛1380، آبان 79آرش ) پاریس( شماره  ةمجل -
بحران جنبش چپ در  ةدربار" 1985سپتامبر سال  29و  28، سمینار ویسبادن آلمان یحسن ماسال -

 ؛"ایران
خلق ایران و سازمان  یهای فدای سازمان چریک یعال یشورا یشده از سو نشریات و اسناد منتشر -

این دو  یهای منتشرشده از سو ، یا اسناد و کتاب1364خلق ایران )اقلیت( در بهمن ماه های  چریک
 یتحقیق و بررس یوننمونه: اسناد کمیس یبرا .در کردستان 1364ماه  بهمن ةسازمان در رابطه با فاجع

 ؛بهمن، از انتشارات سازمان فداییان خلق )اقلیت( 4در مورد 
  ؛1359)دوره دوم( سوم مرداد ماه سال  18شهر، شماره ، ایرانشهرام تیرباران شد یتق -
  ؛"اندیشه و پیکار"سایت  -
  ؛، تهرانین ، نشریمحسن نجات حسین، فراز خلیج بر -
انتشارات  ،تهران، یپرتو یمهد ةمازیاز بهروز، ترجم، ایران چپ در  خواه یا ناکامی شورشیان آرمان -

 ؛ققنوس
 ؛1379زاده و نیما تمدن، انتشارات اکنون و گلپونه، بهار  شهرام رفیع، ترور در ایران -
 :کار: ترور شخصیت در جنبش چپ ایران مسعود نقره -

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=12722 

 ؛1357 ،انتشارات مازیار ،یبیژن جزن، ساله یتاریخ س –
 :نتخریب و ترورشخصیت: پروژه تبدیل قهرمان به ضد قهرما -

http://terrore-shakhsiat.persianblog.ir/ 
THE SOCIAL PSYCHOLOGY Of CHARACTER ASSASSINATI0N 

(alterations of cognitive factors due to deliberate destruction of reputation) by Andrew Phelps 
 

 



 

 

 ما یآموزگار آزاد -4-2

 (کامران نیرام)

 

 ةدربار دنیشیکه تنها با اند یکس یمعنا بود. نه به یآموزگار آزاد ،اریبختدکتر نسل من،  یبرا

 کهبخواند، بل هدف واال فرا نیا یبه سورا ، مردم آزادی داشتن زیسخن گفتن از آن، و عز ،یآزاد

 یگشت. بعد از مصدق، و یسو نیرهنمون آنها بد خ،یکه در عمل و در حرکت تاربود  یکس

را به  رانیرسا، مردم ا یصدا نیسطح و با ا نیدر ا ،یخیعطف تار ةنقطبود که در  یکس نیدوم

به عمل هم بود و نه  د،یچنانکه با ش،یاو همانند مقتدا یخواهیکرد. آزاد ییراهنما یطرف آزاد

 فقط به سخن.

  رواج گرفته و بخصوص توجه همگان، استیس ةدربار یبحث و جدل نظر ،دوران نیا در

های مختلف  هینظر یبه سویی  ندهیطرح آ ختنیگذشته و ر افتیو جوان، محض در ریاز پ یی

مبارزات  ةکوتاه شده و تجرب یاسیگذشته، دست مردم از عمل س نیاز ا .جلب شده است یاسیس

 یو اساس ییابتدا ةنکت نیا کند، ینم یبه کار قیرا تشو یهم، کس  اسالمی یجمهور هیثمر عل یب

از پرداختن به  ییهدف غا یعنی ؛است یحکمت عمل ةاز مقول استیرفته که س ادهایاز  شیکماب

نداشته باشد، دارد  یتیاهم یکی نیا نکهیآن، درست عمل کردن است، نه درست نظر دادن. نه ا

 است. یگریآن د ةمقدم ست،یکار ن سرانجام یهم دارد، ول اریو بس

چند مانع سقوط  به ما عرضه شد و هر ریخط اریبس یتیبه ما داد، در موقع اریکه بخت یدرس
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 م،یگوش نگرفت بهآن را زمان  هنوز هم معتبر است. اگر آناما نشد،  یکشور به دامان نظام مذهب

که  یهم خواهد بود به آموزگار ینید یااد ،آموختن نیبه کارمان خواهد آمد. ا میریهر زمان بگ

 .میستقدرش را ندان

 تیدر برابر اکثر فرد

تنها، تحت  است: فردِ یخواهیترین درس آزاد در آن هنگامه به ما داد، مشکل اریکه بخت یدرس
باشد که  یبخصوص اگر خواستار دمکراس ستد؟یبا تیدر برابر خواست اکثر تواند یچه عنوان م

قرار  تیاکثر میتصم یبر درست ح،یصر ای یطور ضمن و به تیاکثر یریگ میتصم اش بر هیاصالً پا
 یکه آزاد رانیملت ا یوجود ندارد. برا نیتر از ا سخت یمشکل ،دمکرات فردِ یبرادارد. 
به آن قرار گرفته  دنیرس تیدر موقع یکم تجربه کرده بود، ول اریخود بس خیرا در تار کیدمکرات
 به مردم و بردن یگونه آزاد نیکه قصد آموختن ا اریبخت یآزمون بود و براترین  سخت نیبود، ا
 ترین چالش. سخت ،ییهم از موضع اجرا را داشت، آن یدمکراس یبه سو آنها

احتمال درست  نکهیا لیدل ماست. اول به یپا شیپ راهِ نیتر آسان ،تیشدن با اکثر همراه
 نیاز ا ی کند یاشتباه نم تیاست که اکثر نیمعمول بر ا ةدیی عق کند یم تیرا تقو نهیبودن گز

و  روین نیپشت داشتن به ا یعنی ،به آن وستنیو پ ستا رویمعموالً مترادف ن تیگذشته، اکثر
رفتار  میتوان یتر م آسان م،یو اشتباه کن میباش تیهم هست که اگر در اکثر نیت. ایاحساس امن

ی ا مخففه لیاند، خود دل ما فکر و عمل کرده رینظ یاریبس نکهیا .میخود را سزاوار عفو جلوه ده
در آن متفق  تیهم که اکثر ییسپردن خطا یامکان به فراموش ت،یتوجه. در نها ةستیشا ست،ا

 گردد.آن تنها مرتکب  یبدتر از آن، فرد ا،یکوچک  یاست که گروه ییخطا از شیبوده است، ب
ها   را اشغال کرده بود، رسانه ها ابانیکه خ یتیاکثر تد،سیبا تیناچار شد تا در برابر اکثر اریبخت

بود.  دهیآفر رینظ سابقه و کم کم یو روشنفکران، وحدت یاسیفعاالن س نیرا قبضه کرده بود و در ب
 نقالبا یدر دعوا رانیمردم ا تیبحق هم گفته شده که اکثر ،تصور من گفته شده و به اریبس

از  شیشرکت فعال نکردند، ب یانقالب ةکه در مبارز ییآنهاهر صورت شمار  خاموش بودند و به
فعاالن را در نظر دارم  تیاکثر کنم، یم تیاگر صحبت از اکثر نجایکردند. ا نیبود که چن ییآنها

 با آنها طرف بود. اریکه بخت

 یدلبخواه

دارم و چون  دهیعق نیمن چن»است که  نیمخالفت با جمع، ا هیترین توج ییترین و ابتدا ساده
 یشقّ کله یو داشتن مختصر ستی اا کار ساده ،«ستمیا در برابر جمع می خواهد، یطور دلم م نیا

در برابر  شیتوان خو یفقط به اتکا ای طیشرا نیدر ا ی. ولستی اکاف یموضع نیاتخاذ چن یبرا
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با ماست. صورت اول که  "حق"که  میشو یمدع ینوع به میتوان یم نکهیا ای م،یستیا جمع می
جمع،  یرویباشد، در برابر ن ادیفرد، هر قدر هم که ز یرویندارد. چون ن  اصالً قوام و دوامی

 کند، ینم هیتوج ی آن راارزش چیکه ه یهم شکست عاقبتش شکست است، آن و است مقدار یب
 .یباخت خشک و خال

است  یهیمحتاج توج میهر تصم یفرد است، ول یِریگ میتصم یی،است که مرجع نها درست
حساب نترس  بتوان به دیجمع را شا  ةدر برابر اراد یفرد داشته باشد. گردنکش یورا یردکه بُ

 میتعم گرانیکه به د ستین یلیسرمشق شمرد، چون اصالً دلآن را  توان ینم یبودن گذاشت، ول
و هر جا زور کم آمد،  شود ینباشد، کار به زور محدود م انیدر م معقول لیکه دل ییکند. جا دایپ

 .یا دنباله چیه یب گردد، یختم م
 ،دارد( یابانیب یخو گفت ی)م شیخو یخو و لقخُ لیدل فقط به اریبود که بخت یمدع ینیخم

را  یکار و بیترت نیتا به ا دیکوش یاصول. م یةاست، نه بر پا ستادهیا روانشیدر مقابل او و پ
بود و روشن  افتهی یغاتیتبل ةمبارز یبرا یبود که و یارزش جلوه دهد. راه یب ،تبع و به هیپا یب

 اریبخت ینداشت. گفتار محکم و منظم و منطق یربط اریو مقصود بخت زهیاست که به انگ
 گرفت. یحربه را از دست و نیسرعت ا به

 یچه اصول به هیبا تک نکهیا به میرس یم م،یگذشت انیجر یو فرد ییابتدا  ةاز مرحل یوقت
 نیباشد. ا «خواهد یدلم م طور نیمن ا»که باالتر از  یرا خطا شمرد. اصول تیاکثر رأی توان یم

اخالق است،  ی. اولرندیگ یتک و گاه با هم مورد استفاده قرار م کار سه نامزد دارد که گاه تک
 .گذرانیم میاز نظر آنها را  بیترت . بهیاسیس نشیگز  بشر و سومی قوقح  دومی

 اخالق

که در  یمطلق، طور یمعنا به و و بد کیشناخت ن یعنیاخص،  یمعنا به یاخالق یارهایمع

طور مرتب عمل  به زین استیس ةطیدر ح ارها،یمع نیجا و در هر زمان اعتبار داشته باشد. ا همه

 توان یامر را م نیا یخیتار یها مثال نیاز روشنگرتر یکی. نهد یو بر کردار افراد تأثیر م کند یم

که  "اورول"امثال  شوند، یخوانده م سمیتاریکه منتقدان چپ توتال گرفتسراغ  ینفکراننزد روش

که با دل و جان به آن   سمییدر برابر کمون نهایبود. مقاومت ا آن یرانیا ةنمون یملک لیخل

نهادند و در برابرش کنار آن را آن در عمل،  تیواقع دنیو سنج دنیبودند و بعد از د وستهیپ

پخته و ساخته  ی،اسیس یاز بابت نظر یعنی ؛بود یموضع اخالقاین اول،  ةدر وهل .موضع گرفتند

بود. حرکت  یبودند، کاف افتهیباور ی آن که به نادرست یجدا شدن از مشرب یبرا ینشده بود، ول

تحت  نکهیبود به ا یگفتن اخالق "نه"مهم،  اریبس لیدل نیبود و به هم ییاول که قدم اول جدا
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 ضیو تعو ی. ساختن دستگاه استداللمیریپذ مجاز است و ما نمی یهر کار یدئولوژیا یلوا

 عد است.مال بَ ،نهایو ا یدئولوژیا
اتخاذ کرد و از  یموضع صرفاً اخالق شد یبا آن طرف بود، م اریهم که بخت یتیمقابل اکثر در
موضع که  نیاز هم وستند،یکسان که به موج انقالب نپ یاری. احتماالً بسدیچیبا آن سرپ یهمراه
عمل  یی دیایو ناپرورده به نظر ب ییابتدا ،یاسیهرچند ممکن است از بابت س یی است یاساس

موضع  توانست یکه م شد یمشکل م نیگرفتار ا ماند، یسطح م نیدر هم اریاگر بخت یکردند. ول
روش فرابخواند،  نیاز هم یرویبه پ زیای را ن عده  اناًیکند و اح هیتوج ی،را از بابت فرد شیخو
 توانست ینم یبازدارد، ول ی، آنهانیاز رفتن به دنبال خم توانست یم یعنی ؛و بس نیهم یول

شدت که شاهد  ه آنهم ب آن ،یاسیس یی. در دعواکندعرضه  ه آنهامنع، ب نیا یورا یعمل ةبرنام
کوشش در راه  نیب شد یانتخاب محدود م ،یحالت نیاکتفا کرد. در چن نیبه هم شد ینم م،یبود
بتوان با  دیکار و نشستن در خانه. شا نینظر کردن از ا صرف ای ران،یا یاسیس تیوضع رییتغ

 به آنها ینیگزیجا توان ینم ینادرست بازداشت، ول یاسیس انتخابمردم را از  ،یاصول اخالق
فرد را از رفتن به راه غلط  توانست یراه م نیا نشیگز ط،یبود که در آن شرا یعیعرضه نمود. طب

نبود که  یمشکل ةچاراین  یول د،یهمراه نما ینفر را با و نیچند ایبازدارد و حداکثر چند نفر 
طور  به ران،یکم گرفت: در ا دستآن را  دیبا یهم بود که نم  دومی  ةمسئل کشور با آن مواجه بود.

دو  نیا نیب یبحث اخالق و مذهب از هم درست جدا نشده است و هنوز هم برخ ،یسنت
تا با  زنند یپس م سمیکه مذهب را با دست سکوالر یینهایاش ا . نمونهنندیب یالزم م یارتباط

دست و پا کنند.  ییجا شیبرا استیس دانیم درشده،  بیبکشند و به هر ترت شیاخالق پ یپا
 لیبتوان گفت دل دیاش بود و شا جانبه فساد همه ،یامهریدم به نظام آرمر یاصل یرادهایاز ا یکی

مترادف شمردن مذهب و اخالق بود، نه  نیمه "یحکومت اسالم"به شعار  آنها، اقبال یاصل
 نیو در ع دیایشد تا ب ینیاز خم یرویپ  ةزیهم بود که انگ نی. همعتیاحکام شر یاصرار بر اجرا

را بر آنها  یاست، حدود شرع دهیبه خود د رانیا خیکه تار ییها منظا نیاز فاسدتر یکی سیتأس
مصادره شده  انیانقالب یعمالً از سو یاخالق نیمضام ت،یروان سازد. خالصه کنم، در آن موقع

در آن، هم  یروزینبود و پ یساسدعوا ا نیا یول خت،یبا آنها درآو نیبر سر ا شد یبود. م
 ثمر. بود و هم کم رمحتملیغ

 بشر حقوق

و ظاهراً به نظر  شود یم دیبر آن تأک گریاز هر راه د شیهمه آشناست و امروزه ب یدوم که برا راه

که شمار  مینیب یحقوق بشر است. م راه اتکا به ،هستدردها هم  ةهم یو دوا یکاف یبرخ
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 یاسیبحث س یای از فضا که بخش عمده میو شاهد رود یماً باال مئطرفداران حقوق بشر دا

اصول در حد فاصل اخالق و  نیاست. ا افتهیمحدود، اختصاص  یامر مهم ول نیبه ا رانیا ةدربار

را که واحد  ی آنچارچوب اجرا  مطلق را دارد و از دومی یجهانشمول یقرار دارد، از اول استیس

سنجش درست و  یکه ارجاع به آنها برا دیآ یم شیتصور پ نیاست. متأسفانه گاه ا یاسیس

 نیهست که چند ادمی. ستینالبته که  ست،ی اکاف یاسیس یواحد ةادار یو حت یاسینادرست س

نوشت که بعد از  ییکه حقوقدان هم بود، در جا ونیسینامان اپوز از صاحب یکی ش،یسال پ

کشور را با اصول حقوق بشر اداره کرد!  توان یم د،یجد یقانون اساس بیو تا تصو ینیسقوط خم

 کدام چیه ةکه از عهد ،بدان یدادن کرامات سبتن یعنیحقوق بشر،  یةنوع نگرش به اعالم نیا

 .ستینادر ن یلیامروز هم متأسفانه، خ د،یآ یبرنم آنها

 لیاز دال یکیدر فکر حقوق بشر و جهانشمول بودن آنها بود و حتماً  شکّ هم بدون اریبخت

که  یبود که معتقد بود حکومت مذهب نیراه افتاده بود، هم ینیکه دنبال خم یتیمخالفت با اکثر

 توانست یم ایآ یخواهد کرد. ول مالیافراد را پا یعیو طب یهبر پا سازد، حقوق اول خواهد یم یو

 که ذکرش رفت، مقاومت کند؟ یتینکته در برابر اکثر نیا یفقط به اتکا

ای هم  به عده توانست یداشت و مهم   محکمی هیمقاومت ممکن بود و توج زیمورد ن نیا در

د امروز مُ ةانداز آن، به تیرعا تیحقوق بشر و اهم تیزمان حکا در آن نکهی. با وجود اابدی یتسر

 خواهد یم ینیامر جلب کرد که آنچه خم نیرا به ا انیرانیتوجه ا شد یم شکّ نشده بود، بدون

بر  او  یبا آنها متنافر است و اگر نظام اسالم چ،یندارد که ه یبکند، با اصول حقوق بشر هماهنگ

 یاز سو یموضع نیاتخاذ چن ی. ولدیبه خواب د رانیدر ا دیرا با یپا گردد، عدالت حقوق بشر

بازدارنده  توانست یفقط م ،یمانند مورد اصول اخالق نکهیبا دو مشکل مواجه بود. اول ا اریبخت

آنچه که  یبرا ینیگزیجا توانست ینم یول د،یمنع نما ینیای را از رفتن به دنبال خم هباشد و عد

 ط،ی. در آن شرا«دینرو ینیدنبال خم»که  شدیختم م نیبه ا او امیعرضه کند. پ کرد، یمحکوم م

 دنیکوب یگذشته، در آن دوره، از حقوق بشر فقط برا نی. از اداشتمحدود  یردبُ یکار نیچن

حقوق و لزوم دفاع از آنها،  نیا تیسخن را از اهم نیشتریکه ب ییو آنها شد یم ستفادهشاه ا میرژ

جا گرفته بودند که  یتیو صاحب دفتر و دکان حقوق بشر بودند، همه در همان اکثر راندند یم

و  ینیخواست خم یدر عمل، ضامن درست نهایا یبود. همگ ستادهیدر مقابلش ا اریبخت

هم مانند اخالق، ملک  یحقوق بشر نیو انطباق با حقوق بشر بودند. مضام های آنرو دنباله

 شده بود. انیطلق انقالبم
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 استیس

 . بلکهطرفدارش، نه اخالق بود، نه حقوق بشر تیو اکثر ینیدر برابر خم یریگ موضع یاصل راه

 کرد یعرضه م یاسیس یطرح ،ینیخم یاسیدر مقابل طرح س ستیبا یم اریبود. بخت یاسیراه س

را به  کیو الئ کیدمکرات یاسیکار را کرد و طرح س نیهم قاًیتا بتواند به مصافش برود. او دق

دنبال  روشن، از رفتن به لیدال مردم را به توانست ینه فقط م یو ت،یوضع نیآورد. در ا انیم

 یهدف یرفت و به سو دیکه دنبال چه با دیبه آنها بگو قیبر حذر دارد، بلکه درست و دق ینیخم

 کند. ییراهنماآنها را مشخص و آبرومند 

 تیمقاله آمد، مقابل اکثر یکه در ابتدا طور همان ؟چه بود نجایدر ا اریکه مشکل بخت مینیبب

مشکل است. مخالفانش از  اریبس کند، یصحبت م یکه از موضع دمکراس یکس یبرا ستادنیا

کار خالف  نیای و ا ستادهیا تیکه در مقابل اکثر گفتند یو م کردند یفرصت استفاده م نیا

بود که مردم در تظاهرات تاسوعا  یبازرگان مدعمهندس همه هست که  ادیاست. به  یدمکراس

 ینیاثبات برحق بودن طرفداران خم یتظاهرات برا نیاند و هم داده رأی خود میلو عاشورا با 

 یگریهای د بود که بعد هم نمونه یاز دمکراس او البته نشانگر سطح درک ،گفته نی! استی اکاف

 .ختیانگیبرن یچندان یواکنش انتقاد انزم در آن یول م،یده کردرا مشاه از آن

 آن و ارتباط تیبه مفهوم اکثر میبکن یناوارد بود. دوباره نگاه یهرچند ظاهرالصالح، ول رادیا

 یول ،معموالً صاحب قدرت است تی. اکثردادند ینم دانیم، به کسی که جز به خود ینیوبا انقالب

چون در  ،است که صاحب حق است یتیاکثر ک،یدمکرات تیاکثر. ستیجا صاحب حق ن در همه

از  تیعنوان اکثر که معموالً به یشکل گرفته است که عالوه بر قدرت ینیچارچوب و با قواعد مع

 یبه پا تیاکثر رأی ی. اگر در دمکراسدارد یم یارزان نیز تیمشروع یآن برخوردار است، به و

اش  است که حوزه لیدل نیا به د،گرد یاجرا گذاشته م ملت به و به نام کلّ شود یهمه نوشته م

 است و حساب و کتاب دارد. نیمع

درست از  یعنیکار را کرد،  نیا یبه نام دمکراس قاًیدق ،ستادیا تیدر مقابل اکثر اریبخت اگر

 ینیو خم میکه در ابتدا از نظر گذراندیی انتخاب و عمل  یفرد هیو توج یریگ میمقابل تصم ةنقط

در اروپا گرفته  ها ستیکار آمدن فاش یاز رو یبود که و یدرس و یی بود به او نسبت بدهد لیما

مناسب به ما عرضه کرد. گفتم از  تیدمکرات گرفته بود و در موقع فردِ دگاهِیکه از د یبود. درس

و  می. آنچه در ذهن داررندیگ یدرس واحد نم ،واقعه کیآدم دمکرات، چون همه از  دِید

ای  مؤثر است و به تجربه میریگ یمختلف فرام عیخود ما، در آنچه که از وقا یارزش یها تخابان

 .دهد یم شکل م،یاندوز یکه م
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 لینظر خود را به زور تحم کوشد یکه م یتیدر مقابل اکثر ستادنیبود که ا نیا اریبخت درس

خارج از  تی. اکثروردآ یم نجایو اعتبارش را از ا ردیگ یانجام م یکند، به نام خود دمکراس گرانید

 دیو به ما هم گفت که با ستادیا ییزورگو نیدر مقابل چن اریفقط زور دارد و بخت یدمکراس

است  یاو، فرصت ینکاسته است، سالگرد زمامدار چیه او روزگار از اعتبار سخن . گذشتِمیستیبا

 مرور بر درس آن آموزگار. یمناسب برا

 

 

 منبع:

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

 



 

 

 



 

 

    (1)شدم ستیالیچه شد که سوس -4-3
 (پالمه اوالف)

   یعیشف ی: علبرگردان

 

 یدمکرات هستم. من زمان ستِیالینفر سوس کی میکه بگونیو خوشنودم از ا کنم یافتخار م من

و  حد یرا در کنار ثروت ب یا به دور هند، فقر وحشتناک عده که در سفرم  دمیباور رس نیبه ا

متحده  االتیخود ا در  یتر طرز فاحش را به یاختالف طبقات نیو ا دمید گرید یا حصر عده

 گرد یاختناق، فشار و پ ،یآزاد با چشمان خود، نبودِ ،که جوان بودم ین. زمادمیوضوح د هب کایآمر

 دنید ها ستیناز یها که از اردوگاه یزمان طور نیشاهد بودم و هم یستیجوامع کمون ها را در  انسان

  افتاد. ها ستیکالیها و سند دمکرات  الیمرگ سوس ستیکردم و چشمم به ل

 یبوده که بنا یدمکراس الیسوس نیروشن شد ا میکه برا دمیباور رس نیبه ا یزمان ،من

دمکراسی بوده که کشور را از بحرانِ  الیسوس نیاست، ا گذاشته  هیدمکراسی را در سوئد پا

و  وستمیصفوف آنها پ به  اًکه خودم شخص هنگامی. دیرهان یکاریاز فقر و ب ،یس ةده یِاسیس

"پ. ت. آ" یبرا
 رانیبگ زمان حقوق . آنآنها بودم یستیالیسوس ةشاهد مبارز و کردم یکار م (2)

  .دیبود ری. شما خودتان هم درگکردند یمبارزه م یحق بازنشستگ  یبرا یمعمول
                                                           

 . 1982سپتامبر  17، رهبران احزاب سوئد یونیزیگو و بحث تلو و گفت. 1

2 .  Allman Tjanst Pension (ATP)یبازنشستگ یدمات همگان: خ . 
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"تاگه ارالندر"با  کینزد یها همکار در طول سال من
 یلیو"با  مانهیو داشتن روابط صم (1)

 یانسان یها ارزش یجانش را در راه مبارزه برا که  "یبرانل گویتر"و  "یسکیبرنو کرا"، "برانت

  را فرا گرفتم. سمیاند اخت، مفهوم دمکراسی و هومان  به خطر

 ،یحاتیتسل ةکه به چشم خود جنگ، مسابق دشو میتر  عزم من راسخ یتر از همه، زمان مهم

  .نمیب یها را در جهان م انسان نیب  قیو شکاف عم کاریب عیوس ةتود

باال رفتن رقم  ،یعدالت یشود که در کشور خودم شاهد رشد ب تر می عزم من راسخ یزمان

  .هستمآن  مدآیپ یها یو بزهکار یکاریب

 رتریفق رانیبگ حقوق که دهد یم شیشاپیآن را پ دینو یکه بورژواز یا ندهیدر آ نمیب یم یوقت

 نانینش تر و بر تعداد کاخ شکننده یاجتماع تیدر آن امن  و شوند، یو ثروتمندان ثروتمندتر م

 که ییجا ،شود یم تر یقو  سمیو اِگوئ تر فیضع یکه در آن روح همبستگ ییجا شود، یتر م افزوده

  رسد. می یفقط قاشق خال فیاست و به ضع زیچ صاحب همه یدر آن قوّ

. من کنم یدمکرات هستم، و به عملکرد آن در کشورم افتخار م ستِیالیسوس کیمن  ،یآر

و  یاساس یکارها ،یکه بعد از افتضاح دولت بورژواز نیدمکراتم و خوشنودم از ا الیسوس

 .میخود دار یرو ، پیشانجام دادن یبرا  مهمی

 تی: کار، امنبر سر ییچه بال ها یراست که در دوران حکومت دست دانند یمردم خوب م حاال

  .دیآ یم یو ثبات اجتماع

که  بر لب. چرا یزیخاطر و لبخندِ شورانگ  تِیبا رضا ،ستمیالیسوس لیدل نیهم من به پس

 سمیالیآن را از سوس ،ها رفرمارزش است و شما با آن  با یها رفرم ر از مدرن سوئد پُ خیتار دانم یم

 درکها را  تجربه، ارزش آن رفرم  ،که مردم یو زمان دیآن مبارزه کرد یو برا دیجدا ساخت یتقلب

  .دیبال یشما به خود م کنند، یم

"نگیبرانت"چون کراتم، همدم ستیالیمن سوس ،یآر
کرد.  نهیرا نهاد یکه حق رأ یزمان (2)

و  یرا بنا گذاشت؛ که همبستگ "پ .ت .آ"و  یاجتماع  تیکه امن یزمان "ارالندر"همچون 

  .کند یم تیمردم تقو نیرا در ب یاریهم

 منبع:

 http://www.arashmag.com/content/view/532/46/ 

                                                           
1 .   Tage Erlander : سوئد در دوران قبل از پالمه ریوز و نخست دمکراسی الیاز رهبران سوس . 

2 .Branting : در سوئد دمکراسی الیاز رهبران سوس. 

http://www.arashmag.com/content/view/532/46/
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